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سفوثل هه10،هوذ هطة هردتهاهه2030-2020ههعةدهلوتمتعهباوصفة هي هرحلة هلويفقخثط صف هذه هلوثيقة هطة ههت
وسففففففقاثنهلسا هلوسففففففنهيم سففففففهةهي هتففففففمقةهذه هلوخة ،هلوت هههولومسففففففتدل  هولوةايزهعةىهلوعملرنهلوتعاونهلوموسفففففف  هه

سففففففففتومعهلوةاثرا هولوموتمعهلومدم هولوثلاي هلودووق هولومهوققنهولكوسففففففففائهلكإلاالممق هووسففففففففا لهل ع  هولوةةا ه
وروتمعاتهة هوذه هذ هطة هلوعملهلوثامق هيسففففففتحلتقوق ههلقا هعا  تهةتةسففففففقنهلقا هلسا هلوسففففففنهوهه،هلبتغاءلوخاص
ه،(ه1)يفففقخثط ههبيفففينهلولوصفففة هلوعاومق هبيفففينهلويفففقخثط هولوصفففة ،هوتسفففتودهيوىهطة هعملهرد  دهلودووق هههروظم 

هلوتومق هلومستدلر  هويذدلفه(2)بيينهلوتومق هلومستدلر هه2030هوعا هلكرةهلومتةد هطة وتتماشىهرعهتثققته

 

 لماذا نحن بحاجة إلى عمل منسق ومستدام -1

 أطول لكي يحيا الناس حياة  1-1

ه يلفففدهيذةهيموفففاالتوفففاهلوومفففاعقففف  هيهثهمعا هرفففاهيلحامفففا هرنهتةفففد هي هلوتومقففف هلي تمفففاعقففف ههعمحًلهرفففد فففدلًهمعفففدهلوعق  
وليقتصففففففاالم ،هولهوجهي هرواةهلوصففففففة ،هوعةىهو اهلوتةد دهموالواهي هلوتعارلهرعهيرحلمهلوة ثو هلوممقت هوويقا ه

م هيهتةد هبثمن هيهثه تقحهلو حتفف هلكرها ،هوي هلآلوم هلكطقح ،هويقا هلسا هلوسففن هو عدهلوعمحهلوةث لهرث الًله لهقق
ه ورآيتهاهي هسقحو  هلقاتواهبيإلمةهاهضاًه عاال هلوت كقحهوق هيةطهي هراذق هلوتةد هي هلوسن،هبلهيم

 هو مانهينه تثقعهييهشفففخبه سةنهرنهلوعمحههلتىهسفففنهلوسفففتقنهيماهيثقهاهههعهلوعق هتثق هرعظةهلوواسههبثسفففعههههبا هولوقث ،هههه
يم هههبقدهينه ههاًهيضففففففايقههاًهرهعاههه22ينهمعق هي هلومتثسففففففطهههلوتمتعهباوصففففففة هي هرحلة هلويففففففقخثط هي هبدلم هعةدهههعاراًههه60
  هبةدلنهروظم هيه ههلوت ه وتم هيوقهاهلويفففففففففخبهههو ئ هلي تماعق هوليقتصفففففففففاالم هلعتماالًلهعةىهلهي هطثةهلوعمحهههلهلسقحهههاًهت اوته
ينهينه تثقعهههاًهرهعاههه25 سةنهرنهلوعمحههوخح جه ارع هولوتومق هي هلومقدلنهليقتصفاالي،هعةىهسفسقلهلومثاة،هممانههلوتعاونه
 هو زاللاله(3)هه سفففففوه4.6يراهباووسفففففس هوةوسفففففاء،هيقسةنهلو ح هههيطثةهرنهمظقح ه يهلوتعةقةهلكقل؛هعاراًهه7.5معق هه

هليقتصاالل هلوواشئ  بةدلنهلوت او هلد هي ه
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لوز اال هههتةجينههه1ومسففستهة هو ثضففحهل طا هههاماهيثقيههي هسففنهلوسففتقنلكشففخاصههعدالهه زاللالهبقنهلوسففاانهراهبححههوه
يسفففقماهي هلوسةدلنهلووارق  هوسفففتظلهشفففقخثط هوهي هلوعةثالهلومةسة ،ههههسفففتيفففهدهتسفففا عاًهتةدثهبثتقح هغقحهرسفففسثق هويمهاه

يسففففففففففثل هلوعملهولكسففففففففففثل هلوماوق ،هولوةة هعةىهلوسففففففففففةعهلوسففففففففففاانهتييحهعةىه مقعه ثلم هلوموتمع،هبماهي ه وجهه
ولوةمام هلي تماعق هولووةلهول ع  هوليتصفففاة،ههلوحعام هلوةث ة هلكردولوخدرا ،هرثلهلوتعةقةهول سفففاانهولوصفففة هوه

هولوع قا هبقنهلك قاة هبوق هلكسح ولهوجهعةىه

   1حقائق ديموغرافية :1اإلطار 
(،هسفقحت عهعدالهلكشفخاصهي هسفنهه2030-2020لوتمتعهباوصفة هي هرحلة هلويفقخثط ه)بةةثةهمهام هعةده -1

،هسفففقزاللاله2050رةقا  هوبةةثةهعا هه1.4يوىههه2019٪،هو وجهرنهرةقا هوللدهي هعا ه34لوسفففتقنهيماهيثقهاهبوسفففس هه
هرةقا  ه2.1عدالهساانهلوعاوةهرنهلسا هلوسنهبيإلثحهرنهلوضع ،هوقصلهيوىه

،هوكوةهرح ه2020 هوي هعا هلوخارسففففف لكط اةهالونهسفففففنههلوةاو ،هم ث هعدالهلسا هلوسفففففنهعدالي هلوثقتهوه -2
،ه2050 هوبةةثةهعا هلوخارس يماهيثقهاهعدالهلكط اةهالونهسنهه60ي هلوتا  خ،هسق ث هعدالهلكشخاصهي هسنهلوفففففففه

ونهسفففففنهلوخارسففففف  ههيإلسحهرحتقنهرنهعدالهلكط اةهالهعاراًهه60هةىسفففففثفهماثنهعدالهلكشفففففخاصهلوه نهتز دهيعما ذةهع
يماهيثقهاهعدالهلومحلذةقنهولويفسا هلوه نهتتحلوحههه60،هسفثفه تواواهعدالهلكشفخاصهي هسفنهلوففففففففففففففففه2050وبةةثةهعا ه
ه عاراًهه24وه15يعما ذةهبقنه

٪هرنهلسا هلوسفففففنهمعقيفففففثنهي هشفففففح ه37،هلانه2019ي هعا هوهمعق هرعظةهلسا هلوسفففففنهي هلوسةدلنهلووارق  هوه-3
٪هي هيرح ااهلو تقوق هوروةة ه8٪هي هوسففطهو وث هيسففقا،هوه18و وباهويرح ااهلويففماوق ،هوه٪هي هيه26و وث هشففح هيسففقا،هوه
ه٪هي هيوققامثسقا ههه0.7٪هي هشماةهوغح هييح ةقاهوه4٪هي هييح ةقاه وث هلوصةحلءهلوكسحى،هوه5لوسةحهلوكا  س ،هوه

ه652قح هيسفففففففففح ،هرنهي هلوسةدلنهلووارق هبثتهاًهعاره60هةىوسفففففففففقزاللالهعدالهلكشفففففففففخاصهلوه نهتز دهيعما ذةهعه-4
رةقثنهيوىههه310ا اال هرنهه،هبقوماهسفتيفهدهلوسةدلنهلكإلثحهتةدراًه2050رةقا هي هعا هه1.7يوىههه2017رةقثنهي هعا ه

رةقثن هوتيفففهدهييح ةقاهلوز اال هلكسفففح هي هعدالهلسا هلوسفففن،هتةقهاهيرح ااهلو تقوق هوروةة هلوسةحهلوكا  س هويسفففقا ههه427
ه 2050٪هرنهلسا هلوسنهي هلوعاوةهسثفهمعقيثنهي هلوسةدلنهلكقلهممثًلهي هعا ه80هوتيقحهلوتثقعا هيوىهينهلثلو 

يماهيثقهاهرنهبقنهللههه60وي هرعظةهلوسةدلن،هسثفهتحت عهمسس هلسا هلوسنهرنهلوساان،هرنهوللدهي هسنهلوففففففففففهه-5
ه ه2050،هيةهوللدهرنهللهطمس هبةةثةهعا هه2030يوىهوللدهرنهللهست هبةةثةهعا هههه2017يمامق هيشخاصهي هعا هه

٪هرنهسفففففاانهلوعاوةهي ه54،هشفففففاةتهلووسفففففاءه2017وت عمَّحهلووسفففففاءهي هلوغاو هيطثةهرنهلوح اة هوي هعا هه-6
،هسفففقتواواهه2025وهه2020يوهيإلثح هوبقنهعار ههعاراًهه80٪هرنهلوه نهتسةنهيعما ذةهه61يماهيثقهاهوهه60سفففنهلوفففففففففففففففففه

هرتثسطهلوعمحهلومتثقعهوةمحي هعودهلوثيال هرتثسطهلوعمحهلومتثقعهوةح لهبث ثهسوثل  
وراهيتئتهشففففقخثط هلوسففففاانهتتسففففا   هووئنهلانه تعقنهعةىهلوسةدلنهلووارق هلوقث هينهتتكق هبسففففحع هيإلسحهرعهه-7

لوسةدلنهلومتةدر ،هيإنهالطةهاهوبوقتهاهلوتةتق هلوثطوق هوقد لتهاهعةىهلوحعام هلوصفةق هشفقخثط هلوسفاانهرةا م هباوعد دهرنه
هولي تماعق هتةلهلثقحًل،هي هرعظةهلكلقان،هعنهلوسةدلنهلوت هعحيتهلوتةث هقسله وجهباثقح 

ه
ه 5وه4لومصاال :هلومح عقنه

هبسس هلوتةح   ه100رومث هلك قا هيهمصلهيوىهههه1
لوهيهتصفففد  هشفففعس هه2019سفففت عحمهققاسفففا ه د د هوةيفففقخثط هولوعمحهلومتثقعهي هتةح حهشفففقخثط هلوسفففاانهلوعاوم هلومةسلهوعا ه

هلوساانهبإالل  هلوييونهليقتصاالم هولي تماعق هباكرةهلومتةد  ه
(http://www.iiasa.ac.at/web/home/about/news/190227-aging.html )ه
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 ن العمر إلى سنيحياة  إضافة 1-2

عةىهلوصفففففعقدهلوعاوم ،هوق هيم هيالو هلايق هعةىهينهلسا هلوسفففففنهلوقث ه تمتعثنهبصفففففة هييضفففففلهرنهمظحل هةهه
 هع و هعةىه وج،هيهتتثا هلوصففة هلووقد هي هرحلة هلويففقخثط هبصففث  هرتسففاو  ،ه(6)ي هلك قاةهلوسففابة ه

اللطلهلومومثع هلوسفاامق هلوثللد  هيعةىهسفسقلهلومثاة،هذوافهيح هبقنهلوسةدلنههويبقنهلوسفاانهلمومثعا ههي
سفففففس هوةعمحههباووهعاراًهه11لومق الهوباووسفففففس هوةعمحهلومتثقعهرعهلوتمتعهباوصفففففة هعودههاًهعاره31 سةنهرتثسفففففةاه

ه 60سنهلوفلومتثقعهرعهلوتمتعهباوصة هعوده

عنهتزل دهطثةهلوعمحهههلوعمح هوتعتمدهلو حصهلوت هتتيت ههذ هلوت هتضفف  هلوةقا هعةىهسففوقنينهلوصففة هلووقد هه
ينهياكشففففخاصهلوه نهمةظثنهبهه( 2لعتماالًلهشففففد دًلهعةىهلوتمتعهباوصففففة هي هرحلة هلويففففقخثط ه)لمظحهل طا ه

ي هلوميففا ل هي هيسففحذةهوروتمعاتهةهلومةةق هههوبينهمسففتمحولذه هلوسففوثل هل ضففايق هوذةهبصففة ه قد ،ههمعقيففثلهه
راهي لهذقمنهعةىهلوسفففففوثل هلومضفففففاي هسفففففثءهي؛ههىهروتمعاتهةسفففففقضففففف ثنهلوةث هعةباعتسا ذةه زءًلهيه توزيهروها،ه

لوصففففففففة هيوهلوعزو هلي تماعق هيوهليعتماالهعةىهلوحعام ،هيإنهلآليا هلومتحتس هعةىهلسا هلوسففففففففنهوعةىهلوموتمعه
هسثفهتكثنهسةسق هيوىهلدهلسقح 

ةطهيووئجهلوه نهيهمعامثنهلوتمتعهباوصففففففففة هي هرحلة هلويففففففففقخثط هعمةق هتمتدهطثلةهلوعمح،هوذثهمعو هلوومقع،هووق هيهوه
 هوتتةفدالهلوةفد  هلكسفففففففففففففاسفففففففففففففقف هي هييهوقتهرنهلكوقا هرنهط ةهعثلرلهعد ،هبمفاهي ه وجهلوتغقحل هرنهلومحمهلاوقفاًه

لو قز ثوث ق هولوو سفففق هلكسفففاسفففق ،هولوسفففةثلقا هلومتعةة هباوصفففة ،هوو ثالهلومحمهيوهعدرا هوتتييحهلوةد  هلكسفففاسفففق هتييحًلهه
هعاشهيقهاهلوواسهطقة هلقاتهة هههشد دًلهباوسقئا هلوت ه

وتييحهلومثل الهولو حصهلي تماعق هوليقتصاالم هلومتال هوةواسهعةىهردل هلقاتهةهعةىهقد تهةهعةىهلتخا هطقا ل هه
رحلة هههوك له وجه حتسطهلوتمتعهباوصففففة هي هتففففةق هوقد تهةهعةىهلومسففففاذم هوتةة هلودعةهعودراهمةتا ثنهيوقا 

 هوتسديهلوظحوفهغقحهلوميلتق هي هلوصفففة ه(6)لي تماع هوليقتصفففااليههل مصفففافبعد ههاًهًاهويقةلويفففقخثط هل تساط
،هو ةثيهبعضففففففهاهبعضففففففًا،هوتتحلإلةهعةىهردل هلوةقا  هو عملهلسا هلوسففففففنهلوه نههولوتعةقةهولوتثظق هولوكسفففففف هرساحلًه

همث هلووو  هو عده(3) تةاعدونهي هوقتهرساحهيقل،هوههمعامثنهرنهضففففففففع هلوصففففففففة هوقتًاهيقل،هو اسففففففففسثنهالط ًه
لويففففففقخثط ههوتياليهيوىهينهتتخهه،هل مصففففففاف(هولوثةاي هولوعح هعثلرلهرييح هوهاهيذمقتهاهي هعد ه3)لمظحهل طا ه

هرختة  رسا ل ه ه  د 

 التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة: 2اإلطار
ه.قثل هلوتمتعهباوصة هي هرحلة هلويقخثط هذثهلوعملهعةىهتةث حهلوةد  هعةىهلكاللءهلوت هتموةواهلوعايق هعودهلوتةد هي هلوعمحه

رومث هقد لتاهلووسفففففففدم هولوعةةق هلاي (،هولوسقئ هلوت همعق هوتتةدالهلوةد  هعةىهلكاللءهودىهلو حالهرنهط ةهقد تاهلكسفففففففاسفففففففق ه)ييه
ه.يقهاه)بمعواذاهلكوسع،هوتتضمنهلوسقئ هلوماالم هولي تماعق هولوسقاسق (هولوت اعلهيقماهبقوهما

 يهلوصفة هباوت صفقلهي هلوتةح حهلوعاوم هبيفينههمثرق و حالهوتف هر هث هلوتمتعهباوصفة هي هرحلة هلويفقخثط هورطا هلوصفة هلوع
  (6)لويقخثط هولوصة ه
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ه

ي هلوتحلقزهرنهلووظحهههوسففقتةة ه وجهتةثيًههلوتمتعهباوصففة هي هرحلة هلويففقخثط هلةقة هولقع هوةومقع هههمصففسحهينهههممانه
نهلسا هلوسففنههيوىهلوتمتعهباوصففة هي هرحلة هلويففقخثط هباعتسا  هلوخةثهرنهلومحمهيوىهتعز زهلوةد  هعةىهلكاللءهلوت هتما ه

تةسفففففففففففففقنهلوتمتعه  ستغىهبهاههلا  هيوىهي حلءل ههذوافهوه هه حوماه لهققم هوينهم عةثلهراه ويهققم هلماه ح ثنههرنهينهماثمثلهه
باوصفففففففففة هي هرحلة هلويفففففففففقخثط هعةىهلوعد دهرنهلومسفففففففففتث ا هوي هلوعد دهرنهلوةةاعا هوةثقام هرنهلكرحلم،هوتعز زه

هلوةد  هعةىهلكاللء هرنههتماقنههلوهلوصة ،هولوة اظهعةىهلوةد  هلكساسق هوه

يراامق هلوتوسيهبيففففففففففففقخثط هلوسففففففففففففاانهووتقحتهاهلومتسففففففففففففا ع ،هيإنهلاو هلوتيذ هتختة هباطت فههوعةىهلوحغةهرنهه
لوسةدلن هويهممانهوةعد دهرنهلسا هلوسففنهلوقث هلوةصففثةهعةىهلومثل الهلكسففاسففق هلو ار هوةقا ه ل هرعوىهولحلر  هه

ث ه لوموتمع هههوميففففففففففففا ل هلوكارة هي لثل زه ثرق هتةثةهبقوهةهوبقنهلوتمتعهباوصففففففففففففة هولوعايق هولهح هو ثل اهيطحونهل 
ولوعةسا هيشفد ههيشفحوتت اقةهذه هلوصفعثبا هباووسفس هوكسا هلوسفنهي هظحوفهلوهيفاشف هولاي هطثل ث،هلقوهلومثل الهه

هتتففيذفف هوففهوففج،هموفف هينه2030لكذففدلفهلومةففدال هي هطةفف هعففا ههوبةثغورنهي ففلهتةةق هلوتومقفف هلومسففففففففففففففتففدلرفف ه
ه رنهلوساانهي هلوةاضحهوي هلومستةسليلتقا ا هلسا هلوسنههليستواب وينهتكثنهقاال  هعةىهلوموتمعا ه

 لرؤية والمبادئ والقيمة المضافةا -2

 أسس راسخة  2-1

و سففتوق ههعةىهلوصففعقدهلوعاوم هرنهليوتزلرا هولودعثل هيوىهلوعملهههه"عةدهلوتمتعهباوصففة هي هرحلة هلويففقخثط "همسففت قدهه
لوت هوضفعتهرنهط ةههه،ه(ه8)ه(ه2030-ه2016وها هوذثهمسفتودهيوىهليسفتحلتقوق هلوعاومق هبيفينهلويفقخثط هولوصفة ه)ه

سفتحلتقوق ه هوتتضفمنهلي(6)هلويفقخثط هولوصفة لوعاوم هعنههباوتةح حريفاو ل هراث  هولسفتيمسفتهذ هم سفهاه
لوعاومق هلوعملهلومتعدالهلوةةاعا هرنهي لهلتسا همهجهممتدهطقة هلوعمحهوةتمتعهباوصفففة هي هرحلة هلويفففقخثط هتعز زًله

تو قهههههتتمثلهي ه(هه2020-ه2016سففففففففففففتحلتقوق هوةسففففففففففففوثل هلك بعهلكووىه)هيطثةهويإلثحهتففففففففففففة  هولامتهيذدلفهليهههوةقا ه
ههلوصفف ة ه)هوعملهلوموسفف همةثهبةثغهطمسفف هيذدلفهلسففتحلتقوق ههوتعز زهلويففحلإلا هلو ار هوعةدهرنهلههه،هلوسقوا ،هوسففدهلوثغحل ه

ه ه(ه5
تعز زهي هلوصففففة هولوعايق هرنهط ةهههلوثغحل هو سففففدهههه(ه1)همعتمدهلوعةدهعةىهطة هعملهرد  دهلودووق هبيففففينهلويففففقخثط ههوه
لوعاومق هوطة ههسففففتحلتقوق ههو دعةهلوعةد،هشففففيماهشففففينهليههجهلومتعدال هلوةةاعا هوةتمتعهباوصففففة هي هرحلة هلويففففقخثط  ههلوو ه

بمثاب هتعهدهعاوم ههه2030ههعا هههوتعتسحهطة ههويذدلفهلوتومق هلومسفتدلر هلوسفسع هعيفح ههه2030طة هعا هههه هرد  د،هتةةقه
مةة هيرااماتاهي هظلهلوكحلر هولومسفففففففففاول  هبعد هتحفهييهيلدهوقتخة هعنهلوحل هوبإتال هلو حتففففففففف هوكلهيمسفففففففففانهوك هه

 يتعلق بالتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة، وخاصة عند النساء عدم اإلنصاف في ما :3اإلطار 
 تقحهعةدهلوتمتعهباوصففففففففففة هي هرحلة هلويففففففففففقخثط ،هي هرواي هعمةاهلك بع ،هيحتفففففففففف ه د د هومعاوو هع قا هلوةث هبقنه

غاوسًاهراهتكثنههعةىهسفسقلهلومثاة،وهلوووسفقنهولوةثلعدهلوت هتييحهعةىهلوصفة هولوعايق هودىهلسا هلوسفنهرنهلووسفاءهولوح اة ه
عةىهتكاييهلو حصههاًهس هلوتمققزهلومزرنهلوهيه ييحهسفففففففففةسلومسفففففففففوا هيةقحل هوتةلهردطحلتهنهويتفففففففففثوهنهعنهلوح اة هوبسفففففففففه

