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  مسودة خطة العمل العالمية بشأن 
  االستجابة الصحية العمومية للخرف

    
  المديرة العامةتقرير من 

  
  
) مـــن المـــديرة ١(١٣٩ت مالمقـــرر اإلجرائـــي بموجـــب  ٢٠١٦ يونيـــو/ حزيـــرانالمجلـــس التنفيـــذي فـــي  طلـــب  -١

العامة أن تضع، بالمشاركة الكاملة من جانب الدول األعضاء وبالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين، 
مسـودة خطـة عمــل عالميـة بشـأن االســتجابة الصـحية العموميـة للخــرف، بأهـداف وغايـات واضــحة، كـي تنظـر فيهــا 

هــذا  ملحــقلتنفيــذي فــي دورتــه األربعــين بعــد المائــة. ويضــم جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعون عــن طريــق المجلــس ا
  .٢٠٢٥-٢٠١٧ الشاملة للفترة العملخطة  مسودةينبغي  كماالتقرير 

  
) فـي دورتـه األربعـين بعـد ٧(١٤٠م تأحاط المجلس التنفيذي علمًا بهذا التقريـر واعتمـد المقـرر اإلجرائـي و   -٢

  .٢٠١٧المائة المعقودة في كانون الثاني/ يناير 
  

  التشاور عملية
  
 مســودة بإعــداد لقيامهــا تســهيالً  ٢٠١٦ يونيــو األمانــة فــي حزيــران/ اســتهلتهايلــي عمليــة التشــاور التــي  فيمــا  -٣

  العمل: خطة
ــــــدت  • / وآب يوليــــــو/ تمــــــوز شــــــهريالفتــــــرة الواقعــــــة بــــــين  فــــــيالمشــــــاورات الداخليــــــة التــــــي ُأجِريــــــت  أّي

 وضـع عمليـةالرئيسـي  بمقرهـا المنظمـةفـي  المعنيـة واإلدارات اإلقليميـة المكاتب مع ٢٠١٦ أغسطس
  ؛بشأن االستجابة الصحية العمومية للخرف عالمية عمل خطةل أولية مسودة

 اإلنترنــت شــبكة علــى مشــاورات ٢٠١٦ أكتــوبراألول/  تشــرين ١٥إلــى  ســبتمبر/ أيلــول ٥ مــن ُعِقــدت  •
الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول  نظــر ووجهــاتاألعضــاء  الــدولتعليقــات  علــىُســِعي فيهــا إلــى الحصــول 

والتــي ) ٢٠١٦ ســبتمبر/ أيلــول ٥المؤرخــة فــي  بصــيغتها( عــّدتها المنظمــةأالتــي مناقشــة ال ورقــة بشــأن
تلـــك المســـودة األوليـــة  نشـــرفـــي الوقـــت نفســـه  وجـــرى العالميـــة؛ العمـــل لخطـــة أوليـــة تضـــمنت مســـودة

 االجتماعــات مختلــف فــيالجهــات صــاحبة المصــلحة المعنيــة  وســائر األعضــاء الــدول علــى وعرضـها
  ؛بذلك للقيام الفرصة سنحت كلّما ُعِقدت، التي

الــدول األعضــاء وغيرهــا مــن  عغيــر رســمية مــ مشــاورة ٢٠١٦ أكتــوبراألول/  تشــرين ١٠فــي  ُعِقــدت  •
  .الرئيسي المنظمة مقر في المعنيةالمصلحة  صاحبةالجهات 

  
 عضـــواً  دولـــة ٧٩ مـــنالمســـودة األوليـــة  حـــولوأخـــرى شـــفوية مـــن عمليـــة التشـــاور  خطيـــةتعليقـــات  ووردت  -٤
 أنعمومـــًا جميـــع الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة  ورأت. المعنيـــةأخـــرى مـــن الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة  جهـــة ٣٤و
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 بشــأن المحــددة المقترحــاتبعــض  وردتمنهــا. كمــا  اةالمتوّخــ الحاجــة بالتأكيــد وتلّبــي ومفيــدة شــاملة األوليــةالمســودة 
 إجـراءات واتُِّخـذت المسـودة تنقـيحجميعهـا أثنـاء  وُبِحثـت وغاياتها،ومؤشراتها  عملها مجاالتالمسودة وهدفها و  رؤية

  .االقتضاء حسب بشأنها،
  

  التآزر وأوجهواإلطار  السياق
  
خطـة العمـل العالميـة بشـأن االسـتجابة الصـحية العموميـة للخـرف روابـط مفاهيميـة واسـتراتيجية مسودة إن ل  -٥

، وهـــي تســـتند إلـــى تلـــك الخطـــط واالســـتراتيجيات التـــي واالســـتراتيجيات العالميـــة األخـــرىوثيقـــة بســـائر خطـــط العمـــل 
: خطــة العمــل الشــاملة للمنظمــة الخاصــة بالصــحة هــا مــا يلــيجمعيــة الصــحة العالميــة بمــا في ، أو أّيــدتها،اعتمــدتها

 غيـــر الســـارية األمـــراضالوقايـــة مـــن خطـــة العمـــل العالميـــة للمنظمـــة بشـــأن  ١؛٢٠٢٠-٢٠١٣النفســـية فـــي الفتـــرة 
: تحســـــين صـــــحة ٢٠٢١-٢٠١٤بشـــــأن العجــــــز للمنظمـــــة عمـــــل العالميـــــة الخطـــــة  ٢؛٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتهـــــا

  للمنظمـــــــة بشـــــــأن الشـــــــيخوخة والصـــــــحة ان االســـــــتراتيجية وخطـــــــة العمـــــــل العالميتـــــــ ٣المصـــــــابين بـــــــالعجز؛ جميـــــــع
الخطـة  مسـودة كمـا تسـتند ٥الصـحية.االستراتيجية العالمية للمنظمة بشأن المـوارد البشـرية  ٤؛٢٠٢٠-٢٠١٦ للفترة
الصـحة للبلـدان ومنظمة منظمة مشتركتان بين اللااالستراتيجية وخطة العمل  ومنها إلى خطط العمل اإلقليمية،تلك 

  ٢٠١٩.٦-٢٠١٥ األمريكية بشأن الخرف لدى المسنين
  
فــي إصــداره مــع المنظمــة الدوليــة للزهــايمر فــي  منظمــةاشــتركت الخطــة العمــل إلــى تقريــر  مســودة وتســتند  -٦

المـــؤتمر الـــوزاري األول بشـــأن العمـــل ٕالـــى حصـــيلة و  ٧أولويـــة صـــحية عموميـــة بوصـــفه الخـــرف بشـــأن ٢٠١٢ عـــام
أغـــراض كمـــا تتـــواءم هـــذه الخطـــة مـــع  ٨.)٢٠١٥مـــارس  آذار/ ١٧و ١٦، جنيـــف( العـــالمي علـــى مكافحـــة الخـــرف

منصــة للرصــد وتبــادل المعــارف يجــري إعــدادها بهــدف عبــارة عــن وهــو مرصــد المنظمــة العــالمي المعنــي بــالخرف، 
  .ورعاية المصابين به الخرفعالج ة بالمتعلق الصحية السياساتالنظم و تعزيز القيام بجملة أمور منها، 

                                                           
(تــــــم االطــــــالع فــــــي  /http://www.who.int/mental_health/action_plan_2013/enمتاحــــــة علــــــى الــــــرابط التــــــالي:    ١
  ).٢٠١٧آذار/ مارس   ٨
(تــــــم االطــــــالع فــــــي  /http://www.who.int/nmh/publications/ncd-action-plan/en متاحــــــة علــــــى الــــــرابط التــــــالي:   ٢
  ).٢٠١٧آذار/ مارس   ٨
آذار/  ٨(تـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي  /http://www.who.int/disabilities/actionplan/enمتاحـــــــــة علـــــــــى الـــــــــرابط التـــــــــالي:    ٣

  ).٢٠١٧ مارس
ــــــــرابط التــــــــالي:    ٤ ــــــــى ال آذار/  ٨(تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي  /http://www.who.int/ageing/global-strategy/enمتاحــــــــة عل

  ).٢٠١٧ مارس
آذار/  ٨(تم االطالع في  /http://www.who.int/hrh/resources/globstrathrh-2030/enمتاحة على الرابط التالي:    ٥

  ).٢٠١٧مارس 
  متاحة على الرابط التالي:   ٦

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11087%3A2015-54th-
directing-council&catid=8811%3Adc-documents&Itemid=41537&lang=en   

 ).٢٠١٧آذار/ مارس  ٨(تم االطالع في 

(تــم  /http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/enمتــاح علــى الــرابط التــالي:    ٧
  ).٢٠١٧آذار/ مارس  ٨االطالع في 

 /http://www.who.int/mediacentre/events/meetings/2015/global-action-against-dementia/enانظـــــــر الـــــــرابط:    ٨
(تـــــــم االطـــــــالع فــــــــي  /http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/action-on-dementia/enوالـــــــرابط: 

  ).٢٠١٧آذار/ مارس   ٨
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 الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي أيلـــول/برؤســـاء الـــدول والحكومـــات  التعهـــد الـــذي قطعـــه وتمشـــيًا مـــع  -٧
خطــة أيضــًا مســودة تســتجيب  ٢٠٣٠،١لعــام  لتنميــة المســتدامةا بــأال ُيخلِّــف الركــب أحــدًا فــي خطــة ٢٠١٥ ســبتمبر

تفعيـل مـن جميـع البشـر تمكـين  كفالـة علـىالعامـة  الجمعيـة إصـرار وٕالـى العمل ألهداف التنميـة المسـتدامة العالميـة
إعــالن شــنغهاي بشــأن تعزيــز الصــحة أيضــًا  ويتــيح المســاواة.علــى قــدم الكرامــة و ب التمتــع طاقــاتهم الكامنــة فــي إطــار

فرصة لتحقيق التـآزر. وٕاضـافة إلـى ذلـك، فـإن الـدول األطـراف فـي  ٢٠٣٠٢الوارد في خطة التنمية المستدامة لعام 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تتعهد بوضع وتنفيـذ ورصـد سياسـات واسـتراتيجيات وتـدابير تشـريعية وتـدابير اتفاقية 
رامية إلى تعزيـز حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وحمايتهـا. وتضـم مسـودة الخطـة إجـراءات تتماشـى مـع تلـك  أخرى

  .االتفاقية وتنطبق على األشخاص المصابين بالخرف
  

  خطة العملمسودة الهيكل العام ل
  
بالمنظمـة، خطة العمل عالمية في نطاقها وقد تم وضـعها مـن خـالل التشـاور مـع الـدول األعضـاء مسودة   -٨

المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة  هـــابمـــا في ،والمنظمـــات التابعـــة لمنظومـــة األمـــم المتحـــدة، والجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول
والكيانــات التابعــة للقطــاع الخــاص والمؤسســات الخيريــة والمؤسســات األكاديميــة، عــالوًة علــى األشــخاص المصــابين 

خطـة العمـل مسـودة ، تتبـع ٢٠٣٠عـام التنميـة المسـتدامة لة خطـمـع  تماشـياً بالخرف ومقدمي الرعاية لهم وأسـرهم. و 
القطاعين الصحي واالجتماعي، مع التأكيـد  في تنسيق الخدمات المقدمة يشمل نهجًا شامًال ومتعدد القطاعات، بما

  .هم ورعايتهمتأهيل وٕاعادة همعالجرفاه المصابين بالخرف وصحتهم عمومًا ووقايتهم منه و على تعزيز 
  
مانـــــة والشـــــركاء الـــــدوليون األالخطـــــة إجـــــراءات واضـــــحة كـــــي تتخـــــذها الـــــدول األعضـــــاء و مســـــودة تحـــــدد و   -٩

يمكن استخدامها فـي تقيـيم مسـتويات التنفيـذ والتقـدم وغايات عالمية واإلقليميون والوطنيون، وتقترح مؤشرات رئيسية 
  .عموماً  المحرز واألثر المتحقق

  
ر إرشـــادات لوضـــع وتنفيـــذ السياســـات المعنيـــة بـــالخرف يتـــوف معـــّدة لغـــرض خطـــة العمـــل العالميـــةمســـودة و   -١٠
يتواءم مع مبادئ التغطية الصحية الشاملة وخطط العمـل الوطنيـة الحاليـة المعنيـة بالصـحة النفسـية والشـيخوخة  بما

الخطـة أن تتطـرق، فـي شـتى بيئـات المـوارد، إلـى اسـتجابة القطـاعين  والهـدف مـنواألمراض غير السـارية والعجـز. 
  استراتيجيات تعزيز الصحة النفسية والوقاية. فضًال عن ي واالجتماعي وسائر القطاعات،الصح

    
  جمعية الصحة من المطلوب اإلجراء

  
الـذي أوصـى بـه المجلـس التنفيـذي فـي المقـرر  مشروع المقّرر اإلجرائـي اعتمادإلى  ةمدعو  جمعية الصحة  -١١

  ).٧(١٤٠ت  ماإلجرائي 
  

                                                           
  .٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١
تشـرين الثـاني/  ٢٤-٢١الذي اعتمده المشاركون فـي المـؤتمر العـالمي التاسـع بشـأن تعزيـز الصـحة (شـنغهاي، الصـين،    ٢

  )؛ انظر الرابط اإللكتروني التالي: ٢٠١٦نوفمبر 
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/shanghai-declaration/en/  آذار/  ٨(تــــــــــــــــم االطــــــــــــــــالع فــــــــــــــــي

  ).٢٠١٧ مارس
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  الملحق
  

   بشأن العالمية العمل خطة مسودة
  ٢٠٢٥-٢٠١٧ للخرف العمومية الصحية االستجابة

  
  

  نبذة عامة عن الوضع العالمي
  
 علــىعلــى األكثــر وتــؤثر تــدريجيًا  تصــيب الشــخص عديــدة أمراضــاً ُيعتبــر الخــرف مصــطلحًا شــامًال يضــم   -١

علـى صـون األنشـطة التـي يزاولهـا فـي قدرتـه  التي تتداخل بشكل كبيـر مـع هسلوكياتو المعرفية  هقدرات وسائر ذاكرته
ـــة. وُيعـــد مـــرض ألزهـــايمر هـــو الشـــكل األكثـــر شـــيوعًا للخـــرف وقـــد يســـهم فـــي ـــين  حياتـــه اليومي ـــراوح ب  ٦٠نســـبة تت

 الخرف الوعـــائي، والخـــرف المصـــاحباإلصـــابة بـــتتضـــمن األشـــكال الرئيســـية األخـــرى ، فيمـــا مـــن الحـــاالت ٪٧٠و
ألجسام ليوي، ومجموعة من األمـراض التـي تسـهم فـي اإلصـابة بـالخرف الجبهـي الصـدغي. ويتعـذر تمييـز الحـدود 

  الفاصلة بين مختلف أشكال الخرف وغالبًا ما تجتمع في آٍن واحٍد أشكاٌل مختلطُة من المرض.
  
مـن المسـنين  ٪٥مليون شخص فـي جميـع أنحـاء العـالم (أو نحـو  ٤٧، أثر الخرف على ٢٠١٥وفي عام   -٢

مليون شخص بحلـول  ١٣٢وٕالى  ٢٠٣٠مليون شخص في عام  ٧٥إلى  ارتفاعه من المتوقعفي العالم)، وهو رقم 
شــخص  مليــون ٩,٩. وتشــير التقــديرات المســتمدة مــن االستعراضــات التــي ُأجريــت مــؤخرًا إلــى أن قرابــة ٢٠٥٠عــام 

حالة واحدة جديدة لإلصابة بالمرض كـل ثـالث ثـواٍن. هذا الرقم يمثل و بالخرف سنويًا، ابون على مستوى العالم ُيص
٪ تقريبــًا مــن المصــابين بــالخرف مّمــن يعيشــون حاليــًا فــي بلــدان منخفضــة الــدخل وأخــرى متوســطة ٦٠ويوجــد نســبة 

 ١،٢).٪٧١ة الدخل، ومن المتوقع أن ُتمنى تلك البلدان بمعظم الحاالت الجديدة لإلصابة بالمرض (بنسب
  
إلصـابة بـالخرف، ظهـور أعـراض ال خطـر عامـلهـو أقـوى السـن  مـن المعـروف بشـكل حاسـم أن أنهرغم و   -٣

وهـو على المسنين فحسب، كذلك فإن الخرف ليس من العواقب الحتمية المترتبة على الشيخوخة، وال يقتصر تأثيره 
بلـوغ قبـل  هأعراضـ ظهـور الُمحـّددة بوصـفهاالخـرف فـي سـن صـغيرة (ظهور أعراض من حاالت  ٪٩يستأثر بنسبة 

بعض البحـوث وجـود عالقـة بـين اإلصـابة بضـعف اإلدراك وعوامـل ثبتت وقد أ ٣سن الخامسة والستين من العمر).
وهــي تشــمل الخمــول البــدني والســمنة ، والمشــتركة مــع أمــراض أخــرى غيــر ســارية الخطــر المرتبطــة بــنمط المعيشــة
ضـغط داء السـكري وفـرط كـذلك و تعـاطي التبـغ وتعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار، واتباع نظم غذائية غير متزنة و 

الخطــر األخـــرى التــي ُيحتمــل تعــديلها والمتعلقـــة بــالخرف علــى نحـــو أدق،  ومــن عوامــل .الــدم فــي منتصــف العمـــر
عرفي. اإلصابة باالكتئاب في منتصف العمر وتدّني مستوى التحصيل التعليمي والعزلة االجتماعية وقلة النشاط الم

                                                           
الصــــحة  منظمــــةواالتجاهــــات المســــتقبلية. جنيــــف، راهن منظمــــة الصــــحة العالميــــة. وبائيــــات الخــــرف وأثــــره: الوضــــع الــــ   ١

  المتاحة على الموقع اإللكتروني التالي: WHO/MSD/MER/15.3الوثيقة . ٢٠١٥  ؛العالمية
)http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/dementia_thematicbrief_epidemiology.pdf تـــــــــــــم االطـــــــــــــالع ،
  .)٢٠١٧آذار/ مارس   ٨
٢          Prince M, Wimo A, Guerchet M, Ali GC, Wu Yutzu, Prina M.  World Alzheimer Report 2015.   

