
A/63/95  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
1 July 2008 
Arabic 
Original: English 

 

 
240708    150708    08-40723 (A) 

*0840723* 

 ة والستونلثالدورة الثا
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٥٨البند 

:  السن متابعة السنة الدولية لكبار   : التنمية االجتماعية 
    اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة

     متابعة اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة  
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
، يـوجز نتـائج الـدورة       ٦٢/١٣٠ الـذي أعـد تلبيـة لقـرار اجلمعيـة العامـة              هذا التقريـر،   

األوىل الســتعراض وتقيــيم خطــة عمــل مدريــد الدوليــة املتعلقــة بالــشيخوخة، ويتــضمن خمطــط 
وخيتتم التقرير برفع عـدد مـن التوصـيات        . إطار التنفيذ االستراتيجي الذي طلبته اجلمعية العامة      

 .ا للنظر فيه العامةاجلمعيةإىل 
 
 

 

 * A/63/150. 



A/63/95
 

2 08-40723 
 

 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٣-١
ــة -ثانيا   ــة املتعلقـ ــد الدوليـ ــل مدريـ ــة عمـ ــيم خطـ ــتعراض وتقيـ ــدورة األوىل السـ ــائج الـ نتـ

.بالشيخوخة       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٢٧٣-٣
.اجلوانب الوطنية والدولية: تنمية القدرات -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧١٣-٢٨
تنفيــذ خطــة عمــل مدريــد الدوليــة املتعلقــةخمطــط إلطــار تنفيــذ اســتراتيجي مقتــرح ل  -رابعا  

. مستقبال     الشيخوخة     ب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٦٣١٦-٣٨
.الغرض من اإلطار وأهدافه -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣١٧-٤١
.هيكل اإلطار وعناصره الرئيسية -بــــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٩١٧-٤٤
.االستراتيجي للتنفيذطار وضع اإلجراءات إ -جيم    . . . . . . . . . . . . . . .٦٣٢٤-٦٠

.ل املستقبعمل يفتوصيات بشأن ال -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٨٢٥-٦٤
 



A/63/95  
 

08-40723 3 
 

 مقدمة -أوال  
، شــجعت ‘‘متابعــة اجلمعيــة العامليــة الثانيــة للــشيخوخة’’ املعنــون ٦٢/١٣٠يف القــرار  - ١

 الـدول األعـضاء علـى تعزيـز جهودهـا لتنميـة قـدراهتا علـى التـصدي ألولويـات                      العامـة  اجلمعية
عمـل مدريـد الدوليـة    التنفيذ الوطنية اليت حتددت خالل الدورة األوىل الستعراض وتقييم خطة    

 اجلمعيـة   أن يقـدم إىل     العام األمنيويف نفس القرار، طُلب إىل      . )١(٢٠٠٢املتعلقة بالشيخوخة،   
 ويـستند هـذا التقريـر إىل املعلومـات          .ة والـستني تقريـرا عـن تنفيـذ القـرار          العامة يف دورهتا الثالث   

طنيـة، واملعلومـات الـواردة      الواردة من الدول األعضاء يف شكل تقارير االستعراض والتقييم الو         
ــممــن جلــان   ــصعيد       املتحــدةاألم ــى ال ــة عل ــيم املبذول ــة عــن جهــود االســتعراض والتقي  اإلقليمي

 .  العامةاألمانةاإلقليمي، ومن املعلومات األخرى املتوفرة لدى 
ويشكل تقييم السياسات والتشريعات املوجودة أساسا طيبـا لبنـاء القـدرة علـى وضـع                 - ٢

وباإلضافة إىل عرض النتائج املنبثقة عن دورة اسـتعراض وتقيـيم           . ذها مستقبال السياسات وتنفي 
خطة عمل مدريـد الـيت متـت خـالل الـدورة الـسادسة واألربعـني للجنـة التنميـة االجتماعيـة يف                       

، يتضمن التقرير أيضا خمططـا إلطـار التنفيـذ االسـتراتيجي لتحـسني تنفيـذ                ٢٠٠٨ فرباير/شباط
 .ملقبلةخطة مدريد يف السنوات ا

 
نتــائج الــدورة األوىل الســتعراض وتقيــيم خطــة عمــل مدريــد الدوليــة         -ثانيا  

 بالشيخوخة املتعلقة
 ٢٠٠٨-٢٠٠٧متت الدورة األوىل السـتعراض وتقيـيم خطـة عمـل مدريـد يف الفتـرة            - ٣

وكانـت  . خالل الدورتني اخلامـسة واألربعـني والـسادسة واألربعـني للجنـة التنميـة االجتماعيـة               
ــارير ــاماألمــني تق ــدورتني ول   الع ــاتني ال ــيت أعــدت هل ــة، ال ــةلجمعي ــشري إىل التطــورات   العام ، ت

للـشيخوخة   الرئيسية واالجتاهات البارزة يف جمال الشيخوخة منذ انعقـاد اجلمعيـة العامليـة الثانيـة     
 ، وتوجز النتائج األولية لعمليـة االسـتعراض والتقيـيم   )Corr.1  وE/CN.5/2007/7 (٢٠٠٢عام 

)E/CN.5/2008/7و  Corr.1 .(    اإلقليميــة  املتحــدةاألمــموباإلضــافة إىل ذلــك، وجهــت جلــان 
مذكرة إىل الدورة السادسة واألربعني للجنة التنمية االجتماعية بشأن أنشطة التنفيذ يف منـاطق              

 ).E/CN.5/2008/2(كل منها 
  العامـة ةاألمانـ وإىل جانب مـا تقـدم، أعـدت إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة ب                - ٤

وكـان  . تقريرين حتليليني رئيسيني يتصال بالدورة األوىل الستعراض وتقييم خطـة عمـل مدريـد             
__________ 

،  املتحـدة  األمـم منـشورات    (٢٠٠٢ أبريـل /نيـسان  ١٢-٨تقرير اجلمعية العاملية الثانية للـشيخوخة، مدريـد،          )١( 
 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )No. 02.IV.4م املبيع رق
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، مكرسـا ملوضـوع     ٢٠٠٧دراسة احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل لعـام         املنشور األول،   
، وهــو يعــرض حتلــيال شــامال لالجتاهــات والقــضايا ذات   التنميــة يف عــامل آخــذ يف الــشيخوخة 

. )٢(صلة الوثيقة بالشيخوخة وما يترتب عليها من آثـار علـى التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة             ال
، فكان يـسلط الـضوء علـى األولويـات اإلقليميـة،            الشيخوخةاألبعاد اإلقليمية حلالة    أما منشور   

ــة        ــاطق اإلقليمي ــد يف املن ــذ خطــة مدري ــة، يف ســياق تنفي ــسياسات العام فــضال عــن تطــورات ال
 .)٣( اإلقليمية املتحدةاألمم تغطيها جلان اخلمس اليت

ــيم خطــة عمــل        - ٥ ــدورة األوىل الســتعراض وتقي ــاملي مــن ال ــام اجلــزء الع وحتــضريا الختت
ــة مــؤمترات وحلقــات دراســية وحلقــات عمــل    املتحــدةاألمــممدريــد، عقــدت جلــان    اإلقليمي

، ُعقـد   ٢٠٠٧ تـوبر أك/ األول تـشرين ويف  . لالستعراض والتقييم على نطـاق مناطقهـا اإلقليميـة        
اجتماع رفيع املستوى بشأن استعراض وتقييم خطة مدريد على الـصعيد اإلقليمـي يف ماكـاو،                

 شرينويف تـ . الصني، غطى منطقة آسيا واحمليط اهلادئ وأسفر عـن اعتمـاد وثيقـة نتـائج ماكـاو                
يف  الـشيخوخة ، عقدت اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا مـؤمترا وزاريـا حـول               ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين

التحـديات  : جمتمـع جلميـع األعمـار     ’’، أسـفر عـن اعتمـاد إعـالن وزاري بعنـوان             إسـبانيا ليون،  
ــ. ‘‘والفــرص املتاحــة ــاينشرينويف ت ــوفمرب/ الث ــا،   ٢٠٠٧ ن ــا، إثيوبي  أيــضا، ُعقــد يف أديــس أباب

وعــالوة علــى ذلــك، ُنظمــت يف عمــان، .  يف أفريقيــاالــشيخوخةاجتمــاع لفريــق خــرباء حــول 
ــة در ــة        األردن، حلق ــة املتعلق ــد الدولي ــل مدري ــة عم ــيم خط ــن اســتعراض وتقي ــة ع ــية إقليمي اس

 كـــانونوأخـــريا، ُعقـــد يف برازيليـــا، الربازيـــل، يف . بالـــشيخوخة غطـــت منطقـــة غـــرب آســـيا
 ملناقـشة االسـتعراض     الـشيخوخة ، املؤمتر احلكومي الـدويل الثـاين املعـين ب         ٢٠٠٧ ديسمرب/األول

يكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، أسـفر عـن اعتمـاد        والتقييم على الصعيد اإلقليمي يف أمر 
وعرضـت األمانـات التنفيذيـة للجـان اإلقليميـة نتـائج هـذه االجتماعـات علـى                  . إعالن برازيليـا  

 . ٢٠٠٨ فرباير/شباطجلنة التنمية االجتماعية يف دورهتا السادسة واألربعني يف 
تفاوتة يف أفضل األحـوال، مـع اخنفـاض    وأبلغت اللجنة االقتصادية ألفريقيا عن نتائج م     - ٦

 الـشيخوخة مستويات التنفيذ لكل من خطة مدريـد وإطـار الـسياسات وخطـة العمـل املتعلقـة ب                
 الــسكان شــيخوخةلـدى االحتــاد األفريقـي، فــضال عـن تــدين مــستويات الـوعي باالرتبــاط بـني      

 الـسكان،   شيخوخةوتسلم احلكومات األفريقية بصفة عامة بالتحديات اليت تطرحها         . والتنمية
وحاولت بضعة بلدان إدماج الشواغل املتعلقة بكبار السن يف صلب عملية وضـع الـسياسات،               

__________ 
، منـشورات  الـشيخوخة خـذ يف  آ التنميـة يف عـامل   ‐ ٢٠٠٧دراسة احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل لعام     )٢( 

 .A.07.II.C.1، رقم املبيع  املتحدةاألمم
 )٣( ST/ESA/3/8متاح على املوقع ، :http://www.un.org/esa/socdev/ageing/research_papers.html. 
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غـري أن الفعاليـة كانـت       .  يف سياسـاهتا للتنميـة االجتماعيـة       الـشيخوخة مع قيـام بعـضها بـإدراج        
 علـى   حمدودة نظرا لتضارب األولويات بالنسبة ملخصصات امليزانية والفتقار املؤسسات للقدرة         

وقد حظيت آليات احلماية االجتماعية باهتمام متزايـد، حيـث قامـت            . االستجابة بصورة فعالة  
. بعض البلدان باستحداث برامج للحماية االجتماعية أو التوسـع فيمـا لـديها مـن هـذه الـربامج          

 غري أن تغطية الضمان االجتماعي الرمسي كثريا ما تقتصر على املوظفني والعاملني يف االقتـصاد              
الرمسي، بينما تعتمد األغلبية الساحقة من كبار السن يف أحناء أفريقيا على احلمايـة االجتماعيـة                

ومـع ذلـك، فقـد شـهدت هـذه الـنظم غـري الرمسيـة للحمايـة االجتماعيـة، النقديـة                 . غري الرمسيـة  
والعينية على حد سواء، تراجعا يف العقود األخرية بـسبب تآكـل نظـم األسـرة املمتـدة وسـرعة                    

ــة      . زحــف العمــراين ال ــراد املتخصــصني لتلبي ــام يف اخلــدمات املتخصــصة واألف ــاك نقــص ع وهن
 يف القـارة    اإليـدز / نقص املناعة البشرية   فريوسوأدى انتشار   . االحتياجات الصحية لكبار السن   

