
عملية : المراجعة الرابعة لخطة عمل مدريد

المراجعة وأبرز النتائج

سارة سلمان . د

مسؤولة شؤون السكان، اإلسكوا



انتقال سريع نحو الشيخوخة: باألرقام



الواقع االقتصادي واالجتماعي لكبار السن: باألرقام

متعلي صحة

نزاعاتفقر

أوجه 
الضعف



لماذا خطة عمل مدريد؟

تغيير 

الصورة 
النمطية  تشارك 

الدعم بين 
األجيال

دعم عائالت 

كبار السن 

ومقدمي 
الرعاية

المشاركة 

في صنع 
القرار

المشاركة 

الفعالة في 
المجتمع

الحماية في 

حاالت 

الطوارئ 
واالزمات

الحماية من 

العنف 

واإلهمال 
والتمييز

االستقاللية 
المالية

ضمان 

الدخل 

والحماية 
االجتماعية

الحماية 

من الفقر 
والجوع

تهيئة بيئة 

صديقة 
لكبار السن

السكن 
المالئم

التعليم 

والتدريب 

وتكنولوجيا 
المعلومات

الوقاية من 

األمراض 

والخدمات 
الصحية للجميع

تدريب وتأهيل 

مقدمي 
الرعاية



مفاهيم ومقاربات جديدة 

الشيخوخة 

النشطة

دورة الحياة

ة مقاربة حقوقي

لكبار السن

المساواة بين 

الجنسين

تبادل الدعم 

بين األجيال

االستناد إلى 

األدلة

الشراكة بين 

أصحاب 

المصلحة



أهداف خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة

تمكينيةتهيئة بيئة 
وداعمة

السكن والبيئة 
المعيشية، 

الشيخوخة في 
المكان، دعم 

مقدمي الرعاية، 
الحماية من سوء 
المعاملة والعنف، 
الصور اإليجابية 

للشيخوخة

توفير الخدمات الصحية
والرفاه في سن 

الشيخوخة

تعزيز الصحة، 
وتوفير الخدمات 
الصحية للجميع، 

أخصائييتدريب 
الرعاية الصحية 
والصحة العقلية، 

واإلعاقة

كبار السن والتنمية

المشاركة النشطة 
في المجتمع، 
العمل، تأمين 

الدخل والحماية 
االجتماعية، التعليم 
والتدريب، الهجرة، 

التضامن بين 
األجيال، حاالت 

الطوارئ

األشخاص في كل مكان"بناء مجتمع لجميع األعمار يضمن قدرة : الهدف

". على التقدم في السن في كنف األمن والكرامة



المراجعة الرابعة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة
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