The global impact of dementia:  an analysis of prevalence, incidence, cost and trends. London: 
Alzheimer’s Disease International; 2015.  

. الخــــرف: أولويــــة صــــحية عموميــــة. جنيــــف: منظمــــة الصــــحة ومنظمــــة الصــــحة العالميــــة زهــــايمرللألالمنظمــــة الدوليــــة    ٣
آذار/  ٨ ، تم االطـالع فـي/http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/en( ٢٠١٢ العالمية؛
  .)٢٠١٧مارس 
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 ١وٕاضافة إلى ذلك، توجد عوامل خطر جينية أخرى غير قابلة للتعـديل تزيـد مـن خطـورة إصـابة الشـخص بـالخرف،
  ٢كما يوجد بّينات تشير إلى إصابة النساء بالخرف أكثر من الرجال عمومًا.

  
التـأثير الكبيـر الخرف سبب رئيسي يقف وراء عجز المسنين وتبعيتهم في أنحاء العالم أجمع، وال يقتصـر و   -٤

الــذي يتســبب فيــه علــى األفــراد فحســب وٕانمــا أيضــًا علــى مقــدمي الرعايــة واألســر والمجتمعــات المحليــة والمجتمعــات 
٪ مــن ســنين العمــر التــي يعيشــها الفــرد عــاجزًا جــراء إصــابته بمــرض غيــر ١١,٩عمومــًا. وهــو يســتأثر بمــا نســبته 

  الرقم. على مستوى العالم، فمن المتوقع أن يتواصل ارتفاع هذا متوسط العمر المتوقعوفي ضوء تحسن  ٣ساٍر.
  
ويؤدي الخرف إلى زيادة تكاليف الرعاية التي تتكبدها الحكومات والمجتمعات المحلية واألسر واألفـراد فـي   -٥

  .ٕالى خسائر في إنتاجية االقتصاداتاألجل الطويل، و 
مليــار دوالر أمريكــي، مّمــا شــكل نســبة  ٨١٨بنحــو  ٤الخــرفعــالج ، ُقــدِّرت تكــاليف ٢٠١٥فــي عــام   •

للبلـدان المنخفضـة  ٪٠,٢٪ من الناتج المحلي اإلجمـالي علـى مسـتوى العـالم، بنسـب تتـراوح مـن ١,١
ل للبلــدان المرتفعــة الــدخل. وتشــير التقــديرات إلــى أنــه بحلــو  ٪١,٤الــدخل وتلــك المتوســطة الــدخل إلــى 

تريليــون  ٢إلــى رتفع ، فــإن تكــاليف رعايــة المصــابين بــالخرف فــي جميــع أنحــاء العــالم ســت٢٠٣٠عــام 
دوالر أمريكــي، وهــو مبلــغ إجمــالي يمكــن أن يقــوِّض التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية علــى الصــعيد 

الطويلـة نظـم الرعايـة الصـحية واالجتماعيـة  الخـدمات الصـحية واالجتماعيـة، بمـا فيهـا العالمي ويربك
 ٥على وجه التحديد.األجل 

ـــة الصـــحية   • ـــدهم لتكـــاليف الرعاي ـــرة مـــن جـــراء تكب ـــة كبي ـــارًا مالي ـــالخرف وأســـرهم آث يواجـــه المصـــابون ب
. وتتقاسم خدمات الرعاية غيـر الرسـمية وخـدمات الرعايـة واالجتماعية وتدني مستوى الدخل أو فقدانه

٪) ٤٥المتكبــدة عــن رعايــة مرضــى الخــرف بواقــع (االجتماعيــة فــي البلــدان المرتفعــة الــدخل التكــاليف 
٪) على التوالي، بينما يتبّين في المقابـل بالبلـدان المنخفضـة الـدخل وتلـك المتوسـطة الـدخل أن ٤٠و(

وســوف تســهم  ٥٪) تتضــاءل مقارنــة بتكــاليف الرعايــة غيــر الرســمية.١٥تكــاليف الرعايــة االجتماعيــة (
الخرف فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل وتلــك بــ ت اإلصــابةفــي معــدال الزيــادة المتوقعــة غيــر المتناســبة

  المتوسطة الدخل بشكل أكبر في زيادة حاالت التفاوت بين البلدان وشرائح السكان.
 
وفي الوقت ذاتـه، فـإن هنـاك فجـوة واسـعة تتخلـل الحاجـة إلـى خـدمات الوقايـة مـن الخـرف وعالجـه ورعايـة   -٦

ويتدنى مستوى تشخيص الخرف في أرجـاء العـالم كافـة. وٕان تـم تشـخيص  المصابين به وتقديم تلك الخدمات فعليًا.
الخرف، فعادًة ما ُيشخَّص في مرحلة متأخرة نسبيًا في سياق اإلصابة به. وكثيرًا ما تتجـزأ مسـارات الرعايـة الطويلـة 

                                                           
١   Loy CT, Schofield PR, Turner AM, Kwok JBJ. Genetics of dementia. Lancet. 2014; 383(9919):828-40. 

doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60630-3.                                                                                     
. الخــــرف: أولويــــة صــــحية عموميــــة. جنيــــف: منظمــــة الصــــحة ومنظمــــة الصــــحة العالميــــة زهــــايمرللألالمنظمــــة الدوليــــة    ٢

آذار/  ٨ ، تم االطـالع فـي/http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/en( ٢٠١٢ العالمية؛
  .)٢٠١٧مارس 

٣            Prince M, Albanese E, Guerchet M, Prina M. World Alzheimer Report 2014. Dementia and risk 
reduction: an analysis of protective and modifiable risk factors. London: Alzheimer’s Disease International; 
2014 (http://www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2014.pdf, accessed 8 March 2017).  

  تكاليف الرعاية الطبية واالجتماعية المباشرة وتكاليف الرعاية غير الرسمية.   ٤
٥     Prince M, Wimo A, Guerchet M, Ali GC, Wu Yutzu, Prina M.  World Alzheimer Report 2015.  The 

global impact of dementia:  an analysis of prevalence, incidence, cost and trends.  London: 
Alzheimer’s Disease International; 2015.  
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بالكليــة.  ، إن لــم تكــن غيــر موجــودة(انطالقــًا مــن مرحلــة تشخيصــه وحتــى نهايــة العمــر) األجــل للمصــابين بــالخرف
وغالبًا ما ُيلقى بالالئمة على نقص الوعي بالخرف وعدم فهمه، مما يسفر عن الوصم ووجود عوائق أمام تشـخيص 

مــن حقــوق اإلنســان فــي المجتمــع المحلــي وفــي بــالخرف ون المصــاب كثيــرًا مــا يحــرمو المــرض ورعايــة المصــابين بــه. 
وباإلضــافة إلــى ذلــك، ال ُيشــرك دومــًا المصــابون بــالخرف فــي عمليــات صــنع القــرار،  دور الرعايــة علــى حــد ســواء.

  ُتراعى في األغلب إرادتهم وال تفضيالتهم. وال
  
مليـون وظيفـة جديـدة فـي  ٤٠أنه سوف تكون هناك حاجة إلى إلى منظمة والبنك الدولي الوتشير تقديرات   -٧

مليـون عامـل صـحي  ١٨، وٕالـى حـوالي ٢٠٣٠عالم بحلـول عـام مجال الرعاية الصحية واالجتماعية على مستوى ال
ة مـن الخـدمات تغطية كبيرة وفعالة بطائفة واسـع تحقيق لمن أجإضافي، بصفة أساسية في األماكن القليلة الموارد 

القــوى العاملــة فــي مجــال الصــحة  زيــادة أعــدادعنــد التصــدي لمــرض الخــرف، ســيكون حاســمًا . و الالزمــة الصــحية
بمـزيج مناسـب مـن المهـارات عـالوًة علـى التـدخالت والخـدمات المتاحـة مـن أجــل والتـي تتمتـع تماعيـة والصـحة االج

  رعاية المصابين به.و عالجه و تشخيصه و الوقاية من الخرف 
  

  الرؤية واألهداف والمبادئ الشاملة
  

  الرؤية
  
يتسـنى فيـه للنـاس بـالخرف و يمكن فيه الوقاية من اإلصابة رؤية مسودة خطة العمل في إيجاد عالم  تتمثل  -٨

الـدعم الـذي يحتـاجون الرعايـة و أن يحيـوا حيـاة ُمرضـية، وأن يتلقـوا مقـدمي خـدمات الرعايـة لهـم المصابين بالخرف و 
  والمساواة.واالستقالل الكرامة واالحترام ب التمتع لتفعيل طاقاتهم الكامنة في إطار ماإليه
  

  األهداف
  
تحســين نوعيــة  خطــة العمــل العالميــة بشــأن االســتجابة الصــحية العموميــة للخــرف فــي مســودة هــدف يتمثــل  -٩

تقليــل آثــار الخــرف الســلبية علــى ومقــدمي الرعايــة لهــم وأســرهم، والعمــل فــي الوقــت نفســه الخرف بــ حيــاة المصــابين
  المجتمعات والبلدان.كذلك على و  عليهم

  
  شاملةالمبادئ ال
  

  التالية: مبادئ السبعة الشاملةال لىإ خطة العمل ترتكز مسودة  -١٠
والبــرامج والتشــريعات ينبغــي للسياســات والخطــط  .لمصــابين بــالخرفخاصــة بالاحقــوق اإلنســان   (أ)

 والتــدخالت واإلجــراءات أن تراعــي احتياجــات المصــابين بــالخرف وتوقعــاتهم وحقــوق اإلنســان الخاصــة بهــم
ومـع غيرهـا مــن الصـكوك الدوليـة واإلقليميـة لحقــوق  اتفاقيـة حقــوق األشـخاص ذوي اإلعاقـةبمـا يتـواءم مـع 

 .اإلنسان

ينبغــي تمكــين المصــابين بــالخرف  .تمكــين المصــابين بــالخرف ومقــدمي الرعايــة لهــم وٕاشــراكهم  (ب)
ــــة لهــــم  ــــدعوة والسياســــات والتخطــــيط والمنظمــــات التــــي تمــــثلهم ومقــــدمي الرعاي وٕاشــــراكهم فــــي مجــــاالت ال

 الخرف.ب المتعلقة والبحوث والتشريعات وتقديم الخدمات والرصد

، مـن الضـروري .الممارسات الُمَسنَّدة بالبيِّنات للحـد مـن مخـاطر الخـرف ورعايـة المصـابين بـه  (ج)
فــي وضــع اســتراتيجيات وتــدخالت بشــأن الحــد مــن  أو أفضــل الممارســات البيِّنــات العلميــة و/ االســتناد إلــى

بحيث تركز على الناس وتتسم بالمردودية واالستدامة ويمكـن تحمـل  مخاطر الخرف ورعاية المصابين به،
 االعتبارات الثقافية.و مبادئ الصحة العمومية تكاليفها وتراعي 
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تقتضــي االســتجابة  .التعــاون المتعــدد القطاعــات بشــأن االســتجابة الصــحية العموميــة للخــرف  (د)
الحـد الوقاية من المرض و افًة ُبغية تحسين بين أصحاب المصلحة كفيما الشاملة والمنسقة للخرف التعاون 

المشــــاركة علــــى مســــتوى  وهــــو أمــــر يســــتدعي ،المصــــابين بــــه رعايــــةه وتشخيصــــه وعالجــــه و مخــــاطر  مــــن
(بوسـائل منهـا تنسـيق مـن قبيـل قطـاع الصـحة  ،جميع القطاعات العامة ذات الصـلةجانب الحكومات من 

الخـدمات و الجهود المبذولة حاليًا في مجـال مكافحـة األمـراض غيـر السـارية والصـحة النفسـية والشـيخوخة) 
الشـــراكات مـــع إقامـــة التعلـــيم والتوظيـــف والقضـــاء واإلســـكان، فضـــًال عـــن كـــل مـــن وقطاعـــات  ةاالجتماعيـــ

 الكيانات المعنية التابعة للمجتمع المدني والقطاع الخاص.

يجـب أن تشـتمل عمليـة إعـداد وتنفيـذ  .للخـرفتان الشـاملوالرعاية االجتماعيـة التغطية الصحية   )(ه
الوصـول البرامج الصـحية المعنيـة بالتغطيـة الصـحية الشـاملة علـى الحمايـة مـن المخـاطر الماليـة وضـمان 

(بمــا فيهــا خــدمات  التعزيزيــة والوقائيــة والتشخيصــية ة مــن خــدمات الرعايــةطائفــة واســع بشــكل منصــف إلــى
 لمصابين بالخرف ومقدمي الرعاية لهم.جميع االالزمة لالدعم الملّطفة والتأهيلية واالجتماعية) 

 جميع الجهـود الراميـة إلـى تنفيـذ االسـتجابات الصـحية العموميـة للخـرفيجب أن تؤيد  .اإلنصاف  (و)
ن، مع أخذ جميـع مـواطن ضـعف بين الجنسين واتخاذ منظور يراعي الفوارق بين الجنسيتحقيق اإلنصاف 

 ٢٠٣٠البلــدان فــي الحســبان، بحســب ســياقها المناســب، وذلــك بمــا يتفــق مــع خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
 .التي تسّلم بضرورة تمكين الناس المعرضين للخطر، بمن فيهم المصابون بالعجز والمسّنون والمهاجرون

تشــمل الخطــوات الراميــة إلــى  .موعالجهــم ورعــايته للمصــابين بــالخرف إيــالء االهتمــام المناســب  (ز)
االستفادة مـن المعـارف والخبـرات الحاليـة لتحسـين الوقايـة مـن الخـرف والحـد مـن  التركيز على هذا الميدان

معــارف جديــدة موجهــة صــوب إيجــاد  وتكــوينمخــاطره ورعايــة المصــابين بــه ومقــدمي الرعايــة لهــم ودعمهــم 
نمـاذج اسـتحداث تدخالت فعالة للحد من المخـاطر، و تنفيذ شفي منه، و عالجات معدِّلة للمرض أو عالج ي

  ة للرعاية.مبتكر 
  

  والوطنيينواإلقليميين المقترحة للدول األعضاء واألمانة والشركاء الدوليين والغايات اإلجراءات 
  

للخرف يقتضي خطة العمل العالمية الخاصة بشأن االستجابة الصحية العمومية مسودة إن التنفيذ الفعال ل  -١١
والشــــركاء دون  الشــــركاء الــــدوليين واإلقليميــــين والــــوطنيينو مانــــة األاتخــــاذ إجــــراءات مــــن جانــــب الــــدول األعضــــاء و 

  الجهات التالية على سبيل المثال ال الحصر: ، رهنًا بالسياق الوطني،. ويتضمن هؤالء الشركاءالوطنيين
لتعـاون منظمـة ا دة األطـراف (علـى سـبيل المثـالوكاالت التنمية بما في ذلك الوكـاالت الدوليـة المتعـد  •

)، والوكــاالت والبنــك الــدولي ووكــاالت التنميــة التابعــة لألمــم المتحــدة والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي
التنمية اإلقليميـة)، والوكـاالت الحكوميـة الدوليـة دون اإلقليميـة،  مصارفاإلقليمية (على سبيل المثال 

 ووكاالت التنمية والمساعدات الثنائية؛

البحثيــة بمــا فــي ذلــك شــبكة المراكــز المتعاونــة مــع منظمــة الصــحة الوكــاالت المؤسســات األكاديميــة و   •
حــــددات االجتماعيــــة العالميــــة بشــــأن الصــــحة النفســــية، والشــــيخوخة، والعجــــز، وحقــــوق اإلنســــان، والم

 للصحة، وسائر الشبكات ذات الصلة؛

الرعايـــة لهـــم وأســـرهم والجمعيـــات التـــي و بـــالخرف ومقـــدمون المجتمـــع المـــدني، بمـــا فـــي ذلـــك المصـــاب  •
 ؛تمثلهم، والمنظمات المعنية بالخرف والمنظمات المرتبطة بها

 القطاع الخاص، والتأمين الصحي، ووسائط اإلعالم.  •
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عبــر ومشــتركة ومــن الممكــن أن تتضــمن إجــراءات متعــددة  األربــع أدوار هــذه الفئــات فــي الغالــب تتــداخلو   -١٢
، والوقايـــة منـــه لخـــرففهـــم ا ، وخـــدمات الرعايـــة الصـــحية واالجتماعيـــة، وتعزيـــزكـــّل مـــن تصـــريف الشـــؤون مجـــاالت

الشركاء وقدراتهم من أجل توضيح والمعلومات والبيِّنات والبحوث. وال غنى عن التقييمات القطرية الحتياجات شتى 
  األدوار واإلجراءات التي ستضطلع بها مجموعات أصحاب المصلحة.