ورغم تزايد أعـداد األشـخاص      . إىل تقويض الرعاية اخلاصة واالحتياجات الصحية لكبار السن       
ــة   اإليــدز/نقــص املناعــة البــشرية  فــريوساملــصابني ب ، فــإهنم يظلــوا مــستبعدين مــن بــرامج املراقب

 .الروتينية، وال يتلقون سوى القليل جدا من خدمات الوقاية والتوعية والعالج
ويتمثل التحدي الرئيسي لربامج الضمان االجتماعي يف توسيع نطاق التغطية ومعاجلـة             - ٧

م البلـدان لتحـسني نظمهـا الـصحية وإعـادة توجيـه             وحتتـاج معظـ   . مسألة االستبعاد االجتمـاعي   
الرعاية الصحية والعاملني يف جمال الصحة حنو تلبية احتياجات الـسكان الـذين تـزداد أعمـارهم          

ــسياسات العامــة     . بــصورة ســريعة  ــدان إىل البيانــات واملعلومــات وحبــوث ال وتفتقــر معظــم البل
مزيـد مـن البحـوث املـستندة إىل األدلـة           ومن مث فإن هناك حاجة لل     :  حتديدا الشيخوخةاملتصلة ب 

ــات مبخصــصات يف         ــر املطالب ــسياسات وتربي ــة وضــع ال ــه عملي ــة لتوجي ــات الالزم ومجــع البيان
كما أن هناك افتقارا إىل العمليات التشاركية للحوار وصنع القرار الـيت تـضم مجيـع          . امليزانيات

سياسات واخلطـط هبـم،   أصحاب املصلحة، مبن فيهم كبـار الـسن، مـن أجـل حتـسني ارتبـاط الـ               
فــضال عــن نقــص التعــاون والتنــسيق املــشترك بــني القطــاعني العــام واخلــاص ومنظمــات اجملتمــع 

فهنــاك الكــثري مــن احلــدود والقيــود  . املــدين مــن أجــل تعزيــز التــدخالت الفعالــة والنــهوض هبــا 
ذ اخلطـط  املفروضة على القدرات يف املؤسسات العامة ومنظمات اجملتمع املدين ممـا يعرقـل تنفيـ             

 . على حنو فعال
وللنهوض جبهود التنفيذ على الـصعيدين القطـري واإلقليمـي فيمـا يتعلـق خبطـة مدريـد              - ٨

ــا        ــصادية ألفريقي ــة االقت ــي، تعتــزم اللجن ــاد األفريق ــار سياســات االحت ــز القــدرات  ) أ(وإط تعزي
الـشواغل  إدمـاج   ) ب(؛  الـشيخوخة املؤسسية والبـشرية للتـصدي للتحـديات املتعـددة املتعلقـة ب           

ــة ب ــشيخوخةاملتعلق ــر       ال ــن الفق ــتراتيجيات احلــد م ــة، وخباصــة اس  يف سياســات وخطــط التنمي
ــنظم الــصحية؛   ــة يف الــشيخوخةدعــم البحــوث املتعلقــة ب ) ج(واســتراتيجيات تطــوير ال  والتنمي
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أفريقيا، وخباصة يف جماالت من قبيل أثر تغـري املنـاخ علـى معيـشة النـاس، وال سـيما يف املنـاطق                      
ة، وتعليم الكبار، والتدريب واألمية، وتوفري اإلسكان واملياه، وحتـسني مرافـق اإلصـحاح              الريفي

تقـــدمي املـــساعدة إىل احلكومـــات لـــدعم تنفيـــذ الـــسياسات واخلطـــط املتعلقـــة   ) د(والـــصحة؛ 
تقدمي الدعم إىل احلكومـات     ) هـ( بتخصيص ميزانيات حمددة لشواغل كبار السن؛        الشيخوخةب

ع أصحاب املصلحة الرئيسيني، مبن فيهم كبار الـسن وجممـل منظمـات        ات جلمي آليالستحداث  
اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، للدخول يف حوار مع القطـاع العـام إلثـراء عمليـة صـنع القـرار                    

مساعدة احلكومات يف حتـري نطـاق التعـاون والتنـسيق والـدعم املـشترك بـني                 ) و(باملعلومات؛  
 .املدين ملعاجلة شواغل كبار السنالقطاعني العام واخلاص واجملتمع 

وتدرك اللجنة االقتـصادية ألوروبـا وجـود العديـد مـن التحـديات، وكـذلك الفـرص،                    - ٩
فيما يتعلق بكبار السن يف املنطقـة اإلقليميـة، حيـث نـسبة الـسكان مـن كبـار الـسن هـي نـسبة                        

ا شــيخوخة وللتــصدي للتحــديات الــيت تطرحهــ. مرتفعــة تارخييــا وال تــزال آخــذة يف االرتفــاع 
ــضع          ــة ت ــة إقليمي ــا أول جلن ــصادية ألوروب ــة االقت ــت اللجن ــات، كان ــسبة للحكوم ــسكان بالن ال

 اإلقليميـة   سـتراتيجية ومت إقـرار اال   .  لتنفيذ خطة عمل مدريد علـى الـصعيد اإلقليمـي          استراتيجية
للجنة لتنفيذ خطـة عمـل مدريـد يف املـؤمتر الـوزاري املعـين بالـشيخوخة الـذي ُعقـد يف بـرلني،                        

، بعــد مخــسة أشــهر فحــسب مــن اجلمعيــة العامليــة الثانيــة        ٢٠٠٢ ســبتمرب /أيلــولملانيــا، يف أ
 التنفيذ اإلقليمية للجنة هي إطار يتـضمن عـشرة التزامـات هتـدف إىل                استراتيجيةو. للشيخوخة

دعم الدول األعضاء فيما تبذله من جهود لالستجابة على النحو الواجب للتحديات والفـرص              
 . السكان من أجل إقامة جمتمع جلميع األعماراملتعلقة بشيخوخة

 اإلقليمية من خـالل     ستراتيجيةوقامت أمانة اللجنة االقتصادية ألوروبا بتيسري تنفيذ اال        - ١٠
تشجيع إقامة الشراكات بني أصحاب املصلحة الرئيسيني يف املنطقة اإلقليمية، أال وهي الـدول              

، أنــشئت ٢٠٠٦-٢٠٠٤ويف الفتـرة  . كادمييـة األعـضاء ومنظمـات اجملتمـع املــدين والـدوائر األ    
 لتبادل اخلـربات ودعـم تنميـة القـدرات يف           الشيخوخةشبكة من مراكز التنسيق الوطنية املعنية ب      

وأقيمــت شــراكة مــع املركــز األورويب لــسياسات وحبــوث الرفــاه . كافـة مراحــل عمليــة التنفيــذ 
موضــوعية لرصــد تنفيــذ   بــدعم مــن حكومــة النمــسا لتقــدمي مــسامهات      ) فيينــا(االجتمــاعي 

 . اإلقليميةستراتيجيةاال
 تقريرا وطنيـا سـاعد حتليلـها علـى كـشف      ٥٣وتلقت أمانة اللجنة االقتصادية ألوروبا      - ١١
ويف .  اإلقليميـة سـتراتيجية جنازات الكربى، فضال عن جوانب القـصور الرئيـسية يف تنفيـذ اال     إلا

 العـشرة الـيت     اإللتزامـات  يف مجيـع     حني كان مـن املمكـن مالحظـة إحـراز تقـدم ال يـستهان بـه                
 كانت حتظى بقدر من االهتمـام أكـرب بكـثري           اإللتزام، فإن بعض جماالت     ستراتيجيةتضمنتها اال 
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 اإللتزامـات وحسب ما ورد يف تقارير البلـدان اخلمـسة والـثالثني، فـإن              .  من اجملاالت األخرى  
م احلمايــة االجتماعيــة  نظــ: ٤ اإللتــزامالــيت متتعــت بــأكرب قــدر مــن االهتمــام كانــت تــضم        

أسواق العمـل   : ٥ اإللتزام؛ و ) بلدا ١٢(نوعية احلياة والصحة والرفاه     : ٧ اإللتزام؛ و )بلدا ١٦(
 ). بلدان٥(املشاركة : ٢ اإللتزام؛ و) بلدان٨(

وقامــت الغالبيــة العظمــى مــن البلــدان املبلّغــة باعتمــاد وثــائق بــرامج وطنيــة شــاملة عــن  - ١٢
وأكــدت احلكومــات علــى أمهيــة التعــاون مــع منظمــات  . ياغتهاالــشيخوخة أو هــي بــصدد صــ 

ويف هـذه األثنـاء، مل يتوسـع تطبيـق          . تشاركي يف أنشطة التنفيـذ    النهج  الاجملتمع املدين وتشجيع    
النهج التشاركي املنطلق من القاعدة إىل القمـة يف عملـييت االسـتعراض والتقيـيم علـى املـستوى                   

ــة ا    ــه جلن ــا أوصــت ب ــوطين، علــى حنــو م ــة  ال ــة االجتماعي ــصادي   (لتنمي ــرار اجمللــس االقت انظــر ق
 ).٢٠٠٣/١٤واالجتماعي 

وساعدت مداوالت املؤمتر اإلقليمي املعقـود يف ليـون علـى حتديـد أولويـات العمـل يف                   - ١٣
تعمـــيم منظـــور : املـــستقبل فيمـــا يتعلـــق بالـــشيخوخة يف منطقـــة اللجنـــة االقتـــصادية ألوروبـــا 

كبـار  ؛ ومتكـني    كبـار الـسن    ل إجيابيـة ات؛ وتـرويج صـورة      الشيخوخة يف خمتلف جماالت السياس    
مـن أجـل القـضاء علـى       وتشجيع مشاركتهم الكاملـة؛ وتعـديل نظـم احلمايـة االجتماعيـة     السن

الفقــر واالســتبعاد االجتمــاعي والتقليــل منــهما وحتــسني جــودة احليــاة جلميــع الفئــات العمريــة؛  
السن مع التمتع بقدر أفضل من الـصحة        وتعزيز السياسات اليت متكن األشخاص من التقدم يف         

واألمن والعيش باستقاللية وبكرامة؛ وتطـوير خـدمات اجتماعيـة مـستدامة أكثـر جـودة فـضال           
؛ وتعزيـز النمـو االقتـصادي يف         مـن كبـار الـسن      لمحتـاجني لصحية طويلـة األجـل      الرعاية  العن  

ات الـيت اكتـسبها   جمتمع آخذ يف الشيخوخة مـن خـالل االنتفـاع الكامـل مـن اخلـربات والقـدر          
 على مّر حيـاهتم؛ وتـشجيع التـضامن فيمـا بـني األجيـال؛ ووضـع سياسـات مالئمـة              كبار السن 

لألســرة هبــدف التوفيــق بــني العمــل واحليــاة األســرية مــن أجــل معاجلــة التحــديات النامجــة عــن   
وإمجــاال، أكــد إعــالن . االخنفــاض الــشديد ملعــدالت الــوالدة وشــيخوخة الــسكان يف املــستقبل 

 املتعهـد هبـا إزاء جـدويل أعمـال مدريـد وبـرلني وشـدد جمـددا علـى                    اإللتزاماتن من جديد    ليو
 يف  بقـدر مـا يتـيح فرصـا        إزاء جمتمـع مـن مجيـع األعمـار ينطـوي علـى حتـديات                 كلياتباع هنج   
 .نفس الوقت

 العديـد  ضىويف منطقة اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب، أفـ            - ١٤
 غـري أن التقـدم احملـرز ظـل متفاوتـا بدرجـة              كبار السن،  اجلهود إىل حتسن ملحوظ يف حالة        من

ــد مــن      . كــبرية ــدخل دور هــام يف جــدول أعمــال العدي ــة ال ويف اجلانــب اإلجيــايب، كــان حلماي
 مل يكـن  مـن كبـار الـسن ممـن    لفقـراء  ل محايـة خاصـة     تـوفر احلكومات، من خالل وضـع بـرامج        
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وحاولـت احلكومـات أيـضا النـهوض        . ام احلمايـة االجتماعيـة الرمسـي      بإمكاهنم املـسامهة يف نظـ     
ولـوحظ إيـالء اهتمـام متزايـد بـالثغرات      .  املبادرات املثمرةتشجيع وكبار السن بتوظيف عمال   