لومعاشهلوتةاعديهههورعارة هلومحي هي هيسفففففففثل هلوعمل،همغدوهتيرقنهلودطلهي هسفففففففنهلويفففففففقخثط هولوةصفففففففثةهعةىهلسفففففففتةةاقا 
عةىهسففففسقلهلومثاة،همودهينهرديثعا هلومعاشففففا هلوتةاعدم هلوسففففوث  هي هبةدلنهوههسففففوا  لوتيففففا ل هيسففففثيهلاًيهباووسففففس هوةوسففففاءهلوم

راهتكثنهرسفتث ا هلسفتةةاقا ههاًه٪ هوغاوس27ثسفطهودىهلووسفاءهبوسفس ههروظم هلوتعاونهولوتومق هي هلومقدلنهليقتصفااليهتةلهي هلومت
هوي هلوعد دهرنهلكراإلن،هللتقا اتهاهلكسفففاسفففق هباوكارل لومعاشهلوتةاعديهلكسفففاسفففق هوةمحي هروخ ضففف هوةغام هبةقوهيهتةس هه

هيإلثحهعحضفففففف هوة ةحهولوةحرانهبسففففففس هلوةثلمقنهلوعحيق هولوتيففففففح عق هلومتعةة هباومةكق هوو لي هه مودهينهلووسففففففاءهلكإلسحهسففففففوًا
قحهلوتكوثوث  هولوهلاءهوعةىهو اهلوخصثصهتتييحهلوعار  هلسقحل هلوسنهتييحًلهغقحهرتواس هبيتمت هلوثظا  هولوتغقه (7)لك لض ه

ليتففففففةواع  هوتةد هلسقحل هلوسففففففنهيمضففففففًاهرعظةهلوحعام هلوموامق ،هبماهي ه وجهي هلوةةا هغقحهلوحسففففففم  هع و هعةىه وج،هه
هممانهوةمما سا هلوثةايق هلوضا  ه)رثله"تةهقحهلك لرل"(هينهتيالهعا ةًاهيرا هتمتعهبعضهلووساءهباوصة هي هرحلة هلويقخثط  ه
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(هتةةق هيذففدلفهلوتومقفف ه3هلو ح )لمظحههلوعةففد،هتففدعةهل  حلءل هلومةتحلفف هي ه1ذثهرثضففففففففففففففحهي هلووففدوةههولمففا
هلومستدلر هلوح قسق  

 لعقد التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة التوجيهية: المبادئ 1الجدول 

هوعفد هلوةفابةق ههلوتحلبط
هوةتوز  

هبدًيهرنه،معاوجه مقعهيتففففففففةا هلومصففففففففةة هلومو ه نه مقعهيذدلفهلوتومق هلومسففففففففتدلر هرعاًه
هقا م هرنهلكذدلف هليطتقا هوليمتةاءهرن

ولوعح هولوةد  هولومثقعهههمث هلووو وهتيففففففففففففمله مقعهيئا هلوموتمع،هبغضهلووظحهعنهلوعمحههلويمثة
ه يطحل تماع ههتصوق يوهييه

شفففففففحلإلا هيتفففففففةا ه
هلومصةة هلومتعدال ن

هت ةيدهشحلإلا هيتةا هلومصةة هلومتعدال نهوتساالةهلومعحي هولود لم هولوتكوثوث قاهولومثل ال 

ت ةز ه مقعهلوسةدلن،هبغضهلووظحهعنهرسفتثىهلودطلهولاو هلوتومق ،هباوعملهلويفارلهرنهي لههعاومق لو
هرعهلوسقا هولوساان،هبةس هلوضحو   هلومتثل ةلوتومق هلومستدلر ،ه

عد هتحفهييهشخبه
هوقتخة هعنهلوحل 

لامثلهوي وماهلامثل،هرسففففففففففففففتهديًاهلوتةدما هلوت هتثل ههةهورثلطنههه وةس هعةىهلوواسهلاي ،هيماًه
هلوضع هود هة 

هل مصاف

 

وةتمتعهههلودعث هيوىهيحصهرتسففففففففاو  هوعاالو هو سففففففففتمتا هباوعثلرلهلومةدال هولوعثلرلهلوتماقوق 
مث هولوعمحهوهباوصفففة هي هرحلة هلويفففقخثط ،هبماهي ه وجهلوثضفففعهلي تماع هوليقتصفففااليهه

 وجهههوراانهلومق الهيوهل قار هولثنهلويففففففففخبهرها حًلهورسففففففففتثىهلوةد   هقده تةة ههلووو 
ينهمةظىهبةد هوسعضهلو ئا هلوسفففففاامق هوضفففففمانهههت ضفففففقة ي هبعضهلكلقانهي  ءهلذتما هه

هيوهلومهميقن هحلالهلوموتمعهلكقلهلظًاهولكإلثحهضع اًهيييإلسحهرنهليمت ا ه

لوتماسفففففجهلي تماع هولوتساالةهلوت اعة هبقنهلك قاةهودعةهلوصفففففة هولوعايق هرنهي لهههيتال ههلوتضارنهبقنهلك قاةه
هلوواسهلاي  

هسوثل هوعةىهلومدىهلوةث ل ه10لستدلر هلوعملهعةىهردىههليوتزل 

ينهمةعهعةىههممانولوةدهرنهييهضفح ههههيتفةا هلومصفةة ه مقعههههعايق لوسةدلنهبةمام ههههيوزل  عد هلوضح 
هلو ئا هلوعمح  هلكطحى 

يمضفففًاهيذدلفهليسفففتحلتقوقا هولوخةطه ل هلوصفففة هلوت هيقحتهاه معق هلوصفففة هلوعاومق هولوومعق هلوعار هههلوعةد دعةهه
ي ه وجهلوتعاونهرعهلوسةدلنهوةوهثمهباوتغةق هلوصففففففةق هبماهههه1،ةوألرةهلومتةد هبيففففففينهشففففففقخثط هلوسففففففاانهوتففففففةتهه

لويففففففففارة هوألشففففففففخاصهرنه مقعهلكعما هضففففففففمنهطة هلوعملهلوعاومق هبيففففففففينهتمت عهلوومقعهبيممائهعق هتففففففففةق ه
ه (10)ول ع نهلوسقاس هلوصاال هعنهلي تما هلوحيقعهلومستثىهلومعو هباوتغةق هلوصةق هلويارة ههه(9)وباوحياذق هه

 

مو هلكط اة؛هوليسففففتحلتقوق هوطة هلوعملهلوعاومقتقنهبيففففينهلويففففقخثط هولوصففففة هههههه 1 بماهي ه وجهلوةوو هلومعوق هباوةضففففاءهعةىهسفففف 
؛هولوخة هلوعاومق هوعةدهلوعملهرنهي لهلوس ر هعةىه2030-ه2018؛هوطة هلوعملهلوعاومق هبيينهلوويائهلوسدم ه2020-ه2016
موظم هلوصفففففة هلوعاومق ؛هولوخة هلوةضفففففح  هلوخاتففففف هبهولوسقئ ههلوعمثرق هوةصفففففة هه؛هوليسفففففتحلتقوق هلوعاومق ه2020-ه2011لوةح ه

؛هه2025-ه2017؛هوطة هلوعملهلوعاومق هو سففففففففففففتواب هلوعار هوةخحفه2020-ه2013هلوو سففففففففففففق هلوود د ؛هوطة هعملهلوصففففففففففففة ه
وصفففة هلوعاومق هبيفففينه؛هوطة هلوعملهلوعاومق هوموظم هل2030-2016لوعاومق هوصفففة هلومحي هولوة لهولومحلذ ههوليسفففتحلتقوق ه

بيفففففففففففففينهعةدهعملهلكرةهلومتةد ههوهتغهم هيذدلفهلوتومق هلومسفففففففففففففتدلر ؛هههه:2017وتةح حهلوتغهم هلوعاوم هههه؛2021-2014لوعوزه
ليت ا هلوعاوم هبيفينهلو  ئقن؛هورساال ل هرومثع هلوعيفح نهورومثع هلوسفسع هوروظم هلوتعاونههوه؛ه2025-2016لوتغهم هه

هليقتصااليهوروتدىهلوتعاونهليقتصااليهي هروةة هيسقاهولومةقطهلوهاالثهبيينهلويقخثط ولوتومق هي هلومقدلنه
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 بادئ التوجيهيةالرؤية والم 2-2

وذ هتحتسطهههمسففففففففففففففتةقعهيقاهللهلوواسهينهمعقيففففففففففففففثلهلقا هطث ة هرتمتعقنهباوصففففففففففففففة  هينهمغدوهعاومواهعاوماًه ؤ تواهه
ده ؤ  هيذدلفهلوتومق هلومسفففتدلر هلومتمثة ههه(1)باكووث ا هلوث ثهوخة هعملهرد  دهلودووق هبيفففينهلويفففقخثط هه وتوسففف  ه وقتخة هعنهلوحل هييهيلدهتحفي هعد ه

بثسففففففففعوا،هو وسغ هعةقوا،هينهمعملهراهمو هعمةاهي ه مقعهرحلللهوهو وصفففففففف هتحلقزماهعةىهلووصفففففففف هلوثام هرنهلوةقا  هه
بدلم هه هلوعمح،هلوهيه تضففففففمنهتسا هلووهجهلوممتدهطقةهتوسففففففقدًلهيهلوعمحهوضففففففمانهلوتمتعهباوصففففففة هي هرحلة هلويففففففقخثط ،هه

 ههويههه،هوعملهراه ةز هي هللهرحلة هرنهرحلللهلوةقا ،هوتةسق هللتقا ا هلوواسهي هرحلللهلوةقا هلوةح   هةقا هتفففففففففةق هوةه
هباو ئا هلوعمح  لومسفففففففففا لهلو ح د هلومتعةة هباويفففففففففقخثط هوليذتما هلومةدوالهلوهيهتةظىهباهذه هلو تح هرةا م ههضففففففففثءه

 حلز،هشفففففيماهشفففففينهليسفففففتحلتقوق هلوعاومق ،هعةىهراهممانهعمةاهرنهي لهلوواسهي هلووصفففف هههلوعةدلكطحى،همودهينهه
ي هلفاةهتو قفهذفاهعةىهرسففففففففففففففتث فا هرتعفدال هوي هورنهشففففففففففففففينهلكعمفاةهلومسقوف هي هذفه هلوثيقةف ،ههههلوثفام هرنهلقفاتهة 

هرنهلسا هلوسن هولومةسة قةاعا هرتعدال ،هينهتعثالهباوو عهعةىهلك قاةهلوةاوق ه

ه(هرنهطةف 1وسفففففففففففففففقةتز هعةفدهلوتمتعهبفاوصفففففففففففففففةف هي هرحلةف هلويفففففففففففففففقخثطف هبفاومسفاالثهلوتث قهقف ه)لمظحهلووفدوةهه
ه( 11)هههلوتمققزهضففففففففففدهلسا هلوسففففففففففنهوتةجهلوثل ال هي هليسففففففففففتحلتقوق هلوعاومق هولوةمة هلوعاومق هومااية ههعا هههه2030هعا 

وسفففففقسفففففتودهلوعةدهيوىهمهجهلةث هل مسفففففان،هلوهيهمعاوجهعاومق هلةث هل مسفففففان،هوعد هقابةقتهاهوةتصفففففحفهيقهاه
لوتمتعهبهفا،هبفدونهتمققزهرنهييهمث ،هبمفاهي ه وفجهلوة هي ههي هل هييهشفففففففففففففففخبوهوعفد هقفابةقتهفاهوةتوز ف ،ه

ومعقيفففففففف هلو   ؛هولوتعةقة؛هممانهبةثغاهرنهرعا قحهلوصففففففففة هلوسدمق هولوعةةق ؛هوباومسففففففففتثىهلهلوتمتعهبيعةىهرا
لوعق هي هلوموتمع؛هولوميفففا ل هي هلوةقا هلوعار هولوسفففقاسفففق هوهوعد هلوتعحمهو سفففتغ ةهولوعو هوليعتدلء؛ه

ه2 ينهتةتز هبماهود هاهرنهرساالثهتث قهق هورنهققةلوتعاونههيطا هي هلوعارة هلوموظما هوعةىهولوثةايق  

 القيمة المضافة 2-3

هلوت اعلهرعها،لوةا  هيوىههولشفتعةتهه،هلوزرنهييهلااللال هيذمقتهاعةدهرنهيمماهقضفق هتثلتفلهلوعملهعةقهاهعةىهردىه
وتغققحهلووظح هيوىهشففففففففففففقخثط هلوسففففففففففففاانهرنهلعتسا ذاهتةدمًاهيوىه عةهاه هه(12)ههرنهو ل هايلدلثهتغققحه ه يههروىههوه

 هلوتمتعهباوصفففة هي هرحلة هلويفففقخثط هههرنهي لههلوةا  هيوىهعةدهرنهلوتعاونهلوموسففف هولومسفففتدل يحتففف هذثهرامنه
و تزل دهلوةة هبيفففينهلق ق هلوتعارلهرعهلوز االل هلومتثقع هي هتكاوق هلوصفففة هولوحعام هلوصفففةق هطث ة هلك لهولآليا ه
هليقتصفففاالم هلومتحتس هعنهو ثالهعدالهيقلهمسفففسقًاهرنهلويفففسا هي هسفففنهلوعملهلوتةةقدم  هغقحهينهلودي لهتيفففقحهيوىهين ه

رحت ع  هبلهينهلسا هلوسففففففنهقدهمةدرثنهرزلماهلقتصففففففاالم هههرنهلسا هلوسففففففنتكة  ه عام هلوسففففففاانههلوممانهييهتكثنهرنه
ريففا لتهةهلوصففة هولوويففائ،هو وج،هعةىهسففسقلهلومثاة،هرنهط ةههههرثيث يهيسففقماهعودراهماثمثنههوهول تماعق هلسقح ،هه

لوضفحل  ،هوليسفته ف،هولومسفاذم ههههة ةهاليعهلوةثىهلوعارة هلوحسفمق هوغقحهلوحسفمق ،هورنهطهضفمنرساشفح ههريفا ل هه
ه  ي هلوضمانهلي تماع ،هوتةث لهلووةدهولكر فهوأل قاةهلوياب ،هولوعملهلوةثع

  

 

باووسفففس هوموظم هلوصفففة هلوعاومق ،هتتمثلهذه هلومساالثهي :هلوثيث هبهاهوخدر هلوصفففة هلوعار هعةىهلودول ،هورتال هرهوققنهههه2
ه.ماسه هتمثنهباوواسوي هه؛لاءهرتعاومقنوزلذ ،هوار ءهوشحه تةةثنهباورةتزرقنهباوتمقزهي هرواةهلوصة ،هويشخاصه
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ه:راه ة هوتةةق لو حصههعةدهلوتمتعهباوصة هي هرحلة هلويقخثط سقتقحهوه

رحلة هلويففففقخثط ،هبماهي ه وجههلوةقا هبماه واسفففف هرنهعمةقا هلومثلءر هوليسففففتثما هوتعز زهلوتمتعهباوصففففة هي هه •
لوسقئفا هلومحلعقف هيلتقفا فا هلسفا هلوسفففففففففففففن،هو و هلو ثل فدهلوت ههههتهقئف هلوحعفامف هلوصفففففففففففففةقف هولي تمفاعقف هلومتكفارةف هوه

هستيملهتةسقنهلوصة هولومها ل هولومعا فهولوتحلبطهلي تماع هولكرنهلويخص هولوماو هولوكحلر هلويخصق ؛ه

 ه)بماهي ه وجهلوع  ا هلوود د (هولوتةوقا هلومسففففففففففاعد هوليبتكا ل هتسففففففففففخقحهلوتكوثوث قا هلوعةمق هولوةسق •
ه(؛14-13)لوحقمق هلوت هممانهينهتعزاهلوتمتعهباوصة هي هرحلة هلويقخثط ه

لوسففقاسففا هولوسحلرجهههبةث  رختة هيئا هلوموتمعهلومدم هولوموتمعا هلومةةق هولوةةا هلوخاصهي هههه3يشففحلف •
ه (9)يسقماهوة ئا هلومهمي هولومستسعد هولوضعق  ،هوتعز زهلومساءو هوهوتو قهذما،ه

هوستتمثلهلوةقم هلومضاي هلومةدال هي هراه ة :

تسففففةقطهلوضففففثءهعةىهضففففحو  هلوعملهورثلءر هل  حلءل هوليسففففتثما ل هبغق هتةسففففقنهلقا هلسا هلوسفففنه •
هوروتمعاتهة؛ويسحذةه

هلسا هلوسنهرنهلوساانهويتةا هلومصةة هي هرواةهلوصة ؛بيينهتةدمةهطة هعملهوطوق هقث  ه •

تمتعهي هلودعث هوةهيتفففففففففففثلتهةهورع ءلك قاةهههلومواتفففففففففففح نهرنه مقعلوعملهبصفففففففففففث  هروهوق هعةىهيعدلالهه •
هلوسن؛باوصة هي هرحلة هلويقخثط هولودطثةهي هشحلإلا هلبتكا   هرعهلسا ه

ه؛2030توا هلسا هلوسنهبةةثةهعا ههشينرساعد هلوسةدلنهعةىهلوثياءهباوتزلرا ه ل ه •

هثط باوتمتعهباوصفففة هي هرحلة هلويفففقخل قةقمق هولوعاومق هبيفففينهرختة هلومسفففا لهلومتعةة ههههلوحؤىهريفففا ل هه •
هرنهتةجهلوحؤى؛ولوتعةةه

هبثسعهلويحلإل هلوسحلرجهلومية هوهلكيتال هروص هكتةا هلومصةة هلومتعدال نهوتو قههه • مةمثس ،هي هين 
هينهتةة هيإلثحهرماهممانهينهتةةةاهييهروظم هيوهريسس هبم حالذا 

 

لوتمتعهههرنهي ليذدلفهلوتومق هلومسفففتدلر هولوميشفففحل ه ل هلوصفففة هوراه ةز هرنهبقاما هرصفففو  ههه2تحالهي هلوودوةههوه
هباوصة هي هرحلة هلويقخثط  

 

بيمهاه ل هرعوىهعودراه تمانهلوميففا لثنهرنهلوتييقحهعةىهلوةحل ل هلومتعةة هباوةضففاماهههذه هممانهوتفف هعمةق هل شففحلفهه ه3
ه.لوت هتييحهعةىهلقاتهة
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لتمتع من أجل اأهداف التنمية المستتتتتتدامة والم ذتتتتتراة ذاة الصتتتتتلة وما يلنم من  ياناة مصتتتتتن ة  هه:2الجدول 
هبالصحة في مرحلة الشيخوخة

لوتومقففف هذفففدفه
هلومستدلر 

لآليا هلومتحتس هعةىهلوتمتعهباوصفففة ه
هي هرحلة هلويقخثط 

هيرثة هعةىهلوميشحل هوةتمققزهلس هلوعمح

ه

سا هلوسففففففنهرنهلوثقث هسففففففقغدوهروعهله
هيرففحه هلوفف ففةففح هلكذففمففقففففففف  ههلًهيفف  بفففففففاوففن

سفقتةة ه وجهسفقاسفا هتةاعدهتتسفةهوه
بفففاومحومففف ،هوتثيقحهلوةفففدهلكالمىهرنه

لوضفففففففحل  ،هلومعاشفففففففا هلوممثو هرنه
ولوضففففففففمانهلي تماع ،هولوةصففففففففثةه

لوحعفامف هعةىهلوخفدرفا هلوصففففففففففففففةقف هوه
ه لوةث ة هلكرد

مسففس هلوسففاانهلوميففمثوقنهبففففففففففففففففه"لوتغةق "هيوهمظةهههه1-3-1
،هرعهتمققزهمث هلووو لوةمففففامفففف هلي تمففففاعقفففف ،هلسففففففففففففففففف ه

لكط اة،هولكشففففففخاصهلوعاطةقنهعنهلوعمل،هولسا هلوسففففففن،ه
رل،هولكط اةهولكشففففففففففففففخاصه ويهل عاق ،هولووسففففففففففففففاءهلوةثل

تففابا هعمل،ه ههتعحضففثللكشففخاصهلوه نههوهلد ث هلوثيال ،هه
هولو ةحلءهولوضع اء

رعقيفق همماوهاههمسفس هلوسفاانهلوه نهمعقيفثنهي هيسفحهههههه1-ه4-ه1
هلسا هلوسنهههرعهتمققزهلوخدرا هلكساسق ،ههههلوةصثةهعةىه

ي ماو هلوسفاانهلوساوغقنهلوه نهود هةهلةث هههمسفس ههه1-4-2
،هولوففه نهاًه،هوويففا  هرعتحفهبهففاهقففامثمففهرففيرثمفف هلقففاا هي لم ه

ه،مث هلووو ه،هلسففففففففففففففف هرففيرثنه حونهينهلةهةهي هلك مه
هيمضاًههلسا هلوسنرعهتمققزهومث هلوةقاا ،ه

ه

قدهماثنهلسا هلوسففنهعحضففً هيمعدل ه
هلكسففحلكرنهلوغهل  ،هي هه وبحلرجهههين 

وسًاهراهتعة هلكووث  هغالومسففاعدل هه
ليذتما هباسا ههورنهشفففففينوةيفففففسا  هه
يممائهسففففففثءهلوتغهم ههينهمغقحلوسففففففنهه

هو موعهلوحلثنهيوىهلوحعام 

يوهلويفد دهههلومتثسفطلمتيفا هلمعدل هلكرنهلوغهل  ههههه2-1-2
هيمضاًههلسا هلوسنهتمققزرعهبقنهلوساان،ه