  
مـــن أجـــل بلوغهـــا علـــى الصـــعيد هـــذه خطـــة العمـــل العالميـــة مســـودة  فـــي وُتحـــدد الغايـــات العالميـــة الـــواردة  -١٣

الغايات العالمية، ولكن مع هذه ب الغايات الوطنية الخاصة بها استرشاداً ان تحّدد كل دولة عضو  وبإمكان ،العالمي
مراعاة الظروف الوطنية. وسوف تقرر كل دولة عضو أيضًا كيف ينبغي دمج هـذه الغايـات العالميـة فـي التخطـيط 

 والعمليات (بما في ذلك نظم جمع البيانات) والسياسات واالستراتيجيات على المستوى الوطني.
  

تقترح و  ،ضو تواجه تحديات معينة في تنفيذ مجاالت العمل هذهخطة العمل بأن كل دولة عمسودة م وتسلَّ   -١٤
  .من أجل التكّيف مع السياق الوطني كل دولة عضو التي ستحتاجها بالتالي مجموعة من اإلجراءات المقترحة

  
  مجاالت العمل

  
  التالية التي تشكل اإلطار الهيكلي األساسي: مجاالت العمل السبعةخطة العمل من مسودة تتألف   -١٥

 الخرف كأولوية صحية عمومية  )١(

 ومصادقتهالوعي بالخرف   )٢(

 الحد من مخاطر الخرف  )٣(

 ودعمهم تشخيص الخرف وعالجه ورعاية المصابين به  )٤(

 دعم مقدمي الرعاية لمرضى الخرف  )٥(

 نظم المعلومات الخاصة بالخرف  )٦(

  ر في مجال الخرفالبحث واالبتكا  )٧(
  
  

  : الخرف كأولوية صحية عمومية١مجال العمل 
  

غيـر مباشـر التـي تتـأثر بـه بشـكل في ضوء اتساع الشريحة السكانية التي تتأثر بالخرف بشـكل مباشـر أو   -١٦
ودرجة تعقد هذا المرض، يقتضي الخرف نهجًا صحيًا عموميًا واسعًا شامًال للحكومة ككل يضـم أصـحاب مصـلحة 

االجتماعيـة (سـواء مـن القطـاع العـام ونظـام الرعايـة  استجابة شاملة من النظام الصـحي ويؤدي إلى توجيهمتعددين 
هم وغيــرهم مــن يلــإالمصــابين بــالخرف ومقــدمي الرعايــة  ويشــرك والقطاعــات الحكوميــة األخــرى أم مــن ذاك الخــاص)

  .أصحاب المصلحة والشركاء المعنيين
 
رعايــة لوالبــرامج المتكاملـة لواألطـر السياسـات والتشـريعات والخطــط وتنســيق إن وضـع  .األسـاس المنطقــي  -١٧

(بوسائل منها إذكاء الوعي والترويج التباع أنمـاط حيـاة صـحية والحـد نهج شامل متعدد القطاعات اتباع من خالل 
ه ســيدعم االعتــراف بــالمرض ويتصــدى لالحتياجــات المعقــدة للمصــابين بــمــن المخــاطر والعــالج والرعايــة والبحــث) 

ق والمعـايير المنصـوص عليهـا فـي اتفاقيـة حقـو  مبـدأ التغطيـة الصـحية الشـاملةبما يتماشـى مـع  داخل سياق كل بلد
  .األشخاص ذوي اإلعاقة
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أو خطـط أو ُأطُــر أو اسـتراتيجيات مـن البلــدان بوضـع أو تحـديث سياسـات  ٪٧٥قيـام : ١ الغايـة العالميـة  -١٨
 ٢٠٢٥.١خطط أخرى، بحلول عام  وطنية معنية بالخرف، سواء قائمة في حد ذاتها أو مدمجة في سياسات/

  
  إلجراءات المقترحة للدول األعضاءا
  

دون وطنيـة تتصـدى أخـرى أو  وطنيـة و/أو أطـر استراتيجيات أو سياسات أو خطط  وتدعيم وتنفيذوضع   -١٩
فـــي السياســـات المتعلقـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية  أو مدمجـــة صـــكوك منفصـــلة لمـــرض الخـــرف، ســـواء فـــي شـــكل

ة احتياجــات تلبيــاإلنصــاف والكرامــة وحقــوق اإلنســان الخاصــة بالمصــابين بــالخرف و والصــحة النفســية والشــيخوخة و 
  .وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين التشاور مع المصابين بالخرففي إطار  مقدمي الرعاية لهم

  
آليـــات لرصــد حمايـــة حقــوق اإلنســـان الخاصـــة بالمصــابين بـــالخرف ورغبــاتهم وتفضـــيالتهم وتنفيـــذ وتعزيــز   -٢٠

ي اإلعاقـــة وغيرهـــا مـــن الصـــكوك التشـــريعات ذات الصـــلة، وذلـــك تمشـــيًا مـــع أغـــراض اتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذو 
الدوليـة واإلقليميـة لحقــوق اإلنسـان. وتشــمل تلـك اآلليـات ضــمانات بشـأن مفــاهيم مـن مثـل األهليــة القانونيـة، وتقريــر 
المصــير، واتخــاذ القــرارات التــي تحظــى بالتأييــد، والتوكيــل، وتــوفير الحمايــة مــن االســتغالل واإليــذاء فــي المؤسســات 

 .وكذلك في المجتمع
  

ه داخـل تنسـيق عاملـة معنيـة بـة أو آليـ عاملة مسؤولة عن موضوع الخـرف أقساممراكز اتصال أو ٕانشاء و   -٢١
مـن  هـا)،يكافئ باألمراض غير السارية أو بالصحة النفسية أو بالشيخوخة داخـل وزارة الصـحة (أو مـا المعني الكيان
بشأن التخطيط االستراتيجي والتنفيذ واآلليات وجود خطوط واضحة للمسؤولية توفير التمويل المستدام و ضمان  أجل

  الخاصة بالتعاون المتعدد القطاعات، وتقييم الخدمات، والرصد، وتقديم تقارير عن الخرف.
  

المـوارد البشـرية و ياجات الخدمات التـي يـتم تحديـدها احتمع  المتناسبةالمستدامة و تخصيص الموارد المالية   -٢٢
المعنيــة بــالخرف، ووضــع اآلليــات الالزمــة لتتبــع اإلنفــاق علــى  الوطنيــة فيــذ الخطــطوغيرهــا مــن المــوارد الالزمــة لتن

  الخرف في القطاعات الصحية واالجتماعية وغيرها من القطاعات ذات الصلة مثل التعليم والتوظيف.
  

  اإلجراءات المقترحة لألمانة
  

وتـــدعيم القــدرات العالميــة واإلقليميـــة  واألقــاليم،تقــديم الــدعم التقنــي واألدوات واإلرشـــادات للــدول األعضــاء   -٢٣
  :على النحو التالي والوطنية

في القيادة داخل وزارات الصحة وسائر القطاعات ذات الصلة من أجل وضع استراتيجيات أو خطط   •
تخطـــيط متعـــدد أو دون وطنيـــة ُمَســـنَّدة بالبيِّنـــات وتـــدعيمها وتنفيـــذها ومـــا يـــرتبط بهـــا مـــن  وطنيـــة و/

 الخرف. على وتوفير الميزانيات وتتبع اإلنفاق القطاعات للموارد

تقـدير وفي تقييم وتنفيذ الخيارات الُمَسنَّدة بالبيِّنات التي تناسب احتياجات الدول األعضـاء وقـدراتها، و   •
تزويــد الشــركاء الــوطنيين والــدوليين أثــر السياســات العامــة المعنيــة بــالخرف علــى الصــحة عــن طريــق 

 منظمة وشبكات تبادل المعارف.الراكز مرجعية وطنية ومراكز متعاونة مع تدعيم مأو  ٕانشاءبالدعم و 

                                                           
  .هذا الملحق تذييل فية بالغاية العالمية ووسيلة التحقق وارد ةالخاص اتالمؤشر    ١
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الخرف مــع تلــك المعنيــة بــاألمراض غيــر الســارية والشــيخوخة والصــحة تنســيق البــرامج المعنيــة بــوفــي   •
النفســية والــنظم الصــحية ذات الصــلة، ومــع عمليــة إيتــاء الخــدمات واإلجــراءات الكفيلــة بتعظــيم أوجــه 

 ادة من الموارد القائمة وتلك الجديدة.التآزر واالستف
 
مشـكلة الخـرف، التـي ُتعنـى ب تجميع وتبـادل المعـارف وأفضـل الممارسـات بشـأن وثـائق السياسـات الحاليـةو   -٢٤

بمــا يتوافــق مــع  بمــا فــي ذلــك مــدونات الممارســات واآلليــات الالزمــة لرصــد حمايــة حقــوق اإلنســان وتنفيــذ التشــريعات
  ذوي اإلعاقة وسائر الصكوك الدولية واإلقليمية المعنية بحقوق اإلنسان.حقوق األشخاص  اتفاقية

  
مــع البلــدان علـى المســتويات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة مــن أجــل ات الشــراكٕاقامــة التعــاون و ودعــم تعزيـز و   -٢٥
الصـحية  مـع مبـدأ التغطيـةمواءمـة تلـك الجوانـب االسـتجابة للخـرف و مجـال متعدد القطاعات فـي  عملضطالع باال

 ةوالقضــائي ةالصــحي ات الخــدماتقطاعــ :علــى النحــو التــالي الشــاملة، بمــا فــي ذلــك جميــع القطاعــات ذات الصــلة
الرعاية لهم وأفراد أسرهم، والمنظمات التابعة لمنظومة و بالخرف ومقدمون المجتمع المدني، والمصابو ، ةواالجتماعي

  .ابعة لألمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدوليةواألفرقة المشتركة بين الوكاالت الت األمم المتحدة
  

  والوطنيينواإلقليميين اإلجراءات المقترحة للشركاء الدوليين 
  

إيجاد وتدعيم الجمعيـات والمنظمـات التـي تضـم المصـابين بـالخرف وأسـرهم ومقـدمي الرعايـة لهـم، وتعزيـز   -٢٦
المعنيــة بــالعجز (أو المنظمــات األخــرى) بوصــفهم  التعــاون بــين هــذه الجمعيــات والمنظمــات مــع المنظمــات القائمــة

  شركاء في الوقاية من الخرف وعالجه.
 
ومقـــدمي التحفيـــز والمشـــاركة الفاعلـــة فـــي الحـــوار الـــدائر بـــين الجمعيـــات التـــي تمثـــل المصـــابين بـــالخرف و   -٢٧

اتيجيات والخطـــط والعـــاملين الصـــحيين والســـلطات الحكوميـــة فـــي إصـــالح القـــوانين والسياســـات واالســـتر الرعايـــة لهـــم 
حقـــوق اإلنســـان ل والبـــرامج الصـــحية واالجتماعيـــة ذات الصـــلة بـــالخرف مـــع إيـــالء اهتمـــام واضـــح فـــي الوقـــت ذاتـــه

 .فضًال عن تمكينهم وٕاشراكهم ودمجهم الخاصة بالمصابين بالخرف ومقدمي الرعاية لهم
  

سياسـات وتشـريعات واسـتراتيجيات وخطـط وطنيـة معنيـة بـالخرف عـالوًة علـى تطبيـق وضـع و  عمليةودعم   -٢٨
دور رسمي وسلطة رسمية للمصابين بالخرف ومقدمي الرعاية لهم بهدف التأثير في عمليـة تصـميم وتخطـيط إسناد 

  وتنفيذ السياسات والقوانين والخدمات المرتبطة بالخرف.
  

  الوعي بالخرف ومصادقته: ٢مجال العمل 
  

، ولـيس طـورًا لإلصـابة بـالمرض مـن الشـيخوخةوحتمـي يشيع اعتقاد خاطئ مفاده أن الخرف جـزء طبيعـي   -٢٩
مخــاوف مــن الفهــم  ويوّلــد أيضــًا انعــدام .وجــود عوائــق أمــام تشــخيص المــرض ورعايــة المصــابين بــه ممــا يســفر عــن

المصــابون بــالخرف مــن التمتــع وصــم والتمييــز. وعــالوة علــى ذلــك، كثيــرًا مــا ُيحــرم ويســفر عــن البــالخرف اإلصــابة 
  بحقوق اإلنسان في المجتمع ودور الرعاية على حد سواء.

  
وينبغي أن تعّزز برامج التوعية بالخرف فهم الخرف على نحو دقيـق ومختلـف أنواعـه الفرعيـة بوصـفه مـن   -٣٠

س بحقــوق اإلنســان األمــراض الســريرية، وأن تحــّد مــن الوصــم والتمييــز النــاجمين عــن اإلصــابة بــه، وأن تثّقــف النــا
الخاصــة بالمصــابين بــه وباتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وأن تعّضــد قــدرة الســكان عمومــًا علــى االعتــراف 
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بـــأعراض الخـــرف وبـــوادره المبكـــرة، وأن تعـــّزز معرفـــة الجمهـــور بعوامـــل الخطـــر المرتبطـــة بـــالخرف، وتـــرّوج بالتـــالي 
  طره في جميع النواحي.التباع أنماط حياة صحية وسلوكيات تحّد من مخا

  
ويمتلك المجتمع المصادق للخرف بيئة مجتمعية شاملة ويسهل الوصـول إليهـا تحّسـن فـرص تمتـع الجميـع   -٣١

بالصــحة والمشــاركة واألمــن، وذلــك مــن أجــل ضــمان جــودة حيــاة وكرامــة المصــابين بــالخرف ومقــدمي الرعايــة لهــم 
رات الصـــديقة للخـــرف علـــى ضـــمان حقـــوق اإلنســـان الخاصـــة وأســـرهم. وتشـــتمل الجوانـــب الرئيســـية المشـــتركة للمبـــاد

بالمصــابين بــالخرف ومعالجــة الوصــم النــاجم عــن اإلصــابة بــه والتــرويج لزيــادة مشــاركة المصــابين بــه فــي المجتمــع 
ودعــم أســر المصــابين بــه ومقــدمي الرعايــة لهــم. ويــرتبط مفهــوم صــداقة الخــرف ارتباطــًا وثيقــًا بالمجتمعــات الصــديقة 

يضــًا، وينبغــي أن تراعــي المبادرتــان كلتاهمــا المصــادقتان للخــرف والشــيخوخة الحقيقــة القائلــة إن هنــاك للشــيخوخة أ
  عددًا كبيرًا من المسنين الذين يعيشون بمفردهم وهم منعزلون جّدًا في بعض األحيان.

  
اقات ثقافيــة ويمكــن أن تفضــي حمــالت التوعيــة بــالخرف والبــرامج الصــديقة لــه المعــّدة خّصيصــًا لتــوائم ســي  -٣٢

التـــي تجّســـد إرادة إلـــى تـــدعيم الحصـــائل الصـــحية واالجتماعيـــة المعـــززة معّينـــة وتلّبـــي احتياجـــات المجتمـــع تحديـــدًا 
لمصابين بالخرف ومقـدمي الرعايـة لهـم والمجتمـع ا حياةنوعية  عالوًة على تحسينالمصابين بالخرف وتفضيالتهم، 

  على نطاق أوسع.
  

وجعل بيئة  زيادة الوعي العام بالخرف وتقبله وفهمهيتمّكن المصابون بالخرف، بفضل  .األساس المنطقي  -٣٣
اســتقاللهم الــذاتي مــن خــالل تحســين المشــاركة مســتوى تعظــيم ، مــن المشــاركة فــي المجتمــع و المجتمــع صــديقة لــه

  االجتماعية.
 