 وُبــذلت جهــود خاصــة لتكييــف اخلــدمات الــصحية وفــق       ،امللموســة يف اخلــدمات الــصحية  
مات الرعايـة املتخصـصة، مبـا يف ذلـك          وبصفة خاصة، جرى تعزيز خد    . كبار السن احتياجات  

. اإليــواء يف املستــشفى والعنايــة اخلارجيــة باملرضــى والرعايــة املرتليــة وتــوفري اخلــدمات العاجلــة  
 وعلم الشيخوخة، مبا يف ذلك حتـسني        نيسناملتعزيز التدريب يف جمايل طب      إىل   البلدان   وسعت

ــية  ــاهج الدراس ــة ا   . املن ــشاء مؤســسات الرعاي ــبريا   وأخــريا، شــهد إن ــة األجــل حتــسنا ك  ،لطويل
واتيــة املبيئــات الويف ســياق تــشجيع . وُوضــعت أنظمــة إضــافية تــنظم إنــشاء هــذه املؤســسات  

 والتمييــز ضــدهم، اإلســاءة إىل كبــار الــسنداعمــة، ركــزت بلــدان املنطقــة أيــضا علــى منــع الو
ل علـى  إضافة إىل تعزيز شبكات احلماية االجتماعية والشبكات األسرية وحتـسني سـبل احلـصو             

 .السكن الالئق
ومن ضمن املشاكل الرئيسية اليت يتعني معاجلتها يف املنطقة، مثة استمرار تـدين التغطيـة             - ١٥

اليت تتيحها آليات احلماية االجتماعية، إضـافة إىل جـودة االسـتحقاقات واخلـدمات الـيت كـثريا                  
ــة لآلمــال   ــا تكــون خميب حية ظــاهرة  يف فــرص الوصــول إىل اخلــدمات الــص  ظــل التفــاوت يو. م

ومـا زال هنـاك   .  بالرعايـة الـصحية اجليـدة متتعـا كـامال       كبار السن مستمرة، مما حيول دون متتع      
ــه يف هــذا اجملــال يف خمتلــف أحنــاء املنطقــة     ــدماج  . الكــثري ممــا ينبغــي عمل وتكتــسي مــسألتا االن

نبغـي   ومـا زال هنـاك الكـثري ممـا ي          ، ومـشاركتهم الـسياسية أمهيـة كـبرية        لكبار السن االجتماعي  
ومـا زال   .  للـشيخوخة  جيابيـة اإلصور  الـ  وتعزيـز    لكبـار الـسن   حتقيقه لتحسني املشاركة النـشطة      

 ومل يكـن    ، غري قادرين على املشاركة الكاملة يف اختاذ القرارات الـيت متـس رفـاههم              كبار السن 
ــة      ــربامج واخلطــط احلكومي ــصميم أو صــياغة ال ــد ت ــل أحــد  . ألصــواهتم دائمــا صــدى عن ويتمث

 يف إجياد جمموعة مـن اآلليـات علـى املـستوى الـوطين مـن أجـل تطبيـق                    لبالغة األمهية االتحديات  
وعلى الرغم من اجلهـود املبذولـة    . األحكام املنصوص عليها يف التشريعات والسياسات الوطنية      

 ،للتوعية مبسائل الشيخوخة، مل تعامل الشيخوخة بوصفها من األولويات يف السياسات العامـة            
 .ت املؤسسية دون مستوى التوقعات يف هذا اجملالوما زالت اآلليا

ــين        - ١٦ ــاين املعـ ــدويل الثـ ــومي الـ ــي احلكـ ــؤمتر اإلقليمـ ــد يف املـ ــا املعتمـ ــالن برازيليـ ويف إعـ
، ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٦بالشيخوخة يف أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب يف            

وآليــات رصــد حلمايــة حقــوق اإلنــسان   اقتــرح املمثلــون، يف مجلــة أمــور، إنــشاء أطــر قانونيــة   
، سـواء كـانوا يعيـشون يف مرافـق مؤسـسات اإلقامـة الطويلـة                لكبـار الـسن   واحلريات األساسية   

األجل أو يف بيوهتم اخلاصة، وتيسري صياغة وإنفاذ قوانني وبرامج من أجل منـع االعتـداء علـى                   
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كمــا تعهــدوا . )٤( وهجــرهم وإمهــاهلم وإســاءة معاملتــهم وممارســة العنــف ضــدهم كبــار الــسن
تـشجيع صـياغة اتفاقيـة بـشأن حقـوق          ’’بتنظيم املشاورات مع احلكومات يف املنطقة مـن أجـل           

 .)٥(“ ضمن إطار األمم املتحدةكبار السن
ومــن مجلــة النتــائج الرئيــسية لالجتمــاع الرفيــع املــستوى املعــين باالســتعراض اإلقليمــي   - ١٧

دية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، زيـادة            الذي نظمته اللجنة االقتصا    ،خلطة عمل مدريد  
عــدد اآلليــات املؤســسية الــيت أُنــشئت وكــذلك اخلطــط والــسياسات واالســتراتيجيات وآليــات  

إضـافة إىل ذلـك، أقيمـت عالقـات قويـة بـني             . الرصد الوطنيـة فيمـا يتعلـق بـشيخوخة الـسكان          
مليــات إنــشاء أو توســيع وعمومــا، تالحــظ زيــادة يف ع. احلكومــات ومنظمــات اجملتمــع املــدين

 يف ديـارهم، إىل جانـب       كبـار الـسن    فضال عن تعزيز مبادرات بقاء       ،آليات احلماية االجتماعية  
ويساهم وضع برامج التـضامن     . لكبار السن مبادرات اخلدمات املرتلية املتكاملة والبيئة املالئمة       

املتعلقـة بالـشيخوخة يف   فيما بني األجيال وزيادة الوعي، عن طريق وسـائط اإلعـالم، باملـسائل      
 . يف املنطقةكبار السنزيادة االهتمام الذي حيظى به 

ــادئ         - ١٨ ــيا واحملــيط اهل ــة آلس ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــضاء يف اللجن ــدول األع ــد أن ال بي
ــسنوات اخلمــس املاضــية        ــى مــدى ال ــها عل ــيت واجهت ــصعوبات ال ــضا عــددا مــن ال . حــددت أي

ارد من أجل الربامج املتعلقة بالـشيخوخة، وزيـادة املعـارف           تزال هناك مشاكل يف تعبئة املو      فال
وتبقـى املنـاطق الريفيـة      . املتعلقة بالشيخوخة وخبطة عمل مدريد ذاهتا، إضافة إىل بناء القـدرات          

ونظــرا لــتغري اهلياكــل األســرية وتزايــد   . مــستبعدة إىل درجــة كــبرية مــن مبــادرات الــشيخوخة  
ــدعم ا   ــإن ال ــشار أســلوب االنفــرادي، ف ــسن ألســري املقــدم إىل  انت ــار ال ــت كب . قلص آخــذ يف ال

وُحــددت احلاجــة إىل اعتمــاد هنــج علــى امتــداد احليــاة إزاء الــشيخوخة والتحــضري مــدى احليــاة 
ويف ضــوء . لــشيخوخة ناجحــة، باعتبــار ذلــك هــدفا أمســى لعمليــات صــنع الــسياسات الوطنيــة 

خـدمات الرعايـة الـصحية اجليـدة     التحول الوبائي وتزايد األمراض املزمنة، سـتزداد أمهيـة تـوافر     
 .وامليسورة التكلفة يف املستقبل

 من قبيل حمدودية املوارد والـدخل       كبار السن ويف ظل التحديات الراهنة اليت يواجهها        - ١٩
غري املأمون والفقر واالستبعاد، تكتسي املشاركة الفعالة جلميـع أصـحاب املـصلحة أمهيـة بالغـة         

زيـادة  ) أ: (وتشمل أولويات العمـل يف املـستقبل      . يف املنطقة للنهوض بتنفيذ خطة عمل مدريد      

__________ 
إعــالن برازيليــا املعتمــد يف املــؤمتر اإلقليمــي احلكــومي الــدويل الثــاين املعــين بالــشيخوخة يف أمريكــا الالتينيــة      )٤( 

) LG/G.2359(ميــع األعمــار ومحايــة اجتماعيــة قائمــة علــى احلقــوق  حنــو جمتمــع جل: ومنطقــة البحــر الكــارييب
 .١٣ الفقرة

 .٢٦املرجع نفسه، الفقرة  )٥( 



A/63/95
 

10 08-40723 
 

مــستوى إدمــاج وتعمــيم الــشواغل املتعلقــة بالــشيخوخة يف الــسياسات الوطنيــة واســتراتيجيات  
كفالـة  ) ج(إنـشاء وتعزيـز نظـم متعـددة الـدعائم للـضمان االجتمـاعي؛               ) ب(احلد مـن الفقـر؛      

ودة اجلـ تاحـة وذات    امليـسورة التكلفـة و    املماعيـة   جتالتسكينية وا التأهيلية و الصحية و الدمات  اخل
 مـن   لكبـار الـسن   هتيئـة بيئـات ماديـة مالئمـة         ) د(ناسـبة ثقافيـا؛     امل و لكبار السن الئمة  املعالية و ال

 يف ديارهم بغية كفالة مرافـق وخـدمات صـحية يـسهل الوصـول               كبار السن أجل تشجيع بقاء    
بيئــة ماديــة خاليــة مــن احلــواجز تتــوافر فيهــا تعزيــز ) هـــ(إليهــا علــى مــستوى اجملتمعــات احملليــة؛ 

 كبـار الـسن  وسائل النقل واملرافق العامة واخلدمات واملعلومات واالتصاالت لتلبيـة احتياجـات         
 كبـار الـسن   تصميم الـسياسات املناسـبة الحتياجـات أجيـال          ) ف(املتعلقة بسهولة االستعمال؛    

 .يف احلاضر واملستقبل
، )اإلسـكوا (شطة اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا          ويف املنطقة املشمولة بأن    - ٢٠

مشلت التدابري احلكومية املتخذة يف تنفيذ خطة عمل مدريد إنشاء جلان وطنيـة تـضم يف أغلـب                  
هى وانتـ . احلاالت ممثلني من القطاعني اخلاص والعام ويرأسها عـادة وزيـر الـشؤون االجتماعيـة              

مـا تعكـف بلـدان أخـرى        نيـة تتعلـق بالـشيخوخة، بين       وط عدد من البلدان من صـياغة سياسـات       
ويف العديـد   .  عمل اجتماعية متكاملة تتضمن سياسـات خاصـة بالـشيخوخة          على إعداد خطط  

، كبـار الـسن   ل موجهـة من البلدان، تشمل السياسات والربامج العامة احلاليـة خططـا ومـشاريع             
 لكبـار الـسن    يزال تـوفري الرعايـة       وعموما، ال . غري أن هذه األنشطة كثريا ما تفتقر إىل التنسيق        

ــى أســاس خــريي   ــا      ،قائمــا عل ــدال مــن أن يكــون هنجــا إمنائي ــا حنــو تقــدمي اخلــدمات ب  وموجه
ويف العديـد مـن بلـدان املنطقـة، شـهدت اخلـدمات الـصحية زيـادة يف                  . حقوقيا أو تـشاركيا    أو

ة يف بلـدان جملـس      عدد املراكز املتخصصة، ومراكز الرعاية النهارية والعيـادات املتنقلـة، وخاصـ           
 يف كليــات الطــب والدراســات نيسناملــوقــد أدرجــت بعــض البلــدان طــب . التعــاون اخلليجــي

 .املتعلقة مبسائل الشيخوخة يف املدارس واجلامعات
ونتيجة لـتغري أسـاليب احليـاة والترتيبـات املعيـشية، تنـاقص احتمـال قيـام أفـراد األسـرة             - ٢١

. لـضعفاء فيهـا، وخاصـة ذوي االحتياجـات اخلاصـة منـهم             ا لكبار السن الواحدة بتوفري الرعاية    
، اإلنـاث وأدى ارتفاع معدل ترمل النساء أيضا إىل زيـادة يف عـدد األسـر املعيـشية الـيت تعيلـها                     