مث هههلس ههلكغهم ،ههروتو هتغا ههالطلرتثسطههههه2-3-2
رعهوراهي لهلانهلويفففففخبهرنهلوسفففففاانهلكتفففففةققن،هههلووو 
هيمضاًهلسا هلوسنههتمققز

ه

معو هلوتمتعهبففاوصففففففففففففففةفف هي هرحلةفف ه
لويفففقخثط هينهمسفففهةهلسا هلوسفففنهي ه
هتفثيفقففحه هرفع هيطفثة، هوف ففتففح  لوفمففوففتففمففع
يحصهلوصففففففففففففففةففف هلووقفففد هي ه مقعه
رحللفلهلوةقفا ،هولوتغةقف هلوصففففففففففففففةق ه
لويارة هولووظةهلوصةق هولي تماعق ه
لومتكففارةفف ،هلوت هتحلزهعةىهلووففاس،ه
هعفةفىه هتفحلفز هلوفتف  هلوفوفظفة هرفن بفففففففدًي

هلكرحلمهيةس  

لووفففففا مففففف هعنهيرحلمهلوةةففففف هولكوعقففففف هههلوثيقفففففا ههه1-ه4-ه3
لودرث  هيوهلوسفففففففففحطانهيوهرحمهلوسفففففففففاحيهيوهيرحلمهلووهااه

هيماهيثقهاههه70ي هسنهلوفهبماهي ه وجهلوساوغقنههههلومزرو ،هلوتو س هه

رعفدةهلوثيقفا هلووفا مف هعنهليمتةفا ،هلسففففففففففففففف ههه3-4-2
هي ه مقعهرحلللهلوةقا همث هلووو وهلوعمحه

لوسففففففففففاانهلوه نه و ةثنهمسففففففففففس هلسقح هرنهههمسففففففففففس ههه3-8-2
هلهوجهرعهتمققزرصففحويا هلكسففح هيوهالطةهاهعةىهلوصففة ،هه

ههلكسحهلوت هتضةهيشخاتًاهلسا هلوسن
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ه

 تةةف هلوتمتعهبفاوصفففففففففففففةف هي هرحلةف هه
لويفقخثط هلوتعةةهردىهلوةقا ،هوتماقنه
إلسفا هلوسفففففففففففففنهرنهلوةقفا هبمفاهمةفد  ومفا،هه
هعففةففىهلتففخفففففففا هه هبففةفففففففد تففهففة وليلففتفف فففففففاظ

وتفففففففففففففثنهيذفففدليهةهوذث تهةهههلوةحل ل ،ه
هة هو تةة هرعحي هلوةحلء ههقتهولسفففففففففتة وه

ولوكتففابفف هولوتففد  فف هعةىهلومهففا ل هه
ولوميففففففففففففففا ل هلوخاوق هرنهلوعثل  ،ه
هبماهي ه وجهلومها ل هلوحقمق  

لويففففففففففففففسفا هولوسفاوغقنه ويهلومهفا ل هي هههمسففففففففففففففسف هه4-4-1
رعهتكوثوث قاهلومعةثرا هوليتصفففاي ،هلسففف همث هلومها  ،ه

هيمضاًههقزهلسا هلوسنقمهت

لوساانهي هللهيئ هعمح  هرمنهلةةثلهعةىهههمسس ههه4-6-1
لكقلهرسففففففففففففتثىهيابتًاهرنهرعحي هلوةحلء هولوكتاب هولوةسففففففففففففا ه

ههمث هلووو وظق قًا،هلس ه

ه

سفففففففففففقياليهلوسفففففففففففع هردىهلوةقا هيوىه
تةةق هلومسفففففففاول هبقنهلوووسفففففففقنهيوىه
متفا جهييضفففففففففففففففلهي هوقفتهيل هرنه
لوةقففا  هوففهوففجه وسغ هوةوظةهينهتعزاه

وةثىهلوعارة هلريفا ل ههل مصفافهي هه
لومعفاشفففففففففففففففا هلي تمفاعقف هوحيعهي هوه

لومسففتثىهليقتصففااليهوكسقحل هلوسففنه
وتةسففففففقنهوتففففففثوهنهيوىهلوخدرا  ه

 هلوةا ةهو و هلوةضففففففففففففففاءهعةىهلوعو
ه مث هلووو عةىه

يماهيث هرمنهه15ههسفنمسفس هلووسفاءهولو تقا هي هههه5-2-1
تعحضنهوةعو هلوسدم هيوهلوووس هيوهلوو س هعةىه دهشح جه

لوسفابة ،هلسف هه12لمقةهلاو هيوهسفاب هي هلكشفهحهلوفففففففففففففففهه
هشالهلوعو هولس هلوعمح

يماهيث هرمنهه15ههسفنمسفس هلووسفاءهولو تقا هي هههه5-2-2
تعحضفففففففففنهوةعو هلوسدم هيوهلوووسففففففففف هيوهلوو سففففففففف هعةىه ده

لوسابة ،ههه12 هلكشهحهلوففففففففففههيشخاصهغقحهلويح جهلوةمقةهي
هلس هلوعمحهولوماان

مسفففففففففس هلوثقتهلوهيهمةضفففففففففقاهلوواسهي هلكعماةهههه5-4-1
همث هلووو لوموزوق هولوحعام هغقحهرديثع هلك ح،هلسفففففففففففففف هه

،هلفيسفففففففففففففففاسهوتةفدمةهلوخفدرفا هلوعفارف هولوسوقف هولومافانولوعمحه
هلوتةتق هوسقاسا هلوةمام هلي تماعق 

ه

مو هينهمةصفففففلهلوسفففففاانهي هسفففففنه
هلوفكفثفقفحه هبفقفوفهفة هورفن رفنههونهلوفعفمفففففففل،

إلسفففففا هلوسففففففففففففففن،هعةىهيحصهعمفففففله
سففففففففففففففقسفففففففففففففهةهوهوظحوفهعملهي ة  هه

الطةهةهورتففالفف هلوخففدرففا هلومففاوقفف هوهةه
هعفةفىهلوفخفففففففدرفففففففا ه يف هلصففففففففففففففثوفهفة
ولوموتوففففا هلوصففففففففففففففةقفففف هو ةةففففلهرنه

رنهشففففينهوهرخاطحهل م ا هلوكا ي  هه
باوصفة هينه ز دهلوةثىهلوعارة ههتمتعه
هلوسةاو  هوينهمةةب متا ق هل

هولومثظ قن،ههوةمثظ ا ههباوسففففففاع ههلودطلرتثسففففففطهههه8-5-1
هل عاق رنهلقوهةاو هلووههولوعمحهلومهو هلس 

ةاو هلوولوعمحهوهههمث هلووو رعدةهلوسةاو ،هلس ههههه8-5-2
هل عاق رنهلقوه

سففففففففففففو هه15مسففففففففففففس هلوساوغقنهرمنهذةهي هعمحهههه8-10-2
يث هلوه نهود هةهلسفا هي هلوسوجهيوهي هريسفسف هراوق ههيما

هودىهرزوالهطدرا هراوق هعسحهلوهات هلومةمثةيطحى،هيوه

ه

سفففففففففففتتةة هلوسوق هلوتةتق هلو ار هوةتمتعهه
باوصففففة هي هرحلة هلويففففقخثط هيراامق هه
لصفففففففففثةهلوواسهرنهللهلكعما هعةىهه

ولوتففففدط  ههه،هل متحمففففتهبتكة فففف هرعةثوفففف ه
لوةفا مف هعةىهلكالوف هولوسةثثهلوت هت سحاهه
إلسا هلوسفنهرنهط ةهلوسقاما هلومصفو  ه

لوتكوثوث قا هه،هوهلسفففففففف هلوعمحهوتةةقةهاه
هلوود د هولوصة هل وكتحومق  ه

سفففففففففاانهلوح عهلوه نهمعقيفففففففففثنهعةىهبعدهههمسفففففففففس ههه9-1-1
هرعهتمققزإلقةثرتح نهرنهطح  هرةحوق هي ه مقعهلومثلسففة،هه

هيمضاًههإلسا هلوسن
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ه

معفام هلسفا هلوسففففففففففففففنهرنهعفد هتكفاييه
يحصهلوةصففففففففففففففثةهعةىهلوخففففدرففففا ه
هويلففقفففففففا ففهففةه هرففوفففففففااوففهففة هيفف  ولوفففففففدعففة
وروتمعففففاتهة،هو عثالهلوسففففففففففففففسفففف هي ه

يوهلوعح هيوهههمث هلووو لوغاو هيوىهه
 تةة هلوتمتعهوهلومسففففففففتثىهلوتعةقم  هه

باوصففففففففففففففة هي هرحلة هلويففففففففففففففقخثط ه
لووث هرنهسففقاسففا هوةتغة هعةىهذهله

هي ه مقعهلوةةاعا  ههعد هل مصاف

مسفففففس هلكشفففففخاصهلوه نهمعقيفففففثنهعةىهيقلههه10-2-1
ولوعمح،هههمث هلووو هههلسففف ههه،ه٪هرنهلودطلهلومتثسفففطهههه50رنه

هلسا هلوسنهولكشخاصه ويهل عاق  هإلهوجهرعهتمققزهه

ه12لوساانهلوه نهيبةغثلهي هلكشهحهلوفففففففففففههههمسس ههه10-3-1
يسففففففاسهههشففففففخصففففففق هعةىلوماضففففففق هعنهتمققزهيوهرضففففففامة هه

لوتمققزه)بسففففففففففففففسف هلوعمح(هلومةظث هبمث ف هلوةفامثنهلوفدوو ه
هوةةث هل مسان 

ه

تسففففففففففففمحهلومدنهولوموتمعا هلومحلعق ههه
وكسفففا هلوسفففففففففففففنهوومقعهلووفففاسهبتعظقةهه

 وسغ هيشفففففحلفههوههه هقد لتهةهطثلةهلقاتهةه
قةاعا هرتعدال ه)لوصففففففففففففة ،هلوةمام هه
لي تماعق ،هلووةل،هل سفففففاان،هلوعمل(ه
ويتفففففففففففففةفففا هلومصفففففففففففففةةففف ه)لوموتمعه
لومدم ،هلسا هلوسفففففففففنهوروظماتهة(هي هه

هيمياءهذه هلومدن ه

لوثتففففثةهههبق سففففحه نه تمتعثنهمسففففس هلوسففففاانهلوههه11-2-1
ولوعمحهولاو هههمث هلووو لسفففففففف ههيوىهوسففففففففا لهلووةلهلوعا ،هه

هل عاق ،هراهممقزهيمضًاهلسا هلوسن

لومدنهلوت هميفففا فهيقهاهلوموتمعهلومدم هههمسفففس ههه11-3-2
لوةضفففففحيهبيفففففالهرساشفففففحهوروتظةهوالممةحلط هي هلوتخةقطهه

هذةثهلسا هلوسنهيوهرمثةهيمضاًهول الل  ،هبماهي ه وجه

هلومدنههي ههلومسوق ههلومسففففففففففال ههمسففففففففففس رتثسففففففففففطهههه11-7-1
ولوعمحهههمث هلووو لسفف ههههلوومهث ،ههيسففتخدل ههلومخصففصفف 

ه()بماهي ه وجهلسا هلوسنهولكشخاصه ووهل عاق 

مسفففففس هلكشفففففخاصهلوه نهوقعثلهضفففففةق هتةحشهههه11-7-2
لسفف هههلوماضففق ،بدم هيوه وسفف هط ةهلييو هعيففحهشففهًحلهه

ولوعمحهولففاوفف هل عففاقفف هوراففانهلففدويهففا،هط ةههمث هلووو 
ههلوماضق هلًهشهحهه12هلوف

ه

سففتما نهلوميسففسففا هلويففارة هوةومقعه
إلسا هلوسفنهرنهتةةق هيشفقاءهوةهمانه
بثسفففففعهلك قاةهلوسفففففابة هينهتتخقةها ه

سفقتةة ه وجهلم  هوحيعهرسفتثىهوه
،هاوتمققزهضفففففففففدهلسا هلوسفففففففففنلوثع هب

وةتحو جهههاًهطصفقصفهه لومصفممهههلودعث وه
هرفحلفةففففففف ه هيف  هبفففففففاوصففففففففففففففةففففففف  وفةفتفمفتفع
لويففففففففففففففقخثطفف ،هوسففففففففففففففنهقثلمقنهتموعه

لوسففففففففففففنهعةىهلوتمققزهعةىهيسففففففففففففاسهه
ه مقعهلومستث ا  

مسفففس هلوسفففاانهلوه نهتعحضفففثلهوةعو هلوسدم هيوهههه16-1-3
بمنهيقهةهههلوماضق ،ه12لوو س هيوهلوووس هي هلكشهحهلوففففففهه

هإلسا هلوسن

مسفففففففففس هلوسفففففففففاانهلوه نهميفففففففففعحونهباكرانهوذةهههه16-1-4
 تميففففثنهبم حالذةهي هلوموةة هلوت همعقيففففثنهيقا،هبمنهيقهةه

هإلسا هلوسن

مسس هلوساانهلوه نهمعتسحونهينهعمةق هتوعهلوةحل هههههه1-ه7-ه16
رنههةاو ههلوهولوعمحهوهههمث هلووو هلسفففف ههتيففففمةهةهوتسففففتوق هوهة،هه

هل عاق هولو ئ هلوساامق ،هرعهتمققزهلسا هلوسنهلقوهه
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ه

 وسغ هييهم ةح هييهيلفففففدهرنهلوتمتعهه
ههيقتهقيباوصففة هي هرحلة هلويففقخثط ،هه

لومسففففففففتةسلهوةواسهرنه مقعهلكعما  هه
وسفففقتةة ه وجهيقار هشفففحلإلا هميفففة هه
بقنهلوعد دهرنهلوةةاعا هويتفففففففففةا هه
لومصفففففففففففففةةففف هولوةفففدوالهلوتةةقفففدمففف ،هرعهه
ليسفففففففففففففتثمفففففا هي هلوسقئفففففا هلومحلعقففففف ه
وألعمفا ،هويمظمف هلوحعفامف هلوصفففففففففففففةقف هه

هولي تماعق هلومتكارة  ه

مسففففففففففففففسففف هلكيحلالهلوففه نهمسففففففففففففففتخفففدرثنهل متحمففتهه17-8-1
هقنهلس هلوعمح()رصو 

مسفس هلوميشفحل هلوثطوق هوةتومق هلومسفتدلر هرعهه17-18-1
وةمسففاالثههلوتصففففففففففففففوق هلوكففارففله يهلوصففففففففففففففةفف هبففاوهففدف،هويةففاًه

هلكساسق هوإللصاءل هلوحسمق 

 

 

 مجاالة العمل  -3

هسفففففقتعق نتعز زهلوتمتعهباوصفففففة هي هرحلة هلويفففففقخثط هوتةسفففففقنهلقا هلسا هلوسفففففنهويسفففففحذةهوروتمعاتهة،ههي هسفففففسقلهه
تةثي ه ثذح فف هوق هيةطهي هرففاهمتخففه هرنهي حلءل ،هبففلهيمضفففففففففففففففًاهي هلوكق قفف هلوت هموظحهبهففاهيوىهلوعمحههيلففدلث

هي بع هرواي هوةعمل:هلوعةدسقتواوةهوهولويقخثط  ه

هبهاهوميعحهومتصحفهتوا هلوعمحهولويقخثط ؛تغققحهلوةح ة هلوت هم كحه •

هلوتيإلدهرنهينهلوموتمعا هتعزاهقد ل هلسا هلوسن؛ •

هوتستوق هيلتقا ا هلسا هلوسن؛هههلوواسهتةدمةهطدرا هلوحعام هلوصةق هلكووق هلومتكارة هلوت هتحلزهعةىهه •

هيتال هلوثتثةهيوىه عام هطث ة هلك لهوكسا هلوسنهلوه نهمةتا ثنهيوقها  •
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 هيعةىهسففففسقلهلومثاة،هيبدهرنهلوحعام هلوصففففةق هلكووق هلوت هتسففففتوق هبيففففد هلوتحلبطهي هراهبقوهاومواي ههذه هلتتسففففةهه
مةتا اهلسا هلوسفففففنهرنه عام هطث ة هلك ل؛هوتمثلهلوحعام هلوصفففففةق هولي تماعق هولودعةهعارً هيسفففففاسفففففقًاهوتةث حههوما

رااية هلوتمققزهضففففدهلسا هلوسففففنهي هلوسففففقاسفففا هولوسحلرجهلوموتمعا هلومةةق هبةح هتعزاهقد ل هلسا هلوسففففن؛هو و هه
نهرنه هعايق ولومما سففا هلاي  هو وسغ هينهتعزاهذه هلوعثلرلهروتمعً هلوتمتعهباوصففة هي هرحلة هلويففقخثط هوينهتةسفف 

هإلسا هلوسن 

هوسفففففففقتعقنهيشفففففففحلفهلوعد دهرنهلوةةاعا هوتةسفففففففقنهلوتمتعهباوصفففففففة هي هرحلة هلويفففففففقخثط ،هبماهي ه وجهلوصفففففففة ،
،هولوةمفففامففف هلي تمفففاعقففف ،هولوتعةقة،هولوعمفففل،هولوسففففففففففففففان،هولووةفففل،هولومعةثرفففا هلوحعفففامففف هلوةث ةففف هلكرفففدوتمث فففل،هوهول

لوةاثرا هلوثطوق هوالونهلوثطوق هولومةةق هولهوجهرةدر هلوخدرا هولوموتمعههريففففا ل وليتصففففاي  هوسففففقعو ه وجهه
ه ،هولسا هلوسنهويسحذةهويتدقا هة لومدم ،هولوةةا هلوخاص،هوروظما هلسا هلوسن،هولكوسائهلكإلاالممق

وسفففففقةدالهلوسفففففقا هلكميفففففة هلوت همعتسحهتو قهذاهلكمسففففف هيوهلكإلثحهيوةالًا هورعه وج،هيبدهرنهي حلءه مقعهلكميفففففة ه
 هو بماهم عزىهعد هلومساول هي هلوةصثةهعةىهيثل دهرواي هينهتوعةاه ت اقةهعةىهعد هلومساول هبدًيهرنههههتةض بةح هه

يوهلوعح هيوهرسفففففففففففففتثىهلوتعةقةهيوهلوةفاوف هلومفدمقف هيوهل قفارف هيوهلوظحوفهههمث هلووو هلوعمفلهذفه هيوىهعثلرفلهيحالمف هرثفلهه
هلوصففففففففةق ،هوباوتاو هتييحهعةىهلوةد  هعةىهبةثغهلوةدهلكرثلهرنهلوتمتعهباوصففففففففة هي هرحلة هلويففففففففقخثط  هورنهشففففففففين

هولكمية هط ةهلوعةدهوخة هرستةسلهييضلهوكسا هلوسنه مقعًا ولوتةسففففف  هويفففففقخثط هلوسفففففاانهي هلومسفففففتةسلهينه ث هاهليوتزلرا هههقاًهلوتصفففففديهوةتةدما هلوت ه ثل ههاهلسا هلوسفففففنهلاو

 العمر والشيخوخة ونشعر ونتصرف تجاهتغيير الطريقة التي ن كر  ها  3-1

لومثلق هلوسةسق هتوا هلسا هلوسنهشا ع ههيتزلةهعةىهلوحغةهرنهيسهارا هلسا هلوسنهلوعد د هي هلوموتمعهوتوثعهةهلوثلسع،هه
تييحهلكيكا هلوومةق ه)إلق هم كح(هولوتةارله)إلق هميففعح(هولوتمققزهوهههي هلوموتمعا ،هويهتودهرنه تصففدىهوهاهييهماال ًل ه
،هعةىهلكشففخاصهرنه مقعهلكعما ،ههضففدهلسا هلوسففنها ذة،هولوتمققزهه)إلق همتصففحف(هتوا هلكشففخاصهعةىهيسففاسهيعمه

هوهاهييا ذاهلوضا  هبيالهطاصهعةىهتة هلسا هلوسنهه ه هوعايقتهةهبقدهين 

 هرحلة هلوة ثو هلومساح  هه هلوتيفففالهيولوعح ،هيهمث هلووو هتوا هق لومثلهشفففينهالومثلق هتوا هلوعمح،هشفففيمهههتسدي
اههضففففففدهلسا هلوسففففففنورعهرحو هلوثقت،هتصففففففسحهذه هلومثلق هرتيتففففففة ه)تمققزه ةهل (،هوتصففففففسحهوهاهتييقحلتهاههورث  

ههضففففدهلسا هلوسففففنة حالهوعةىهيالل اهلوسدم هول ال لإل هوعةىهعمح  هو ضففففعهلوتمققزهلوصففففة هوسففففةثفهلولوسففففةسق هعةىه
ولي تماعق هولومعاشففا هه هرثلهلوتعةقةهولوعملهولوحعام هلوصففةق هعثل  هي هلوسففقاسففا هولوسحلرجهي هقةاعاهيمضففاًه

ذهلهلووث هه ياليلوتةاعدم ،هي هيم اه ييحهعةىهطح ة هتيطقحهلوميفا  هوطححهلكسفئة هوتةدمةهلوةةثةهوباوتاو ،ه
لوتمققزهيوىهتهمق هلسا هلوسففففففففففنهاللطلهروتمعاتهة،هو ةةلهرنهيحصهلصففففففففففثوهةهعةىهلوخدرا ،هبماهي هرنه

م هلوصففففففةق هولي تماعق ،هو ةدهرنهتةد حهولسففففففتخدل ه يسهلوماةهلوسيففففففحيهولي تماع هلوهيهممثةاه وجهلوحعا
إلسا هلوسفففففن هوقده تسفففففس هلوتمققزهضفففففدهلسا هلوسفففففن،هلقوماه تةاطعهرعهيشفففففااةهيطحىهرنهلوتمققز،هي هيوةا ه