من البلدان حملة توعية عامة عاملة واحدة على األقل بشأن  ٪١٠٠ تشّن نسبةأن : ١-٢ الغاية العالمية  -٣٤

  ٢٠٢٥.١بحلول عام ه لمصابين بمل لامجتمع ش قامةإل اً الخرف تعزيز 
 
ًا لخــرف تعزيــز صــديقة لواحــدة علــى األقــل مبــادرة مــن البلــدان  ٪٥٠تقــدم نســبة  أن :٢-٢العالميــة  الغايــة  -٣٥

  ١ .٢٠٢٥ بحلول عامه لمصابين بإلقامة مجتمع شامل ل
  

  اإلجراءات المقترحة للدول األعضاء
  

ـــة يتنظـــيم حمـــالت صـــح  -٣٦ ـــة وطنيـــة ومحلي ـــدًا ة عموميـــة وتوعي بالتعـــاون مـــع تخـــص المجتمـــع والثقافـــة تحدي
المصـــابين بـــالخرف ومقـــدمي الرعايـــة لهـــم والمنظمـــات التـــي تمـــثلهم ووســـائط اإلعـــالم وســـائر أصـــحاب المصـــلحة 

والحــد مــن الوصــم الدقيقــة بــالخرف، الجمهــور معرفــة  االرتقــاء بمسـتوىالمعنيـين. وســيؤدي هــذا العمــل التعــاوني إلــى 
تأكيد على الحاجـة إلـى اسـتجابات تراعـي المنظـور والوالترويج لتشخيصه مبّكرًا، وتبديد األوهام بشأنه، الناجم عنه، 

  استقاللهم الذاتي.بوٕالى االعتراف بحقوق اإلنسان الخاصة بالمصابين بالخرف و وتناسب الوسط الثقافي الجنساني 
  

ســلع الراحــة و التــوفير وســائل ، بوســائل منهــا المبنيــةالمجتمعيــة كــل الجوانــب الخاصــة بالبيئــة ودعــم تغييــر   -٣٧
صديقة للشيخوخة وللخرف ومعززة لالحتـرام والقبـول بشـكل يلبـي من أجل زيادة طابعها الشمولي وجعلها خدمات الو 

  .والسالمة والدمج المشاركة المجال أمام تحقيقتتيح احتياجات المصابين بالخرف ومقدمي الرعاية لهم و 
  

                                                           
  .هذا الملحق تذييل المؤشر الخاص بالغاية العالمية ووسيلة التحقق واردان في   ١
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فـي المجتمـع والقطـاعين العـام تشجيع المواقف الصديقة للخرف ل مكّيفة وفقًا للسياقات المعنية وضع برامج  -٣٨
التــي تسترشــد بخبــرات المصــابين بــالخرف ومقــدمي الرعايــة لهــم. واســتهداف شــتى الجماعــات المجتمعيــة والخــاص و 

وأفــراد  ،ون: طــالب المــدارس والمعلمــهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــيوجماعــات أصــحاب المصــلحة بمــا في
وسائر مقدمي الخـدمات  المالية خدماتالنقل والو مو خدمات اإلسعاف والعاملون في خدمات المطافئ ومقدالشرطة 

  .والمتطوعون ،الدينيةالعامة، والمنظمات التعليمية و 
  

  اإلجراءات المقترحة لألمانة
  

  :على النحو التالي تقديم الدعم التقني للدول األعضاء وتدعيم القدرات العالمية واإلقليمية والوطنية  -٣٩
صـنع القـرار ضـمن عملية إشراك المصابين بالخرف ومقدمي الرعاية لهم والمنظمات التي تمثلهم في   •

وبشــأن  ، وحملهــم علــى االنخــراط فــي تلــك العمليــة،منظمــة نفســهاالتــي تضــطلع بهــا العمليــات إطــار ال
 المشكالت التي تخصهم.

إذكـاء الـوعي بـالخرف والحـد ق بلـيـذها ونشـرها فيمـا يتعوصـياغتها وتنفأفضل الممارسـات  عند اختيار  •
 هم.ضدّ  تمييزالو ه من وصم المصابين ب

  
ودمـج  ١إلى شبكة المنظمة العالمية والمنصـة التفاعليـة للمـدن والمجتمعـات الصـديقة للشـيخوخة، واالستناد  -٤٠
وذلـك  الحاليـة الصـديقة للخـرف، عن طريق توثيـق وتقيـيم المبـادراتوٕاقامة صالت بينها لمبادرات الصديقة للخرف ا

  .ونشر تلك المعلومات تحديد البيِّنات بما يجدي نفعًا في شتى السياقات من أجل
  

تعزيــز الفهــم والــوعي بــالخرف وبحقــوق اإلنســان الخاصــة بالمصــابين بــالخرف والــدور الــذي تضــطلع بــه و   -٤١
مـــع المنظمـــات التـــي تمثـــل القائمـــة اكات عـــالوًة علـــى صـــون وتـــدعيم الشـــر  ،أو مقـــدمو الرعايـــة اآلخـــرون أســـرهم و/

  المصابين بالخرف ومقدمي الرعاية لهم.
  

  ووضع إرشادات للدول األعضاء بشأن كيفية تنفيذ المبادرات الصديقة للخرف ورصدها وتقييمها.  -٤٢
  

  والوطنيينواإلقليميين اإلجراءات المقترحة للشركاء الدوليين 
  

  ي:القيام بما يلب المصلحة في اإشراك جميع أصح  -٤٣
 ف من الناحيتين االجتماعية واالقتصادية؛إذكاء الوعي بجسامة تأثير الخر   •

أســرهم فــي جميــع الجوانــب الخاصــة بوضــع وتــدعيم و إشــراك المصــابين بــالخرف ومقــدمي الرعايــة لهــم   •
 ؛للمصابين بالخرف الخدمات التي تدعم االستقالل الذاتي

 ؛مقدمي الرعاية لهمدعم لمصابين بالخرف و خاصة بالاحقوق اإلنسان  حماية وتعزيز  •

 .معالجة أوجه اإلجحاف بين صفوف فئات السكان المستضعفة  •
  

ــــالخرف فــــي أنشــــطة المجتمــــع األوســــع نطاقــــًا، وتعزيــــز مشــــاركتهم الثقافيــــة و   -٤٤ ضــــمان إشــــراك المصــــابين ب
  واالجتماعية والمدنية عن طريق النهوض باستقاللهم الذاتي.

                                                           
١   https://extranet.who.int/agefriendlyworld/  ٢٠١٧ آذار/ مارس ٨(تم االطالع في.(  
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المعلومات في مجال وضع وتنفيذ جميع البرامج ذات الصلة رفعًا لمستوى الوعي بالخرف وٕاضـفاًء  وتبادل  -٤٥
  للمزيد من طابع الصداقة والشمولية على المجتمعات.

  
  لحد من مخاطر الخرفا: ٣مجال العمل 

  
السـارية وعوامـل متزايدة تشـير إلـى وجـود عالقـة متبادلـة بـين الخـرف مـن جهـة واألمـراض غيـر ثمة بّينات   -٤٦

والســمنة واتبــاع نظــم  الخطــر المرتبطــة بــنمط الحيــاة مــن جهــة أخــرى. وتشــمل عوامــل الخطــر هــذه الخمــول البــدني
ضـغط الـدم فـي  فـرطاإلصـابة بداء السـكري و غذائية غيـر متزنـة وتعـاطي التبـغ وتعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار و 

خطــر أخــرى ُيحتمــل تعــديلها تتعلــق بــالخرف تحديــدًا وهــي تشــمل  وامــلٕاضــافة إلــى ذلــك، يوجــد عمنتصــف العمــر. و 
فـي منتصـف العمـر. ويمكـن العزلة االجتماعية وتدّني مسـتوى التحصـيل التعليمـي وقلـة النشـاط المعرفـي واالكتئـاب 

تعــرض األفــراد والســكان لعوامــل الخطــر هــذه التــي ُيحتمــل تعــديلها انطالقــًا مــن مرحلــة أن يفضــي تخفــيض مســتوى 
لة واالستمرار فيها طوال العمر، إلى تعزيز قدرة أولئك األفراد والسكان على التوصل إلى خيارات أوفر صـحة الطفو 

  .واتباع أنماط حياة تعّزز التمتع بصحة جيدة
  

ات ربمـــا تحـــد مـــن مخـــاطر تراجـــع القـــدر و  وقائيـــةتاليـــة التـــدابير ال مـــؤداه أنفـــي اآلراء وثمـــة توافـــق متزايـــد   -٤٧
زيــادة النشـــاط البــدني والوقايــة مــن اإلصــابة بالســمنة وتقليــل معـــدالت ة بــالخرف، وهــي كالتــالي: المعرفيــة واإلصــاب

اإلصــابة بهــا والتــرويج التبــاع نظــم غذائيــة متزنــة وصــحية واإلقــالع عــن تعــاطي التبــغ وتعــاطي الكحــول علــى نحــو 
م، وكذلك الوقاية من اإلصابة ضار والمشاركة االجتماعية وتعزيز االضطالع بأنشطة معرفية محفزة وبأنشطة التعل

  .بداء السكري وارتفاع ضغط الدم وتدبيرهما عالجيًا، وخصوصًا في منتصف العمر وكذلك من االكتئاب
  

عــن طريــق تــدريجيًا ه اإلصــابة بــيمكــن الحــد مــن مخــاطر اإلصــابة بــالخرف أو تــأخير  .األســاس المنطقــي  -٤٨
تقديم تـدخالت ُمَسـنَّدة بالبيِّنـات ومتعـددة القطاعـات ى لعية تحسين قدرات أصحاب مهن الرعاية الصحية واالجتماع

عوامــل خطـر اإلصــابة بــالخرف ب، والتوعيـة عمـوم الســكان إلــىومناســبة للوسـط الثقــافي ومراعيـة للمنظــور الجنسـاني 
األمـراض يشترك فيها الخرف مع سائر هي عوامل والتي وتدبير حاالته عالجيًا على نحو استباقي، القابلة للتعديل 
  غير السارية.

  
المحــددة فــي خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن المعنيــة تحقيــق الغايــات العالميــة : ٣ الغايــة العالميــة  -٤٩

مــن أجــل الحــد مــن ، وفــي أيــة تنقيحــات ُتــدخل عليهــا ُمســتقبًال، ٢٠٢٠-٢٠١٣األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا 
 ١.، واإلبالغ عن تحقيقهاالمخاطر

  
  للدول األعضاء ات المقترحةاإلجراء

  
البرامج والسياسات والحمالت األخرى المعنية بالحد من مخاطر األمراض غير السارية عبر بالخرف  ربط  -٥٠

م نظـــلمزاولـــة النشـــاط البـــدني واتبـــاع تـــرويج العـــن طريـــق المعنيـــة بتعزيـــز الصـــحة القطاعـــات المتعـــددة ذات الصـــلة 
بوســائل منهــا مراقبــة وزن األفــراد المصــابين بالســمنة واإلقــالع عــن تعــاطي التبــغ وتعــاطي ، متزنــةو  ةصــحي ةغذائيــ

                                                           
ــــر الســــارية ومكافحتهــــا    ١ ــــة مــــن األمــــراض غي ــــة بشــــأن الوقاي ــــرابط٢٠٢٠-٢٠١٣خطــــة العمــــل العالمي ــــى ال  ، متاحــــة عل

(تــــم االطــــالع  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf :اإللكترونــــي التــــالي
 .)٢٠١٧ آذار/ مارس ٨في 
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كـــذلك ، و الحـــافزة للقـــدرات الفكريـــة االضـــطالع باألنشـــطةو الكحـــول علـــى نحـــو ضـــار واللجـــوء إلـــى التثقيـــف الرســـمي 
  الرعاية.الوقاية و المشاركة االجتماعية طيلة العمر طبقًا لمبدأ توازن 

  
ـــذ نفوضـــع وتو   -٥١ ـــة ي ـــنَّدة بالبيِّنـــات ومراعي حـــاالت العجـــز لو للمنظـــور الجنســـاني للســـن و وتعزيـــز تـــدخالت ُمَس

، وخاصــًة ضــمن إطــار نظــام الرعايــة الصــحية األوليــة تحســـينًا أصــحاب المهــن الصــحيةوالوســط الثقــافي وتــدريب 
قابلـــة للتعـــديل تـــدبيرًا والتـــدبير العالجـــي لعوامـــل خطـــر اإلصـــابة بـــالخرف ال لمعـــارف هـــؤالء المـــوظفين وممارســـاتهم،

التـدخالت بصـفة روتينيـة كلمـا تـوافرت بيِّنـات  تلـك الحد مـن المخـاطر. وتحـديثشأن بإسداء المشورة  عند ،استباقياً 
  .عنها علمية جديدة

  
  لألمانة اإلجراءات المقترحة

  
األمــراض غيــر  الوقايــة مــن عمــل بشــأنالة فــي خطــة الُمحــّدد بــاإلجراءات القيــام، فــي إطــار إقامــة صــالت  -٥٢

علـى تحقيـق  الـدعم التقنـي وتـدعيم القـدرات العالميـة واإلقليميـة والوطنيـة بتقـديم ،٢٠٢٠-٢٠١٣ومكافحتهـا  السارية
  :ما يلي

 ؛إذكاء الوعي بالروابط الموجودة بين الخرف وسائر األمراض غير السارية  •

ومكافحتهــا فــي عمليــات التخطـــيط إدمــاج الحــد مــن عوامــل خطـــر اإلصــابة بــالخرف القابلــة للتعـــديل   •
 ؛الصحي وبرامج التنمية على المستوى الوطني

 .دعم صياغة وتنفيذ تدخالت متعددة القطاعات ُمَسنَّدة بالبيِّنات للحد من مخاطر الخرف  •
  

لحـد مـن عوامـل خطـر بشـأن اتـدخالت سياسـية  ًا لتنفيـذدعمـونشـرها  البيِّنـات وتبـادل تدعيم قاعدة البيِّناتو   -٥٣
ن معــدل انتشــار عــ البيِّنــات المتاحــةضــم عــن طريــق تــوفير قاعــدة بيانــات ت هاتعــديلتــي ُيحتمــل لا الخرفإلصــابة بــا

  والنتائج المترتبة على الحد منها. تلك خطرالعوامل 
  

  والوطنيينواإلقليميين اإلجراءات المقترحة للشركاء الدوليين 
  

  :تحقيق ما يلي إلى االضطالع بأنشطة رامية في على االنخراط ب المصلحةاجميع أصح تشجيع  -٥٤
لمنظـــور لشـــاملة لجميـــع الفئـــات العمريـــة والمراعيـــة لصـــحة الســـكان االمعنيـــة بســـتراتيجيات لالتـــرويج ال  •

علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والمبنيــة علــى اإلنصــاف، وتعمــيم تلــك االســتراتيجيات الجنســاني 
 ،ي الحافــل بالنشــاط البــدني والنفســي واالجتمــاعي لكــل النــاسوالدوليــة ُبغيــة دعــم نمــط المعيشــة الصــح

 ؛الرعاية لهمو ومقدم وأسرهم بالخرفون بما في ذلك المصاب

اتخــاذ إجــراءات معّينــة ُمجّربــة فــي مجــال الحــد مــن خطــر اإلصــابة بــالخرف، والســيما أثنــاء منتصــف   •
 ؛العمر

، ومكافحتهـا بوجـه عـام والخـرف بوجـه خـاصدعم الجهود الوطنية للوقاية من األمراض غير السـارية   •
 ن أفضل الممارسات الُمَسنَّدة بالبيِّنات ونشر نتائج البحث.ع تبادل المعلومات قبيل من بوسائل
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  تشخيص الخرف وعالجه ورعاية المصابين به ودعمهم: ٤مجال العمل 
  

، به  الالحقة لإلصابةالمراحل  في يرتبط الخرف باحتياجات معقدة ومستويات مرتفعة من التبعية والمراضة  -٥٥
ويقــل الطويلــة األجــل. االجتماعيــة، بمــا فيهــا خــدمات الرعايــة ممــا يســتلزم مجموعــة مــن الخــدمات الصــحية والرعايــة 

الخرف مـــن حيـــث اإلصـــابة بحـــاالت مراضـــة صـــحية أخـــرى يمكـــن أن أيضـــًا احتمـــال تشـــخيص وضـــع المصـــابين بـــ
حـالتهم بسـرعة وعجـزهم عـن الحصـول علـى خـدمات الرعايـة والـدعم تتسبب، إن ُتِركت من دون عالج، فـي تـدهور 

(بوسـائل المـرض وتشخيصـه وعالجـه حـاالت تحديـد التـي تلـزمهم خـدمات تشـمل الو الالزمة لتدبير حالتهم عالجيـًا. 
مات خـد وغيرها مـنوالرعاية الملطفة/ الرعاية في نهاية العمر وٕاعادة التأهيل منها دوائية وأخرى نفسية واجتماعية) 

   .الهادفة يوم منظم حافل باألنشطة وتخصيص من قبيل المساعدة المنزلية والنقل والغذاء والخدماتالدعم 
  

والحصــول علــى خــدمات الرعايــة التــي تلّبــي فــي المجتمــع  مــن العــيش وينبغــي تمكــين المصــابين بــالخرف  -٥٦
بمســتوى يتفــق مــع إعمــال حقــوقهم األساســية رغبــاتهم وتفضــيالتهم. وضــمانًا لتمكيــنهم مــن صــون قــدراتهم الوظيفيــة 

وتمـتعهم بحريـاتهم األساسـية والكرامـة اإلنســانية، فإنـه يلـزم تزويـدهم برعايـة صــحية واجتماعيـة متكاملـة ترّكـز علــيهم 
ويسهل الوصول إليها بأسعار معقولة، بمـا فيهـا الرعايـة الطويلـة األجـل، التـي تشـمل جميـع األنشـطة، سـواء قـدمتها 

يــة الصــحية أم االجتماعيــة أم الملطفــة، أم تأّتــت مــن بيئــة صــديقة للخــرف. والرعايــة الملطفــة عنصــر خــدمات الرعا
أساســي مــن عناصــر سلســلة الرعايــة المقدمــة للمصــابين بــالخرف انطالقــًا مــن مرحلــة تشخيصــه وحتــى نهايــة العمــر 

يـة تـزّود المصـابين بـالخرف ومقـدمي ومرورًا بمراحل فقدان األفراد التي ُتمنـى بهـا األسـر ومقـدمو الرعايـة، وهـي رعا
  الرعاية لهم بدعم مادي ونفسي واجتماعي وروحي، ومنه الدعم المقترن بتخطيط الرعاية مسبقًا.