ونظــرا لعــدم . ممــا يعــرض األســرة إىل الــضعف وقــد يتــسبب يف مــشاكل نفــسية وصــحية شــىت 
 العمـل بعـد     كبـار الـسن    معظـم     أو عدم كفايتها، يواصـل     لكبار السن وجود معاشات خمصصة    

والغالبيــة العظمــى مــن النــساء العربيــات ال يعملــن يف القطــاع . بلــوغهم ســن التقاعــد القانونيــة
 . يعتمدن على أرباح العائل إن وجدكبريات السن بالتايل، فإن ،االقتصادي الرمسي
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يات إذ تـسود مـستو  .  مـن حتـديات صـحية مـستمرة       كبار السن إضافة إىل ذلك، يعاين      - ٢٢
عالية من األمراض املزمنة يف بعض البلدان، مبعدالت تضاهي تلـك املـسجلة يف البلـدان األكثـر                  

ويف بلدان أخرى، وخاصة يف أفريقيا الشمالية، تنتشر األمـراض املعديـة والوبائيـة أكثـر                . تقدما
 أيــضا إىل كثــرة الــصعوبات الــيت تــواجههم يف أنــشطة احليــاة   كبــار الــسنويــشري . مــن غريهــا

ــةال ــؤهلني وأخــصائيي طــب        . يومي ــاملني امل ــام يف الع ــة نقــص ع ــك، مث ــإضــافة إىل ذل . نيسنامل
 .وردت إفادات عن تعذر احلصول على خدمات مرتلية متخصصة أو عدم توافرها كما
 يف احلياة العامة ومتثيلـهم يف اهليئـات التـشريعية عـامالن             كبار السن ويبدو أن مشاركة     - ٢٣

. اجملتمع، وهو غالبا ما يكون متصال بـالنفوذ االقتـصادي والـسياسي    يف هميرتبطان أكثر مبركز 
 بوصــفهم معــالني كبــار الــسنوال تــزال تنتــشر القوالــب النمطيــة الــسلبية بــشأن الــشيخوخة و  

 كبـار الـسن  وتالحظ احلاجة إىل اجلمعيات أو منظمات اجملتمع املدين اليت متثل مـصاحل     . ضعفاء
ومثة حاجـة ماسـة إىل إدمـاج منظـور متعلـق            . اع عن حقوقهم   واليت ميكنها الدف   ،أو احتياجاهتم 

بالشيخوخة يف اخلطط اإلمنائيـة علـى أسـاس تغطيـة مجيـع مراحـل احليـاة، حبيـث يتـسىن حتـسني                      
التعليم املـستمر مـدى احليـاة أو تـوفري تغذيـة أفـضل أو اتبـاع أسـلوب صـحي يف احليـاة خـالل                          

 .ل سنوات الشيخوخةسنوات العمر األوىل مبا يفضي إىل حياة أفضل خال
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ومؤسـسات أخـرى تابعـة ملنظومـة             وقدمت   - ٢٤

وميكـن تعزيـز اجلهـود املـشتركة مـع          . ملـساعدة الـدول األعـضاء يف املنطقـة        دعما  األمم املتحدة   
ها  وتــشجيع سياســة اجتماعيــة متكاملــة أساســ،مجيــع الــشركاء الــذين يتــشاطرون املــسؤوليات

وينبغـي أن هتـدف     . اإلنصاف وتكافؤ الفـرص والتـضامن فيمـا بـني األجيـال وحقـوق اإلنـسان               
 ،السياسات إىل توفري ما يكفي من الـضمان االجتمـاعي والرعايـة الـصحية يف سـن الـشيخوخة       

وينبغـي  .  من احلفاظ على نشاطهم والعـيش باسـتقاللية يف جمتمعـاهتم احملليـة             كبار السن ومتكني  
علـى  م املتحدة أن تضطلع بأنشطة تـدعم وتيـّسر إنـشاء نظـام للـدعم االجتمـاعي          لكيانات األم 
إضافة إىل ذلك، من األمهية مبكان حتسني قدرات األسـرة علـى         . رمسيالرمسي وغري   املستويني ال 
 وتعمــيم ، داخــل احملــيط األســري، مــن خــالل تــشجيع املــشاركة النــشطةكبــار الــسناالعتنــاء ب

 وإجــراء البحــوث وإعــداد البيانــات لالســتنارة هبــا يف  ، التنميــةسياســات الــشيخوخة يف عمليــة
 .برامج قائمة على األدلة/وضع سياسات

ويف مناطق األمم املتحدة بصفة عامة، قطعت الدول األعضاء أشواطا كـبرية يف تنفيـذ                - ٢٥
واتـــسمت اجلهـــود الـــيت بذلتـــها احلكومـــات يف جمـــال . كبـــار الـــسنسياســـات ختـــدم مـــصاحل 

وضـع آليـات جديـدة      ) أ (: حيث ركزت علـى    ،طاقها الواسع وطابعها االبتكاري   السياسات بن 
مــن قبيـــل املعاشـــات التقاعديــة االجتماعيـــة يف بعــض البلـــدان الناميـــة    (للحمايــة االجتماعيـــة  
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ــدما  إدخــال إصــالحات لتثبيــت نظــم التقاعــد واملعاشــات الق    أو ــر تق ــاطق األكث ؛ )ائمــة يف املن
تكييــف أســواق ) ج(؛ كبــار الــسنايــة الــصحية لتــشمل توســيع نطــاق اســتحقاقات الرع )ب(

 يف نيسناملـ زيـادة مـشاركة    ) د(العمل ونظـم الرعايـة لتتوافـق مـع تـسارع شـيخوخة الـسكان؛                
االهتمـام بالتـدريب يف     ) هــ (؛  كبـار الـسن   خمتلف جماالت اجملتمـع، مبـا يف ذلـك تـشجيع عمالـة              

) ف( علـيهم؛  واإلسـاءة  كبار الـسن منع التمييز ضد ) و( وعلم الشيخوخة؛ نيسناملجمايل طب   
 .تعزيز الوعي باملسائل املتعلقة بالشيخوخة

ومبــوازاة هــذه اإلجنــازات واجلهــود، تــرددت اإلشــارة إىل وجــود عقبــات حتــول دون     - ٢٦
ــها     ــد من ــل مدري ــة عم ــل خلط ــذ الكام ــة     ) أ: (التنفي ــم احلماي ــا نظ ــيت تتيحه ــة احملــدودة ال التغطي

ــة  ــة الرمسي ــنظم غــري    كبــار الــسنلاالجتماعي ، وخاصــة يف البلــدان الناميــة، إضــافة إىل تراجــع ال
الرمسيــة للحمايــة االجتماعيــة بــسبب عوامــل اهلجــرة والــتغريات الــيت تــشهدها هياكــل األســرة؛ 

؛ كبــار الــسن االفتقــار إىل ســبل احلــصول علــى الرعايــة واخلــدمات الــصحية املناســبة ل       ) ب(
 الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          يف اجملـاالت   لكبار الـسن  املشاركة احملدودة    )ج(

 يف جمـال التعلـيم والتـدريب    لكبـار الـسن  اإلمكانيات الضيقة املتاحة ) د(من احلياة االجتماعية؛  
 لتمكينـهم مـن قـضاء       كبـار الـسن   احلاجة إىل حتسني ترتيبـات احليـاة املـستقلة ل         ) هـ(املستمرين؛  

 من املطالبة حبقـوقهم كمـواطنني؛       كبار السن كني  االستثمار يف مت  ) و(شيخوختهم يف ديارهم؛    
 يف تقيــيم الــسياسات والــربامج املطبقــة حاليــا فيمــا يتعلــق       كبــار الــسن زيــادة مــشاركة  ) ز(

ــسكان؛   ــشيخوخة ال ــى احتياجــات   ) ح(ب ــز عل ــادة التركي ــسن زي ــار ال ــة؛  كب ــاطق الريفي  يف املن
ويـشكل االفتقـار إىل البيانـات       . كبـار الـسن   احلاجة إىل حتـسني تعمـيم الـشواغل املتعلقـة ب           )ط(

 .املصنفة حسب السن والنقص احلايل يف القدرات حجرة عثرة رئيسية
واإلمكانات املتاحة للتغلب على هذه العقبات تبعث على التفاؤل اسـتنادا إىل أحـدث               - ٢٧

الردود املسجلة يف دراسة استقـصائية جتريهـا األمـم املتحـدة حاليـا بـشأن الـسياسات الـسكانية                    
املية، حيث عكست درجة انشغال احلكومات فيما يتعلق بتحول اهليكل العمـري للـسكان،    الع

ــذين    ــدة للــسكان ال ــسبة املتزاي ــرعامــا  ٦٠ تبلــغ أعمــارهم وخاصــة الن وتــشري هــذه  . )٦(أو أكث
، وصف أكثر من نصف البلـدان املبلّغـة شـيخوخة           ٢٠٠٧الدراسة االستقصائية إىل أنه يف عام       

وحتـدد  .  مبـسألة شـيخوخة الـسكان      اإللتـزام ق بالغ، مما يدل علـى تزايـد         السكان بأهنا مصدر قل   
البلدان املتقدمة النمو شيخوخة السكان بوصفها ثـاين أكثـر القـضايا الدميغرافيـة حـساسية بعـد                  

اإليـدز، ويعتـرب أربعـة أمخـاس هـذه البلـدان مـسألة شـيخوخة               /وباء فريوس نقص املناعة البشرية    

__________ 
يف  ١٠الـصفحة  ) E.08.XIII.8منـشور األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع       (٢٠٠٧السياسات السكانية العامليـة لعـام     )٦( 

 .ينكليزالنص اال
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 يف املائــة مــن البلــدان الناميــة عــن تقيــيم مماثــل ٤٥أعربــت نــسبة و. الــسكان مــدعاة لقلــق بــالغ
اعتـربت نـسبة    فقـد   . ملسألة شيخوخة السكان وإن اختلف ذلك اختالفا كـبريا حـسب املنطقـة            

 يف املائة من بلدان أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب، علـى سـبيل املثـال، أن مـسألة           ٧٠
  .شيخوخة السكان تدعو للقلق البالغ

 
 اجلوانب الوطنية والدولية: تنمية القدرات - ثالثا 

أكــدت خطــة عمــل مدريــد علــى أن حتــسني وتركيــز التعــاون الــدويل كفــيالن بتعزيــز   - ٢٨
عملية التنفيذ وأهابـت بـاجملتمع الـدويل أن يـساعد البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتـصاداهتا                       

وحـددت خريطـة الطريـق لتنفيـذ خطـة عمـل            . لع هبا مبرحلة انتقالية يف جهود التنفيذ اليت تضط      
بناء القدرات الوطنية وتعميم منظور الشيخوخة يف اخلطـط       ) ، الفرع الثالث  A/58/160(مدريد  

ويف ضـوء التوصـيات الـواردة يف        . اإلمنائية الوطنية بوصفهما جانبني رئيسيني من عملية التنفيـذ        
القدرات الوطنية يف جمال الـشيخوخة البنيـة   خطة عمل مدريد، تشمل العناصر األساسية لتنمية  

التحتية القانونية واملؤسسية؛ وتـوافر املـوارد البـشرية؛ وحـشد املـوارد املاليـة؛ وإجـراء البحـوث                   
االسـتفادة مـن   ومجع البيانات وحتليلـها؛ ووضـع عمليـة سـليمة لرسـم الـسياسات، مبـا يف ذلـك                

وشـجعت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا         ). ثـاين ، الفرعـان األول وال    A/61/167انظر   (تعميم املسألة 
على أن تويل اهتمامـا أكـرب لبنـاء القـدرات مـن أجـل القـضاء علـى                    احلكومات   ٦١/١٤٢رقم  

، عـن طريـق تعمـيم مراعـاة قـضايا الـشيخوخة يف       النـساء منـهم  ، وخباصـة  كبار الـسن الفقر بني  
 .استراتيجيات القضاء على الفقر وخطط التنمية الوطنية