هبةقنهباسقحل هلوسنهولسا هلوسنهرنه ويهل عاق  ي يه

يه توزيهرنه مقعهرواي هههلًهوتةارلهولوتمققزهمو هينهماثنه زءهوةةثلو هلوومةق هلوسففةسق هولهعةىهلوحغةهرنهينهلوتصففديههوه
لوعمل،هيإنهرنهلوضفحو يهينهت حسف هلكميفة هلكطحىهيهمًاهيإلثحهيموابق هوولقعق هعنهلوعمحهولويفقخثط هوعنهلوموتمعا هه

ضفففففففففدهلسا هلوسفففففففففن،هلوت هالعاهيوقهاهقحل ه معق هلكإلثحهتكارً هرعهلويفففففففففقخثط  هوتهدفهلوةمة هلوعاومق هومااية هلوتمققزه
عاوةهوومقعهلكعما هرنهط ةهتغققحهطح ة هت كقحماهوشففعث ماهوتصففحيواهتوا ههههتهقئ ه،هيوىهه3-ه69جهصه هلوصففة هلوعاومق ه

،هي هلوةمة هلوعاومق هومااية هه3لويقخثط ،هلومسقو هي هلوودوةههههتيطقحهلوتةد هي هلوعمحهولويقخثط  هوست د جهيمية هيعاال ه
هوتمققزهضدهلسا هلوسن هله
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 العمر والشيخوخة ويشعرون ويتصرفون تجاهالناس  التي ي كر  هاطريقة ال: تغيير 3لجدول ا
هل  حلءهلووه هلومسيوو 

هلعتماالهتيح عهيوهلوتصد  هعةقاهبيينهلظحهلوتمققزهبسس هلوعمحهول او هو ثالهيوقا ه م ا   ههلودوةهلكعضاء

تعد لهيوهيوغاءهييهقثلمقنهيوهسففقاسففا هيوهبحلرجهتسففمحهباوتمققزهلومساشففحهيوهغقحهلومساشففحه
عةىهيسفففففاسهلوسفففففن،هبخاتففففف هي هرواي هلوصفففففة هولوتثظق هولوتعةةهطثلةهلوعمح،هوتموعه

ه لوموايعلوواسهرنهلوميا ل هولوةصثةهعةىه

 هرختة هلوسففففففففنهولوةضففففففففاءهعةقاهيهضففففففففدهلسا العةهوضففففففففعهوتو قههبحلرجهوةةدهرنهلوتمققزهه
هلوةةاعا ،هبماهي ه وجهلوصة هولوتثظق هولوتعةقة 

العةه معهوميفففففففحهلومعةثرا هلومسفففففففتود هيوىهلوسقوا هولوم صفففففففة هلسففففففف هلوعمحهعنهلوتمتعه
ه( 4-4ح هباوصة هي هرحلة هلويقخثط هورساذم هلسا هلوسنه)لمظحهلو 

هضففدهلسا هلوسفنلك قاةهوةةدهرنهلوتمققزههههلوميففتحل هبقنميففة ههلكالعةهلكميففة هلوتعةقمق هوه
هوتعز زهلوتضارنهبقنهلك قاة،هبماهي ه وجهلكمية هي هلومدل س 

هلومث  اهضدهلوهل  هلوتمققزهضدهلسا هلوسنوتو قههيمية هوةةدهرنهضعهوهالعةه

وز اال هلومعحي هلوعار هههلوتمققزهضفففففففدهلسا هلوسفففففففنههبيفففففففينعةىهلوسةثثههههقا م لم  هههي حلء
هويهةهلوتمتعهباوصة هي هرحلة هلويقخثط  

هويقخثط  عنهللوتيإلدهرنهينهوسا لهل ع  هتةد همظح هرتثلام ه

هروفظفمففففففف هه يرفففففففامففففففف 
لوصففففففففففففففة هلوعاومق ه
هلكرففففففففةه وولففففففففاي 
هلومتةد هلكطحىه

هوتةدمةهتةققةهرثلد هلوتمققزهضدهلسا هلوسنتصمقةهيالول هوةقاسه

طحهو سففا لهوتةث لهلو هةهولوخةا هي ههوضففع،ههضففدهلسا هلوسففنههتمققزيهةهلوالعةهلوسةدلنهي هه
هلومتعة هباوعمحهولويقخثط  

رنهي لهسففقاسففا ههلوتمققزهضففدهلسا هلوسففنتثيقحهل  شففاالل هولوتد   هي هلوعملهومااية هه
هورما سا هييضل 

لوومةق هلوتيإلدهرنهينهسففففففقاسففففففا هلكرةهلومتةد هوتث قهاتهاهولتصففففففايتهاهطاوق هرنهلوةثلو هه
هولوتةقزهولوتمققزهعةىهيساسهلوسن 

لويفففففحلاءهلوثطوقثنه
هولودووقثنه

 معهوميفففففحهلكالو هلثةهلويفففففقخثط ،هويالول هلسا هلوسفففففنهورسفففففهاراتهة،هولآليا هلي تماعق ه
ه لوتمققزهضدهلسا هلوسنوليقتصاالم هلوواتو هعنه

هلوتيإلدهرنهتةدمةه ؤ  هرتثلام هوةيقخثط هي هوسا لهل ع  هولوتحيقا 

هصة هي هرحلة هلويقخثط  هلوميا ل هي هلوةم  هلوحلرق هيوىها اال هلومعحي هلوعار هويهةهلوتمتعهباوه

ه لسا هلوسناوتمققزهضدهبهلومتعةة ثهثهتعز زهلوسة
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 عمل المجتمعاة على االرتقاء بقدراة كبار السنضمان ه3-2

رنهلومةدالل هلومهم هههه،(6،هه15)تعدهلوسقئا هلوماالم هولي تماعق هوليقتصففففاالم ،هلوح  ق هولوةضففففح  هعةىهلدهسففففثلءهه
هلو حصهلوت هتتقةهاعةىهوههه،هعةىهتوحبف هلويففففففففففففففقخثطف ههوةتمتعهبفاوصففففففففففففففةف هي هرحلةف هلويففففففففففففففقخثطف ،هوتييحهتفييقحًلهقث فاًه

لويفقخثط  هوتعدهلوسقئا هلومحلعق هوةعمحهيراإلنهييضفلهوةتحعح هولوعق هولوعملهولوةع هولوتةد هي هلوعمح هوت ويفيهذه ه
لوسقئا هعنهطح  هيالو هلوةثل زهلوماالم هولي تماعق ،هوتو قههلوسفففففففقاسفففففففا هولكمظم هولوخدرا هولوموتوا هولوتةوقا ه

هرنهي لهراه ة :

هولوة اظهعةقهاهطثلةهيتح هلوةقا ؛ه4لكاللءهلوسدم هولوعةة هتعز زهلوصة هوبواءهلوةد  هعةى •

ه5 تماقنهلوواسهرنهرثلتة هلوةقا هباكشقاءهلوت همةد ِّ ومهاهلتىهعودراهم ةدونهقد لتهةه •

لهيسفففففاسفففففًاهوتةةق هممثهلقتصفففففااليهرسفففففتدل هوشفففففارل،هرعاوو هلومةدالل ه،هو يفففففا هلومةاتفففففدعنهذه ههههيه و صفففففةورماه
،هرثلهتةسففففففقنهلوثتففففففثةهيوىهلوتعةةهردىهلوةقا ،هورالو هلوةثل زهوةتمتعهباوصففففففة هي هرحلة هلويففففففقخثط لي تماعق هه

وتثظق هة،هولوةفدهرنهتفييقحهيةفدلنهلوثظق ف ،هوتثيقحهرعفاشفففففففففففففففا هههلوت هتةثةهالونهليلت فاظهبفاوعفارةقنهلكإلسحهسففففففففففففففوفاًه
،هولوةدهرنهعد هلومسففففاول هي هلوحعام هرنهط ةهتثيقحهالعةهييضففففلهورسففففاعد هل تماعق هلايق هبةح هرسففففتدلر هراوقاًه

هومةدر هلوحعام هغقحهلوحسمققن 

ينهتما نهلسا هلوسفففنهلوه نه تمتعثنهبمومثع هولسفففع هرنهلوةد ل ههوةعمحوبثسفففعهلوسقئا هلوةضفففح  هولوح  ق هلومحلعق هه
هتةث حذةهلوفهلت بفيرفانهي هلكرفاإلنهلوت ه ح فدومهفا،هوينهمةظثلهبفاوةمفامف ،هوينه ثلتففففففففففففففةثلههرنهينه تةفدرثلهي هلوعمحه

ولومهو ،هوينه ودروثلهي هروتمعاتهةهوينهميا لثلهو ساذمثلهيقهاهرعهلومةايظ هعةىهلستة وقتهةهولحلرتهةهوتةتهةه
(،هي هلومواط هلوةضففففففففففح  هولوح  ق ،هرنهه4وعايقتهة هو مانهيميففففففففففاءهرثلهذه هلوسقئا هي هللهراانه)لمظحهل طا ه

تقوقا هوتو قهذاهباومثل الهلوسيففففففففففففففح  هولوماوق هولوماالم هط ةهيهةهليلتقا ا ،هوتةد دهلكووث ا ،هوتخةقطهليسففففففففففففففتحل
لومتال هوعنهطح  هليسفففت اال هرنهلوتكوثوث قا هو وسغ هي حلءهلكميفففة هعةىهلوعد دهرنهلومسفففتث ا هلوةاثرق ،هلقوه
ممانهوةتعاونهولوتوسففففففففففففق هبقنهلوةاثرا هلوثطوق هوالونهلوثطوق هولومةةق هينهمعزاهلوتييقحهعةىهلوصففففففففففففة هولوعايق  ه

ةدالهلوسففففففقا هلكميففففففة هلكإلثحهر ءر هيوهلوعا ة هوتةسففففففقنهلقا هلسا هلوسففففففنهويسففففففحذةهوروتمعاتهةهو ةدالهلق ق هو 
هقا م هباكمية هلوت هتيلدهينهلوموتمعا هتةث هبتعز زهقد ل هلسا هلوسن ه4تو قهذا هوتحالهي هلوودوةه

 

عةىهسفسقلهلومثاة،هممانهبواءهلوةد  هلكسفاسفق هولوة اظهعةقهاهعنهطح  هلوةدهرنهلومخاطحه)رثلهتةثثهلوهثلء(،هوتيفوقعههه 4
مظا هغهل  هتفففففة ،هورما سففففف هلوويفففففائهلوسدم ههولتسا شفففففح هلوكةثة،ههل يحلئهي لوسفففففةثفهلوصفففففة ه)رثلهعد هلوتدطقنهيوه

بامتظا (،هورالو هلوةثل زهيرا هلوسفففففةثفهلوصفففففة ه)رثلهل ت ا هرعدي هلووح م هيوهلحل هلومحو هلوخةح (هيوهعنهطح  هتةدمةه
ه.ولومتكارة هلوواسلوخدرا هلوت هتعزاهلوةد ل هرثلهلوحعام هلومحلز هعةىه

ه.لوحعام هلوةث ة هلكردتكوثوث قا هتةدمةهلوعثن،هول ساانهلومقسحهولووةلهوههعةىهسسقلهلومثاة،هرنهط ةهلوةصثةهعةىهه 5
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هل  حلء:هلووه هلومسيوو 

رتعدال هلوةةاعا هعةىهلومسففففتث ا هلوثطوق هوالونهلوثطوق هولومةةق هيميففففاءهيوهتثسففففقعهيوقا هههلودوةهلكعضاء
وتعز زهلوتمتعهباوصفففة هي هرحلة هلويفففقخثط ،هورعاوو هرةدالل هلوتمتعهباوصفففة هي هرحلة ه

هلويقخثط ،هوضمانهلتسا هلوسقاسا هولومساءو هلوميتحل  

ولومهميفففففففف ،هي هيسففففففففقماهرنهلومومثعا هلومةحور ههوهيتففففففففثل هلسا هلوسففففففففن،هههريففففففففا ل العةهه
هلوموصا هولوعمةقا هولوةثل ل هرتعدال هلوةةاعا هورتعدال هيتةا هلومصةة  

،هوةعمحلوثطوقف هبيففففففففففففففينهلومفدنهولوموتمعفا هلومحلعقف هههالونههيوهو/هتعز زهوتةث حهلوسحلرجهلوثطوقف هه
هولوميا ل هرعهلوموتمعا هولسا هلوسنهويتةا هلومصةة هلآلطح نهي هتصمقةهذه هلوسحلرج ه

لوففدعث هلومث هفف هيوىهقةففاعففا هرةففدال هلثةهلق قفف هلومسففففففففففففففففاذمفف هي هبحمففارجهلوتمتعهتكقق ه
هباوصة هي هرحلة هلويقخثط  

لتخفا هي حلءل هقفا مف هعةىهلوسقوفا هعةىه مقعهلومسففففففففففففففتث فا هولوةةفاعفا هوتعز زهلوةفد  هعةىه
هلكاللءهوتعز زهقد  هلوموتمعا هلوح  ق هولوةضح  هعةىهلوةقا هبماه ة :

لومعحي هولو هةهي هراه تعة هباوعمحهولويففففففقخثط هول زهلوةثل هبقنهلك قاةهولوتعةةهبواءهه •
ه(ه؛1-3هرواةهلوعملهولوتعاونه)لمظح

تثسفقعهطقا ل هل سفاانهوتةسفقنهلوتعد   هعةىهرسفاإلنهلسا هلوسفنهبةقوه تسفوىهوهةه •
 للتقا اتهة؛لوتةد هي هلوعمحهي هيراإلنهتواس ه

ه

 كبار السن في حاالة الطوارئ اإلنسانية واألوضاع الهشة :4اإلطار 
٪هرنهلكشخاصهلوه نهراتثلهمتقو ه75تييحهلسا هلوسنهبيالهغقحهرتواس هي هلاي هلوةثل ث هعةىهسسقلهلومثاة،هلانه  

،هي بةنهعنهينهرعدةهلوثيقا هبقنه2012؛هوي هيار ه وث هلوسثاللن،هي هعا هاًهعاره60يث هلوفه2005تح واهي هعا هيعصا هلا
؛هاًهعاره49يوىهه5يقا هلكشخاصهرنهسنهانهي بع هيضعافهرعدةهوهيماهيث هلهاًهعاره50شخاصهلوه نهتسةنهيعما ذةهلك

هيماهيثقها ه65ي هسنهه2011٪هرنهلكشخاصهلوه نهوةثلهلت هةهييواءهلوزوزلةهلوهيهضح هلوقابانهعا ه56ولانه

وعةىهلوحغةهرنهذه هل لصاءل ،هقةقً هراهتيطههللتقا ا هلسا هلوسنهوضع هةهي هلاي هلوةثل ثهي هلوةسسان،هوعاال هراهيهت سمعه
هوماهممانهينهمةدرث هرنهرعا فهورسهارا  هو مانهو عت ي هولوظحوفهلومزرو هلوت هيهتييح،هي هلوظحوفه يتثلتهة،هويه  ةةىهباة 

تدعثهيوىهلو حل هلوقثرق ،هينهتوعلهلسا هلوسنهغقحهقاال  نهعةىهلوةصثةهعةىهلوةعا هيوهعةىهتةةقهةه ساو ههههلوعاالم ،هعةىهلوثظا  
راه تخةىهلوواسهعنهلكشخاصه ويهلوةد  هلومةدوال هعةىهلوةحل  هوتياليهلومثلق هلوواتو هعنهلوتمققزهضدههاًهرنهلوخةح هوغاوس

هاةهي هلومثل ال،هبماهي ه وجهيحصهلس هلوعق  إلسا هلوسنهيوىهت اقةهلاي هليستسعاالهويةدلنهلوتة

وط ةهلوعةدهلوةاال ،همو هيالراجهلسا هلوسنهي هلوتيذ هوةاي هلوةثل ثهوليستواب هوهاهولوتعاي هبعدذا،هعسىهينهمسهةه وجه
لاوقًا،ههلوةث هول رااما  هو مانهلستخدل هلآلوقا هلومث ثال ه ثلم ي هتعز زهقد تهةهعةىهلوصمثال،هولستخدل هراهود هةهرنه

هرثلهلوةوو هلودل م هلوميتحل هبقنهلوثلاي ،هورومثع هلوةمام هلوعاومق ،هولوموتدىهلوعاوم هو  ئقن،هوتوسق هعمةقا هليستواب  
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،هو تسففففففففففففففةهبففففاوتكة فففف همث هلووو روظث هثه حلع هةففففد  هعةىهلوتوةففففلهعةىهمةتةث حهلو •
لومعةثو ،هوبقسفففففففحهلوثتفففففففثة،هوبايسفففففففتدلر ،هو وجهرنهط ةهليرتثاةهومعا قحهتقسفففففففقحه

هلوثتثةهي هلومسام هويرانهيمظم هلووةلهولك ت  هولوةح ؛
لووهثمهبايرتثاةهومعا قحهلوثتففثةهيوىهتكوثوث قاهلومعةثرا هوليتصففاي هوتكوثوث قاه •

هلوعثن،هول او ه وجهليرتثاة؛تةدمةه
تثيقحهلومعةثرا هورتال هلو حصهوألميففففففة هلوتحيقهق هولي تماعق هبغق هتقسففففففقحهل الراجه •

هلي تماعق ؛ولوميا ل هولوةدهرنهلويعث هباوثلد هولوعزو ه
تثيقحهلوتفد  ف هوتةسففففففففففففففقنهرةثهلكرقف هلومفاوقف هولوحقمقف ،هوتةفدمةهلوفدعةهي هتفيرقنهلوفدطفله •

هبثسففففا لهرنهبقوهايسففففقماهلووسففففاء،هرنهلو ةح،ههوهلمام هلسا هلوسففففن،ههعةىهردل هلوةقا ،هوه
هيتال هلوثتثةهيوىهلوةمام هلي تماعق هلوكايق ؛

هتثيقحهيحصهلوتعةةهردىهلوةقا ،هوبخاتً هباووسس هوكسقحل هلوسن؛ •
تعز زهلوتوث هلوعمحي،هوتةسفففففقنهلوصفففففة هولوسففففف ر هي هراانهلوعمل،هورسفففففاعد هلكيحلاله •

عةىهيطفاوف هيرفدهلقفاتهةهلوعمةقف هي هعمفلهي  ،هبمفاهي ه وفجهرنهط ةهتةفدمةهلوفدعةه
هي هيعاال هلوتد   هورساعدتهةهي هلوعثث هعةىهوظا  ؛

هه3-ه3هرواوقنهلوعملههتةدمةه عام هتفففففففففةق هول تماعق هرتكارة هتحلزهعةىهل مسفففففففففانه)لمظحه •
ه(؛ه4-ه3وه

تعز زهلوسحلرجهولوخدرا هوتةسقنهلوثةاي هلوصةق هول الل  هلوهلتق ،هوا اال هيحصهرما س ه •
ه(؛3-3هرواةهلوعملهلوويائهلوسدم هولوتغهم هلووقد ه)لمظح

هاًهعهولتخا هي حلءهلقاوهاه)لمظحهيمضففففففففهروعهيسففففففففاء هرعارة هلسا هلوسففففففففنهي هلوموتم •
ه( 4-3وه3-3هرواوقنهلوعمل

هوضعهطةطهوةةثل ثهل مسامق هتضمنهليستواب هلويارة هوومقعهلكعما  

هتخصقبهلومثل الهلوسيح  هولوماوق هلو ار  

ه( 5)لمظحهل طا هه معهوتةةقلهوميحهلوسقاما هلومصو  ه غحليقاًه

ه تدهوتةققةهل  حلءل هوتو قههراه ووحهروها 

هرففوففظففمففففففف ه يرفففففففامففففففف 
لوصففففففففففففففة هلوعاومق ه
هلكرففففففففةه وولففففففففاي 
هلومتةد هلكطحىه

وغقحذاهرنههه(16)هوةعمحتثسفففففقعهشفففففسا هروظم هلوصفففففة هلوعاومق هوةمدنهولوموتمعا هلومحلعق ه
لكعماةهوتعز زهبحمارجهلوتمتعهباوصفففففففة هي هرحلة هلويفففففففقخثط ،هرثلهلومساال ل هلومحلعق هوةاي هه

هلومتةد هوةساان هلوخحفهورحلإلزهلوتمتعهباوصة هي هرحلة هلويقخثط هلوتابع هوصودو هلكرةهه

،هولوتيإلدهوةعمحتةدمةهلوسقوا هولومسففففففففففففاعد هلوتةوق هيوىهلوسةدلنهرنهي لهبواءهبقئا هرحلعق هه
ه،هرنهيرثاةهلومسوقنهلومصابقنهباوخحف لكضع لوخدرا هيوىهلو ئا ههرنهوتثة

تثيقحهلو حصهوحبطهلومدنهولوموتمعا هوتساالةهلومعةثرا هولوخسحل هوتقسفففففففففففقحهتعةيةهلوةاال هي ه
لوسةدلنهولومدنهولوموتمعا هبيفففففففففينهلوثسفففففففففا لهلكموعهي هتعز زهلوتمتعهباوصفففففففففة هي هرحلة ه

هلويقخثط هي هلوسقاقا هلومختة   

ه تةد دهيووث ا هويحصهلوعملهلوتعاوم هولوتساالةهبقنهلويساا هولودول ح
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تثيقحهلكالول هولودعةهوةسةدلنهولومدنهولوموتمعا هوحتفففففففففففدهوتةققةهلوتةد هلومةحاهي هيميفففففففففففاءه
هلوسقئا هلومحلعق هوألعما  