  
خطـــة العمـــل بعـــض المبـــادئ المتعلقـــة بتنظـــيم الرعايـــة الصـــحية واالجتماعيـــة وتطويرهـــا، وتقتـــرح مســـودة   -٥٧
رف. ويقتضــي تقــديم الرعايــة المســتدامة فــي إطــار كامــل سلســلة فيهــا نظــام الرعايــة الطويلــة األجــل لمرضــى الخــ بمــا

الخــدمات انطالقــًا مــن التشــخيص وحتــى نهايــة العمــر مــا يلــي: تشــخيص الخــرف فــي الوقــت المناســب؛ دمــج عــالج 
مرضاه ورعايتهم في الرعاية األولية؛ االستمرار في تنسيق الرعاية الصـحية واالجتماعيـة، بمـا فيهـا الرعايـة الطويلـة 

جل بين مختلـف مقـدمي خـدمات الرعايـة ومسـتويات النظـام؛ التعـاون المتعـدد التخصصـات والناشـط بـين مقـدمي األ
خدمات الرعاية لقاء الحصول على مقابل وتقديمها من دون مقابـل. ويجـب أن يكفـل تخطـيط االسـتجابات للطـوارئ 

ين بـالخرف والـدعم النفسـي واالجتمـاعي علـى اإلنسانية والتعافي منها اإلتاحة الواسعة النطاق للدعم الفردي للمصاب
  .صعيد المجتمع

  
. ومـن األمـور ذات األهميـة يلزم أن تُنّفذ تلك التدخالت قوى عاملة مدّربة ومؤهلة للقيـام بـذلك كمـا ينبغـيو   -٥٨

 الحاســمة اســتمرارية الرعايــة بــين مختلــف مقــدمي الرعايــة والقطاعــات المتعــددة ومســتويات النظــام المعنــي والتعــاون
حتى نهاية العمر. أعراض اإلصابة بالخرف و أولى  النشط بين مقدمي الرعاية بمقابل ودون مقابل، بدءًا من ظهور

هـا يعـيش في ومن الالزم وجود رعاية متكاملة ُمَسنَّدة بالبيِّنات متمركزة حول الشخص المعني في جميع البيئـات التـي
فـق الحيـاة المسـاعدة ودور التمـريض، وصـوًال إلـى المستشـفيات المصابون بالخرف، بدءًا من منازلهم والمجتمع ومرا

تحــديات تتمثــل فــي  التــي تقــدمها تواجــه مهــارات وقــدرات القــوى العاملــة والخــدماتغالبــًا مــا ودور رعايــة المســنين. و 
  االحتياجات المعقدة للمصابين بالخرف.

  
تفضـــيالتهم واحتـــرام اســـتقالليتهم و مـــن الممكـــن تلبيـــة احتياجـــات المصـــابين بـــالخرف  .األســـاس المنطقـــي  -٥٩

والنفســية الصــحية  خــدماتتزويــدهم بالمــن خــالل انطالقــًا مــن مرحلــة تشــخيص حــالتهم وحتــى نهايــة العمــر، وذلــك 
فــي  والطويلــة األجــلواالجتماعيــة المتكاملــة والمناســبة للوســط الثقــافي والتــي ترّكــز علــى الفــرد والخــدمات المجتمعيــة 

  ، عند االقتضاء.بمدخالت األسر ومقدمي الرعاية كذلكتزويدهم الدعم و و  مجالي الرعاية
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من المصـابين  ٪٥٠حالة  ١أن يتم في نصف البلدان على األقل كحد أدنى، تشخيص: ٤ الغاية العالمية  -٦٠
 ٢٠٢٥.٢بحلول عام  بالخرف

 
  اإلجراءات المقترحة للدول األعضاء

  
 فـــي نظـــام الرعايـــة الصـــحية واالجتماعيـــةدمج للمصـــابين بـــالخرف ُيـــ ةومنســـق ةوضـــع مســـار رعايـــة فعالـــ  -٦١
عنـد الحاجـة إليهـا. وينبغـي  وترّكز علـى الفـردخدمات رعاية متكاملة تقديم  ُبغية يشمل الرعاية الطويلة األجل) (بما
، عـددةقطاعـات مت خدمات جيدة في مجالي الرعاية والتدبير العالجي بحيث تحرص على دمج هذا المسار يقدم أن

ـــة،  ومنهـــا ـــة الصـــحية األولي ـــة األجـــل، الرعاي ـــة الطويل ـــة المتخصصـــة، والرعايـــة فـــي المنـــزل، والرعاي ـــة الطبي والرعاي
والمســاعدة المنزليــة، وخــدمات الغــذاء والنقــل، وســائر خــدمات وخــدمات الرعايــة الملطفــة، وخــدمات إعــادة التأهيــل، 

 أداءفــي ميــدان ٕامكانــاتهم تعـزز قــدرات المصــابين بـالخرف و  مســتمرة فــي حزمــةواألنشــطة الهادفـة الرفـاه االجتماعيــة 
  .وظائفهم

  
والمهــارات الالزمــة لمــوظفي القــوى العاملــة الصــحية بفئتــيهم العامــة والمتخصصــة لكــي المعــارف  وتكــوين  -٦٢

ل يزّودوا المصابين بالخرف بخدمات رعاية صحية واجتماعية مسندة بالبّينات ومناسـبة ثقافيـًا وموجهـة صـوب إعمـا
حقوق اإلنسان، بما فيها خدمات الرعاية الطويلة األجـل. (قـد تشـمل اآلليـات الموضـوعة فـي هـذا المضـمار تـدريس 
الكفاءات األساسـية لتشـخيص الخـرف وعالجـه ورعايـة المصـابين بـه فـي إطـار تـوفير التـدريب الطبـي وشـبه الطبـي 

ريب المسـتمر لجميـع المهنيـين المعنيـين بتقـديم الرعايـة لكوادر الدراسة الجامعية والدراسـات العليـا، وتنفيـذ بـرامج التـد
الصـــــحية واالجتماعيـــــة، وذلـــــك بالتعـــــاون مـــــع الجهـــــات الرئيســـــية صـــــاحبة المصـــــلحة، مثـــــل الهيئـــــات التنظيميـــــة.) 
وتخصيص الميزانيـات والمـوارد الالزمـة لتـدريب أولئـك المهنيـين أثنـاء الخدمـة، أو دمـج تلـك الميزانيـات والمـوارد فـي 

  .ّددةبرامج مح
  

تحسين نوعية الرعاية المقدمة في نهايـة العمـر عـن طريـق مـا يلـي: االعتـراف بـأن اإلصـابة بـالخرف فـي و   -٦٣
مرحلــة متقدمـــة هـــي حالـــة تتطلــب رعايـــة ملطفـــة؛ رفـــع مســتوى الـــوعي بمســـألة تخطـــيط الرعايــة فـــي مراحـــل متقدمـــة 

ة حيــاتهم؛ االســتعانة بمســارات ُيتحّقــق مــن بالنســبة إلــى جميــع المصــابين بــالخرف مــن أجــل توثيــق رغبــاتهم فــي نهايــ
صــحتها بشــأن نهايــة العمــر وضــمان مراعــاة قــيم المصــابين بــالخرف وتفضــيالتهم واالعتنــاء بهــم فــي المكــان الــذي 

  ة.الرعاية الملطفيختارونه؛ توفير التدريب لعاملي الرعاية الصحية المهنيين وللمتخصصين في تقديم 
  

ــــة و   -٦٤ ــــة المجتمعي ــــات الرعاي ــــدًا عــــن المستشــــفيات نحــــو بيئ ــــة بعي ــــل المنهجــــي لموضــــع الرعاي شــــبكات والالنق
رعايــــة جيــــدة  وتقــــدم خــــدمات نظــــم الرعايــــة الصــــحية واالجتماعيــــة، المتعــــددة التخصصــــات التــــي تــــدمج مجتمعيــــةال

  وتدخالت ُمَسنَّدة بالبيِّنات.
  

والمناسـبة المراعيـة للمنظـور الجنسـاني على الفرد و  ركزالتي ت تعزيز الوصول إلى مجموعة من الخدماتو   -٦٥
 المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة وســائر أصــحاب المصــلحةب منهــا االتصــالوســائل ب ثقافيــًا والملبيــة لالحتياجــات،

بشــأن  مســتنيرة قــرارات اتخــاذو  التوصــل إلــى خيــارات ن المصــابين بــالخرف مــنتــوفير المعلومــات التــي تمّكــ مــن أجــل

                                                           
ـــة    ١ ـــة صـــحية واجتماعي ـــذين ُتشـــّخص حـــالتهم علـــى رعاي ـــة مـــا بعـــد ينبغـــي أن يحصـــل جميـــع األفـــراد ال مناســـبة فـــي مرحل

  التشخيص.
  .هذا الملحق تذييل المؤشر الخاص بالغاية العالمية ووسيلة التحقق واردان في   ٢
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المصــابين بــالخرف وأســرهم التعــاون النشــط بــين  وتوثيــق عــرى حقــوقهم وتفضــيالتهمواحتــرام  .المقدمــة إلــيهم الرعايــة
  حتى نهاية العمر.أعراض الخرف و أولى  بدءًا من ظهور ومقدمي الخدمات في هذا المجاللهم مقدمي الرعاية و 
  

  لألمانة اإلجراءات المقترحة
  

ات تقـــديم الخـــدمالمتبعـــة فـــي مجـــال  الـــذي يوثـــق أفضـــل الممارســـات تقـــديم الـــدعم التقنـــي للـــدول األعضـــاء  -٦٦
وضـع مسـارات رعايـة مرضـى الخـرف الـدعم فـي ميـدان الدول األعضـاء بتزويد الُمَسنَّدة بالبيِّنات وتنسيق الرعاية، و 
  وفقًا لمبدأ التغطية الصحية الشاملة.

  
 الشـاملة للكفـاءات النموذجيـةالتـدريب منـاهج  ٕاعداد وتنفيذ مبادئ توجيهيـة وأدوات ومـواد تـدريب مـن قبيـلو   -٦٧

وتقــــديم الــــدعم للــــدول  .ميــــدانال فــــي جتماعيــــةالالزمــــة لعــــاملي الرعايــــة الصــــحية واالالمتعلقــــة بــــالخرف و األساســــية 
في مجال صياغة استراتيجيات الموارد البشرية الالزمة للخرف، بوسائل منها تحديد الثغرات واالحتياجات األعضاء 

لبات من التدريب لعاملي الرعاية الصحية واالجتماعيـة، فضـًال عـن تـوفير التعلـيم الجـامعي والتعلـيم الخاصة والمتط
  .التي تركز على الفرد انطالقًا من مرحلة التشخيص وحتى نهاية العمر بشأن تقديم الرعاية الطويلة األجلالعالي 

  
العمـل الخـاص المنظمة بشـأن برنامج من ف تقديم اإلرشادات المعنية بتدعيم تنفيذ المكون الخاص بالخر و   -٦٨

والقـدرة وتـدريب المزيـد مـن المـوظفين ، المـوارد البشـرية بنـاء قـدراتل اً تعزيز  ١بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية
  التدخالت الُمَسنَّدة بالبيِّنات من خالل الرعاية الصحية األولية.تنفيذ على تقديم الرعاية الجيدة و 

  
  والوطنيينواإلقليميين اإلجراءات المقترحة للشركاء الدوليين 

  
إعـداد معلومـات وأدوات تـدريب ُمَسـنَّدة بالبيِّنـات وسـهلة  بوسائل مـن قبيـلدعم المصابين بالخرف وأسرهم،   -٦٩

المتاحة ُبغية السماح بتشخيص المـرض فـي الوقـت المناسـب  واالستفادة من الخدماتاالستخدام بخصوص الخرف 
وُبغية تعزيز الرعاية المستمرة الطويلة األجـل، أو عـن طريـق إنشـاء خطـوط المسـاعدة الوطنيـة والمواقـع اإللكترونيـة 

  المزودة بمعلومات ومشورة على المستويات المحلية.
  

 تزويـد المصـابين بـالخرف الصـحية واالجتماعيـة علـىة الرعايـ كادر عـاملي تدريبميدان في  وتقديم الدعم  -٧٠
حتياجـات تلبيـة االفيمـا يتصـل بوذلك عن طريق تطوير نـواحي التـدريب خدمات العالج والرعاية الُمَسنَّدة بالبيِّنات، ب
الخـرف، وضـمان إشـراك علـى نحـو يزيـد تركيزهـا علـى  تنقـيح المنـاهجمجـال لمؤسسـات التعليميـة فـي ل دعمقديم التو 

  .، حسب االقتضاءبين بالخرف في إعداد وتقديم التعليم والتدريبالمصا
  

ن المصــابين بــالخرف تمّكــ اســتراتيجية فعالــةبوصــفها  إعــادة التأهيــل المجتمعــي التــرويج لتطبيــق اســتراتيجية  -٧١
الشـــخص المصـــاب  وتكفـــل بقـــاءتـــزّودهم بالـــدعم الـــالزم لصـــونها، حقـــوقهم و صـــون اســـتقاللهم الـــذاتي و  صـــون مـــن

  في صميم جميع الحوارات بشأن التشخيص والعالج والرعاية. بالخرف
  
  
  

                                                           
ـــــــالي:    ١ ـــــــي الت ـــــــم االطـــــــالع فـــــــي  /http://www.who.int/mental_health/mhgap/enانظـــــــر الموقـــــــع اإللكترون آذار/  ٨(ت

 ).٢٠١٧ مارس
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  دعم مقدمي الرعاية لمرضى الخرف: ٥مجال العمل 
  

مقـدمو الرعايـة بالمصاب بالخرف ومدخالتهم بشـأن رعايتـه. و حسب عالقتهم بيمكن تحديد مقدمي الرعاية   -٧٢
لمرضــى الخــرف هــم فــي معظمهــم مــن األقــارب أو مــن أفــراد األســرة الكبيــرة، علــى أن األصــدقاء المقــربين والجيــران 

ُيعنــى مقــدمو و واألشــخاص العــاديين العــاملين لقــاء أجــر أو المتطــوعين يمكــن أيضــًا أن يتكّفلــوا بمســؤوليات الرعايــة. 
تنظــيم الرعايــة التــي يقــدمها فــي  –ًا دورًا كبيــر  يــؤدونأو  للمصــابين بــالخرفوالــدعم  عمليــة"الرعايــة "الالرعايــة بتقــديم 

أن يكونـوا بالتـالي ومـن المـرجح لهم. وغالبًا ما يكون مقـدمو الرعايـة مّمـن يعرفـون المصـاب بـالخرف جيـدًا،  آخرون
والتــي لهــا أهميــة بالغــة فــي وضــع خطــط العــالج ذاك المصــاب ة بــالمتعلقــ علــى درايــة وعلــم بالتفاصــيل والمعلومــات

علــى  مقــدمي الرعايــة إلــىنظــر ينبغــي أن يُ  لــذا. الشخصــية االحتياجــاتتلبيــة القائمــة علــى أســاس و والرعايــة الفعالــة 
األوساط على نحو يتوافق مع إرادة المصـاب بـالخرف  في تخطيط الرعاية وتقديمها في جميعون شركاء أساسيأنهم 

  .هويلّبي احتياجات
  

مقدم الرعاية هـذا بالخرف قد يؤثر على صحة  ينأحد المصاببمقدم الرعاية اعتناء  وتجدر اإلشارة إلى أن  -٧٣
المصــاب حاجــة فــي كــل مــن  نظم الصــحيةالــ تنظــر . ويجــب أنرفاهــه وعالقاتــه االجتماعيــة علــىو البدنيــة والنفســية 

، بمـــا يشـــمل تأثيراتهـــا ى مقـــدمي الرعايـــة واألســـرتأثيرهـــا الكبيـــر علـــو لمســـاعدة مـــن اآلخـــرين إلـــى ا الكبيـــرةبـــالخرف 
احتياجـاتهم كـي يسـتجيبوا تلبيـة خصيصـًا ل معـّدةوخـدمات . وينبغي أن يحصل مقدمو الرعاية على دعـم االقتصادية

  .تلك المتطلباتلمتطلبات البدنية والنفسية واالجتماعية التي يقتضيها دورهم في تقديم الرعاية ويتعاملوا مع ل بفعالية
  

تلبية  متعددة القطاعات لمقدمي الرعاية على وخدماتدعم إيجاد وتنفيذ رعاية و يساعد  .األساس المنطقي  -٧٤
  الصحية واالجتماعية.من الناحيتين هم ويحول دون تدهور رفاه احتياجاتهم

  
مـن البلـدان بتقـديم بـرامج دعـم وتـدريب لمقـدمي الرعايـة للمصـابين بـالخرف  ٪٧٥قيـام : ٥ الغاية العالميـة  -٧٥

  ٢٠٢٥.١وأسر المصابين بالخرف بحلول عام 
  

  اإلجراءات المقترحة للدول األعضاء
  

معلومــات يســهل الوصــول إليهــا ومســندة بالبّينــات وبــرامج تــدريب وخــدمات دعــم مؤقتــة وغيرهــا مــن تــوفير   -٧٦
خصيصًا لتلبيـة احتياجـات مقـدمي الرعايـة تحسـينًا لمعـارفهم ومهـاراتهم، مثـل التعامـل مـع السـلوكيات الموارد المعّدة 

الصــعبة، وتمكينــًا للمصــابين بــالخرف مــن العــيش فــي المجتمــع والحيلولــة دون تعــّرض مقــدمي الرعايــة لهــم لإلجهــاد 
  .والمشاكل الصحية

  
عايـة االجتماعيـة علـى تحديـد حـاالت اإلجهـاد واإلرهـاق وتوفير برامج لتدريب موظفي الرعاية الصحية والر   -٧٧

  .التي يتعرضون لها والحد من التعرض لها
  

ــــة  -٧٨ ــــة  وتطــــوير حماي ــــدمي الرعاي ــــيعهم بأو تعزيزهــــا، مق ــــل تمت ــــة وتعويضــــات العجــــز، مث ــــافع االجتماعي المن
مهم على نحـو يتعـدى دورهـم وتزويدهم بالسياسات والتشريعات المناهضة للتمييز، من قبيل التمييز في العمل، ودع

  .في مجال تقديم الرعاية في جميع األوساط
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وٕاشــراك مقــدمي الرعايــة فــي تخطــيط الرعايــة، مــع إيــالء االهتمــام لرغبــات وتفضــيالت المصــابين بــالخرف   -٧٩
  وأسرهم.