 العديــد مــن كيانــات األمــم املتحــدة بنــشاط يف جمــال تنميــة القــدرات يف إطــار ويعمــل - ٢٩
وينكـب معظـم هـذه الكيانـات علـى العمـل، كـل يف               . متابعة اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة    

شــعبة الــسكان يف إدارة الــشؤون (تــه التقليديــة، مبــا يف ذلــك مجــع البيانــات وحتليلــها ربجمــال خ
ألمم املتحدة، وصـندوق األمـم املتحـدة        باة، وكذلك شعبة اإلحصاءات     االقتصادية واالجتماعي 

؛ وصياغة السياسات والربامج السكانية الوطنية ونشرها، مبا يف ذلـك مـا يتعلـق منـها                 )للسكان
ــدريب املــوظفني    ــسكان وت ؛ وتقــدمي )صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان  (مبــسائل شــيخوخة ال

 سـبل تعزيـز سياسـاهتا الوطنيـة يف جمـايل التوظيـف              التوصيات إىل فرادى الدول األعـضاء بـشأن       
 ومـشاركتهم يف اسـتراتيجيات    كبار السن وتعزيز إدماج   ) منظمة العمل الدولية  (وسوق العمل   

وركــزت منظمــة ). منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة(التنميــة الريفيــة واألمــن الغــذائي 
نـاء القـدرات الـيت تـشمل خـدمات الرعايـة       الصحة العاملية اهتمامها على العديد من مبـادرات ب   

مـشروع  ( العـاملني يف املنـاطق احلـضرية         لكبار الـسن   وتوفري الدعم    لكبار السن الصحية األولية   
. ، وحتقيق التكامـل بـني سياسـات الرعايـة الـصحية واالجتماعيـة      )‘‘كبار السناملدن الرفيقة ب ’’



A/63/95
 

14 08-40723 
 

ــتقين لل    ــنظم   ومــا انفــك البنــك الــدويل يقــدم الــدعم الفــين وال بلــدان الــيت ُتجــري إصــالحات ل
وتعمـل اللجـان اإلقليميـة التابعـة لألمـم املتحـدة علـى إعـداد ونـشر                  . املعاشات التقاعدية لـديها   

االستراتيجيات اإلقليمية لتنفيذ خطة عمل مدريـد، مبـا يف ذلـك النـهج املتعلقـة بالـدورة األوىل                   
املساعدة التقنية املباشـرة إىل الـدول       عل تقدمي   جيغري أن نقص املوارد     . الستعراض وتقييم اخلطة  

 .األعضاء متقطعا يف أحسن األحوال
عمل العديد من املنظمات غري احلكومية الدولية بالتعاون مع احلكومات واملنظمـات            يو - ٣٠

ــة        ــة الوطني ــة ختطــيط التنمي ــشيخوخة يف عملي ــة بغــرض تعمــيم منظــور ال ــة الوطني غــري احلكومي
ــة ملــساعدة  ( ــاالرابطــة الدولي ــة   ) ر الــسنكب وتــشجيع وضــع وتنفيــذ سياســات تــستند إىل األدل
 ). واالحتاد الدويل املعين بالشيخوخةكبار السنالرابطة الدولية لعلم الشيخوخة وطب (

وتقــوم إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، منــذ اعتمــاد خطــة عمــل مدريــد،          - ٣١
ركـز التعــاون الـتقين علـى تطــوير    وي. مبـساعدة العديـد مــن الـدول األعـضاء يف تنفيــذها للخطـة     

 الــيت تنطــوي عليهــاالقــدرة الوطنيــة أو تعزيزهــا مــن أجــل مواجهــة التحــديات وانتــهاز الفــرص 
برنـامج اإلدارة   : وقد اسُتعني مبـصدرين لتمويـل أنـشطة التعـاون الـتقين مهـا             . شيخوخة السكان 

بنــاء القــدرات ’’، مــشروع حــساب التنميــة املعنــون ٢٠٠٦العــادي للتعــاون الــتقين ومنــذ عــام 
ومــن ضــمن البلــدان الــيت شــهدت هــذه . ‘‘ يف األهــداف واألطــر اإلمنائيــةكبــار الــسنإلدمـــاج 

 وغرينــادا ، والــسنغال،ونيفــيس وســانت كيــتس ، وترينيــداد وتوبــاغو،أرمينيــا: األنــشطة هنــاك
 . ومولدوفامصر، و، وكينيا، والكامريون، وكازاخستان،وقريغيزستان

شارية مشتركة بني إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة وصـندوق          ونتيجة لبعثة است   - ٣٢
 وطنيـة   اسـتراتيجية ، قـررت احلكومـة وضـع        ٢٠٠٧األمم املتحدة للـسكان إىل أرمينيـا يف عـام           

بــشأن الــشيخوخة تــستند إىل األدلــة املــستمدة مــن دراســة استقــصائية وطنيــة عــن الــشيخوخة   
لبيانـات يف حلقـة عمـل تعقـد يف وقـت الحـق        وسـتقدم ا  . ٢٠٠٨يونيـه   /اسُتكملت يف حزيران  

 .٢٠٠٨من عام 

 نظمــت اإلدارة أيــضا بعثــة إىل الكــامريون قامــت بإشــراك احلكومــة ،٢٠٠٧ويف عــام  - ٣٣
ــة لتقيــيم االحتياجــات     ــع املــدين يف عملي ــة استقــصائية     . واجملتم ــة حاليــا دراس وجتــري احلكوم

خة يف البلـد متهيـدا إلجـراء مـشاورات          للمنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال قضايا الشيخو       
تــشاركية مــع أصــحاب املــصلحة يف كــل منطقــة مــن أجــل تقــدمي إســهامات يف صــياغة خطــة   

 وُعقـدت  ، تقييم لالحتياجـات يف غرينـادا  ٢٠٠٧كما أُجري يف عام . وطنية بشأن الشيخوخة  
ــشيخوخة       ــشأن ال ــة ب ــة عمــل مــن أجــل إعــداد أول مــشروع خلطــة عمــل وطني وعقــب . حلق

ات مـــع مـــوظفي اإلدارة، أنـــشأت حكومـــة قريغيزســتان فريقـــا عـــامال مـــشتركا بـــني  مــشاور 



A/63/95  
 

08-40723 15 
 

ويف الــسنغال، ُعقــدت حلقــة . الوكــاالت قــام بإعــداد مــشروع خطــة عمــل بــشأن الــشيخوخة
ــة عــن      ٢٠٠٧عمــل يف عــام   ــشأن سياســة وطني  أســفرت عــن صــياغة مــشروع خطــة عمــل ب
حاب املــصلحة مــن أجــل ، ُعقــدت حلقــة عمــل ألصــ ٢٠٠٨يونيــه /ويف حزيــران. الــشيخوخة

 على تنقيح مشروع سياسة بشأن الـشيخوخة، أُعـّدت      ونيفيسمساعدة حكومة سانت كيتس     
وســاعدت بعثتــا تقيــيم االحتياجــات اللتــان . ، ووضــع صــيغتها النهائيــة٢٠٠٥أول األمــر عــام 

ــدوفا يف نيـــسان  ــا إىل مولـ ــران٢٠٠٨أبريـــل /ُنظمتـ ــستان يف حزيـ ــه / وإىل كازاخـ  ٢٠٠٨يونيـ
وستـشمل  .  يف حتديد األولويات الختاذ مزيد من اإلجراءات فيما يتعلق بالشيخوخة          نياحلكومت

أنــشطة املتابعــة يف مولــدوفا تقــدمي املــساعدة مــن أجــل إنــشاء مركــز حتليلــي لــدعم تطــوير            
ويف كازاخستان، تركز األنشطة املقررة على تعميم منظـور الـشيخوخة يف صـلب              . السياسات

 .السياسات والربامج السكانية
وســعيا ملــساعدة احلكومــات يف جهودهــا الراميــة إىل تنميــة القــدرات، قامــت إدارة         - ٣٤

 املتعلقـة دليل للتنفيذ الوطين خلطة عمل مدريد الدولية        الشؤون االقتصادية واالجتماعية بإعداد     
ويقــدم . ، وذلــك بالتعــاون مــع أبــرز العلمــاء واملمارســني يف جمــال الــشيخوخة   )٧(الــشيخوخةب

تطـوير سياسـات    لا ميكن أن تستعني به احلكومات وغريهـا مـن أصـحاب املـصلحة                إطار الدليل
فعالة تستهدف فئة عمرية حمددة وتعميم الشواغل املتعلقة بالشيخوخة يف كافة منـاحي التنميـة               

ويغطي الدليل جمـاالت مـن قبيـل تعزيـز عالقـة متناغمـة بـني التنميـة والـتغري                    . وصنع السياسات 
ــوفري نظــ   ــدميغرايف؛ وت ــصاحل     ال ــة م ــة ختــدم بفعالي ــة االجتماعي ــسن م للحماي ــار ال ــاة كب ؛ ومراع

شيخوخة السكان لدى وضـع سياسـات الـصحة؛ واستكـشاف خمتلـف جوانـب تـوفري الرعايـة                   
وتقدمي اخلدمات يف ظروف خمتلفة، وكفالـة اإلدمـاج االجتمـاعي واملـشاركة الـسياسية جلميـع                 

 . كبار السن
نـشرة إلكترونيـة تقنيـة أوليـة أُعـدت           )٨(ه، ُتتـاح اآلن    املـذكور أعـال    الدليلوإىل جانب    - ٣٥

ــة هبــدف إدمــاج    ــة كبــار الــسنيف ســياق أنــشطة حــساب التنمي ،  يف األهــداف واألطــر اإلمنائي
جتربة إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية من خالل عملها مع احلكومات علـى            وتستند إىل   

 وتوســيع نطاقهــا حــسب التعليقــات  وقــد جيــري تعديلــها . ٢٠٠٣املــستوى الــوطين منــذ عــام  
 .الواردة من أصحاب املصلحة والتجربة املستخلصة على املستوى القطري

 

__________ 
 .http://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/papers/guide.pdf : متاح يف املوقع التايل )٧( 
 .http://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/building_natl_capacity/guiding.pdf: متاحة يف املوقع التايل )٨( 
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ويف سياق أنشطة تنمية القدرات، أُشَري إىل عدد مـن الـصعوبات الرئيـسية فيمـا يتعلـق                   - ٣٦
ومـن تلـك الـصعوبات الرئيـسية       . بقدرة البلدان على معاجلة مشاكل الـشيخوخة لـدى سـكاهنا          

فتقــار إىل القــدرة علــى وضــع سياســات شــاملة وحمــددة بــشأن الــشيخوخة؛ ونــدرة البيانــات اال
 يف اجملتمـع؛  كبـار الـسن  واملعلومات اخلاصة بالشيخوخة؛ ونقص الوعي مبنافع إدمـاج وإشـراك           

 يف عمليـات وضـع الـسياسات؛    كبـار الـسن  لموسـة إلشـراك أو إدمـاج    املهـود  اجلواالفتقار إىل  
 تــدابري تنفيــذ ملموســة؛    القائمــة إىلســتراتيجيةرض ترمجــة الوثــائق اال والــصعوبات الــيت تعتــ  

 .درااملو وقلة
وبناء على حتليل للمعلومـات اجملّمعـة خـالل الـدورة األوىل مـن االسـتعراض والتقيـيم،                   - ٣٧

إذ ينبغـي أن ترمـي      . من املمكن تصور املـضمون الرئيـسي ألنـشطة التعـاون الـتقين يف املـستقبل               
هج تعميميـة وتـشاركية تقـوم علـى األدلـة،       مساعدة احلكومات على إدماج ُنهذه األنشطة إىل  

وذلــك بوصــفها أدوات أساســية لتــصميم الــسياسات والــربامج املتعلقــة بالــشيخوخة وتنفيــذها   
ــدابري     . ورصــدها ــهج، ينبغــي أن تركــز ت وملــساعدة احلكومــات يف تطــوير واســتخدام هــذه الن