لوتعاونهرعهلوموظما هل مسففففففامق هوتثيقحهلوتث قاهلوتةو هولودعةهوةةاثرا هوضففففففمانهينهتكثنه
ي هلوةثل ثهليسفففففففففففتوابا هل مسفففففففففففامق هشفففففففففففارة هومختة هلكعما ،هبماهي ه وجهلوتيذ هوةا

هوليستواب هوهاهولوتعاي هروها 

لويفففففحلاءهلوثطوقثنه
هولودووقثنه

هوةعمح،هوالعةهتةث حهلوموتمعفا هولومفدنهولوسةفدلنهلومحلعقف ههوةعمحتعز زهر هث هلوسقئفا هلومحلعقف هه
هلويحلاء،هوتقسقحهتساالةهلومعةثرا هولوتعةةهوتساالةهلومما سا هلووقد  بقنهحبطهلورنهط ةه

هليستوابا هلويارة هومختة هلكعما هي هلاي هلوةثل ثهل مسامق  العةه

هلوخدرا هلوعار هولوخات  هههتثيقحهلوةد  هعةىهلكاللءهرنهط ةهتةدمةهلومساعد هلوتةوق هولوماوق هوضمانه

بيفينهههومث هلووو العةه معهوميفحهلومعةثرا هلومسفتود هيوىهلوسقوا هولوم صفة هلسف هلوعمحه
هرساذما هلسا هلوسن 

ه وةعمحز زهلوسةثثهعنهلومدنهولوموتمعا هلومحلعق هتعه

 السن كبار التي تركن على الناس وتستجيب الحتياجاة المتكاملة  الرعاية الصحية األولية  خدماة  تقديم   3-3

كسا هلوسفففففنهلوةصفففففثة،هبدونهتمققز،هعةىهلوخدرا هلوصفففففةق هلكسفففففاسفففففق هلووقد هلووثعق هلوت هتيفففففملهوههيبدهينه تاح
ولوتعز زهولوع جهورعاال هلوتيذقلهولوحعام هلومةة  هو عام همهام هلوةقا هوتثيقحهلكالو  هولوةةالا هلكسفففففففففاسفففففففففق هلوثقام هه

لآلرو هولومقسففففث  هلوثمنهولو عاو هولووقد هلووثعق ،هولوتكوثوث قا هلوصففففةق ،هرعهلوتيإلدهرنهينهلسففففتخدل هذه هلوخدرا ه
هيهتتحت هعواهتعثبا هراوق هعةىهلومستخد  

يففففففئتهلوعد دهرنهلووظةهلوصففففففةق هبهدفهرعاوو هلوظحوفهلوصففففففةق هلو حالم هلوةاال هووق هو سففففففتواب هوظحوفهلسا ههوةدهيمه
ودىهرةدر هلوخدرا هوي ههههتتثيحهوهوكسا هلوسن،ههههلووثعق هههوبسس ه وجهيه هوقستهرهقئ هوتةدمةه عام هتةق ه قد ههه6لوسن،ه

وبماهينهلوحعام هه( ه4-ه3لوةث له)لمظحهرواةهلوعملهلوسففففففففففففقاقا هلاي ،هوتحتسطهبتثيقحهلوحعام هلومسففففففففففففتدلر هعةىهلومدىهه
مةة هلودطثةهلوح قسفففق هوكسا هلوسففنههيإمهاهتعتسحلوصفففةق هلكووق هتمثلهلوحهلوزلو  هوةتغةق هلوصفففةق هلويفففارة ،هه

لووهجهلكإلثحهياعةق هول اء هوتعز زهلوةد ل هلوسدمق هولوعةةق هولوعايق  هوسقتةة هههي هلووظا هلوصة  هوذ هيمضاًه
لوهيه حر هيوىهتةدمةه عام هرقسفففففففث  هلوتكة  هورتال هوعاالو هوريرثم هوقا م ههه7تعز زهلوحعام هلوصفففففففةق هلكووق ،
لكرث ههورنههتدلرًاهولايقًا عارة هريذة ،هوتيح عا هووثل حهرواسس ،هوتمث ً هرسهقثىهعةىهلوموتمعهوكسا هلوسن،هه

هباومسفففففففففففففاول هولوعدلو هلي تماعق هولوةمام هلي تماعق ،هههلًهلوت هسفففففففففففففتكثنه زء يه توزيهرنهذه هلكميفففففففففففففة هليعتحلف 
(،هرماهمةدهرنهه1-3هرواةهلوعملهه)لمظحههضففففففدهلسا هلوسففففففنلوثلسففففففعهلووةا هههلوتمققزبا ضففففففاي هيوىهلوةضففففففاءهعةىهه

ورنهشفينهتةدمةهطدرا هلوحعام هلوصفةق هلكووق هلومتكارة هلوت هههةىهلوخدرا هلوصفةق هلووقد  علصفثةهلسا هلوسفنهه
تحلزهعةىهلويففخبهوتسففتوق هيلتقا ا هلسا هلوسففنهينهمةح هلوسةدلنهطةث هتوا هضففمانهلسففت اال هيعدلالهيإلسحهرنه

قا م هبيميفففففففة هتةدمةهلوحعام ههه5 هوتحالهي هلوودوةهه2030لكشفففففففخاصهرنهلوتغةق هلوصفففففففةق هلويفففففففارة هبةةثةهعا ه
هلوماق  هطصقصًاهوكسا هلوسن 

ه
 

تيفففملهذه هليعت ي هليضفففةحلبا هلوعضفففةق هلوهقاةق هولوةسفففق ،هويرحلمهلوةة هولكوعق هلودرث  ،هوعثلرلهلوخةحهرثلههه 6
وتفففة هلو ة،هورت ارا هلويفففقخثط ههيحئهضفففغطهلود هولوسفففاحي،هوليضفففةحلبا هلوعةةق ،هولوخحفهوتحل عهل ال لف،هولوسفففحطان،

ه.رثلهلوثذن،هوسة هلوسثة،هولوههمان،هولوسةثئ
ه.يتاهوي إل ِّدهعةقاهي هيع نهيستاما-لماهو الهي هيع نهيوماًههه 7
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 اإلجراء:هالجهة المس ولة

،ه(17)لعتماالهوتو قههلزر هروظم هلوصففففففففة هلوعاومق هوةحعام هلومتكارة هوكسا هلوسففففففففنههلودوةهلكعضاء
وتةققةهلوهيه حلزهعةىهلكشففففففففخاصهورسففففففففا ل هلوحعام هلوخاتففففففف هبا شففففففففاالل ههل بماهي ه وجهه
،هرثلهلوةدهرنه(18)روظم هلوصففففففففففة هلوعاومق هلكطحىه ل هلوصففففففففففة ههههور شففففففففففاالل لكووق ،هه

هولوخحف رخاطحهتحل عهل ال لفه

تةققةهقد  هلووظا هلوصفة هولسفتعدلال هوتو قههلوحعام هلومتكارة هوكسا هلوسفن،هبماهي ه وجهي هلاي هه
هلوةثل ثهل مسامق  ه

او هولومقسففث  هولوتكوثوث قا هلآلرو هولو ع هههووسففا لتةسففقنهلوةصففثةهعةىهلكالو  هولوةةالا هه
هكاللء لوتكة  هوتةسقنهلوةد  هلكساسق هوكسا هلوسنهوقد تهةهعةىهل

هتيوقعهلستخدل هلوتكوثوث قاهلوحقمق هلآلرو هولومقسث  هلوتكة  هي هلوحعام هلومتكارة  

تةةقلهسففففففففففففث هلوعملهور حلءهتخةقطهقا ةهعةىهليلتقا ا هوةوهثمهبةد ل هلوةثىهلوعارة ه
هبماه ةس هللتقا ا هلوساانهرنهلسا هلوسن هولومةسة لوةاوق ه

ه،عةىهلووةثهلومواسفففف هة ،هوت د   هوتويففففحهوت دل ههرسففففتدلر ،هتتمتعهباوصففففهيعدلالهقثىهعارة هه
باوك اء هي هلوتعارلهرعهلويفففففففففقخثط ه)بماهي ه وجهي حلءهلوتةققما هلوت هتحلزهعةىهههوتتمقز
هيخبهول الل  هلومتكارة هوةظحوفهلوصةق هلومعةد ( لو

بيمظم هلوةمام هلي تماعق ه)لومعاشفا هههوراه حبةهاتةققةهولسفتخدل همما جهلوتمث لهلوصفة هه
ه لوحعام هلوةث ة هلكردلوتةاعدم هولوةمام هلوصةق (هوه

لوثطوق هلوسفففففففح ح  هعنهلوةد  هلكسفففففففاسفففففففق هولوةد  هعةىهلكاللءهي هلوسفففففففقاقا هههه معهلوسقاما 
هولومتغقحل هلومتةاطع هلكطحى همث هلووو وهول ب غهعوها،هرصو ً هلس هلوعمحهههاوتةةقةهه

رسففففتثىهلوحعام هلوصففففةق هلكووق هلومحلعق هوألعما هوتثيقحهطا   هشففففارة هرنهلوخدرا ه يعهه
وكسا هلوسن،هبماهي ه وجهلوتةعقةهولو ةبهولوثقام هورحلقس هلكرحلمهغقحهلوسا   هورالل تهاه
)بماهي ه وجهلوخحف(هولكرحلمهلوسا   هولوةاي هلومحتسة هباوتةد هي هلوعمحه)رثلهلوثذنه

ه( وسة هلوسثة

ولوثقا ق هههلوتعز ز  مانهلسففففففففتمحل   هلوحعام هلومةدر هوكسا هلوسففففففففن،هبماهي ه وجهلوحعام ههضففففففففه
،هيضفففً هعنهلوحعام هي هلومحلللهلكطقح هرنهلوعمححعام ههلوولوع  ق هولوتيذقةق هولوتةةق ق هوه
هلومتخصص هوطث ة هلك ل 

رنهلوسففففاانهههلوتيإلدهرنهعد هلوتخة هعنهييهيلدهرنهلسا هلوسففففن،هبماهي ه وجهلسا هلوسففففن
هلكتةققنهولو  ئقنهولومها ح ن 

لوتعاونهبقنهلوةةاعا هي هرواةهلوتمتعهباوصففففففة هي هرحلة هلويففففففقخثط ،هههقد ل ا اال هه
ه( 2-3هيمضاًهبماهي ه وجهريا ل هلوموتمعهلومدم ه)لمظحه
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هرففوففظففمففففففف هه يرفففففففامففففففف 
لوصففففففففففففففة هلوعاومق ه
هولفففففاي هلكرةه رع
هلومتةد هلكطحىه

هوضعهيوهتةد وهل  شاالل هلوةا م هعةىهلوسق وا هبيين:

هلوصةق هلومحتسة هباوتةد هي هلوعمح،هبماهي ه وجهلوخحف؛ل الل  هلوسح ح  هوةةاي ه •

هورااية هلوتمققزهضدهلسا هلوسنهي هرحلي هلوحعام هلوصةق ؛ •

هوتثيقحه عام هتةق هيووق هرحلعق هوألعما  •

هوتةققةهلوخدرا هوتةدمةه عام هرتكارة هوكسا هلوسن  •

هباوتمتعهباوصففففففففة هي هرحلة ه ا هيطتسا هوتففففففففففةلهلوةثلعدهولومعا قحهلوخاتفففففففففف هباوحعام هلومتكارة هوكسهه(18)لويففففففففففقخثط ههل رعانهي هتةث حهليتةاالهلوسففففففففح حيهلوتابعهوةموظم هلومعو  
هلوسح ح  هلوسن،هوتعز زهلوسةثثهولومما سا 

رحلة هلويففففقخثط هرنهههتصففففمقةهيالول هوومعهوتةةقلهلوسقاما هلومتعةة هباوتمتعهباوصففففة هي 
ه ا رحلي هلوخدره

وضفففففمانهتثيقحهطا   هشفففففارة هرنهلوخدرا هوكسا هلوسفففففنهي هرواةهههلوتةوق تةدمةهلومسفففففاعد هه
ولوتففدبقحههماففايةفف لولوحعففامفف هلوصففففففففففففففةقفف هلكووقفف ،هبمففاهي ه وففجهلوتةعقةهولو ةبهولوثقففامفف هوه

هألرحلمهغقحهلوسا   هولكرحلمهلوسا    وهلوع   

ثل ةهلوثطوق هوةموتوا هلوةسق هلكسففففاسففففق هولوتكوثوث قا هلوت هتةد هالعةهرحل ع هوتةد وهلوة
هلوعثنهي هرواةهلوتمتعهباوصة هي هرحلة هلويقخثط  

هبيينهلوك اء هلومةةثب هوتةسق هللتقا ا هلسا هلوسنهرنهلوساان هي شاالل تةدمةه

العةهلوتةث حهلومهو هلوصففة هولوتعةةهردىهلوةقا هي هرواةهلويففقخثط هرنهط ةهيإلاالممق ه
ه (19)لوصة هلوتابع هوموظم هلوصة هلوعاومق ه

تةدمةهي شاالل هومما جهعنهتمث لهتةدمةهلوحعام ه)بماهي ه وجهلوةمام هلوماوق هوكسا هلوسن(،ه
هوالعةهلستخدلرها 

 ل هلوحقمق هلوت هتز دهرنهلوثتففففففثةهيوىهلوخدرا هتيففففففوقعهلسففففففتخدل هلوتكوثوث قا هوليبتكا
هلوصةق هولي تماعق هلووقد  

وتعز زهلوةفد  هلوعفاومقف هول قةقمقف هولوثطوقف هعةىهالرجهلوثقفامف هرنهههلوتةوقف تةفدمةهلومسففففففففففففففاعفد ه
لكرحلمهغقحهلوسا   هولوصة هلوووسق هول موابق هوراايةتهاهي هلوتخةقطهلوثطو هوةتمتعه

هقخثط  باوصة هي هرحلة هلوي

هضمانهينهتتوسدهللتقا ا هلسا هلوسنهي هبحرو هليستوابا هلوصةق هل مسامق  

لويففففففحلاءهلوثطوقثنه
هولودووقثنه

هبواءهلوثع هبايلتقا ا هلوصةق هويقخثط هلوساانهولسا هلوسن 

هالعةهريا ل هلسا هلوسنهي هلووظةهولوخدرا هلوصةق  

ورااية هلوتمققزهضفففففدهلسا هلوسفففففنهي هرواةهتعز زهتفففففة هلسا هلوسفففففنهولةث هل مسفففففان،هه
هلوحعام هلوصةق  
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م ضفففففففةثماههعمايشفففففففحلفهلسا هلوسفففففففنهولووها هلو اعة هغقحهلودوةهلوت هتمثةهةهي هل عحل ه
هوو ها همظحذةهبيينهتثيقحهلوحعام ،هورسما هيتثلتهة 

وكسا ههل وما هبةثلعدهروظم هلوصففففففففة هلوعاومق هورساال هاهلوتث قهق هبيففففففففينهلوحعام هلومتكارة 
هلومساعد هعةىهتو قهذا وهلوسنه

هلومساذم هباوسقوا هولوسةثثهلثةهلوتغققحل هي هلووظةهلوصةق هوكسا هلوسنهرنهلوساان ه

لويفقخثط هولومسفا لهههلوخاتف هبتواوةالعةهلوميسفسفا هلوتعةقمق هي هتوةقحهرواذوهاهلود لسفق هه
هلوصةق هلومحتسة هبها 

لوسةدلنهلوت ه ث دهيقهاهمةبهي هلومتخصففصففقنهي هتثيقحهلوتعةقةهولوتد   هقسلهلوخدر هي هه
هلوحعام هلوصةق هلوه نهمعمةثنهي هرواةهلويقخثط  

سفففففدهلوثغحل هي هلوتد   هعةىهتثيقحهلوصفففففة ه ل هلوصفففففة هوكسا هلوسفففففنهوللتقا ا هلسا هه
هلوسنهي هلاي هلوةثل ث 

هتقسقحهتوسق هلوحعام هلومةدر هوكسا هلوسنهرعهرةدر هلوخدرا  ه

لوثطوق هي هلسفففففتخدل هي حلءل هرتعدال هلوةةاعا هقا م هعةىهلوسقوا هوسفففففدهههالعةهلوسفففففةةا 
هلوثغحل هي هليستواب هوألرحلمهغقحهلوسا   هودىهلسا هلوسن 

 طويلة األمد لمن يحتاجون إليها من كبار السنالالرعاية  إتاحة الحصول على 3-4

 ياليهليمخ امهلوكسقحهي هلوةد ل هلوسدمق هولوعةةق هيوىهلوةدهرنهقد  هلسا هلوسففنهعةىه عام هيم سففهةهولوميففا ل هههقد
ي هلوموتمع هو مانهتةسفففقنهلوثضفففعهبإتال هلوةصفففثةهعةىهيعاال هلوتيذقلهوتثيقحهلك هز هلومسفففاعد هوتهقئ هلوسقئا ه

مةة هي هلقاتهةهيهمسفففتةقعثنهعودذاه عام هيم سفففهةهبدونهلودلعم هولويفففارة ؛هبقدهينهلوكثقحهرنهلوواسهمصفففةثنهيوىهه
وهييءهلكشخاصهوةمةايظ هههاًهولووقد هلووثعق هيرحًلهضحو  ههلوحعام هلوةث ة هلكردالعةهورساعد  هو عدهلوةصثةهعةىهه

هعةىهقد تهةهعةىهلكاللءهولوتمتعهبةةث هل مسانهلكساسق هولوعق هباحلر  

لوت ه تمثلهرعظمهاههه-عةىهلوحعام هغقحهلوحسمق ههلًههلسقحهلًهلعتماالهلكردةث ة هلوحعام هثيقحهلوجهلوةاوق هوته هوتعتمدهلوو ه
لوت هت موحههعةة هلولوه نهقدهيهمةصفةثنهعةىهلوتد   هيوهلودعةهلوضفحو  قن،هرثلهه(6)ي هلكسفحهوطاتف هلووسفاءه

شفففد د هتييحهههاًهطثهراه ثل اهرةدرثهلوحعام هغقحهلوحسفففمققنهضفففغههاًهغاوسوهعةىهلوةمام هلي تماعق  ههوهيه،مةد هلوحعام و
تتواقبههع و هعةىه وج،هبقوماهتزاللالهمسفس هلسا هلوسفن،هولوعد دهروهةهبدونهيسفح،هوهولوعةةق  ههلوسدمق عةىهتفةتهةه

ىهيوهذهلهلوومث جهغقحهلومتثلانهوةحعام هلكلقان،هم تةحمسفففففففففففففس هلويفففففففففففففسا هلومتالقنهوتةدمةهلوحعام  هوي هلثقحهرنه
هجهلوةاوق هتةدما هيإلسحهي هلاي هلوةثل ثهل مسفامق هولوهوح هلوعاومق هول قةقمق ،هلوت هقدهه هوتثل اهلوو هليسفتدلر 

هتتعةلهيقهاهشساا هلكسح هولوموتمع 
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و وسغ هينه تثيحهودىهللهبةدهمظا ه ةس هللتقا ا هلسا هلوسفففففففففنهوةةصفففففففففثةهعةىه عام هطث ة هلك ل،هبماهي ه وجه
عةىهههينهمةايظثللوحعام هلي تماعق هولودعةهلوهيهمسفففففففففاعدذةهي هلوةقا هلوقثرق هولوعوام هلويفففففففففخصفففففففففق هو ماوهةهرنه

ي هلكميففففة ههوريففففا لقنوخدرا هلوموتمعق ،ههعةىهلههلاتففففةقني هلوسففففنهي هراانه واسففففسهة،ههههوينه تةدرثل،ههع قاتهة
 بماهتكثنهيم هلا  هيوىهرومثع هولسففع هرنهلوخدرا ،هرثلهلوحعام هلووها   هولوحعام هوهلوت هتعة هرعوىهوةقاتهة هه

(هولويففففففففففففففسافا ه3-3هروفاةهلوعمفللوميقتف هولوحعفامف هلوموزوقف ،هو وف ه بطهذفه هلوخفدرفا هبفاوحعفامف هلوصففففففففففففففةقف ه)لمظحهه
( هو و هينهممثلهلودعةهلومتاحهومةدر هلوحعام هغقحه2-3هرواةهلوعمل)لمظحههههكوسففففعهمةاقاًهلولوخدرا هلوموتمعق هه

قا م ههه6لوحسففففففففففففمققنهيووث  هلتىهتتسففففففففففففوىهرعاوو هعد هلومسففففففففففففاول هولوع ءهلوثلقعهعةىهلووسففففففففففففاء هوتحالهي هلوودوةهه
هبا  حلءل هلو ار هوتةدمةه عام هطث ة هلك لهوكسا هلوسنهعودهلوضحو   

 

 طويلة األمد لكبار السن حينما يحتاجون إليهاال: توفير الرعاية 6الجدول 
هل  حلء:هلووه هلومسيوو 

ه لكردضمانهلكطحهلوةامثمق هولآلوقا هلوماوق هلومستدلر هوتثيقحهلوحعام هلوةث ة ههلودوةهلكعضاء

العةهلوميفففا ل هلوويفففة هوكسا هلوسفففنهويسفففحذةهولوموتمعهلومدم هورةدر هلوخدرا هلومةةققنه
ه.لوسقاسا هولوخدرا هوضعي ه

،هوتعز زهلوتعاونهبقنهيتفةا هلومصفةة ،هبمنهلوحعام هلوةث ة هلكردل شفحلفهعةىهتةث حهه
ي ه وففجهلسففا هلوسففففففففففففففنهورةففدرثهلوحعففامفف هوهة،هولوموظمففا هغقحهلوةاثرقفف ،هولومتةثعثن،ه

ه لوحعام هلوةث ة هلكردولوةةا هلوخاص،هي هتثيقحه

وضفففففعهلومعا قحهولومساالثهلوتث قهق هولوسحوتثلثي هويسففففف هليعتماالهلوثطوق هوتثيقحهلوحعام ه
لودعة،هرعهرحلعا هلووثلم هلكط قق هوتعز زهلةث هل مسففففففففففففانهتةدمةههلي تماعق هوةموتمعهوه