  
   اإلجراءات المقترحة لألمانة

  
فــي  والقيــام ،حيــاة المصــابين بــالخرففــي أهميتــه  وتوضــيح مقــدمي الرعايــةعمــل أهميــة  تكــوين بّينــات عــن  -٨٠

بالتأثير غير المتناسب للمرض على النساء، وتقديم الـدعم التقنـي للـدول األعضـاء  برفع مستوى الوعي الوقت نفسه
دعــم الــدول األعضــاء فــي إعــداد و  .ة فــي تــوافر خــدمات دعــم مقــدمي الرعايــةالمختطــ عــن طريــق رصــد االتجاهــات

 نهـج متعـدد القطاعـات باتبـاعوذلـك  ،ُمَسـنَّدة بالبيِّنـات لمقـدمي الرعايـة مؤقتـة عممعلومات وبرامج تدريب وخدمات د
  .وتدعيم قياس حصائله

  
لتحسـين معـارفهم ومهـاراتهم والحـد لمقـدمي الرعايـة  ُمَسـنَّدة بالبيِّنـاتمعقولـة األسـعار و مـوارد إتاحـة تيسير و   -٨١

 االســتفادة مــن عــن طريــق الذاتيــة وصــحتهم، وذلــك مــن تعرضــهم لإلجهــاد النفســي وتعزيــز تعــاملهم معــه وكفــاءتهم
(مثـل برنـامج المنظمـة الخـاص بالـدعم  الهاتف الجـوالو  مثل تكنولوجيا اإلنترنت ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  من أجل التعليم والتدريب على المهارات والدعم االجتماعي. ١،))iSupport(اإللكتروني 
  

  والوطنيينواإلقليميين اإلجراءات المقترحة للشركاء الدوليين 
  

حمــايتهم مــن التمييــز، و مقــدمي الرعايــة واألســر فــي حيــاة المصــابين بــالخرف،  بشــأن إشــراكزيــادة الــوعي   -٨٢
 واسـطةقدرتهم على االستمرار في تقديم الرعاية بأسلوب مراٍع للمنظور الجنساني، وتمكـين مقـدمي الرعايـة بتعزيز و 

الوصـول  مجـال محـددة فـي لتحـديات التصدي التي تمّكنهم من لتطوير مهارات الدعوة الذاتيةأمامهم فرص إتاحة ال
  .واالجتماعية، بما فيها الرعاية الطويلة األجل الصحيةالرعاية خدمات  إلى
  

المعارف ومهارات تقـديم الرعايـة  لتحسين واألسر مقدمي الرعايةل المساعدة في تنفيذ برامج تدريب مالئمةو   -٨٣
  .والرفاه حتراماتباع نهج يرّكز على الناس يعّزز االو  ؛على امتداد تطور الخرف

  
  نظم المعلومات الخاصة بالخرف: ٦مجال العمل 

  
إن الرصــد المنهجــي والروتينــي علــى مســتوى الســكان لمجموعــة أساســية مــن المؤشــرات المتعلقــة بــالخرف   -٨٤

صـوب لتحسين الخدمات وقياس التقـدم المحـرز ما ُيّتخذ من إجراءات مسندة بالبّينات لتوجيه يوفر البيانات الالزمة 
لمصــابين بــالخرف ومقــدمي الرعايــة لهــم معنيــة بــالخرف. ويمكــن تحســين المســارات الوظيفيــة ل سياســات وطنيــةنفيــذ ت

دخــال تعــديالت كبيــرة مراعيــة فــي إيســتدعي لكــن ذلــك و و/ أو تعزيزهــا، لمعلومــات لنظــم وأســرهم عــن طريــق إنشــاء 
ات الصـحية واإلداريـة وتسـجيلها وربطهـا البيانـ جمـعالعمليـات الروتينيـة لالوقت نفسه لألطـر التنظيميـة القائمـة علـى 

  .مع نظام الرعاية الصحية واالجتماعيةمن تعامالت المصابين بالخرف لها في كل تعامل وتبادتصنيفها و بغيرها 
  

واالجتماعيـة الرعايـة الصـحية م يمكن أن يوفر الرصد والتقييم المنهجيـان السـتخدام نظـ .األساس المنطقي  -٨٥
 ٕامكانيــةو  وقايــة النــاس مــن الخــرف يمكــن أن يحســنو أفضــل البيِّنــات المتاحــة لوضــع السياســات وتقــديم الخــدمات، 
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كامــل سلســلة تقــديمها انطالقــًا مــن مرحلــة  عبــره علــى خــدمات الرعايــة وتنســيق تلــك الخــدمات لمصــابين بــحصــول ا
  .الحد من مخاطره وحتى نهاية العمر

  
من البلدان بصورة روتينية بجمع مجموعة أساسية من مؤشرات الخرف مـن  ٪٥٠قيام : ٦ الغاية العالمية  -٨٦
ـــــغالل نظـــــم المعلومـــــات الصـــــحية واالجتماعيـــــة الوطنيـــــة الخاصـــــة بهـــــا، والتـــــي خـــــ عنهـــــا كـــــل ســـــنتين بحلـــــول  تبّل
  ٢٠٢٥.١ عام
  
  إلجراءات المقترحة للدول األعضاءا
  

التـي يـتم إدماجهـا  وتنفيـذها وتحسـينها، حسـب اللـزوم، بمـا فيهـا السـجالت وطنيـة رصـدو  ترصـد نظمإنشاء   -٨٧
عالية الجـودة بشـأن الخـرف. و توافر بيانات متعددة القطاعات من أجل تحسين  في نظم المعلومات الصحية الحالية

المسـتويين  بالخـدمات والمـوارد المتاحـة علـىرسـم خـرائط ، و جتماعيةإتاحة بيانات الرعاية الصحية واالالتمكين من و 
عبر كامل سلسلة الرعاية انطالقًا من مرحلـة الحـد مـن  تحسين تقديم الخدمات والتغطية الوطني واإلقليمي من أجل
  .المخاطر وحتى نهاية العمر

  
داعمــة فيمـا يتصـل بقيــاس بيانـات الرعايــة الصـحية واالجتماعيــة ات سياســات أو تشـريع وضـع تحـديث أوو   -٨٨

المعلومـات م ه المعلومـات بصـورة روتينيـة فـي نظـالبيانات وتبادلها، وٕادماج هذ تلك وجمع ،لمرضى الخرفالمقدمة 
  عن الخرف.روتينية تقديم تقارير ل اً تيسير  ةالصحية الوطني

  
ورعايــة المصــابين بــه وتــوفير المــوارد الوضــع الوبــائي للخــرف عــن  البيانــاتمــا يلــزم مــن جمــع واســتخدام و   -٨٩

  .ذات الصلة تنفيذ السياسات والخطط لمن أجفي البلد الالزمة له 
  
  إلجراءات المقترحة لألمانةا
  

  ي:عند قيامها بما يل تقديم الدعم التقني للدول األعضاء  -٩٠
 وذلـك مـن أجـل نظم المعلومـات الصـحية، هاأو إصالح نظم جمع البيانات الوطنية، بما في وضع و/  •

 ؛ات المتعددة القطاعات بشأن الخرفتدعيم جمع البيان

الالزمــة لجمــع البيانــات الخاصــة بــالخرف وتحليلهــا واســتخدامها ة الوطنيــالمــوارد تــوفير بنــاء القــدرات و   •
، السـائدة فـي الحسـبان مـن خـالل وضـع غايـات ومؤشـرات تأخـذ الظـروف الوطنيـةعلى نحـو منهجـي 

 إطار الرصد العالمي وغاياته.مؤشرات واءمة في الوقت ذاته بأكبر قدر ممكن مع تموتكون 
  

وتقـديم اإلرشـادات والمسـاعدة التقنيـة  خطـة العمـل هـذهتتوافـق مـع  لمؤشـراتمـن اأساسـية  مجموعـة وضعو   -٩١
مرصـــد لرصـــد الحصـــائل. ويـــوفر  البيانـــاتتلـــك تيســـير اســـتخدام و  وتـــوفير التـــدريب فيمـــا يتعلـــق بجمـــع المعلومـــات

مؤشــرات األساســية تلــك المــن  اآلليــة الالزمــة لرصــد البيانــات الُمســتمدة منهجيــاً  المنظمــة العــالمي المعنــي بــالخرف
دعــم تخطــيط الخــدمات الُمَســنَّد  أجــلالمعــارف مــن البيانــات و منصــة لتبــادل  ويــؤمنســير اســتخدام تلــك البيانــات، وتي

  .واالجتماعية نظم الرعاية الصحيةو الخرف كل من بالبيِّنات وتبادل أفضل الممارسات وتدعيم السياسات المعنية ب
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وتوفير المعلومات الالزمة لرصـد الغايـات العالميـة  نتكويلدول األعضاء بالدعم التقني في مجال وتزويد ا  -٩٢
  ف.الل المرصد العالمي المعني بالخر واإلقليمية والوطنية، حسب اللزوم، من خ

  
  والوطنيينواإلقليميين اإلجراءات المقترحة للشركاء الدوليين 

  
علــى  الترصــد والمعلومــاتنظــم  قــدرات تقــديم الــدعم للــدول األعضــاء واألمانــة فــي إعــداد األدوات، وتــدعيم  -٩٣

 واالجتماعيـــة الرعايـــة الصـــحيةرصـــد  ؛المؤشـــرات األساســـية المعنيـــة بـــالخرف جمـــع البيانـــات عـــن :القيـــام بمـــا يلـــي
مـن إجـراء تقيـيم لالتجاهـات  ؛ التمكـينوأسـرهملهـم لمصـابين بـالخرف ومقـدمي الرعايـة المقدمة إلـى ا وخدمات الدعم

  الزمن.مرور بالمختطة 
  

الخـــرف عـــن  البيانـــات تكـــوين ومقـــدمي الرعايـــة لهـــم فـــيوأســـرهم ى إشـــراك المصـــابين بـــالخرف الـــدعوة إلـــو   -٩٤
  وجمعها وتحليلها واستخدامها.

  
  البحث واالبتكار في مجال الخرف: ٧مجال العمل 

  
البحــــث  ه ال غنـــى عـــن، فإنـــهتحســـين حيـــاة المصـــابين بـــو الخرف بـــ اإلصـــابة ض معـــدالتيخفـــتإذا ُأريـــد   -٩٥

علــى لبحــث واالبتكــار فــي مجــال الخــرف ا أهميــة يوميــة. وال تقتصــر ممارســةوعــن تحويلهمــا كــذلك إلــى  واالبتكــار
تســاعد  موضــع التنفيــذآليــات وضــع  بــل تشــمل أيضــاً  ،فحســبتــوفير مصــادر التمويــل والبنــى التحتيــة المناســبة لهمــا 

وترتفــع  الدراســات البحثيــة.إجــراء لمصــابين بــالخرف ومقــدمي الرعايــة لهــم وأســرهم فــي االســتعانة كمــا ينبغــي با علــى
البحــث والتطــوير فــي مجـال الخــرف أكثــر منهــا فـي ســائر المجــاالت العالجيــة، وذلـك بســبب تــدني معــدالت تكـاليف 

نجــاح التجــارب، وطــول الوقــت الُمســتغرق فــي تطويرهــا، وانخفــاض معــدالت االســتعانة بــاألفراد فــي إجرائهــا؛ وهــو 
جال. ويلزم إجـراء بحـوث إليجـاد عـالج للخـرف، ولكـن يلـزم أيضـًا إجـراء بحـوث تفاوت ُيحِبط االستثمار في هذا الم

أخــرى بشــأن الوقايــة منــه والحــد مــن مخــاطره وتشخيصــه وعالجــه ورعايــة المصــابين بــه، بمــا يشــمل التخصصــات 
  .المتعلقة بالعلوم االجتماعية والصحة العمومية والبحوث في مجال التنفيذ

  
الدول األعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين وبينهم، مع التركيز بوجه خاص  وسيفضي التعاون فيما بين  -٩٦

علـى توثيــق عــرى التعــاون بــين بلــدان الشــمال والجنــوب وبـين بلــدان الجنــوب والجنــوب والتعــاون الثالثــي بشــأن تنفيــذ 
ى العـالمي صـوب برنامج العمل العالمي للبحوث المتعلقة بالخرف، إلى زيادة احتمال إحراز تقدم فعال على المسـتو 

  .تحسين الوقاية من الخرف وتشخيصه وعالجه ورعاية المصابين به
  

ونــداء موّجــه بشــأن اســتخدامها فــي ميــدان  الصــحية االبتكاريــة توثمــة اهتمــام متزايــد باســتخدام التكنولوجيــا  -٩٧
هـذه هـدف وت. الوقاية من الخرف والحد من مخـاطره واإلبكـار فـي تشخيصـه وعالجـه ورعايـة المصـابين بـه ودعمهـم

ومقـدمي ه لمصابين بـا تيسير ودعم التعامل مع الخرف من أجل تحسين المعارف والمهارات وآلياتاالبتكارات إلى 
في حياتهم اليومية، والعمل في الوقت نفسه على تلبية احتياجاتهم الُمحّددة بوجـه خـاص بطريقـة مسـندة  الرعاية لهم

  .منظور الجنساني والوسط الثقافيبالبّينات ومراعية لخصوصيات الشيخوخة وال
 
إن التنفيــذ النــاجح للبحــث واالبتكــار االجتمــاعي والتكنولــوجي االســتراتيجي فــي مجــال  .األســاس المنطقــي  -٩٨

الوقايــة مــن الخــرف وتشخيصــه وعالجــه ورعايــة الخــرف يمكــن أن يزيــد احتماليــة إحــراز تقــدم فعــال صــوب تحســين 
  .المصابين به
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فـــــي الفتـــــرة الواقعـــــة بـــــين  المعنيـــــة بـــــالخرفالعالميـــــة لبحـــــوث مضـــــاعفة مخرجـــــات ا: ٧ الغايـــــة العالميـــــة  -٩٩
 ٢٠٢٥.١و ٢٠١٧ عامي

  
  اإلجراءات المقترحة للدول األعضاء

  
وتشخيصـه وعالجـه ورعايـة المصـابين بـه وطني للبحـوث المعنيـة بالوقايـة مـن الخـرف عمل برنامج وضع   -١٠٠

بالتعــاون مــع المؤسســات األكاديميــة والبحثيــة؛ وهــو عمــل قــد ُينجــز وتنفيــذ برنــامج العمــل هــذا ورصــد تنفيــذه، وذلــك 
الفجـوات الموجـودة فـي سـد ركـز علـى ت يالتـ بوصفه عمًال قائمًا في حد ذاته أو ُيدمج في برامج البحث ذات الصلة

لتعـاون تـدعيم قـدرات البحـث الالزمـة ألشـكال او  المتبعـة فـي هـذا المضـمار. دعم السياسـات أو الممارسـاتلـالبيِّنات 
ن بمــ ،أصــحاب المصــلحة المعنيــين عــن طريــق إشــراك األكــاديمي بشــأن أولويــات البحــوث الوطنيــة المعنيــة بــالخرف