ومـن املتوقـع أن   .  أكثـر آليـات بنـاء القـدرات فعاليـة      التعاون الـتقين علـى التـدريب بوصـفه مـن          
يـساعد التعــاون الـدويل املركّــز علـى تعزيــز التمويــل احملـدود وحتــسني التنـسيق يف جمــال أنــشطة      
ــة         ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــل إدارة ال ــن قبي ــديني، م ــشركاء التقلي ــني ال ــتقين ب ــاون ال التع

يــشجع يف نفــس الوقــت اجلهــات  أن يميــة، ووصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان واللجــان اإلقل 
 . املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف على املشاركة يف هذه العملية

 
خمطط إلطار تنفيذ استراتيجي مقترح لتنفيـذ خطـة عمـل مدريـد الدوليـة            -رابعا  

  مستقبالالشيخوخةاملتعلقة ب
 أن يقـدم إىل جلنـة التنميـة         ام العـ  األمـني  إىل    العامة اجلمعية، طلبت   ٦٢/١٣٠يف القرار    - ٣٨

االجتماعية، يف دورهتا السابعة واألربعني، إطارا اسـتراتيجيا للتنفيـذ يـستند إىل حتليـل لألنـشطة       
، مـن أجـل حتديـد أولويـات الـسياسة العامـة يف              ٢٠٠٢الوطنية اليت مت االضطالع هبا منـذ عـام          

 .دعم أنشطة التنفيذ الوطنيةاملستقبل، مبا يف ذلك حتديد تدابري التعاون الدويل من أجل 
لـب  و طُ  العـام  األمـني ، فإن   )٩(٤٦/١وكما الحظت جلنة التنمية االجتماعية يف قرارها         - ٣٩

 األمــمبالتــشاور مــع احلكومــات واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، مبــا فيهــا مؤســسات منظومــة    

__________ 
ــة لل  )٩(  ــائق الرمسي ــسالوث ــاعي مجل ــصادي واالجتم ــم  ٢٠٠٨،  االقت ــصل األول، )E/2008/26 (٦، امللحــق رق ، الف

 .جيم الفرع
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، وال سـيما    كوميـة  غـري احل   املنظمـات ، أخذا يف احلسبان مسامهات الـدوائر األكادمييـة و         املتحدة
 .من تعمل منها مع كبار السن ومن أجلهم، فيما يتعلق باحملتوى املوضوعي والعملي لإلطار

. ولتيسري عملية التشاور، يعرض هذا التقرير خمططـا عامـا إلطـار التنفيـذ االسـتراتيجي                - ٤٠
كـن  وسيكون ما يرد من تعليقات وآراء وتوصيات بشأن اإلطار املقترح حمل ترحيـب، حـىت مي               

 .صقلها حبيث تستجيب بصورة أفضل الحتياجات مجيع أصحاب املصلحة
 

 الغرض من اإلطار وأهدافه -ألف  
يسعى إطار التنفيذ االسـتراتيجي إىل حتديـد نقطـة تركيـز نوعيـة للمرحلـة القادمـة مـن                     - ٤١

ها عملية التنفيذ وتدابري مقترحـة لتبـسيط تنفيـذ خطـة عمـل مدريـد مـع اقتراهبـا مـن هنايـة عقـد                       
وينبغي يف هذا الصدد النظر إىل إطار التنفيـذ االسـتراتيجي باعتبـاره وثيقـة               . ٢٠١٢األول عام   

 .تروجيية أكثر منه وثيقة فنية
 لإلطار يف توفري التوجيه للـدول األعـضاء يف تنفيـذ خطـة              العامويف حني يتمثل اهلدف      - ٤٢

 األكثـر حتديـدا   د مـن األهـداف      مدريد على مدار السنوات العديدة املقبلة، فإنه يؤكد على عـد          
فالعملية األوىل لالستعراض والتقييم قد أتاحت فرصة جلـرد وحتليـل الـدروس املكتـسبة؛               . أيضا

وسيــستفيد اإلطــار مــن هــذه النتــائج، وسيــساعد يف رســم مــسار للمرحلــة املقبلــة مــن عمليــة     
:  عمليـة التنفيـذ  عـاد بعدين رئيسيني مـن أب ووصوال إىل هذه الغاية، سريكز اإلطار على  . التنفيذ

ــاء          ــد األول وبن ــن العق ــاين م ــصف الث ــا يف الن ــز عليه ــسية للتركي ــة الرئي ــد جمــاالت األولوي حتدي
 .الشيخوخةالقدرات الوطنية يف القضايا املتعلقة ب

خـر مـن أهـداف    آورغم أن التركيز سينصب على أنـشطة التنفيـذ الوطنيـة، فـإن هـدفا        - ٤٣
، مبـا يف ذلـك القـدرة املؤسـسية          الـشيخوخة دويل فيما يتعلق ب   اإلطار يتمثل يف حتسني التعاون ال     

وسيـشمل  . الـشيخوخة  علـى دعـم جهـود الـسياسات الوطنيـة املتعلقـة ب              املتحـدة  األمـم ملنظومة  
ذلك، على سبيل املثال، مواصلة وتعزيز دور خطة عمـل مدريـد يف متابعـة األولويـات والـُنهج                  

 . املبينة يف إطار التنفيذ االستراتيجي
 

 هيكل اإلطار وعناصره الرئيسية -اء ب 
أوال، حيــدد . ُيقتــرح تــشكيل إطــار التنفيــذ االســتراتيجي وفقــا للعناصــر األربعــة التاليــة - ٤٤

ثانيـا، يـتم    .  الـيت يـتعني التركيـز عليهـا يف الـسنوات اخلمـس املقبلـة               األولويـات الرئيـسية   اإلطار  
وبعـد ذلـك، سـريكز      .  الرئيـسية هـذه    داخـل جمـاالت األولويـة      للنـهوض هبـا   ُنهج رئيـسية    انتقاء  

وأخـريا، يقتـرح    . اإلطار على وضع أهداف ومؤشرات وطنيـة لقيـاس التقـدم يف عمليـة التنفيـذ               
 . الشيخوخةاإلطار تدابري لتحسني التعاون الدويل يف جمال 
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 حتديد جماالت األولوية الرئيسية للتركيز عليها يف السنوات اخلمس املقبلة - ١ 
بد من التأكيد يف البدايـة       ، ال الشيخوخة اإلجراءات الوطنية املقبلة يف جمال       عند حتديد   - ٤٥

. الــشيخوخةعلــى االجتاهــات واألهــداف ذات األولويــة خلطــة عمــل مدريــد الدوليــة املتعلقــة ب  
ورغم أن كل األهداف والغايات الوارد وصفها يف خطة عمل مدريد ال تـزال صـحيحة، فـإن                  

 لكــي تركــز عليهــا الــشيخوخة أولويــات حمــددة فيمــا يتعلــق بالــدول األعــضاء ميكــن أن تنتقــي
ــستقبل القريــب   ــة يف امل ــصورة أولي ــا     . ب ــه جهوده ــدان  مــن توجي ومــن شــأن ذلــك متكــني البل

ومواردها إىل اجملاالت اليت هي يف أمّس احلاجة إليها، واليت تنطوي على أكرب إمكانيـة إلظهـار                 
 .ملقبلة من عملية التنفيذنتائج ميكن قياسها على مدار السنوات اخلمس ا

وعند انتقاء عدد حمدود من األولويات للتركيز عليها، جيـب علـى الـدول األعـضاء أن                  - ٤٦
تؤكد بصفة خاصة على اختيار األولويـات الواقعيـة الـيت ميكـن تنفيـذها، والـيت ُيـرجح حتقيقهـا                

 . بدرجة أكرب من غريها يف السنوات القادمة
 ميكن أن تتحدد يف جانب من اجلوانـب باملرحلـة الـيت         الشيخوخةواألولويات املتعلقة ب   - ٤٧

مثلمـا هــو  ( سـريعة  شـيخوخة  مـا إذا كـان وسـط عمليــة    - الــشيخوخةميـر هبـا البلـد يف عمليـة     
مثلمـا هـو احلـال يف كـثري مـن           ( معتدلـة    شـيخوخة ، أو   )احلال يف معظـم البلـدان املتقدمـة النمـو         

مثلمـا هـو احلـال يف معظـم البلـدان ذات            (طيئـة   ، أو شـيخوخة ب    )البلدان ذات الـدخل املتوسـط     
 إىل ٢٠٠٥ أن ســـرعة شـــيخوخة الـــسكان يف الفتـــرة ١ويـــبني الـــشكل ). الـــدخل املـــنخفض

 عامـا  ٦٠ ستتفاوت حسب البلد، حيث ُيتوقع أن ينمو السكان الـذين تبلـغ أعمـارهم              ٢٠٢٥
خـرى مبعـدل متوسـط    ، ويف بلدان أ) املائةيف ٢أقل من   (يءأو أكثر يف بعض البلدان مبعدل بط      

ورغـم أن  ).  املائـة يف ٦أكثـر مـن   (، وبسرعة يف بلدان أخرى ) املائةيف ٦  و ٢ما يتراوح بني    (
 يف معظــم  املائــةيف ١٠ عامــا أو أكثــر ال تزيــد عــن  ٦٠نــسبة الــسكان الــذين تبلــغ أعمــارهم  

 ٢شكل ويتـضمن الـ  .  يف عـدد يـزداد بـسرعة مـن البلـدان          املائـة  يف ٢٠البلدان، فإهنا تزيـد عـن       
.  عاما أو أكثـر    ٦٠للسكان الذين تبلغ أعمارهم     ) ٢٠٢٥(واملسقط  ) ٢٠٠٥(التوزيع الفعلي   

ويف سياق هذا التحول الـدميغرايف املتوقـع، تـرد فيمـا يلـي منـاذج توضـيحية ألنـواع األولويـات                      
 .اليت قد ترغب البلدان يف اختيارها
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 ١الشكل 
ــذين        ــسكان الـ ــتغري الـ ــة لـ ــسبة املئويـ ــغ أعالنـ ــارهم تبلـ ــا ٦٠مـ ــر عامـ ــسبة أو أكثـ  بالنـ

 ٢٠٢٥  إىل٢٠٠٥ بلدا، ١٧٩لـ 
 

 شيخوخة سريعة
  

 زيــادة بــأكثر مــن  
 ستة نقاط مئوية

  
  بلدا٥٨
 

  يف املائة٦ 

 ،أيـسلندا  أملانيـا،  أستراليا، ألبانيـا،   ،إسبانيا أرمينيا، أذربيجان، االحتاد الروسي، 
 بلجيكـا،  روين دار الـسالم،   بـ  الربتغـال،  بربـادوس،  الربازيل، البحرين، إيطاليا،
جـزر   ترينيـداد وتوبـاغو،   ،  تايلند بيالروس، بولندا، البوسنة واهلرسك،  بلغاريا،
مجهوريـــــة مقـــــدونيا  مجهوريـــــة كوريـــــا، اجلمهوريـــــة التـــــشيكية، البـــــهاما،

 ســري النكــا، الــدامنرك، اليوغوســالفية الــسابقة، مجهوريــة ملــدوفا، جورجيــا،
 غيانــا، الــصني، شــيلي، سويــسرا، ورينام،ســ ســنغافورة، ســلوفينيا، ســلوفاكيا،
 كولومبيـــا، كوســـتاريكا، كوبـــا، كنـــدا، كرواتيـــا، قـــربص، فنلنـــدا، فرنـــسا،
النـرويج،  النمـسا،  موريـشيوس،  املكسيك، ماليزيا، مالطة، ليتوانيا، الكويت،

 نيوزيلندا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان
 شيخوخة معتدلة

  
ة تتـراوح بـني     زياد

ــويتني  نقطــــتني مئــ
ــاط  وســـــــت نقـــــ

 مئوية
  

  بلدا٧٤
 
 
 
  

  يف املائة٢ 

األرجنـتني، األردن، إسـتونيا، إسـرائيل، إكـوادور، اإلمـارات العربيـة املتحـدة،        
 –مجهوريـــــة (إندونيـــــسيا، أوروغـــــواي، أوزبكـــــستان، أوكرانيـــــا، إيـــــران  