هوكسا هلوسنهورةدر هلوحعام هوهة 

لوموتمعق هلوت هتمتثلهوةمعا قحهولومساالثهلوتث قهق هولوسحوتثلثي هويسفففففففففففففف هتو قههلوخدرا هه
ليعتمفاالهلوثطوقف هك فلهتةفدمةهلوحعفامف هلوصففففففففففففففةقف هولي تمفاعقف هلومتكفارةف هلوت هتحلزهعةىه

هلوواسهوتةدمةهلودعة 

تةث حهوتسففاالةهلوومففا جهوتثيقحهلوحعففامفف هلي تمففاعقفف هولوففدعةهلوموتمع ،هبمففاهي ه وففجهي ه
ه ثهل مسامق  لاي هلوةثل

ول سفففففففاء هيوقهةهي ه هلومساالثهلوتث قهق هولكالول هوموعهلوتمققزهضفففففففدهلسا هلوسفففففففنههللسفففففففتخد
هتثيقحهلوحعام  هسقا 

ضفففففمانهلوةصفففففثةهعةىهلوتكوثوث قا هلوحقمق هلومسفففففاعد هولومستكح هبتكة  هرعةثو هوضفففففمانه
ولوعايق ،هودىهلكشفخاصهلوه نهلسفتخدلرهاهليسفتخدل هلومواسف هوتةسفقنهلوةد  هعةىهلكاللء،هه

همةتا ثنهيوىه عام هطث ة هلك ل 

تةث حهقفد ل هلوةثىهلوعفارةف هلوحسففففففففففففففمقف هلوةفاوقف هولووفاشففففففففففففففئف هعةىهتةفدمةهلوحعفامف هلوصففففففففففففففةق ه
هولي تماعق هلومتكارة  

هلوتيإلدهرنهلصثةهرةدر هلوحعام هلوحسمققنهوغقحهلوحسمققنهعةىهلودعةهولوتد   هلو ارقن 

وتثيقحهلومعةثرا هولوحلل هولودعةهومةدر هلوحعام هغقحهلوحسفمققنهووضفعهههتو قههلسفتحلتقوقا 
هتحتقسا هعملهرحم هوهة 
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هولستدلرتها هلوحعام هلوةث ة هلكردذقاة همما جهلوتمث لهودعةه

،هبمنهي ه وففجهلوحعففامفف هلوةث ةفف هلكرففدتعز زهيةففايفف هلوحعففامفف هوففدىهلوةثىهلوعففارةفف هي هروففاةه
 ولكيحلالهرنهغقحهييحلالهلكسح ،هرثلهلسا هلوسنهرنهلومتةثعقنهولكقحلن لوح اةهولويسا ه

،هوتفييقحذفاهعةىهلوةفد  هعةىهلكاللءهولوعفايقف ،هلوحعفامف هلوةث ةف هلكرفدضففففففففففففففمفانه تففففففففففففففده ثال هه
 تةسقوًاهرستمحًلهعةىهيساسهلوةصا ل هلوحعام هلوةث ة هلكردوتةسقنه

لومعقيفففففق هولكرنهلوماو هوتقسفففففقحهلوعملهرعهلوةةاعا هولوسحلرجهلكطحىهوتةسفففففقنهلوظحوفهه
هلوميا ل هوليمدراجهولومساذم هعةىهلوصعقدهلي تماع  

هرففوففظففمففففففف هه يرفففففففامففففففف 
لوصففففففففففففففة هلوعاومق ه
هولفففففاي هلكرةه رع
هلومتةد هلكطحىه

لوثضففففففففففعهلوثطو هوةحعام هطث ة هلك لهووثضففففففففففعهههوةةقا هبعمةقا هتةةقلتةدمةهلودعةهلوتةو هه
هوتو قههو تدهلوتيح عا هولوسقاسا هولوخةطهولوتمث لهولوخدرا ه ل هلوصة  

هلوحعام هلوةث ةف هلكردتصففففففففففففففمقةهلكالول هولومسفاالثهلوتث قهقف هلوخفاتفففففففففففففف هباوةفدهلكالمىهرنه
هيارة ،هتتضمنهراه ة :لوصةق هلوتغةق هلورنههباعتسا ذاه زءلًه

هسس هولومستدلر ،هرعهيتال هطقا ل هلوتمث لهومختة هسقاقا هلومثل ال؛لووما جهلوموا •
لوحعام هرنهلومها ل هي هرواةهههلوتحلقس هلومثةىلوتد   هعةىهلوحعام هلووقد هوضففففففففمانه •

ه؛لوةث ة هلكرد
هرساذمتهة؛هوتةد حتةدمةهلودعةهوتةسقنهظحوفهعملهرةدر هلوحعام ه •
لوحعام هرةتهةهولوتصفففففففديهوهوجهي ههلوثقام هرنهلوتمققزهضفففففففدهلسا هلوسفففففففنهورسفففففففاء هرعا •

هلوحسمق هوغقحهلوحسمق  هلوةث ة هلكرد

هتثيقحهلومثل الهعسحهل متحمتهومةدر هلوحعام هغقحهلوحسمققن 

ه ه(ه20)هتةسقنهظحوفهلوعملهوةعارةقنهي هرواةهلوحعام هرنهط ةهرساال  هلوعملهرنهي لهلوصة هه
هتةققةهلوتييقحهلوصة هوسحلرجهلوةمام هلي تماعق ،هبماهي ه وجهلومعاشا هلوتةاعدم  

لويففففففحلاءهلوثطوقثنه
هولودووقثنه

حوتثلثي هلوثطوق هتثيقحه عام ه قد هوطث ة هلك لهتمتثلهوةمعا قحهولومساالثهلوتث قهق هولوس
هوتعز زهلوةد  هعةىهليستواب هيلتقا ا هلسا هلوسن 

لسففففففففففففففتخدل هلوتكوثوث قا،هرنهط ةهرستكح ،هبماهي ه وجهوهتو قههطدرا ه عام هطث ة هلك لهه
هرنهي لهلودعةهولوتوسق هولوحتد 

ومةدر هلو عاو هرنهلقوهلوتكة  ،هوتثيقحهلوثسففففففففا لههوهتةد دهلوتدط  هولومما سففففففففا هلووقد هه
هلوحعام هوتساالةهلوخسحل هولوتعةةهروها،هبماهي ه وجهي هلاي هلوةثل ثهل مسامق  

لوحعام هلوةث ة هل سففففها هباوسقوا هي هوضففففعهلووما جهلومواسففففس هولآلوقا هلومسففففتدلر هوتمث لهه
هولوسقاقا  ي هرختة هيوضا هلومثل الههلكرد

هوروص هوةحعام هطث ة هلك ل لومساذم هي هوضعهوتو قههوتةققةهمظا هرتكارلهورستدل ه

لومسفففففاذم هي هيعدلالهوتو قههلوتد   هولوتعةقةهلومسفففففتمحهول شفففففحلفهعةىهلوةثىهلوعارة هه
  لوحعام هلوةث ة هلكردي هرواةه
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ورتعدال هيتففةا ههه8رتعدال هلوةةاعا ههشففحلإل ًهههي ه ؤ تاينهمضففمنههعةدهلوتمتعهباوصففة هي هرحلة هلويففقخثط هههعمدم
ي هللهرواةهرنهرواي هلوعملهلك بع هوةثياءهباوتزلراهلوحلر هيوىهيلدلثهتغققحه ثذحيهرعهبواءهلوثة ههه9لومصفةة 

عسحهلك قاةهعنهطح  هتةسفففففقنهيحصهلوومقعهي هلوتمتعهباوصفففففة هي هرحلة هلويفففففقخثط  هوسفففففتويفففففي هروصففففف هوحبطه
ثىهلوةةحيهويووئجهلوه نهو معهيتففففففةا هلومصففففففةة هلوه نهمضففففففةةعثنهبتعز زهرواي هلوعملهلك بع هعةىهلومسففففففت
باكعماة"،ههو ضففة  مسففعثنهوةةصففثةهعةىهلومعةثرا هولوتث قاهوبواءهلوةد ل  هوسففتمثلهلوموصفف هطح ة هرختة  ه"

هضمانهليمتيا هولوتييقح بغق ه

هستمانهلوموص هرنهلوعملهي هلومواي هلك بع هرنهط ةهراه ة :وه

هوييحلالهيسحذةهورةدر هلوحعام هولوموتمعا هرنهلوميا ل هلو عاو ؛هليستما هيوىهشتىهلكتثل هوتماقنهلسا هلوسنهه •

هتعز زهلوةقاال هوبواءهلوةد ل هيتخا هل  حلءل هلومواسس هلومتكارة هعسحهلوةةاعا ؛ •

هةهرنهتوا  هلآلطح ن؛ولوتعة ههوتساالةهلوتوا   بطهرختة هيتةا هلومصةة هلثةهلوعاوةه •

هوتو قه تعز زهلوسقاما هولوسةثثهوليبتكا هوتسح عهل •

سففتعتمدهلوموصفف هعةىهلوتعاونهلوةثيهرعهيتففةا هلومصففةة هلومعوققنهرنهط ةهلويففحلإلا هولآلوقا هلكطحىهاللطلهوه
هوطا جهروظم هلوصة هلوعاومق هوروظثر هلكرةهلومتةد  

المشاركة االستماع إلى ذتى األصواة وتمكين كبار السن وأفراد أسرهم ومقدمي الرعاية والمجتمعاة من   4-1
 ال عالة

يوىهينهيلدهعثلرلهلووواحهلوح قسفففففق ه تمثلهي ههه(12)طةصفففففتهلود وسهلومسفففففت اال هرنهعةثالهلكرةهلومتةد هلكطحىهه
باونهلكذمق هوكلهرواةهه" هوسفقاثنهلوةثل هرعهلسا هلوسفنهيم سفهةهيرحلًهلووسقة ةضفق ههوة"يبحلاهلوث اهل مسفام ههضفحو  هه

لهوةتغققحهع و هعةىهلثمهةهلومسفت قد نهرنهلوخدر  هوهوجهمو هليسفتما هرهلرنهرواي هلوعمل،هي هيمهةهممثةثنهعثه
،هوللتحل ه(1)رنهطة هعملهرد  دهلودووق هبيففففففففففينهلويففففففففففقخثط هههه12وهه5كتففففففففففثلتهة،هلماهذثهرهلث هي هلوماالتقنهه

 هلومدمق هإلحلرتهةهلومتيتففففففة هولسففففففتة وهةهلوهلت ،هوتعز زهولمام هلةثقهةهل مسففففففامق هي هلومسففففففاذم هلوكارة هي هلوةقا
وهةهي ه مقعهلومحلللهيرحًلهوليقتصاالم هولي تماعق هولوثةايق هولوسقاسق هوموتمعاتهة هوتعدهريا ل هلسا هلوسنهوتماق

هوثضعهلوخة ،هشيمهاهشينهلوتعاونهي هتصمقةهلوعملهي هرواي هلوعملهلك بع هوتو قه هوتةققما هاًهضحو  

 هوباوتاو ،هسفففقتةهتةد دهلوعةدهي هيطا و مانهوألسفففحهورةدر هلوحعام هولوموتمعا هينهتسفففاذةهرعًاهوينهتدعثهوةعمله
سفففقماهيوهلوموتمع ،ورشفففحلفهلوموظما هولكيحلاله ويهلومها ل هي هلوتقسفففقحهلوتيفففا ل ،هولوةثل هلووماع ،هولوتثلتفففلهه

بةقوه تسفففففوىهيسفففففما هيتفففففثل هلسا هلوسفففففنهوو ها ه هوسفففففق د جهلوعملهي هلوموصففففف ههرعهيإلثحهلومومثعا هتهمقيفففففاًه
هولوتةدما هولو حصهبقنهلك قاة هلوحؤىهمظحذة،هبالهتوثعهة،هويتثل هيسحذةهوروتمعاتهةهوتسةقطهلوضثءهعةىه

هبماه ة :هلوعةدسقةث هبحمارجهوه

ولوميفففففا ل هلو عاو هي هلومواقيفففففا هبيفففففينهلوصفففففة هولوعايق ههة هيتال هلو حصهوكسا هلوسفففففنهوةةد وهبصفففففث هعا •
هموتمعاتهةهولوتييقحهعةقها؛وكم سهةهوه

 

ه رختة هلوميسسا هولووها هلوةاثرق هولوخات هلومحتسة هبيالول ذاهلوحسمق هيوهلوثظق ق هيوهرواةهعمةهاهه 8
هبهوج لكيحلالهيوهلووماعا هلوه نهممانهينه ييحولهعةىهسس هليميغاةهيوهعةىهلوعمةق هيوهلووتقو هيوهينه تييحولههه 9
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ه ويمظمهه تةدمةهو ها همظحهلويففففسا ،هوييحلالهلكسففففح هلآلطح ن،هورةدر هلوحعام ،هي هراهمخبهيميففففاءهروتمعا •
هتعزاهلوتمتعهباوصة هي هرحلة هلويقخثط هوأل قاةهلوةاوق هولومةسة ؛

تيففوقعهوالعةهلوةاثرا هوروظما هلوموتمعهلومدم هلوت هتعملهرعهلسا هلوسففنهوتمثةهةهوضففمانهريففا لتهةهي ه •
 تخة هيلدهعنهيهيسفففففقماهيووئجهلوه نهمعامثنهرنهيشفففففدهلاي هلوضفففففع هوليسفففففتسعاالهول ط اء،هلتىههوهلوعةد،هه
هلوحل  

 تعنين القيادة وبناء القدراة على جميع المستوياة التخاذ اإلجراءاة المناسبة المتكاملة عبر القطاعاة  4-2

وققاال هتتسفففمانهباوةث هولو عاوق  هه تةة هتعز زهلوتمتعهباوصفففة هي هرحلة هلويفففقخثط هولوةدهرنهعد هلومسفففاول هلثلم ًه
لومثل الهلوماوق هويوقا هلومسففففاءو هلومواسففففس هي ه مقعهلوةةاعا هو و هوضففففعهلوةثلمقنهولوسففففقاسففففا هولكطحهلوثطوق هوه

وعةىه مقعهلومسففتث ا هل الل   هوضففمانهينهمةظىهلوواسهباوصففة هولوعايق هوينه تمتعثلهبةةثقهةهل مسففامق  هو و ه
لوعةدههينهمةيفففففففدولهليوتزل هلو ا هوديعهلوتعاونهول  حلءل هلوموسفففففففة هي هيطا هه،عةىه مقعهلومسفففففففتث ا هه،عةىهلوةاال 

 هو وسغ هينه وخحئهلويفففحلاءهلوثطوقثنهشفففقخثطتهةولوتيإلدهرنهينهلسا هلوسفففن،هي هللهراان،ه تمتعثنهباوصفففة هي هه
ثط هلوسفففاانهولوصفففة هخولودووقثنهي هرومثع هولسفففع هرنهلوةةاعا ،هبمنهي ه وجهلسا هلوسفففن،هوضفففمانهيال لجهشفففق

هبغق ها اال سففا هلي تماعق هوليقتصففاالم هولوسقئق ههلوسففقاهيلدلثهتةثةهي يوىهههينه دعثهي هطة هلوتومق  هلماه وسغ هه
هوتةسقنهلوتمتعهباوصة هي هرحلة هلويقخثط هرنهي لهلوتومق هطثلةهيتح هلوةقا  هسوثل هلوةقا 

رفاه ةز هرنهل فاء هورعحيف ،هونهماثنهبثسففففففففففففففعهلوةاثرفا هورثظ  هلكرةهلومتةفد هوروظمفا هلوموتمعههتثيقحهوبفدونه
لومدم هولكإلاالممققنهوغقحذةهرنهتو قههل  حلءل هلومخةطهوهاهي هلوعةدهبيففففففففففففففالهلافهيوهقدهم يففففففففففففففةثنهي هتو قهذاه

واسففف ه فهريففففا بهة،هيماهرها ل هول اءل هتختة هباطت ههلومصففففةة هيوىلوتو قههلوكارل هوسففففقةتاجهشففففتىهيتففففةا هه
 يلدذةهقدهيه واس هلآلطح 

ه:راه ة هلوعةدوستضمنهروص ه
ةهعسحهل متحمتهولوتعة ةهلوهوقنهوةاال هلومسففففففففتةسلهورواتففففففففحيهلوتمتعهباوصففففففففة هي هرحلة هتثيقحهيحصهلوتعة ه •

لويففففففففففففففقخثطف ه)عةىهسففففففففففففففسقفلهلومثفاةهي هولفاي هلكرةهلومتةفد ،هوروظمفا هلوموتمعهلومفدم ،هولوةاثرفا (ه
ثةهعةىهلوك اء هولومعحي هلو ارقنهوديعهلوعملهرنهي لهلوعةد،هبماهي ه وجهلوسففففففففففقاسففففففففففا هولكطحههوةةصففففففففففه

لوتمتعهباوصفففففففففة هي هرحلة هلويفففففففففقخثط  هوسفففففففففتتةث هيوق هلوتعةةهرعهرحو هههرنهي لهتةةق لوثطوق هوةعمله
هلوثقتهلس هلوضحو   

وسواءهلوةد ل هبغق هتعز زهل اء هشفتىهيتفةا هلومصفةة ،هبماهي ه وجههههلو ار هههالول هلكهمثل الهوهلوهلوثتفثةهيوىههههيتال ه •
تةسفففقنهلوسقاما هلومتعةة هباوتمتعهباوصفففة هي هرحلة هلويفففقخثط ،هوبواءهقد ل هلوعارةقنهي هرواةهلوحعام هلوصفففةق هه

 ا هلسا هولي تماعق هلوه نهسفففقةدرثنه عام هرتكارة هويووئجهلوميفففا لقنهي هيميفففاءهردنهوروتمعا هرحلعق هيلتقاه
ي هلوعملهعةىهرااية هلوتمققزهضفففففففففدهلسا هلوسفففففففففن هو مان،هعةىهسفففففففففسقلهلومثاة،ه بطهذهلهلوعملهبةا م ههوهلوسفففففففففنهه

،هولويففسا هه(ه11)هلوتدط  هلوخاتفف هباوتغةق هلوصففةق هلويففارة ،هولوةمة هلوعاومق هومااية هلوتمققزهضففدهلسا هلوسففنهه
وليتةفاالهلوسفففففففففففففح حيهلوعفاوم ههه(ه16)ههوةعمحها هلومحلعقف هلوعفاومقف هلوتفابعف هوموظمف هلوصفففففففففففففةف هلوعفاومقف هوةمفدنهولوموتمعفه

وليتةاالهلوتابعهوموظم ههه،ه(ه19)هلوعاومق هلومعو هباوتمتعهباوصففففففففففة هي هرحلة هلويففففففففففقخثط هلوتابعهوموظم هلوصففففففففففة هه
 هوتيفملهل راامقا هه(ه21)هباومةا ق هولوسقوا هبيفينهلوتمتعهباوصفة هي هرحلة هلويفقخثط هههلومعو هلوصفة هلوعاومق ه

،هوروتدما هلووةاشهعةىهل متحمت،هولوتد   هو هًاههل وكتحومق هومةاإلا هولوتعةةهلوتعاوم ،هولوةةةا هلود لسفففففففففق ههلوتعةةهباه
هوث ا،هولةةا هلوعمل،هولوز ا ل هلومقدلمق  ه

العةهلوةاال هلوواشففئقنهولوحلسففخقنهي هرواةهلوتمتعهباوصففة هي هرحلة هلويففقخثط هعنهطح  هطة هلوحولبطهعسحه •
ه هلودعةهبقنهلكقحلن،هولوت هممانهينهتتعةةهيقهاهلوسةدلنهبعضهاهرنهبعض بحلرجهلوتث قاهوشساا

رعهلوةاثرا هلوثطوق هوالونهلوثطوق هولوسحومامققنهولوع َمدهههلوعةدورنهي لهلوتعاونهي هبحلرجهلوتد   ،هسففففففففففقتثلتففففففففففله
و ؤسففففففففففففففففاءهلوسةففدمففا هولوخسحلءهلكإلففاالممققنهوروظمففا هلوموتمعهلومففدم هوولففاي هلكرةهلومتةففد هلكطحىهوقففاال ه
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لوموتمعهو"روتو هلومعحي "هلوه نه ييحونهي هسقاسا هلويقخثط هولومما سا ه ل هلوصة  هوودعةهبواءهلوةد ل ه
ه (19)لوصة هلوعاومق ههيحصهلوتد   هلوت همةدرهاهي هيإلاالممق هروظم هلوعةدولوةقاال ،هسقدرجه

هم من تجارب اآلخرينوالتعل   لتبادل التجاربربط مختلف أصحاب المصلحة حول العالم  4-3

إلةماهتوارىهتحلبطهيتففففةا هلومصففففةة هعسحهلوةةاعا هولوتخصففففصففففا ،هالال هيراامق هتعز زهليسففففت اال هرنهلومثل ال،ه
لويففففحلإل هرنهي لهلوعملهههلوعةدوسففففقعزاههههول  حلءل هلومةمثسفففف  وريففففا ل هلوتعةةهولوخسحل ،هوالعةهميففففحهلوسففففقاسففففا هه

وسففت سففتخد هروصفف هلوعةدهههمتعدالهلوتخصففصففا هلوهيه ثلدهلوموظما هولكشففخاصهي ه مقعهيمةاءهلوعاوة لولوتعاوم هه
ه مياءهلتصاي هليتحلضق هوشخصق هبقنهيتةا هلومصةة هرنهي لهلوتعةةهوتساالةهل  حلءل هورثلءرتها 