: تحســـين البنيـــة التحتيـــة للبحـــوث بشـــأن الخـــرف لُمّتخـــذة مـــا يلـــيا قـــد تشـــمل الخطـــواتن بـــالخرف. و فـــيهم المصـــابو 
 بشـأن الخـرف، وٕانشـاء مراكـزالجـودة ة عاليـ بحـوثإجـراء علـى  ، وتعزيز إمكانيـات البـاحثينبه والمجاالت المرتبطة

  .بشأنه البحثمعنية ب تمّيز
  

تحســـين المعنيـــة بـــالخرف و يـــة بتكار تكنولوجيـــات الصـــحية االفـــي البحـــوث والالُموّظفـــة  اتزيـــادة االســـتثمار و   -١٠١
زانيـات لتعزيـز تخصـيص ميب اً تحديـدالقيـام ال يتجزأ من االستجابة الوطنية للخرف. و  تصريف شؤونها بوصفها جزءاً 

تحقق ما يلي: دعـم البحـوث التعاونيـة الوطنيـة والدوليـة؛ تعزيـز تبـادل بيانـات البحـوث وٕاتاحتهـا المشاريع التي تنفيذ 
إلـى مـن الجانـب النظـري بالفعل عن الخـرف  معروف منها المعارف حول كيفية تحويل ما هو تكوينبشكل مفتوح؛ 

  .لمعنية بالبحثي؛ دعم استبقاء القوى العاملة اعملذاك ال
  

الملبّيـــــة بتصـــــميمها وتقييمهـــــا لالحتياجـــــات الماديـــــة والنفســـــية التكنولوجيـــــة  االبتكـــــارات اســـــتحداث تعزيـــــزو   -١٠٢
واالجتماعيـــة للمصـــابين بـــالخرف أو مقــــدمي الرعايـــة لهـــم أو األفـــراد المعرضــــين لخطـــر اإلصـــابة بـــالخرف، وهــــي 

 المســاعدة تالتكنولوجيــاتشــخيص المــرض ورصــده وتقييمــه و وســائل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ابتكــارات تشــمل 
  النمذجة. النماذج الجديدة للرعاية أو تقنيات التنبؤ/و  المستحضرات الصيدالنيةو 
  

األخالقية الوطنية المتعلقة بالبحث، وتعضيد عملية إدراج تكافؤ الفرص وسبل وصول وتطبيق المتطلبات   -١٠٣
م إلى الخدمات في البحوث السريرية واالجتماعية التـي تهمهـم بوصـفها جـزءًا المصابين بالخرف ومقدمي الرعاية له

  .ال يتجزأ منها
  

  اإلجراءات المقترحة لألمانة
  

إجـراء فـي مجـال وبنائهـا عالمي للبحوث والتعاون مع الدول األعضـاء لتـدعيم القـدرات عمل إعداد برنامج   -١٠٤
 .بـــالخرفلقـــة عتفـــي السياســـات والخطـــط الوطنيـــة ودون الوطنيـــة الم هـــاالبحـــوث المعنيـــة بـــالخرف عـــن طريـــق دمج

أوجـه القدرات واألسـاليب و زيادة االستثمارات الُموّظفة في مجال إجراء البحوث المعنية بالخرف وتعزيز  والدعوة إلى
مــن كة شــب بوســائل مــن ضــمنها، إنشــاء، الحيــوي والعلــوم االجتماعيــة بالطــب المتعلقــة البحــث تالتعــاون فــي مجــاال

  المراكز المتعاونة مع المنظمة والبلدان من جميع أقاليم المنظمة ومنظمات المجتمع المدني.
  
  

                                                           
  المؤشر الخاص بالغاية العالمية ووسيلة التحقق واردان في تذييل هذا الملحق.   ١
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عمليــة ن بــالخرف والمنظمــات المعنيــة بهــم، فــي المصــابو  ن فــيهمٕاشــراك أصــحاب المصــلحة المعنيــين، بمــو   -١٠٥
شــبكات عالميــة إنشــاء وتيســير  وتعزيــز تنفيــذ ذاك البرنــامج؛ عــالمي للبحــوث المعنيــة بــالخرفعمــل إعــداد برنــامج 

مجال  الطارئة على وتنفيذ بحوث متعددة القطاعات مرتبطة بعبء المرض، وبالتطورات ؛للتعاون في مجال البحث
. بشــأنه ةالمقدمــ الحــد مــن مخــاطر الخــرف وعالجــه ورعايــة المصــابين بــه والسياســات المعنيــة بــه وتقيــيم الخــدمات

لخبـــرات والسياســـات والممارســـات فيمـــا بـــين البلـــدان مـــن خـــالل رســـم خـــرائط التعـــاون الـــدولي وتبـــادل اتوثيـــق عـــرى و 
  .المحّققة منه والمخرجاتالُموّظفة في ميدان البحث منهجية لالستثمارات 

 
دعــم إدراج االبتكــار التكنولــوجي فــي السياســات والخطــط الوطنيــة ودون الوطنيــة المعنيــة بــالخرف، وتقــديم و   -١٠٦

وتعزيـز توفيرهـا، وذلـك تعظيمـًا المبتكـرة المسـاعدة و  تالتكنولوجيـا استحداثمجال الدعم التقني للدول األعضاء في 
  الموارد. الشحيحة المواضع ، والسيما فيلقدرات المصابين بالخرف على أداء وظائفهم

  
  والوطنيينواإلقليميين اإلجراءات المقترحة للشركاء الدوليين 

  
أولويـات البحـوث المعنيـة حديـد عـن طريـق التعـاون فـي ت ،االقتضـاء ، حسـبدعم الدول األعضاء واألمانة  -١٠٧

لبحـوث المعنيـة بـالخرف فـي ، وتنفيـذ اوزيادتـه وتعبئة الدعم الماليوالترويج لزيادة االستثمارات الحكومية، بالخرف، 
راســمي السياســات والجمهــور والمصــابين بــالخرف ى لــإنشــر نتــائج البحــث بلغــة ميســورة بالنســبة و مختلــف البيئــات، 

  ومقدمي الرعاية لهم وأسرهم.
  

الـــدعوة إلـــى إشـــراك المصـــابين بـــالخرف ومقـــدمي الرعايـــة لهـــم فـــي البحـــوث التطبيقيـــة والتجـــارب الســـريرية و   -١٠٨
التكنولوجيــــا الجديــــدة التــــي تراعــــي االخــــتالف الفيزيولــــوجي واخــــتالف االحتياجــــات والتفضــــيالت الخاصــــة وتقيــــيم 

  بالمصابين بالخرف ومقدمي الرعاية لهم.
  

المساعدة في تنفيذ وتقييم التكنولوجيا االبتكارية وهياكل تقديم الخدمة المجتمعية والمفاهيم الجديـدة لرعايـة و   -١٠٩
ســــتخدام تكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالت فــــي تحســــين تنفيــــذ البــــرامج، والحصــــائل اوتشــــجيع  مرضــــى الخــــرف.

المعلومـــات عـــن التـــدخالت وأفضـــل نشـــر والترصـــد، و ٕاعـــداد التقـــارير الصـــحية، وتعزيـــز الصـــحة، وُنظـــم الرصـــد و 
ــــر الُمستخلصــــة الممارســــات وال ــــة األســــعار  خــــرففــــي مجــــال العب ــــة المردودالمعقول ــــةوالعالي  حســــب ،والمســــتدامة ي

  .االقتضاء
  

تعزيز القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير واالبتكار فيما يتعلق بجميع جوانب الوقاية من الخرف و   -١١٠
والحــد مــن مخــاطره وعالجــه ورعايــة المصــابين بــه بطريقــة مســتدامة وعاليــة المردوديــة، وذلــك بوســائل منهــا تعزيــز 

  ة.الدراسية البحثيالزماالت والمنح  وٕاعدادالقدرات المؤسسية 
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  التذييل
  

  الغايات  بلوغالمؤشرات الخاصة بقياس التقدم الُمحرز صوب 
  المحددة لمسودة خطة العمل العالمية بشأن االستجابة 

  ووسائل التحقق الصحية العمومية للخرف
  
  

لـدول التقـارير الالزمـة لٕاعداد المعلومات و من االحتياجات المتعلقة ب فرعيةفئة  تلّبيتدابير توّفر المؤشرات   
وحصـــائل تلـــك  لخرففـــي تنفيـــذ سياســـاتها وبرامجهـــا المعنيـــة بـــارصـــد التقـــدم المحـــرز كـــي تـــتمّكن مـــن األعضـــاء ل

ى طابع الغايات الطوعي والعالمي، فإن من غير المتوقع أن تقوم كل دولـة إل اً نظر السياسات والبرامج كما ينبغي. و 
فـي أن تسـعى معـًا صـوب بـدرجات متفاوتـة بإمكانها أن تسـهم ولكن حّددة، الغايات المُ ميع ببلوغ جبالضرورة طرف 

والتـــدريب والـــدعم التقنـــي للـــدول ســـتوّفر اإلرشـــادات  األمانـــةأن  الخطـــةســـودة مـــن م ٦مجـــال العمـــل بلوغهـــا. ويبـــّين 
. شرات الخرفالبيانات المتعلقة بمؤ المعنية بجمع وطنية المعلومات النظم فيما يخص على طلبها،  األعضاء، بناءً 

مـن خـالل منصـة ها وتسهيل استخدامالبيانات رصد الالزمة ل ليةاآلالخرف المنظمة العالمي المعني بمرصد ويوّفر 
وتبــادل أفضــل الممارســات  دعــم تخطــيط الخــدماتاالســتناد إلــى البّينــات فــي مــن أجــل ارف لتبــادل البيانــات والمعــ

الصحية والرعاية الطويلة األجل، وذلك بهدف التعويل على اية الخرف وكذلك نظم الرعالمتعلقة بوتعزيز السياسات 
ي غايــة فــلكــل لهــا. وســُتحّدد البيانــات األساســية  ديــدة أو موازيــةخــرى جإنشــاء أعوضــًا عــن نظــم المعلومــات القائمــة 

  .مرحلة تنفيذ خطة العمل العالميةأثناء وقت مبكر 
  

  : الخرف كأولوية صحية عمومية١مجال العمل 
٪ مــن البلــدان بوضــع أو تحــديث سياســات أو اســتراتيجيات أو خطــط أو ُأُطــر ٧٥قيــام  العالميةالغاية 

خطـط  مدمجـة فـي سياسـات/م قائمة في حـد ذاتهـا أكانت وطنية معنية بالخرف، سواء 
  .٢٠٢٥أخرى، بحلول عام 

وجــود سياســات أو اســتراتيجيات أو خطــط أو أطــر وطنيــة عمليــة بشــأن الخــرف، ســواء   المؤشر
مدمجة في السياسات أو الخطـط أو م الخرف أشأن قائمة في حد ذاتها بكانت صكوكًا 

(مثل تلـك المعنيـة بالصـحة النفسـية والشـيخوخة المعنية بالخرف االستراتيجيات األخرى 
  .واألمراض غير السارية والعجز)

طـط لبلدان التي لديها نظام اتحادي على مدى توافر السياسات أو الخيدل المؤشر في ا
٪ أو أكثـــر مـــن الواليـــات أو األقـــاليم الموجـــودة ٥٠المعنيـــة بـــالخرف فيمـــا يخـــص نســـبة 

  .داخل البلد
تضـم الطائفـة المقترحـة مـن المبـادئ األساسـية المتعلقـة  خطـةأو  التوافر الفعلي لسياسة وسيلة التحقق

  .بالخرف والمجاالت المقّرر أن تكّيفها الدول األعضاء وفقًا للسياق الوطني
التعليقــات/ االفتراضــات/ األســاس 

 المنطقي
تكـــون السياســـات أو الخطـــط المعنيـــة بـــالخرف قائمـــة فـــي حـــد ذاتهـــا أو مدمجـــة فـــي  قـــد

" عمليـة"سياسات أو خطط أخرى معنيـة بالصـحة أو الشـيخوخة أو العجـز. ويعنـي لفـظ 
لبلـد فـي اتلك السياسات أو االستراتيجيات أو الخطط أو األطر الوطنية تنفيذ و  استخدام
  لتنفيذها. والتعليمات الالزمة المواردو  الذي يخّصص األموال المعني

ســــنوات  ١٠كثيــــر مــــن السياســــات والخطــــط التــــي يزيــــد عمرهــــا علــــى قــــد ال تجّســــد الو 
عــالج فــي ميــدان والُمتبعــة الممارســات الُمَســنَّدة بالبيِّنــات  علــى ة مــؤخراً الطارئــ التطــورات

 وستتماشــــى .حقــــوق اإلنســــانالدوليــــة لمعــــايير علــــى الالخــــرف ورعايــــة المصــــابين بــــه و 
مـع المبـادئ واإلجـراءات الشـاملة  بـالخرفالمصـابين  رعايـةالمبادئ األساسية المتعلقة ب

  المبّينة في مسودة خطة العمل.
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  : الوعي بالخرف ومصادقته٢مجال العمل 
واحـدة علـى األقـل بشـأن ٪ من البلدان حملة توعية عامـة عاملـة ١٠٠ تشّن نسبة أن  ١-٢ الغاية العالمية

  .٢٠٢٥بحلول عام ه لمصابين بمل لاقامة مجتمع شإل اً تعزيز  الخرف
ًا تعزيـــز  لخـــرفصـــديقة لواحـــدة علـــى األقـــل مبـــادرة ٪ مـــن البلـــدان ٥٠أن تقـــدم نســـبة   ٢-٢

  .٢٠٢٥ بحلول عامه لمصابين بإلقامة مجتمع شامل ل
واحــدة علــى األقــل جماهيريــة حملــة إعالميــة  واحــد/جمــاهيري وجــود برنــامج إعالمــي   ١-٢ المؤشر

اإلذاعــة التلفزيــون و  البلــد ككــل عبــر نشــرها علــى نطــاق إذكــاء الــوعي بــالخرف (تــم نشــره/بشــأن 
أو لوحــات اإلعالنــات لمــدة ثالثــة أســابيع علــى األقــل) فــي  وســائل اإلعــالم المطبوعــة و/فــي و 

  .خالل أحدث فترة استطالع السنة الماضية/
ة تســتهدف الخــرف مبــادرة واحــدة علــى األقــل صــديقة للخــرف و/ أو للشــيخوخوجــود   ٢-٢

  .٢٠٢٥ بحلول عامه لمصابين بًا إلقامة مجتمع شامل لتعزيز على وجه التحديد 
جرد الُمنّفذ حاليًا مـن حمـالت التوعيـة بـالخرف والمبـادرات الصـديقة للخـرف/ للشـيخوخة، علـى  وسيلة التحقق

  كّل واحد منها على حدة. أساس توصيف مشاريعها،
التعليقات/ االفتراضات/ 

 األساس المنطقي
يفضي  مستوى الوعي وتغيير البيئة االجتماعية والمادية على حد سواء. وال من الضروري رفع

بالضــرورة رفــع مســتوى الــوعي علــى أســاس فــردي مــن خــالل شــن حمــالت التوعيــة إلــى زيــادة 
يمكـــن أن تفضـــي بهـــا إلـــى ذلـــك البـــرامج المعـــّدة لغـــرض االنـــدماج االجتمـــاعي بالطريقـــة التـــي 

  إحداث تغييرات في البيئات المادية واالجتماعية.
علـــى اســـتراتيجيات  –وينبغـــي أن تشـــتمل مـــن بـــاب التفضـــيل  –وقـــد تشـــتمل حمـــالت التوعيـــة 

شاملة وأخرى موضوعة على مستوى السكان على حد سواء (مثل حمالت اإلعالم الجمـاهيري 
م المصــابين بـــالخرف والتمييــز ضـــدهم) وتلــك الموّجهـــة إلــى الفئـــات الضـــعيفة المناهضــة لوصـــ

المشّخصـة محليــًا (مــن قبيــل المســنين والنســاء واألفــراد الــذين يتــدنى مســتوى تحصــيلهم الدراســي 
وفئات السكان المعرضـة لخطـر كبيـر، مثـل المـدخنين واألقليـات العرقيـة). وفيمـا يلـي الجوانـب 

تعزيـز فهـم الخـرف علـى نحـو دقيـق ومختلـف أنواعـه الفرعيـة بوصـفه الرئيسية لتلـك الحمـالت: 
من األمراض السريرية؛ الحد من الوصـم والتمييـز النـاجمين عـن اإلصـابة بـه؛ تحسـين المعرفـة 
بحقوق اإلنسان الخاصة بالمصابين به وباتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة؛ تعضـيد قـدرة 

خرف وبوادره المبكرة؛ تعزيز معرفة الجمهور بعوامـل السكان عمومًا على االعتراف بأعراض ال
الخطــر المرتبطــة بــالخرف، والتــرويج بالتــالي التبــاع أنمــاط حيــاة صــحية وســلوكيات تحــّد مــن 

  المخاطر في جميع النواحي.
وتـؤدي وســائط اإلعــالم دورًا رئيســيًا فــي تكـوين المعــارف واآلراء والســلوكيات، ويمكــن أن تكــون 

 . وبنــاءً مــن األفــراد وراســمي السياســات المتعلقــة بالتوعيــة بــالخرف وفهمــه مــؤثرة للغايــة فــي كــل
مـن المعنية بالخرف مكونًا رئيسـيًا الجماهيرية على ذلك، ينبغي أن تصبح الحمالت اإلعالمية 