ــالمية ــدا، )اإلسـ ــاراغواي، با  أيرلنـ ــدة، بـ ــا اجلديـ ــابوا غينيـ ــز،  ، بـ ــستان، بليـ كـ
بــنغالديش، بنمــا، بوتــان، بوتــسوانا، بوليفيــا، بــريو، تركمانــستان، تركيــا،        
تونس، جامايكا، اجلبل األسود، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهوريـة          
الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة،         

لـشعبية، جنـوب أفريقيـا، جيبـويت، رومانيـا، سـاموا،            مجهورية الو الدميقراطية ا   
سانت فنسنت وجزر غرينادين، سـانت لوسـيا، الـسلفادور، الـسويد، صـربيا،       
ــال      ــبني، فرتويـ ــانواتو، الفلـ ــا، فـ ــا، غانـ ــابون، غامبيـ ــان، غـ ــستان، عمـ  طاجيكـ

 فيجي، فييت نـام، قطـر، قريغيزسـتان، كازاخـستان،           ،) البوليفارية -مجهورية(
ا، لبنان، لكسمربغ، مـصر، املغـرب، ملـديف، اململكـة العربيـة             كمبوديا، التفي 

ــة املتحــدة   ــسعودية، اململك ــى و ال ــدا لربيطانيــا العظم ــشمالية،أيرلن  منغوليــا،  ال
نيبال، نيكـاراغوا، هـاييت،     ) حدةوامل - واليات(كرونيزيا  يم موريتانيا، ميامنار، 

 اهلند، هندوراس، هنغاريا
 شيخوخة بطيئة

  
ــن    ــل مـ ــادة بأقـ زيـ

 قطتني مئويتنين
  

  بلدا٤٧

بوركينـا فاسـو، بورونـدي،       أفغانستان، أنغوال، أوغنـدا، بـنن،     إريتريا،  إثيوبيا،  
 ليـشيت، جـزر القمـر، جـزر سـليمان، مجهوريـة             -تشاد، توغو، تونغـا، تيمـور       

ــا املتحــدة،      ــة ترتاني ــة، مجهوري ــة الكونغــو الدميقراطي ــا الوســطى، مجهوري أفريقي
مبيـا، زمبـابوي، سـان تـومي وبرينـسييب، الـسنغال،            الرأس األخضر، رواندا، زا   

سوازيلند، السودان، سرياليون، الصومال، العراق، غرينادا، غواتيمـاال، غينيـا،          
 بيساو، غينيا االستوائية، الكامريون، كوت ديفـوار، الكونغـو، كينيـا،            -غينيا  

 رييـا، نيج النيجـر،  ناميبيـا،  موزامبيق، مالوي، مدغشقر، ليربيا، ليسوتو، مايل،  
 اليمن
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، ٢٠٠٦تنقيح عام    :العامليةالتوقعات السكانية   البيانات الواردة يف مجيع هذه األشكال مستمدة من           : ملحوظة
 .٢٠٠٧ ،شــعبة الــسكان يف إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة لألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة 

 . بلدا الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت تتوافر بشأهنا بيانات١٧٩ ثل البلدان البالغ عددهامتو

 ٢الشكل 
  عاما فما فوق٦٠ بلدا حبسب نسبة السكان الذين أعمارهم ١٧٩توزيع الـ 

٢٠٠٥

 ائةيف امل ٢٠-١٠
 يف املائة١٠ قل منأ

 يف املائة ٢٠أكثر من 

 ٣الشكل 
  عاما فما فوق٦٠ بلدا حبسب نسبة السكان الذين سنهم ١٧٩التوزيع املسقط للـ

  يف املائة٢٠أكثر من 
 يف املائة١٠قل منأ

يف املائة٢٠-١٠

٢٠٢٥
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يـالء اهتمـام أكـرب لتـشجيع        إ بـسرعة إىل     الـشيخوخة ميكن أن متيـل البلـدان اآلخـذة يف           - ٤٨
ــاة الــصحية و  ــاة يف الــصحة  ا الفاعلــة مــن خــالل  الــشيخوخةأســاليب احلي تبــاع هنــج دورة احلي

، فـإن مثـل هـذا النـهج ميكـن أن يـساعد علـى           ‘‘إضافة احلياة إىل السنني   ’’وإىل جانب   . اهوالرف
كبح مجاح التكـاليف املتـصاعدة للرعايـة الـصحية، الـيت تـشكل مهـا رئيـسيا مـن مهـوم البلـدان                         

كمــا أن زيــادة عــدد ســنوات احليــاة الــصحية ميكــن أيــضا أن يقلــل مــن عــبء  . املتقدمــة النمــو
 عامـا   ٨٠الـذين تبلـغ أعمـارهم        ‘‘كبار كبار السن  ’’ملرتبطة بنمو السكان من     الرعاية احملتملة ا  

 السريعة ميكن أيـضا أن تـستمر يف تعـديل براجمهـا             الشيخوخةوالبلدان اليت متر مبرحلة     . أو أكثر 
لتأمني الدخل، مبا يف ذلك خطط املعاشات التقاعدية ونظم الـضمان االجتمـاعي، حبيـث تظـل                 

 .يف دعم األعداد املتزايدة من املتقاعدين مستقبالقادرة على االستمرار 
 مبعـــدل متوســـط إىل التركيـــز علـــى الـــشيخوخةوميكـــن أن متيـــل البلـــدان اآلخـــذة يف  - ٤٩

التعديالت الدستورية والتشريعية حلمايـة حقـوق كبـار الـسن، مبـا يف ذلـك وضـع أحكـام ضـد           
ــيهم وممارســة العنــف ضــدهم    ــار   . إمهــاهلم واإلســاءة إل ــدء كب ــع ب ــسبة   وم ــشكيل ن ــسن يف ت ال

يستهان هبا من السكان يف هذه البلدان، سيـصبح مـن األمهيـة بـصورة متزايـدة وجـود إطـار                      ال
. قانوين حلماية حقوقهم وتأمني مشاركتهم يف صنع القرار بـشأن الـسياسات الـيت تـؤثر علـيهم                 

 جيابيــةإويف الوقــت ذاتــه، قــد ترغــب هــذه البلــدان يف تعزيــز جهودهــا للتــرويج للــصور األكثــر  
، وال ســيما يف االقتــصادات الــيت متــر مبرحلــة االنتقــال حيــث مل يكــن جيــري دائمــا  لــشيخوخةل

 . تصوير كبار السن بصورة بناءة
وميكن أن متيل البلـدان اآلخـذة يف الـشيخوخة مبعـدل أبطـأ إىل التـشديد بدرجـة أكـرب                       - ٥٠

 الــشيخوخة املتعلقــة ب كــشاغل مــن الــشواغل اإلمنائيــة، حبيــث تنــدمج القــضاياالــشيخوخةعلــى 
 اإلمنائيــة األهــدافبــصورة أكــرب يف حتقيــق أهــداف التنميــة، وخباصــة يف ضــوء وصــول عمليــة   

ومن خالل ذلك ميكن لـصناع الـسياسات يف هـذه البلـدان أن              . ٢٠١٥ إىل ذروهتا عام     لأللفية
ضاء علـى    والفقر، وأن يعملوا علـى توجيـه جهـود القـ           الشيخوخةيلفتوا االنتباه إىل العالقة بني      

وعـالوة علـى ذلـك، ميكـن هلـذه البلـدان أن             . الفقر حبيث تعود بالفائدة على كبار الـسن أيـضا         
 اليت يقدمها كبـار     ةتويل االعتراف والتقدير السليمني للمسامهات االجتماعية واالقتصادية اهلام       

 .بلالسن لعملية التنمية، مبا يف ذلك ما يضطلعون به من دور يف توفري الرعاية دون مقا
 

  انتقاء ُنهج رئيسية إلجراءات السياسات الوطنية العامة - ٢ 
، ميكـن أن ختتـار الـدول        الـشيخوخة جنـاز األولويـات املتعلقـة ب      إللمساعدة يف النهوض ب    - ٥١

وهـذه  . الـشيخوخة األعضاء أربعة ُنهج رئيسية إلجـراءات الـسياسات الوطنيـة العامـة املتعلقـة ب              
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رفع مستوى الوعي؛ وتعميم االعتبـارات املتعلقـة        :  اجملاالت التالية  الُنهج األربعة ميكن أن تناظر    
 .الشيخوخة؛ ومتكني كبار السن؛ وتعزيز القدرات الوطنية املتعلقة بالشيخوخةب

، ال يـزال    لـشيخوخة ورغم انقضاء ست سـنوات علـى انعقـاد اجلمعيـة العامليـة الثانيـة ل                - ٥٢
عـدد مـن املبـادرات لتوجيـه االنتبـاه بدرجـة       وميكـن إطـالق   . الوعي حمدودا خبطة عمـل مدريـد    

أكرب إىل األبعاد املتعددة الوجـوه للخطـة، مبـا يف ذلـك تعزيـز شـبكات مراكـز التنـسيق الوطنيـة            
 األمانـة ، والعمل مـع اللجـان اإلقليميـة، واالسـتعانة مبـساعدة إدارة اإلعـالم ب              الشيخوخةاملعنية ب 
 .الشيخوخةا املتعلقة ب لتوسيع نطاق التغطية اإلعالمية للقضايالعامة
ــة ب   - ٥٣ ــارات املتعلقـ ــيم االعتبـ ــإن تعمـ  يف اخلطـــاب األعـــم لـــصنع  الـــشيخوخةكـــذلك، فـ

ويف حني أن الربامج والسياسات املوجهة حتديـدا        . السياسات هو من التحديات املستمرة أيضا     
ا لكبار السن تظل سليمة، فإن مـن األمهيـة أيـضا للـدول األعـضاء، وخباصـة مـن ال متتلـك منـه                       

ــصل ب   إال ــدا يتـ ــدمج بعـ ــدودة، أن تـ ــوارد حمـ ــشيخوخةمـ ــصادية  الـ ــة االقتـ ــات التنميـ  يف سياسـ
واألمثلــة املــستمدة مــن البلــدان الــيت جنحــت يف تعمــيم الــشواغل   .واالجتماعيــة األوســع نطاقــا

 . ميكن أن تكون مفيدة للغاية يف هذا الصددالشيخوخةاملتعلقة ب
 اجملتمـع بـصورة كاملـة ونـشطة يـشكل جـوهر             ومتكني كبار السن من أن يشاركوا يف       - ٥٤

: خطة عمل مدريد، وميكن أن تركز استراتيجيات التنفيذ املقبلة على اثنني من الـُنهج الرئيـسية          
، وإن تكـن واقعيـة،   إجيابيـة محاية حقوق وكرامة كبار السن وكفالة أن تسود يف اجملتمع صـور             

ار القــانوين الــسليم للــدفاع عــن وميكــن أن تكفــل الــدول األعــضاء وجــود اإلطــ . لكبــار الــسن
حقوق كبار الـسن، وضـمان أن يكـون هلـم صـوت مـسموع يف عمليـة صـنع الـسياسات الـيت                        

 . واملتوازنة عنهمجيابيةتؤثر عليهم، وتشجيع انتشار الصور اإل
 عمل مدريد يتوقف بدرجة كبرية على قدرة احلكومات علـى          ةوالنجاح يف تنفيذ خط    - ٥٥

يـالء اهتمـام     الزاويـة، ينبغـي إ     هومن هـذ  . الشيخوخةل للقضايا املتعلقة ب   االستجابة على حنو فعا   
، مبا يف ذلك مـن خـالل االسـتثمار يف        الشيخوخةكبري إىل االرتفاع بالقدرات الوطنية املتعلقة ب      

املوارد البشرية، وبناء اهلياكل األساسية املؤسسية، وتعبئة املوارد املالية، والتأكيـد بدرجـة أكـرب               
 . ث ومجع البيانات والتحليلعلى البحو