هستةث هبماه ة :هيإمهاههي هلووظا هل ماثوث  هووق هيةطهي هلومسيو ،ههههتةدثهتةثي ههاهرنهينهيعماوهههيحلإلا هووك هتتيإلدهلوه
ولووةل،هههلوصففففففففففففففة ،هولوحعام هلي تماعق ،هولوعمل،هولوتثظق ،هولوتعةقة،هولوتخةقط،هولوماوق ،هه- بطهلوةةاعا ه •

،هوتكوثوث قاهلومعةثرا هوليتصفففاي ،هولةث هول تفففةاحولوسقئ ،هولوةاثر هلومةةق ،هولوغهلءهولوز لع ،هولومقا هه
بةح ة هرتماسففففففففففففا ،هبدعةهرنهلوموظما هلوخا  ق هلوويففففففففففففة هي هرواةههه-وغقحه وجههمث هلووو ل مسففففففففففففان،هوه

هلوسقاسا هيوهلومثضث ؛
اثرق هوطا  ها،هبماهي ه وجهرنهلوموتمعهلومدم هولكوسفففففائه بطهيتفففففةا هلومصفففففةة هي ه مقعهل الل ل هلوة •

هلكإلاالممق هولوةةا هلوخاص،هبغق هتعز زهلوعملهلوةاثر ؛
لوتثلتففففلهرعهلوهقاإللهولويففففحلإلا هلوت هتعاوجه ثلم هلويففففقخثط هولوصففففة ،هبماهي ه وجهلو ح  هلوعارلهلومعو ه •

؛هولوعملهلوهيهتضففففففةةعهباهروظم هلوتعاونه(23)باويففففففقخثط هلوتابعهوةوو هلكرةهلومتةد هليقتصففففففاالم هكو وباهه
ولوتومق هي هلومقدلنهليقتصفففففااليهي هرواةهلوصفففففة هولوتثظق هورةا ب هعد هلومسفففففاول ،هوتةةق هلوحيا ؛هوعملهه

ولووية ،هولومحتسطهباوتعاونهل قةقم ؛هههلوصةق لوم ثضق هلكو وبق هلوهيهميوعهليبتكا هي هرواةهلويقخثط هه
؛هورواو هلومسففتةسلهلوعاوم ه(22)لومعو هباويففقخثط هولوسقاما هلومصففو  هلسفف هلوعمحهويح  هرد و هتقتيفف قةدهه

هباوتمتعهباوصففففففففة هي ه(13)لوتابع هوةموتدىهليقتصففففففففااليهلوعاوم ه ؛هوليتةاالهلوسففففففففح حيهلوتابعهوةموظم هلومعو    هلومحلعق ه؛هولويفففففففففففسا هلوعاومق هلوتابع هوموظم هلوصفففففففففففة هلوعاومق هوةمدنهولوموتمعا(19)رحلة هلويفففففففففففقخثط هه
و هباومةا ق هولوسقوا هبيفففففينهلوتمتعهباوصفففففة هي هعه؛هوليتةاالهلوتابعهوموظم هلوصفففففة هلوعاومق هلومه(16)هوةعمح

 ؛هويو اهلوتعاونهلوود د (21)هرحلة هلويقخثط 

ه
 لتن يذا لتسريعتعنين البياناة والبحوث واال تكار ه4-4

رةففدوال هيوهتوعففد هوففد هففاهلوسقففامففا هعنهلوتمتعهبففاوصففففففففففففففةفف هي هرحلةفف هيهتمةففجهي يفف هي بففا هبةففدلنهلوعففاوةهييهبقففامففا ه
ولسا هلوسففففنهوقسففففثلهههلويففففقخثط هيوهعنهلو ئا هلوعمح  هلكإلسحهسففففوًا،هرماهمسففففاذةهي هيغ اةهلسا هلوسففففنهولسففففتسعاالذة 

(هلتىه تسفففففففففوىهيهةهوضفففففففففعهةهلوصفففففففففة ه5رومثع هرتوامسففففففففف ،هو و هينهتكثنهلوسقاما هرصفففففففففو  ه)لمظحهل طا ه
هي تماعق هوليقتصاالم هبيالهييضل ورساذماتهةهل

ه

ه

 تصنيف البياناة بحسب العمر :5اإلطار 
ي هلوماضف ،هلامتهعمةق ه معهلوسقاما هي هلثقحهرنهلكلقانهتسفتسعدهلسا هلوسفن،هيوهيهت صفو  هلوسقاما هباووسفس هوألشفخاصهيث ه

لوثطوقانهلوةهلنهمغةقانهطدرا هلوصفففة هولوعملهه هو وسغ هينهمضفففمنهمظاراهل لصفففاءهولوحتفففدهعاراًهه65يوهه60سفففنهرعقن،هرثله
ههمث هلووو ولوخدرا هلي تماعق هوغقحذاهتصفففففففففففففوق هلوسقاما هو معهاهوتةةقةهاهول ب غهعوها هو وسغ هينهماثنهت صفففففففففففففقلهلوعمحهوه

 وسغ هينهتكثنهسفففوثل هراهيرانه وج هلماهه5،هو و هرحلعا هلوتةسفففقةهيوىهشفففحل حهعمح  ههللهاًهةطثلةهيتح هراهبعدهلوسةثغهعمً هرتسفففه
ول عاق هول قار هي هلومواط هلوةضفح  هيوهلوح  ق ،هولوةاو ههوث هلووو لووهجهلكطحىهيإلثحهشفمثًيهوكسا هلوسفنهوتوثعهةهيقماه تعة هب

 لي تماعق هوليقتصاالم ،هولومستثىهلوتعةقم ،هوغقحه وجهرنهعثلرلهعد هلومساول  
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و و هينهتتواوةهلوسةثثهلومتعةة هباوتمتعهباوصفففففة هي هرحلة هلويفففففقخثط هليلتقا ا هلوةاوق هوكسا هلوسفففففن،ه
وينهتسففففففففففتس هلوتةدما هلومسففففففففففتةسةق هوينهتحبطهبقنهلوظحوفهلي تماعق هولوسقثوث ق هولوسقئق هورةدالل هلوتمتعه

قةهتدط  هرسفا ل هلوتمتعهباوصفة هباوصفة هي هرحلة هلويفقخثط هي هلووصف قنهلكوةهولوثام هرنهلوةقا هوتةق
ي هرحلة هلويففففففففقخثط  هو وسغ هينهتسقنهلود لسففففففففا هيووث ا هلوسةوهولوثغحل هلومث ثال هي هلكالو هوت ضففففففففق  ه

عههل مصففافهي هلومواةورصففمم هوتةسففقنههههووث هلووو إلسا هلوسففن؛هو و هينهتكثنهرحلعق هه هلوصففة  هوسففق يففو 
لوتثتففففففففلهيوىهط تفففففففف هلكالو هلثةهلكميففففففففة هولوتدط  هلوت هممانهينهتعثالهباو ا د هعةىهلسا هلوسففففففففنهويسففففففففحذةه
وروتمعاتهةهوطح هتثسفففقعهمةاقهاهوتيفففملهلومز دهرنهلكشفففخاص هو و هينهتكثنهليبتكا ل ه ل هتفففة هوينهتعمله

هنه تعةةهروها عةىهتغققحهلقا هلوواس هوبثسعهللهبةدهينهمسهةهي هقاعد هلومعحي هذه هوي

لوسقاما ،هولوسةثث،هوييضفلهلومما سفا ،هوليبتكا ،هراهسفقسفاعدهعةىهتعز زهورثلءر هوتسفخقحهههلوعةدوسفتثيحهروصف ه
هعمةق ه معهلوسقاما هلوعاومق هول قةقمق هولوثطوق هوتةةقةها،هومةلهلومعحي هوتعز زهلوةد ل  

ط ه)لوةد  هلكسفففاسفففق هولوةد  هعةىهلكاللء(هطثلةهسفففت ومعهلوسقاما هلومتعةة هباوتمتعهباوصفففة هي هرحلة هلويفففقخثه •
يتح هلوةقا ،هو وسغ هينهتيففمله تففدهعد هل مصففافهي هلومواةهلوصففة هوي هراه تعة هباومواةهلوصففة هرنهه

 ي لهتةسقنهلوتمتعهباوصة هي هرحلة هلويقخثط هوتةةق هل مصافهي هلومواةهلوصة  
اهلوةد   هلوسةثق هرنهط ةهوضفففعهلوةثلعدهولو • معا قحهلوسةثق هولوسفففقاسفففا هلكط قق ،هو عام هلوسةثثهلوت هسفففت عز 

ه لكيحهو تد تثو دهلومعحي هتعز زًلهوعمةق هتثوق هلكالو ،هولستخدل هلكالو ه لدلثه
اهلودعث هيوىهي حلءهلوسةثثهلومتعةة هباوتمتعهباوصففففة هي هرحلة هلويففففقخثط هووه هلوتمث لهولومتعاومقنه • سففففتث  

اللطلهلوسةدلنهويقماهبقوها،هبدعةهرنهرعاذدهلوسةثثهلوثطوق هورواو هلوسةثثهلوةسق هولوصففففففةق هوسففففففدهلوثغحل ه
وتةدما هلوواشفففففففففئ ،هبماهي ه وجهل يحلئهلوسةثق هلوةح  ،هوتعز زهلوسةثثهي هلومواي هلومهمة هيوهي هرواةهل

هولوتثلو هي تهابا ،هوضفففففففع هليوتزل هباوعةاققح،ههولودول  ،هولومحلضففففففف هلومتعدال ،هويحئهلوتعحمهوإلتفففففففاب هباي
،هوييا هتغقحهلومواخهعةىهلوحؤ  رسفيووق هلوحعام ،هولوخحف،هوالعةهرةدر هلوحعام ،هووةالا هلوساوغقن،هوتةسفقنهه

لوسدم هلومواسفففففففففففففف ،هولكالول هلومح ة ،هوليبتكا ل هي هلوة هلكلقا  ،هههتففففففففففففففة هلسا هلوسففففففففففففففن،هولوويففففففففففففففائ
 وتكوثوث قا هتةدمةهلوعثن،هوتكوثوث قا هلوحعام هعنهبعد 

سفففت حبطهسفففةسفففة هرنهلوتةدما هلوكسحىهباوموصففف هرنهط ةهيمثل ه د د هرنهلوتعاونهوليبتكا  هوسفففقيفففملهه •
جهلوك قة هبةلهه هوتث قاهلودعث هيقتحلحهلوو ههه وجهتساالةهال لسففففففففففففا هلوةاو هباووسففففففففففففس هوةمما سففففففففففففا هلووقد ،

ههلوموتوا هولوخدرا هلوود د هولومستكح هلوت هممانهلسفتخدلرهاهيقةقمقاًهه عام لوميفاإللهلومتما ز هرنهط ةه
عةىهلقا هلوواسهرةمثسففففففففففففففف ه،هولوتغة هعةىهلوعثل  هلوت هتةثةهالونهتةث لهلوسقوا هيوىهييا هيوهعاومقاًه

هولووةلهوتعز زهلوتومق هي هرواي ه د د  وتعز زهلوتعاونه

 هي هيمهاهتتةة هلوتعاونهبقنهشفففففففففففساا هبةثثهرتعدال هرو حالوونهتةة هذه هلكذدلفهبموهجهيوهروظث هيوهيسفففففففففففةث هه
لوتخصففصففا هتضففةهلومما سففقنهولومهوققنهوولضففع هلوسففقاسففا هولسا هلوسففنهولوسالثقن هويبدهرنهلوتكارلهبقنهلوعةث ه

ي هلومواةهلي تماع هولوتوا يه مواالهييكا هتسففففففففففففتوق هوةتةدما هلومتعةة هباوسففففففففففففقاسففففففففففففا هههولوتكوثوث قاهوليبتكا 
متعدال هلوووسففففقا ،هولوهقئا هلوةاثرق هلووسففففقاثنهرنهبقنهيتففففةا هلومصففففةة هلوح قسففففققنهلويففففحلا هههولومما سففففا  

 لودووق هل قةقمق هولوعاومق ،هوريسسا هلوسةثثهلكإلاالممق ،هوريسسا هلوتةث حهوليبتكا  
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تعدهيوقا هتتسعهلوتةد هضفففحو   هوتةسفففقنهلقا هلسا هلوسفففنهويسفففحذةهوروتمعاتهة هوتد فهلوةاثرا هولووها هلومامة ه
ولوموتمعهلومفدم هولووهفا هلو فاعةف هلكطحى،هبمفاهي ه وفجهلوةةفا هلوخفاص،هيالل لفًاهرتزل فدًلهينهلفلهققفاسهم وحىهتتحت ه

تتسعهراهم ةحاهرنهتةد هههعةدهلوتمتعهباوصففففففففة هي هرحلة هلويففففففففقخثط لتخا ذا هو مانهط ةههيبدهرناهي حلءل ههةقع
بميشفففحل هطاتففف هباويفففقخثط هيوهباوتزلرا هعاومق هورقةقمق هووطوق ،هرثلهتصفففوق هلوسقاما هلسففف هلوعمح هوسفففتعزاه

هدلن رصاال هلومعةثرا هذه هبحواهلسا هلوسنهوتساعدهعةىهل زهلوعملهي هلوسة
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وتعة هطة هعةدهلوتمتعهباوصفففففففففففة هي هرحلة هلويفففففففففففقخثط هلكووث  هكالول هلوةقاال هلوثطوق هوالونهلوثطوق هورةكقتهاه
وةوتفا ج،هوبوفاءهقفد ل هقث ف ،هبمفاهي ه وفجهقفد ل هلوحتففففففففففففففدهولوتةققة،هوتةةقبهعف ءهل ب غهعنهطح  هرثلءرف هعمفله

لوثطوق هبيفينهههاسفقاسفاتهاهولسفتحلتقوقاتههنهوحتفدهوتةققةههيتفةا هلومصفةة هلومتعدال نهرعهلووظةهلوت هتسفتخدرهاهلوسةدل
لويففقخثط  هو و هينه ثيحه وجهوصففوا هلوةحل ،هعةىهرختة هلومسففتث ا ،هلومعةثرا هلوت همةتا ثنهيوقهاهوةتخةقطه

بينهضفففففمانهل الل  هلومتواوب هولوثياءهباوخدرا هيه تيت هرنهلكشفففففااةهههوتعتحفهلوخة هيمضفففففاًهههوليسفففففتثما هولوتو قه 
تةةقدم هودعةهيمظم هلودوو هوريسفسفاتهاهيةسف ،هبلهلهوجهرنهل رعانهي هيع ءهتفث هلومثلطن،هورشفحلفهلوموتمعهلو

هلومدم  هوباوتاو هيإنهيطا هتتسعهلوتةد هلومةحاهط ةهعةدهلوتمتعهباوصة هي هرحلة هلويقخثط همةث هبماه ة :
هلوحؤ  هورواي هلوعمل؛هتةققة •
هلوتةد هلومت  هعةقهاهو ستحلتقوق هلوعاومق ؛ليست اال هرنهريشحل ه •
هتثسقعهمةا هيالول هلوسقاسا هلوعاومق هوموظم هلوصة هلوعاومق هولكرةهلومتةد هوتيملهلسا هلوسن؛ه •
هلوصث هولوميا ل ،هولوةقاال ،هوبواءهلوةد ل ،هولوسةوهوليبتكا  هيع ءهاوعثلرلهلوتماقوق "هلك بع :ههبهههلي تسائه •

ميشففحل هرصففو  هلسفف هلوعمةق هولووتا ج هوذ هيهتيففملهلوميشففحل هلوخاتفف هباكرحلمههلوه7وتحالهي هلوودوةه
نهعوهاهلوموظم  هوت صففو  هلوعد دهرنهريشففحل هيذدلفهلوتومق هلومسففتدلر هيوهعثلرلهلوخةحهلومةدال ،هلوت هتسة ه

تثيحههلوت هيقحتهاهلودوةهلكعضفففففاءهلسففففف هلوسفففففن؛هورنهشفففففينهلوميشفففففحل هلكطحىهلومصفففففو  هلسففففف هلوسفففففنهينه
ه( 2)لمظحهلوودوةههلوعةدم هتتعة هبمواي هلوعملهلوموصثصهعةقهاهي هرعةثرا هقق ه

 : م ذراة إحراز التقدم في الشيخوخة الصحية من خالل العملياة والنتائج7الجدول 
هلوةصقة هلوعمةق هلوميشح

هستحلتقوق هلوعاومق هبيينهلويقخثط هولوصة لي
 هxهوطوق هرعوق هباوتمتعهباوصة هي هرحلة هلويقخثط هي هوال  هلوصة نهلوسةدلنه ه هلتصاةهتعق ِّه

 هxهعنهوضعهطة هوطوق هبيينهلويقخثط هولوصة هتةح حلًهتةد هلوسةدلنه

 هxهرتعدالهيتةا هلومصةة وطو هعنهيمياءهروتدىههتةح حلًهتةد هلوسةدلنه

 هxهستحلتقوقا هومااية هلوتمققزهعةىهيساسهلوسنلعنهسنهتيح عهوطو هورم ا ههتةح حلًهتةد هلوسةدلنه

هعةىهلك هز بيفففففففينهيراامق هلوةصفففففففثةهههها هوطوق عنهوضفففففففعهوثل حهيوهتيفففففففح عهههتةح حلًهتةد هلوسةدلنهه
هلومساعد 

xه 

 هxهوتعز زهلوسقئا هلومحلعق هوةسنوطو هعنهوضعهبحمارجههتةح حلًهتةد هلوسةدلنه

 هxهودعةهلوتةققةهلويارلهوكسا هلوسنهوطوق هعنهوضعهسقاس هتةح حلًهتةد هلوسةدلنه

 هxهلوحعام هلوةث ة هلكردبيينهوطوق هعنهوضعهسقاس ههتةح حلًهتةد هلوسةدلنه

 هxهعنهيتال هبقاما هوطوق هعنهلوثضعهلوصة هوكسا هلوسنهوعنهللتقا اتهةهتةح حلًهتةد هلوسةدلنه

 هxهعنهيتال هبقاما هطثوق هعنهلوثضعهلوصة هوكسا هلوسنهوعنهللتقا اتهةهتةح حلًهتةد هلوسةدلنه

 هولوةد  هئعنهلوتمتعهباوصفففففففففة هي هرحلة هلويفففففففففقخثط ه)لوةد  هعةىهلكاللء،هولوسقههتةح حلًهمةد هللهبةدهه
همث هلووو وهلكساسق (هلس هلوسنه

 x 

  هحمارجهلوعملهلوعا هوةموظم هولوميشحل هلوما  هلوح قسق ب

لومق الهوي هلكعما هلومتيطح هههباوصفففففففففة هعودعنهلوعمحهلومتثقعهرعهلوتمتعههههتةح حلًهمةد هللهبةدهه
هوخ(يسو ،هه70وه65وه60)

 x 
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  ه1لوودوةهتث دهيرثة هوميشحل هيذدلفهلوتومق هلومستدلر ه ل هلوصة هباسا هلوسنهي ه

وسففففففقةاسهلوتةد هعةىهضففففففثءهلوميشففففففحل ،هو  حتففففففدهعةىهلوصففففففعقد نهلوثطو هوالونهلوثطو ،هرعهتثضففففففقحهرتثسففففففطه
هلوسةدلنهويقماهبقوها،هبغق ه تدهعد هلومساول هورعاوو هعد هل مصاف لومستث ا هولوتثا عا هاللطله

لوتةا  ح،هوتوظقةهلكلدلثهومواقيفففف هلوتةد هلومةحاهوتساالةههوسففففتيففففوعهلودوةهلكعضففففاءهعةىهيمتاجهلوسقاما هوميففففحذا،هه
ينهتتعاونهلوموظم هولكرةهلومتةد هولوثلاي هلكطحىهرعهلودوةهلكعضفففففففففففاءههه،وتكقق هلوخةط هو مان،هعودهلوةة 

هكووث ا هلوسةد هاًهي هوضعهيطحه تدهوطوق هوتثسقعهمةا هلوميشحل هلكساسق هوية

(،هوي همهام هبحمارجهلوعملهلوعا ه2020)ههططهلكسففاسوسففتةث هلوموظم هوشففحلاءهلكرةهلومتةد هبإعدلالهلوتةا  حهعودهه
(هوطة هلكرةهلومتةد ه2029(،هوقسلهمهام هلوعةده)2026(،هوعودهروتصفففف هلومد ه)2023ةموظم ه)لوثاووهعيففففحهو

 هوستستودهلوتةا  حهلومحلةق هيوىهتةا  حهلوموظم هلوسابة ،هويوق هيعدلالهلوتةا  حهوخة هعملهرد  دهلودووق ه2030وعا هه
مق هلومسفتدلر هلوت هتوحيهعةىهلومسفتثىهوعمةقا هلسفتعحلمهلوتةد هلومةحاهي هتةةق هيذدلفهلوتوهه،بيفينهلويفقخثط 

 لوثطو  
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وسففقةثالهتو قهههه بيإلمةا تةة هعةدهلوتمتعهباوصففة هي هرحلة هلويففقخثط هلسففتواب هرنهلوةاثر هبيسففحذاهورنهلوموتمعه
للهبةدهرنهلوسةدلن،هرعتمدًلهعةىهققاالتاهوعملهلاثرتاهوبحومامهاهعةىهشفتىهلومسفتث ا ،هباويفحلإل هرعهلوموتمعهههلوعةد

لومدم  هوتتةملهلوةاثرا هلومسفففيووق هبمختة هرسفففتث اتهاهل الل   هعنهوضفففعهلوسفففقاسفففا هولوتحتقسا هلوماوق هويوقا ه
صفففةق هتعملهباو علهعةىهتةسفففقنهلقا ه مقعهلسا هلوسفففنهلومسفففاءو ه مواالهبقئا هرحلعق هوةسفففنهوبواءهمظةهوةحعام هلو