  إذكاء الوعي بالخرف.مكونات 
ليهـا إالوصـول  يسـهل والمجتمع "الصديق للخرف" هو مجتمـع تتـوافر فيـه بيئـة مجتمعيـة شـاملة

 ، وذلـكللتمتـع بالصـحة واألمـن والمشـاركة فـي المجتمـع لنـاس كافـةً اأمـام الفـرص وتعّظم إتاحة 
ضمان جودة حياة المصـابين بـالخرف وأسـرهم ومقـدمي الرعايـة لهـم وصـون كـرامتهم.  من أجل

حقــوق  مــا يلــي: صــون لمبــادرات الصــديقة للخــرفبــين االمشــتركة الرئيســية وتتضــمن الجوانــب 
التشـجيع علـى  ؛هبـ النـاجم عـن اإلصـابة معالجـة الوصـم ؛اإلنسان الخاصة بالمصابين بالخرف

المصـابين بـالخرف دعـم  ؛فـي المجتمـعومقـدمي الرعايـة لهـم مشـاركة المصـابين بـالخرف  زيادة
هم داخــل المجتمــع، علــى االســتمرار فــي العــيش علــى نحــو مســتقل وتحقيــق اإلنجــازات فــي حيــات

 عـــام اختيـــار مؤشـــر يتمثـــل الغـــرض مـــن. و وألســـرهم مقـــدمي الرعايـــة لهـــمل هـــمفضـــًال عـــن دعم
تــأثير علــى مجموعــة ال تعظــيمي صــديقة للخــرف)، فــ مبــادرة واحــدة علــى األقــلوجــود وهــو  أال(

ات الصــــديقة للخــــرف نهجــــًا متعــــدد للمبــــادر  واســــعة مــــن المخرجــــات. ويســــتلزم التنفيــــذ النــــاجح
 ني والقطاع الخاص.القطاعات يشمل الحكومات والمجتمع المد
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  : الحد من مخاطر الخرف٣مجال العمل 
المحـددة فـي خطـة العمـل العالميـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض المعنية تحقيق الغايات العالمية  الغاية العالمية

  ، وفي أية تنقيحات ُتدخل عليها ُمستقبًال.٢٠٢٠-٢٠١٣غير السارية ومكافحتها 
  انتشار نقص النشاط البدني ٪ فـي معـدل١٠بمقدار تحقيق تخفيض نسبي   •  المؤشر

 بـــــينحاليـــــًا تعـــــاطي التبـــــغ  انتشـــــار ٪ فــــــي معــــــدل٣٠ض نســـــبي بمقـــــدار تخفـــــي تحقيـــــق  •
  عامًا أو أكثر ١٥األشخاص البالغين من العمر 

٪ علـى األقـل فـي معـدالت تعـاطي الكحـول علـى نحـو ١٠ض نسبي بمقدار تحقيق تخفي  •
  سياق الوطنيالوضمن ضار، حسب االقتضاء، 

  وقف ارتفاع معدالت اإلصابة بداء السكري والسمنة  •
٪ فــي معــدل انتشــار ضــغط الــدم المرتفــع أو احتــواء ٢٥ض نســبي بمقــدار تحقيــق تخفــي  •

  ًا للظروف الوطنيةه وفقانتشار 
٪ في إجمالي معدل الوفيـات الناجمـة عـن أمـراض القلـب ٢٥ض نسبي قدره يخفتتحقيق   •

  السرطان أو داء السكري أو أمراض الجهاز التنفسي المزمنةواألوعية الدموية أو 
خطــة العمــل العالميــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض مــن  ٢المؤشــرات المحــّددة حاليــًا فــي التــذييل 

  ٢٠٢٠.١-٢٠١٣غير السارية ومكافحتها 
خطـة العمـل  يإلى األجهزة الرئاسـية للمنظمـة علـى النحـو المنصـوص عليـه فـ التقارير المقدمة وسيلة التحقق

  ٢٠٢٠-٢٠١٣ العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها
التعليقات/ االفتراضات/ 

 األساس المنطقي
ربمـــا تحـــد مـــن مخـــاطر تراجـــع و  وقائيـــةتاليـــة التـــدابير ال فـــي اآلراء مـــؤداه أنثمـــة توافـــق متزايـــد 

البــدني والســمنة، ات المعرفيــة واإلصــابة بــالخرف، وهــي كالتــالي: تقليــل معــدالت الخمــول القــدر 
واإلقـــالع عـــن تعـــاطي التبـــغ وتعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــو ضـــار، والوقايـــة مـــن اإلصـــابة بـــداء 

   .السكري وارتفاع ضغط الدم وتدبيرهما عالجياً 
خطــة العمــل العالميــة  ردة فــيُحــدِّدت ســت غايــات مــن الغايــات العالميــة االختياريــة التســع الــوا

، علــى أنهــا غايــات قــادرة ٢٠٢٠-٢٠١٣ بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا
 على التأثير إيجابيًا في الحد من مخاطر اإلصابة بالخرف. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
(تـم االطـالع  /http://www.who.int/nmh/publications/ncd-action-plan/enمتاحة على الرابط اإللكتروني التالي:    ١

  ).٢٠١٧آذار/ مارس  ٨في 
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  ودعمهم : تشخيص الخرف وعالجه ورعاية المصابين به٤مجال العمل 
٪ مـن المصـابين ٥٠نصف البلدان على األقل كحد أدنى، تشخيص حالة أن يتم في  الغاية العالمية

  .٢٠٢٥بحلول عام  بالخرف
إلـى نظـام بسبل الوصـول ون يتمتع السكان الذين صفوف في المصابين بالخرف عدد  المؤشر

أو االجتماعيــــــة ويـــــتم تشـــــخيص حــــــالتهم باإلصـــــابة بــــــالخرف  الرعايـــــة الصـــــحية و/
  .األسباب)  (لجميع

الخـدمات وُتشـّخص  فـي بلـد مـا مّمـن يراجعـون بـالخرف عـدد المصـابينالكسـر:  بسط وسيلة التحقق
  إصابتهم بالمرض.

ووفقــًا  بــين الســكان بحســب التقــديرات فــي بلــد مــا مقــام الكســر: معــدل انتشــار الخــرف
  المعني بالخرف. في إطار عمل المرصد المنظمة للحسابات التي تجريها

التعليقـــــــــــــــــــات/ االفتراضـــــــــــــــــــات/ 
 منطقياألساس ال

، وهـــو تـــدبير إلكترونيــة ســـجالتمحاضـــر و إداريــة و مـــن مصـــادر  لبيانــاتقــد ُتســـتمد ا
  على الصعيد العالمي. نسبي موّحد

  
  

  دعم مقدمي الرعاية لمرضى الخرف: ٥مجال العمل 
٪ من البلدان بتقديم بـرامج دعـم وتـدريب لمقـدمي الرعايـة للمصـابين بـالخرف ٧٥قيام  الغاية العالمية

  .٢٠٢٥بحلول عام 
دعم وطنــي عامــل واحــد علــى األقـل أو عــدة بــرامج دون وطنيــة عاملــة لــتـوافر برنــامج   المؤشر

  .همأو تدريبمقدمي الرعاية 
  .ة بمقدمي الرعايةالمعني البرامج جرد الُمنّفذ حاليًا من وسيلة التحقق

التعليقات/ االفتراضات/ 
 األساس المنطقي

خطــة و ها مــوارد ماليــة وبشــرية مخصصــة ديلــ بــرامج أنهــاعلــى  ُتعــرف البــرامج العاملــة
  .ةحققنتائج المتنفيذ وبيِّنات موثقة بشأن التقدم المحرز أو ال

تقــديم لمقــدمي الرعايــة علــى المهيــأة مكــن أن تشــتمل أنــواع البــرامج أو أشــكال الــدعم ي
علــــى التــــدريب التعليمــــي لمقــــدمي الرعايــــة تــــوفير و ٕاســــداء المشــــورة الرعايــــة المؤقتــــة و 

ٕاقامــــة و  ةشــــفوي غيــــر بأســــاليب الرعايــــة والتواصــــلتقــــديم قبيــــل تقنيــــات  مــــنمواضــــيع 
  بين المريض ومقدم الرعاية. العالقات

تــوافر خدمــة واحــدة أو مــدى لــى ع لبلــدان التــي لــديها نظــام اتحــاديفــي االمؤشــر يــدل 
تغطيـة جغرافيـة ككـل يحقـق الواليات أو  برنامج واحد على األقل على مستوى األقاليم

  في البلد المعني.الموجودة األقاليم أو  ٪ أو أكثر من الواليات٥٠ نسبتها تامة
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  نظم المعلومات الخاصة بالخرف: ٦مجال العمل 
٪ مــن البلــدان بصــورة روتينيــة بجمــع مجموعــة أساســية مــن مؤشــرات الخــرف ٥٠قيــام  الغاية العالمية

غ بهــا، والتــي تبلَّــمــن خــالل نظــم المعلومــات الصــحية واالجتماعيــة الوطنيــة الخاصــة 
  .٢٠٢٥عنها كل سنتين بحلول عام 

مؤشرات الخـرف المحـددة والمتفـق عليهـا من  جمع المجموعة األساسيةالقيام روتينيًا ب  المؤشر
  .ال) واإلبالغ عنها كل سنتين (نعم/

اإلبـــالغ الروتينـــي عـــن مجموعـــة مؤشـــرات الخـــرف األساســـية وتقـــديمها إلـــى مرصـــد  وسيلة التحقق
  العالمي المعني بالخرف كل سنتين.المنظمة 

التعليقات/ االفتراضات/ 
 األساس المنطقي

تتضمن مؤشرات الخرف األساسية المؤشرات المتعلقة بالغايات المحددة لخطة العمـل 
المؤشرات الرئيسية األخرى الخاصة بسياسات ومـوارد الـنظم جنب مع إلى  جنباً  هذه،

العمـر. و ف البيانـات حسـب نـوع الجـنس الصحية واالجتماعية. ومـن الضـروري تصـني
مـن ستمدة البيانات المستكمال مسوح ال للجوء إلى إجراءأيضًا، عند الحاجة، ايمكن و 

نظــم المعلومــات الروتينيــة. وســوف تقــدم األمانــة المشــورة للبلــدان بشــأن مجموعــة مــن 
 ةوستسـدي األمانـ المؤشرات األساسية الواجب جمعهـا بالتشـاور مـع الـدول األعضـاء.

 جمـعشأن مجموعة من المؤشـرات المتعلقـة بـالخرف التـي يمكـن بالمشورة إلى البلدان 
مرصـد العـالمي المعنـي ال الدول األعضـاء فـي سـياق مـا يضـطلع بـهمن  عنها بيانات
 .من أنشطة في أغلب األحيان بالخرف

  
  

  البحث واالبتكار في مجال الخرف: ٧مجال العمل 
ـــــين  العالميـــــةالبحـــــوث  مخرجـــــاتمضـــــاعفة  الغاية العالمية ـــــرة الواقعـــــة ب ـــــة بـــــالخرف فـــــي الفت المعني

  .٢٠٢٥و ٢٠١٧  عامي
عـــدد المقـــاالت المنشـــورة عـــن البحـــوث المتعلقـــة بـــالخرف (المحـــّددة بوصـــفها مقـــاالت   المؤشر

  .بحثية منشورة في مجالت مفهرسة وخاضعة الستعراض األقران)
  .بحسب بلد المنشأ المصنفات العلمية ُترّتبإجراء بحوث مركزية كل سنتين عن  وسيلة التحقق

التعليقات/ االفتراضات/ 
 األساس المنطقي

المؤشــر مخرجــات البحــوث المتعلقــة بــالخرف علــى النحــو المبــّين فــي الدراســات يقــيس 
البحثية المنشورة على الصعيد الوطني في المجالت المفهرسة والخاضعة الستعراض 

  .األقران
يانات وتحليلها واإلبـالغ عنهـا علـى أساسـين عـالمي وٕاقليمـي ستقوم المنظمة بجمع الب

  (في إطار عمل مرصدها العالمي المعني بالخرف).
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  ١أخرى عالميةخطط عمل واستراتيجيات وبرامج  ىإل موديةروابط 
  
  غيـر  المعديـة غيـراإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع المستوى للجمعيـة العامـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض)

  :التالي اإللكتروني الرابط على متاح ،السارية) ومكافحتها
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/L.1 

 اإللكترونــي الــرابط علــى متاحــة ،٢٠٢٠-٢٠١٣العمــل الشــاملة الخاصــة بالصــحة النفســية فــي الفتــرة  خطــة 
  /http://www.who.int/mental_health/action_plan_2013/en :التالي

  متاحة على الرابط ٢٠٢٠-٢٠١٣خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها ،
  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf لكتروني التالي:اإل

  وني التالي:، متاحة على الرابط اإللكتر ٢٠٢١-٢٠١٤خطة عمل المنظمة العالمية بشأن العجـز للفتـرة 
http://www.who.int/disabilities/actionplan/en/  

 متاحـة علـى الـرابط  منظمة الصحة للبلدان األمريكية. االستراتيجية وخطة العمـل بشـأن الخـرف لـدى المسـنين
  اإللكتروني التالي:

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=314

96&Itemid=270&lang=en  

  متاحــــة علــــى الــــرابط )٢٠٢٠-٢٠١٦الشــــيخوخة والصــــحة (االســــتراتيجية وخطــــة العمــــل العالميتــــان بشــــأن ،
  /http://www.who.int/ageing/global-strategy/en اإللكتروني التالي:

 متاحة على الرابط اإللكتروني التالي:أهداف التنمية المستدامة ، 
 http://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/en/  

قيــاس مــدى صــداقة المــدن للشــيخوخة: دليــل اســتخدام المؤشــرات األساســية، متــاح منظمــة الصــحة العالميــة.   ●
  على الرابط اإللكتروني التالي: 

http://www.who.int/kobe_centre/publications/AFC_guide/en/  
  

قائمة الوثائق األخرى المرتبطـة بخطـة العمـل العالميـة بشـأن االسـتجابة الصـحية العموميـة 
  ١للخرف

  
  تشــخيص الخــرف ،الخــاص بســد الفجــوات فــي مجــال الصــحة النفســية منظمــة الصــحة العالميــةعمــل برنــامج ،

  متاح على الرابط اإللكتروني التالي
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/dementia/q6/en/  

  برنامج المنظمة المعنونiSupport متـاح مقـدمي الرعايـة للمصـابين بـالخرفمعني بلا: البرنامج اإللكتروني ،
 : على الرابط اإللكتروني التالي

http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/isupport/en/  

  متاح على الرابط اإللكتروني التالي٢٠١٤أطلس المنظمة عن الصحة النفسية ،: 
http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/mental_health_atlas_2014/en/  

                                                           
  .٢٠١٧آذار/ مارس  ٨تم االطالع على جميع المواقع اإللكترونية في    ١
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  متاحــة علــى الــرابط اإللكترونــي ٢-٢أداة منظمــة الصــحة العالميــة لتقيــيم نظــم الصــحة النفســية، اإلصــدار ،
  /http://www.who.int/mental_health/evidence/WHO-AIMS/en :التالي

  جاهزيتها، متاح على الرابط اإللكتروني التاليفر الخدمات و اتو تقييم مدى الصحة العالمية. منظمة: 
http://www.who.int/healthinfo/systems/sara_introduction/en/  

 العالمية، متاحة على الرابط اإللكتروني التالي " الخاصة بمنظمة الصحةالجودة "الحق في مجموعة أدوات: 
http://www.who.int/mental_health/publications/QualityRights_toolkit/en/  

 متــاح علــى الــرابط اإللكترونــي التــالي:)٢٠٠٧لمــدن الصــديقة للشــيخوخة (عــن ا دليــل المنظمــة العــالمي ، 

http://www.who.int/ageing/publications/Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdf   

 متاحـة علـى الـرابط مة بشأن تـأثير تعـاطي التبـغ: تعـاطي التبـغ والخـرفملخصات المعارف الخاصة بالمنظ ،
 اإللكتروني التالي:

http://www.who.int/tobacco/publications/mental_health/dementia_tks_14_1/en/   
  تقـــارير المنتـــديات العالميــــة التابعـــة للمنظمــــة والمعنيـــة باالبتكـــار وفئــــات الســـكان المســــنين (كـــوبي، اليابــــان،  ●

الــــــروابط )، متاحــــــة علــــــى ٢٠١٥تشــــــرين األول/ أكتــــــوبر  ٩-٧و ٢٠١٣كــــــانون األول/ ديســــــمبر  ١٢-١٠
  : اإللكترونية التالية

http://www.who.int/kobe_centre/publications/GFIAP_report.pdf   
and http://www.who.int/kobe_centre/ageing/innovationforum/gfiap2_report/en/   
and http://www.who.int/kobe_centre/publications/gfiap_report/en/  

، متـاح علـى الـرابط اإللكترونـي ٢٠١٥التقريـر العـالمي بشـأن الشـيخوخة والصـحة، منظمة الصـحة العالميـة.   ●
 /http://www.who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/en التالي:
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