 
 قياس التقدم لهداف ومؤشرات وطنيةوضع أ - ٣ 

 .من األمهية مبكان أن توضـع أهـداف وغايـات لقيـاس التقـدم احملـرز يف عمليـة التنفيـذ                     - ٥٦
ــق      ــات بالتوصــل إىل تواف ــدأ احلكوم ــن    يف اآلوميكــن أن تب ــدود م ــدد حم ــشأن ع ــات الراء ب غاي

وهــذا مــا ســيتطلب االعتمــاد علــى  .  القــصري والطويــلاألجلــنييف قابلــة للقيــاس الؤشــرات املو
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كوميــة، احلنظمـات غـري   املكومـات أو  احل املـستقاة مـن   - مـصادر البيانـات واملعلومـات احلاليـة    
وقـد  .  حماولـة إنـشاء مـصادر جديـدة         أكثـر ممـا يقتـضي      -على حـد سـواء       دوليةالنظمات  امل أو

 تقوم احلاجة فيها إىل مجع بيانات إضـافية، مث وضـع   يف حتديد اجملاالت اليت   اخلطوة التالية   تتمثل  
 .خطة وميزانية جلمع تلك البيانات

لتنفيــذ، إىل جانــب جمموعــة مــن اخلطــوات   ل بإطــار زمــينوينبغــي أن تــردف الغايــات   - ٥٧
؛ واحلالــة الراهنــة؛ والوكالــة الرائــدة املــسؤولة؛ الغــرض: التنفيذيــة الــيت تــصف أشــياء مــن قبيــل 

ــتراتيجيات نـــشر املعلومـــات اجملمعـــة   واالحتياجـــات امل تعلقـــة جبمـــع البيانـــات والبحـــث؛ واسـ
ــل      ــة؛ واحتياجــات التموي ــة الالزمــة؛ واهلياكــل املؤســسية املطلوب ــدورات التدريبي ــها؛ وال وحتليل

ــة جلمــع األمــوال  ــادرات املمكن ــة مــن املؤشــرات    . واملب يف وقــد مت بالفعــل عــرض جمموعــة أولي
  للنـهج التـشاركي التـصاعدي   ييم خطة عمل مدريـد الدوليـة   ستعراض وتقاملبادئ التوجيهية ال

 التوجيــه للبلــدان فيمــا يتعلــق بوضــع أهــدافها   تــوفريوهــذا مــا قــد يــساعد يف   ،)١٠(للــشيخوخة
 .ومؤشراهتا الوطنية لقياس التقدم يف عملية التنفيذ

 
 اقتراح تدابري لتحسني التعاون الدويل يف جمال الشيخوخة - ٤ 

ــادة ال - ٥٨ تعــاون الــدويل لــدعم أنــشطة التنفيــذ الــوطين هــدفا آخــر يــضاف إىل     تــشكل زي
وميكن تعزيز القدرة الوطنيـة بـشأن الـشيخوخة مـن خـالل عـدة       . األهداف املتوخاة من اإلطار   

شراكات علـى املـستويني الـوطين والـدويل؛         الـ أشكال من املساعدة الوطنية، مبـا يف ذلـك إقامـة            
 وأنشطة التعاون التقين؛ وبرامج التدريب؛ واملـساعدة        ودعم سياسة تستند إىل البحث واألدلة؛     

بعثـات لتقـدمي املـشورة التقنيـة توفـد إىل الـدول             تنظـيم   وميكن أن تشمل هـذه األشـكال        . املالية
األعضاء بناء على طلبها، وأيضا تزويد البلدان مبساعدة متعددة األطـراف وعلـى أسـاس ثنـائي                 

 مثـل تواصل أيضا منظمات غري حكوميـة دوليـة         وس .لتنفيذ سياسات وبرامج بشأن الشيخوخة    
، كبـار الـسن  طـب   الدوليـة لعلـم الـشيخوخة و     ة والرابطـ  ،كبـار الـسن    الدوليـة ملـساعدة      ةاملنظم

جبــدول األعمــال  النــهوض  ال غــىن عنــه يف االضــطالع بــدور   ةواالحتــاد الــدويل للــشيخوخ  
  .ةللشيخوخ العاملي

ــدويل   املنجــزات الــيت حتق طــار استكــشاف  وميكــن لإل - ٥٩  يف جمــالقــت بفــضل التعــاون ال
 والعقبـات الـيت تعــوق هـذا التعـاون، مبــا يف ذلـك مـا يتعلــق بـشبكة كيانـات األمــم         الـشيخوخة 

ــائي          ــاون الثن ــة، والتع ــة والوطني ــة الدولي ــري الوطني ــات غ ــة، واملنظم املتحــدة، واللجــان اإلقليمي
__________ 

 :متاح على املوقع )١٠( 
  http://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/MIPAA/GuidelinesAgeingfinal13%20Dec2006.pdf. 
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عـضاء مـا تريـده مـن التعـاون          وباالستعانة بتلك النتائج، ميكـن أن حتـدد الـدول األ          . واألكادميي
الدويل يف املستقبل، وهو ما قد يتراوح بني تقدمي مـساعدة إضـافية فيمـا يتعلـق ببنـاء القـدرات                     

 .الوطنية، وإقامة منتديات لتبادل املعلومات واخلربات
 

 االستراتيجي للتنفيذطار وضع اإلجراءات إ - جيم 
 التأسيس على املنجزات الرئيسية - ١ 

ــن خــالل   ،دول األعــضاءميكــن للــ  - ٦٠ ــة األوىل الم ــيم خطــة عمــل   العملي ســتعراض وتقي
. ٢٠٠٢الـيت حتققـت يف جمـال الـشيخوخة منـذ عـام              ، حتديـد بعـض املنجـزات الرئيـسية          مدريد

لكبـار  دخل الـ االهتمـام املتزايـد باحلاجـة إىل تـأمني      على سبيل املثال،  ،ومن بني تلك املنجزات   
الـيت  البلـدان   جتماعيـة يف    االتقاعديـة   اللمعاشـات   لطـات   وهو ما قاد إىل اسـتحداث خمط      ،  السن
 يفة املعاشـات التقاعديـ  توجد فيها من قبل، وكذلك إىل بذل جهود لتزويـد خمططـات          تكن   مل

البلــدان الــيت توجــد فيهــا حاليــا هــذه املخططــات بــدعم ميكنــها مــن تغطيــة معاشــات األجيــال   
 .كبار السن لتعزيز عدم التمييز ضد من املنجزات األخرى، سن عدد من القوانني و.املقبلة
لدول األعضاء أن تؤسس على تلك املنجزات يف ختطيطهـا للـسنوات اخلمـس              وميكن ل  - ٦١

ــذ  ــة التنفي ــسياسات     . القادمــة لعملي ــد أي ال ــى حتدي ــها عل ــة يف جانــب من وتنطــوي هــذه العملي
فرمبـا  . اأسـباب جناحهـ   والربامج اليت كانـت ناجحـة، وكـذلك، ولعـل هـذا هـو األهـم، حتديـد                   

من خالل جهـود خمتلـف أصـحاب املـصاحل، مبـن فـيهم منظمـات              حتقق ذلك يف بعض احلاالت      
 .هي العامل احلاسميف حاالت أخرى،كانت االعتبارات املالية كبار السن، بينما 

 
 التركيز على تذليل العقبات الرئيسية - ٢ 

ــضا لإلطــار   - ٦٢ ــذ االســتراتيجيميكــن أي ــن أ  للتنفي ــات وأوجــه   مــن فحــص ستفيد ي العقب
ن احللــول قــد وبــالرغم مــن أ. االســتعراض والتقيــيم  خــالل عمليــةالــيت يــتم كــشفهاالقــصور 

 اسـتراتيجية بدو واضحة، فإن فهم مصدر املـشاكل ميكـن أن يـساهم بقـدر كـبري يف وضـع                    ت ال
 .لتذليلها

 :ومــن بــني أشــد العقبــات الــيت ال تــزال حتــول دون التنفيــذ التــام خلطــة عمــل مدريــد     - ٦٣
 ؛ةاملاليـة والبـشري   املـوارد ونقـص  للتصدي لقضايا الـشيخوخة؛  استمرار غياب اإلرادة السياسية 

وميكن للـدول األعـضاء أن حتـاول        . لكبار السن عدم االستعداد لتقدمي خدمات طويلة األجل       و
ــادة        ــات لزي ــذليل هــذه العقب ــذ اســتنباط اســتراتيجيات لت يف ســياق اإلطــار االســتراتيجي للتنفي

 . جناح التنفيذ يف األعوام القادمةاحتماالت
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 عمل ىف املستقبلتوصيات بشأن ال - خامسا 
قـد تـود     لالستعراض والتقييم العامليني،     ة من العملية األوىل   بناء على الدروس املستفاد     - ٦٤

الـيت  العقبـات   اجلمعية العامة أن توصي الدول األعضاء بأن تستنبط اسـتراتيجيات لتـذليل             
د باالعتمـاد علـى هنـج تغطـي مجيـع املراحـل العمريـة وتكـرس                عمل مدري تنفيذ خطة   تعوق  

 .حتقيق املزيد من املنجزات يف األعوام املقبلةمن أجل زيادة فرص جيال التضامن بني األ
ترمجة دليل التنفيذ الوطين خلطـة   العاممني ىل األإن تطلب أوقد تود اجلمعية العامة  - ٦٥

ليتـسىن  مـم املتحـدة   اللغـات الرمسيـة لأل   ىل مجيـع إ ةشيخوخلـ املتعلقـة با عمل مدريد الدولية 
 .فعاليةأكثر للدول األعضاء أن تستعني به على حنو 

أن تـشدد  عضاء  الدول األتود قد، ي للتنفيذطار االستراتيجعلى النحو املبني يف اإلو - ٦٦
قيقها بوجه خاص على اختيار أولويات وطنية واقعية وجمدية يقوى إىل أبعد حد احتمال حت             

وقــد تــود الــدول األعــضاء أيــضا أن تــضع غايــات ومؤشــرات لقيــاس  . يف األعــوام املقبلــة
ويضاف إىل ذلك أن الدول مدعوة إىل أن تعرض وجهات          . التقدم احملرز يف عملية التنفيذ    

نظرها بشأن خمطـط اإلطـار االسـتراتيجي للتنفيـذ ليتـسىن أخـذها يف االعتبـار يف املـشروع                    
 .٢٠٠٩فرباير /جلنة التنمية االجتماعية يف شباطذي سيعرض على اخلتامي لإلطار ال

زيــادة ب عــضاءن توصــي الــدول األأ اجلمعيــة العامــة تــودقــد  ،وعــالوة علــى ذلــك - ٦٧
املعنيـة  تعزيـز شـبكات مراكـز التنـسيق الوطنيـة            بوسـائل منـها      مدريـد عمـل   طة  لتعريف خب ا
عالم لتوسـيع   دارة شؤون اإل  إة  مساعدحشد  قليمية، و الشيخوخة، والعمل مع اللجان اإل    ب

أن عـضاء   الـدول األ تـود  قـد  ،لـذلك  وتيـسريا . قضايا الشيخوخةل ةعالمي اإلةنطاق التغطي
زيادة جهـود   و،  ةالشيخوخللتنسيق بشأن   مم املتحدة   األمراكز  على دور   تؤكد من جديد    
 وتقـدمي  ةقضايا الشيخوخفيما يتعلق ب ليميةقدور اللجان اإلنطاق توسيع و ،التعاون التقين

والدولية  وطنيةبني املنظمات غري احلكومية التنسيق وتيسري ال اجلهود، إضافية لتلكموارد 
ة بشأن جدول أعمال البحوث كادميياملؤسسات األاملعنية بالشيخوخة، وزيادة التعاون مع 

 .ةاملتعلقة بالشيخوخ
ي حلقوق اإلنـسان،    وفيما يتعلق باالحتفال بالذكرى السنوية الستني لإلعالن العامل        - ٦٨

قد تود اجلمعية العامة أن تطلب إىل األمني العام أن يقدم إليها، يف دورهتا الرابعة والستني، 
 . على وجه التحديدكبار السنتقريرا يتناول حقوق 

 