  قسق هههبيالول ويسفحذةهورةدر هلوحعام هولوموتمعا  هوسفتضفةةعهروظما هلوموتمعهلومدم هولويفحلا هوقاال هلوموتمعه
هي هضمانهلومةكق هلومةةق هوةخة هورشحلفهرختة هيتةا هلومصةة  

ورواي هعمةاهورسففففففففا لتاهلوتةث ةق ،هو ةثالهذه هلكيحق هلوموسففففففف هههلوعةدوسففففففففتدعةهييحق هلكرةهلومتةد هلوةةح  ه ؤ  هه
رعهولاي هلكرةهوباوتعاونهههه10 ،هروسفففففففففةثنهيمسفففففففففامقثنهوييحق هقةح  هيمسفففففففففامق ليمةسا لومةقةهوألرةهلومتةد ،هوعودهه

لكطحلف،هستك لهروظم هلوصة هلوعاومق هتةةق هلو هةهلوميتحفهومواي هعملههلومتةد هلويح ا هولوثلاي هلومتعدال هه
لوعةد،هوتكقق هاهرعهلوسفففففقاقا هلوثطوق هباويفففففحلإل هرعهيتفففففةا هلومصفففففةة هلوثطوققن،هوضفففففمانهليمدراجهي هعمةقا ه

هلوتخةقطهلوةةحيهولومقزلمقا هلومخصص هوها 

،هباويففحلإل هرعهلوموظما هلودووق هلكطحىهلوعةددلفهطة ههلكعضففاءهي هتةةق هيذههوسففتدعةهلكرةهلومتةد هلالهلودوةَه
وةسفففففففقا ،هههاًهمةهلودعةهولومسفففففففاعد هلوتةوق ،هويةوتةدهاًهرق  هوسفففففففقةث هلويفففففففحلاءهباوتخةقطهرعهولووها هلو اعة هغقحهلوةاثه

،هاسففففففففتخدل هطسحلتهةهويئاتهةهوشففففففففسااتهةهوسففففففففتةث هيلدىهلوةوانهبورسففففففففتثىهلوتةث ح،هوتعز زهلووظا ،هولوسوق هلوتةتق  هه
ذدلفهلوخة ؛هوسفففتتثوىه  اسففف هذه هلوةوو هي هلوسدلم هروظم هلوصفففة هيهوسفففتكثنهرسفففيوو هعنهل شفففحلفهعةىهتو قههه

لوعاومق هي هو ثالهرمثةقنهرنهلكقاوقةهولووها هلو اعة ه ل هلوصففة  هوسففتةث هيرام هتففغقح هي هرةحهروظم هلوصففة ه
هينهلكمية هورالل  هلوموص  لوعاومق هي هلوسدلم هبتوسق هلومستث ا هلوث ي ،هولوتثلتلهبي

سفتتعاونهلكرام هرعهوهارًاهرعهيتف حهلكرةهلومتةد  ههمهتههوسفقاثنهعةدهلوتمتعهباوصفة هي هرحلة هلويفقخثط هرتماشفقاًه
لومصفففففاوحهلوةاثرق هلودووق هويتفففففةا هلومصفففففةة هلومتعدال نهي هرواةهلويفففففقخثط ،هرثلهيح  هلكرةهلومتةد هلوعارلهه

لوعارلهلومعو هولو ح  هههه11،،هويح  هلكرةهلومتةد هلوميفتحفهبقنهلوثلاي هلومعو هباويفقخثط (24)لوم تثحهلوعضفث  هه
،هوالو  هل ب غهعنهطة هعملهرد  دهلودووق هبيينه(25)د هليقتصاالم هكو وباههباويقخثط هلوتابعهوةوو هلكرةهلومتة

بيفينهلوتةد هلومةحاهي هتةةق هيذدلفهلوتومق هلومسفتدلر  ههه(27)وليسفتعحلضفا هلوثطوق هلوةثعق هههه(26)لويفقخثط هه
 

ه كرةهلومتةد ،هلس هليقتضاءرنهولاي هليوه  ق هولاو هيطحىههه 10
ليقتصففففففاالم هولي تماعق هشففففففسا هغقحه سففففففمق هرنهلوكقاما هلومهتم هي هروظثر هلكرةهلومتةد ،هيطةةتهاهيالل  هلويففففففيونههه 11

ه لوتابع هوألرةهلومتةد هوبحمارجهلكرةهلومتةد هل مما  
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ي هلكاللءهلاقانهههوسفففففقضفففففمنه وجهلوةث هي هتةدمةهلوتةا  ح،هولوحتفففففدهولومسفففففاءو ،هرعهتضفففففايحهروظثر هلكرةهلومتةد 
وللد،هولومسفففففاذم هي هل عماةهلوتد  و هوةةث ه مقعهلسا هلوسفففففنهي هلوتمتعهبيعةىهراهممانهبةثغاهرنهرسفففففتث ا ه

وروسفففففةقنهوةثلاي هرعوققنهباوعةد،هوسفففففقويففففطهههلتصفففففاةلوصفففففة  هوسفففففقةث هلكرقنهلوعا هوألرةهلومتةد هبتعققنه ها ه
 ذييءهي هعمةهةهروههيط  هلوخة  

 الموارد

لو حتففففف هومثلءر هل  حلءل هوتعاونه مقعهلوةةاعا هويتفففففةا هلومصفففففةة هوتعز زهلوتمتعهباوصفففففة هي هههلوعةد تقحهه
رحلة هلويففففففقخثط  هو مانهينهتسففففففاعدهذه هلوعمةق هي هتةسففففففقنهلسففففففتخدل هلومثل الهلوةاوق  هو مانهيلحلاهلومز دهرنهه

قةقم هولوثطو ،هينهتثيح هرثل الهيضفففايق هلوتةد هتفففث هلوتمتعهباوصفففة هي هرحلة هلويفففقخثط ،هعةىهلومسفففتث قنهل 
بماهي ه وجهلوموظما هلوةاثرق هلودووق هولوموظما هغقحهلوةاثرق هولوميسفففففسفففففا هه-وهوج هوبثسفففففعه مقعهلويفففففحلاءهه

هتعسئ هلومثل الهعةىه مقعهلومستث ا  لبتغاءهلومز دههعمله-لكإلاالممق هولوسةثق هولوةةا هلوخاصه

ه
 المراجع:

ه
 ع نهلوسفففقاسففف هوطة هعملهرد  دهلودووق هبيفففينهلويفففقخثط ،هلوومعق هلوعاومق هلوثامق هبيفففينهلويفففقخثط ،هرد  د،ههل -1
هي هرفففففن هه8سففففففففففففففففففسفففففففامفففففقفففففففا، ههمفففففقسفففففففففففففففففففففان/ه12يوفففففى ه2002يبفففففح فففففففل هلوفففففمفففففتفففففةفففففففد ؛ هلكرفففففة همفففففقفففففث فففففث ف: هرفففففففد فففففوففففففف  ه2002 
(https://www.un.org/development/desa/ageing/madrid-plan-of-action-and-its-implementation.html،تففففففففففةهه

ه( 2019مثيمسحههتيح نهلوثام /ي ههليط  

هه-2 هتةث ففففففل هوعففففففا  هلومسففففففففففففففتففففففدلرفففففف  هلوتومقفففففف  هطةفففففف  ههرففففففد وفففففف ه2030عففففففاوموففففففا: هلومتةففففففد ؛ هلكرة ه2015مقث ث ف:
(https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication،تيفففح نههتةهليط  هي هه

ه( 2019مثيمسحههلوثام /

با   :هروظم هلوتعاونهولوتومق هي هلومقدلنهه[لويففففقخثط روعهعد هلومسففففاول هي ه]هPreventing ageing unequallyه-3
ه -https://read.oecd-ilibrary.org/employment/preventing-ageing)ه2017ليقففففففففففففففففففففففففففففففتصفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاالي 

unequally_9789264279087-en#ه( 2019مثيمسحههتيح نهلوثام /تةهليط  هي ه،ه17ت ة هه

رد و همقث ث ف:هيالل  هه[لوعاوةهلثة)ر رح(هشفففففقخثط هلوسفففففاانه]هWorld population ageing 2017 [highlights]ه-4
ه هلوفففففمفففففتفففففةفففففففد ، هوفففففألرفففففة هلوفففففتفففففففابفففففعففففففف  هولي فففففتفففففمفففففففاعفففففقففففففف  هليقفففففتصفففففففففففففففففففففاالمففففففف   (ST/ESA/SER.A/397)ه2017لويففففففففففففففففففيون

((https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2017_Highlights.pd

fه( 2019مثيمسحههتيح نهلوثام /هتةهليط  هي ،ه

رد و هه[هه2019لوعاوةهوعا ههلثة)ر رح(هشفففففففقخثط هلوسفففففففاانه]هWorld population ageing 2017 [highlights]ه-5
ه هلومتةففففففد ، هوألرة هلوتففففففابعفففففف  هولي تمففففففاعقفففففف  هليقتصفففففففففففففففففففاالمفففففف  هلويففففففففففففففيون هيالل    (ST/ESA/SER.A/430ه2019مقث ث ف:

((https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing

2019-Highlights.pdf ه( 2019مثيمسحههتيح نهلوثام /تةهليط  هي ه،ه

 وق :هروظم هلوصففففففففففة ههه[لوتةح حهلوعاوم هعنهلويففففففففففقخثط هولوصففففففففففة ]هWorld report on ageing and healthه-6
ه/https://www.who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/en)ه2015لوعفاومقف ؛ه تيففففففففففففففح نهتةهليط  هي ه،
ه( 2019مثيمسحههلوثام /

 ياة  الصحة الجيدة تضفي على السنين ح
 

https://www.un.org/development/desa/ageing/madrid-plan-of-action-and-its-implementation.html
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2017_Highlights.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2017_Highlights.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Highlights.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Highlights.pdf
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بقاما هلوتةح حهعنهلوةمام هلي تماعق هي هلوعاوةهوة تح ه]هWorld Social Protection Report Data 2017–2019ه-7
هhttps://www.social-protection.org/gimi/Wspr.action)ه2019روظمفف هلوعمففلهلوففدووقفف ؛هه وق :هه[2017-2019 تةه،

ه( 2019مثيمسحههتيح نهلوثام /هليط  هي 

ليسففففففففففتحلتقوق هوطة هلوعملهلوعاومقتانهبيففففففففففينهه]هGlobal strategy and action plan on ageing and healthه-8
-https://www.who.int/ageing/WHO-GSAP)ه2017صففففففففففففففةفف هلوعففاومقفف ؛ه وق :هروظمفف هلوه[لويففففففففففففففقخثطفف هولوصففففففففففففففةفف 

2017.pdf?ua=1ه( 2019مثيمسحههتيح نهلوثام /هتةهليط  هي ،ه

 :Stronger collaboration, better health. Global action plan for healthy lives and well-being for allه-9

strengthening collaboration among multilateral organizations to accelerate country progress on the 

health-related Sustainable Development Goalsطة هلوعملهلوعاومق هبيفففففينهه:تعاونهيقثىهرنهي لهتفففففة هييضفففففل]ه
تمت عهلوومقعهبيممائهعق هتفففةق هوباوحياذق :هتعز زهلوتعاونهبقنهلوموظما هرتعدال هلكطحلفهوتسفففح عهتةد هلوسةدلنهي هتةةق ه

هبفففففففاوصففففففففففففففففةففففففف  هلوففمففتففعففةففةففففففف  هلوففمسففففففففففففففففتفففففففدلرففففففف  هلوففتففوففمففقففففففف  هه[يذفففففففدلف هلوففعفففففففاوففمففقففففففف ؛ هلوصففففففففففففففففةففففففف  هرففوففظففمففففففف  ه2019 ففوففقفف :
(https://www.who.int/publications-detail/stronger-collaboration-better-health-global-action-plan-for-

healthy-lives-and-well-being-for-allه ه( 2019مثيمسحههتيح نهلوثام /هتةهليط  هي ،

لوتغةق هلوصفففففةق هلويفففففارة ه:ه]هUniversal health coverage: moving together to build a healthier worldه-10
-https://www.who.int/docs/default)هه2019 وق :هروظم هلوصففففففففففففة هلوعاومق ؛هه[وةهيإلثحهتففففففففففففة لوتةحفهرعًاهوسواءهعا

source/primary-health/phc---moving-together-to-build-a-healthier-world.pdfه هتيفففففففففففح نهلوثام /هتةهليط  هي ،
ه( 2019مثيمسحه

 وق :هروظم هلوصففففففة هههه[،هلوتمققزهضففففففدهلسا هلوسففففففنهية ههلوةمة هلوعاومق هومااه]هههGlobal campaign to combat ageismه-11
ه( ه2019مثيمسحههههتيح نهلوثام /هههتةهليط  هي ه،هه/https://www.who.int/ageing/ageism/campaign/en)ههه2019لوعاومق ؛هه

لوتةضفففففقحهوعةده]هPreparing a decade of healthy ageing – lessons from existing decades of actionه-12
 وق :هروظم هلوصففة هلوعاومق ؛هه[،لود وسهلومسففت اال هرنهتوا  هعةدهلوعملهلوةا م ه-لوتمتعهباوصففة هي هرحلة هلويففقخثط ه

-https://www.who.int/docs/default-source/decade-of-healthy-ageing/analysis-report-decades-of)ه2018

action.pdf?sfvrsn=989fd17a_6ه ه( 2019مثيمسحههتيح نهلوثام /هتةهليط  هي ،

لوصففة هولوحعام هلوصففةق هي هلوثث  هلوصففواعق ه]هHealth and healthcare in the fourth industrial revolutionه-13
ه2019روظم هلوصففففة هلوعاومق ؛ههلثووو :ه،روة هلومسففففتةسلهلوعاوم هلومعو هبمسففففتةسلهلوصففففة هولوحعام هلوصففففةق ه[،لوحلبع 
(http://www3.weforum.org/docs/WEF__Shaping_the_Future_of_Health_Council_Report.pdfه تةهليط  ه،
ه( 2019مثيمسحههتيح نهلوثام /هي 

 Report IV. Employment and social protection in the new demographic context, Internationalه-14

Labour Conference, 102nd sessionد د،ههلوتثظق هولوةمام هلي تماعق هي هلوسففففففففففففففقا هلودممثغحلي هلوولوتةح حهلوحلبعهه]ه
ه هلوفففففففففدو   هلوفففففففففدووففففففففف ، هلوفففففففففعفففففففففمفففففففففل هه[،102رفففففففففيتفففففففففمفففففففففح هلوفففففففففدووفففففففففقففففففففف   هلوفففففففففعفففففففففمفففففففففل هرفففففففففوفففففففففظفففففففففمففففففففف  ه2013 فففففففففوفففففففففقففففففففف :

(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_2

09717.pdfه( 2019مثيمسحههتيح نهلوثام /هتةهليط  هي ,هه

هه2017رد و همقث ث ف:هلكرةهلومتةد ،هيرام  هلومث لهلوثاوو،هه[،لوخة هلوةضفففففففففح  هلوود د ]هNew urban agendaه-15
(http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdfه ه(2019مثيمسحههتيح نهلوثام /هتةهليط  هي ,

وموظم هلوصفففة هلويفففسا هلوعاومق هلوتابع ه]هWHO global network for age-friendly cities and communitiesه-16
هوفففةسففففففففففففففففن هولوفففمفففوفففتفففمفففعفففففففا هلوفففمفففحلعفففقففففففف  هوفففةفففمفففففففدن هه[،لوفففعفففففففاوفففمفففقففففففف  هلوفففعفففففففاوفففمفففقففففففف ؛ هلوصففففففففففففففففةففففففف  هرفففوفففظفففمففففففف  ه2019 فففوفففقففف :

(https://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/en/ه مثيمسحههتيففففففففح نهلوثام /هتةهليط  هي ،
ه( 2019

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_209717.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_209717.pdf
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 وق :هروظم هلوصفففففة هلوعاومق ؛هه[،لوحعام هلومتكارة هوكسا هلوسفففففنطدرا ه]هIntegrated care for older peopleه-17
ه/https://www.who.int/ageing/health-systems/icope/en)ه2019 ه( 2019مثيمسحههتيح نهلوثام /هتةهليط  هي ،

ول تففففففففففففففابف هبفاوخحفهرخفاطحهتحل عهلوةفد  هل ال لإلقف ه]هRisk reduction of cognitive decline and dementiaه-18
هوففففففففةففففففففمففففففففوففففففففظففففففففمفففففففف  هلوففففففففتففففففففث ففففففففقففففففففهففففففففقفففففففف  هه[،لوففففففففمففففففففسففففففففاالث هلوففففففففعففففففففاوففففففففمففففففففقفففففففف ؛ هلوصفففففففففففففففففففففةفففففففف  هرففففففففوففففففففظففففففففمفففففففف  ه2019 ففففففففوففففففففقفففففففف :

(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312180/9789241550543-eng.pdf?ua=1ه هتةهليط  هي ،
ه( 2019مثيمسحههتيح نهلوثام /

هباوتمتعهباوصة هي هرحلة ه]هClinical Consortium on Healthy Ageingه-19 ليتةاالهلوسح حيهلوتابعهوةموظم هلومعو   -https://www.who.int/ageing/health-systems/clinical)ه2019 وق :هروظمف هلوصففففففففففففففةف هلوعفاومقف ؛هه[،لويففففففففففففففقخثطف 

consortium/en/ه( 2019مثيمسحههتيح نهلوثام /هتةهليط  هي ،ه

ه2019 وق :هروظم هلوصفففففففففففففة هلوعاومق ؛هه[،لكإلاالممق هلوصفففففففففففففةق هلوتابع هوةموظم ]هWHO Health Academyه-20
(https://www.who.int/healthacademy/about/en/ه ه( 2019مثيمسحههتيح نهلوثام /هتةهليط  هي ،

لوعاومق هليتةاالهلوتابعهوموظم هلوصة ه]هWHO Consortium on Metrics and Evidence for Healthy Ageingه-21
ه2019 وق :هروظم هلوصففففففففففففففة هلوعاومق ؛هه[،لومو هباومةا ق هولوسقوا هبيففففففففففففففينهلوتمتعهباوصففففففففففففففة هي هرحلة هلويففففففففففففففقخثط 

(https://www.who.int/ageing/data-research/metrics-standards/en/ه هيفففففففف ، هليطفففففففف   هلكوة/ه3هتففففففففة ههلففففففففامففففففففثن
ه( 2019هالمسمسحه

وووف هل لصففففففففففففففاءل هتعتمده]هStatistics Commission endorses new Titchfield City group on ageingه-22
رد و همقث ث ف:هيالل  هلويففففيونهليقتصففففاالم هولي تماعق هلوتابع هوألرةهلومتةد ،هه[،رومثع هرد و هتقتيفففف قةدهلومعوق هباويففففقخثط 

-https://www.un.org/development/desa/ageing/news/2018/03/title-statistics-commission))ه2018

endorses-new-titchfield-city-group-on-ageing/ ه( 2019سحهمثيمهتيح نهلوثام /هتةهليط  هي ،ه

 وق :هووو هلكرةهلومتةد هليقتصاالم هكو وبا؛ههه[لو ح  هلوعارلهلومعو هباويقخثط ]هWorking group on ageingه-23
هhttps://www.unece.org/population/wga.html،ه2019 ه2019مثيمسحههتيح نهلوثام /هتةهليط  هي ،

 General Assembly’s Open-ended Working Group for the purpose of strengthening theه-24

protection of the human rights of older personsلو ح  هلوعارلهلوم تثحهلوعضففففففففففففث  هلوتابعهوةومعق هلوعار هلومعو ه]ه
-https://social.un.org/ageing)هه2011رفد وف همقث ث ف:هلكرةهلومتةفد ؛هه[بتعز زهلمفامف هلةث هل مسفففففففففففففففانهوكسفا هلوسففففففففففففففن

working-group/ ،ه( 2019مثيمسحههتيح نهلوثام /هي هتةهليط  ه

 وق :هووو هلكرةهلومتةد هليقتصاالم هكو وبا؛ههه[لو ح  هلوعارلهلومعو هباويقخثط ]هWorking group on ageingه-25
هhttps://www.unece.org/population/swga.html،ه2019 ه2019مثيمسحههتيح نهلوثام /هتةهليط  هي ،

لووثو هه]هThird review and appraisal of the Madrid International Plan of Action on Ageing 2002ه-26
رد و همقث ث ف:هيالل  هلوييونهليقتصاالم ههه[2002لوثاوث هرنهلستعحلمهوتةققةهطة هعملهرد  دهلودووق هبيينهلويقخثط هوعا ه

ه هلومتةفففففففد ، هوألرة هلوتفففففففابعففففففف  -https://www.un.org/development/desa/ageing/3rdreview))ه2018ولي تمفففففففاعقففففففف 

mipaa/3rdreview-mipaa-globalreview.html ه( 2019مثيمسحههتيح نهلوثام /هتةهليط  هي ،ه

ليسففففتعحلضففففا هلوثطوق ه]هVoluntary national reviews. Sustainable development knowledge platformه-27
رفد وف همقث ث ف:هيالل  هلويففففففففففففففيونهليقتصفففففففففففففففاالمف هولي تمفاعقف هلوتفابعف هوألرةههه[روسحهرعفا فهلوتومقف هلومسففففففففففففففتفدلرف هه لوةثعقف 
ه( 2019مثيمسحههتيح نهلوثام /هتةهليط  هي ،ه /https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs))ه2019هلومتةد ،

 

https://www.un.org/development/desa/ageing/news/2018/03/title-statistics-commission-endorses-new-titchfield-city-group-on-ageing/
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