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 االجتماعية التنمية جلنة
 واألربعون الثامنة الدورة

 ٢٠١٠ فرباير/شباط ١٢-٣
 *املؤقت األعمال جدول من )ب( ٣ البند
 االجتماعية للتنمية العاملي القمة مؤمترنتائج   متابعة

ــدورة ــة االســتثنائية وال ــة والعــشرين الرابع  للجمعي
 وبــرامج حــدةاملت األمــم خطــط اســتعراض :العامــة
        اجتماعية فئات حبالة املتصلة عملها

 ٢٠٠٢، بالشيخوخة املتعلقة الدولية مدريد عمل خطة تنفيذ مواصلة    
  

 العام األمني تقرير    
  

  موجز  
 أولويـات  ،٤٧/٣ االجتماعيـة  التنميـة  جلنـة  لقـرار  اسـتجابةً  املقّدم ،التقرير هذا يعرض  
 خطـة  تنفيـذ  بتحـسني  الكفيلـة  اآلليـات  خبـصوص  آراءهـا  نُيبـيِّ و املقبلة لألعوام األعضاء الدول
 ميكـن  الـيت  طرائـق ال خيـارات  كـذلك و ،٢٠٠٢ لعـام  بالـشيخوخة  املتعلقة الدولية مدريد عمل
  .والتقييم االستعراض عملية يف مستقبال اّتباعها
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  احملتويات
الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
٣إليها خلصت اليت والنتائج والتقييم لالستعراض األوىل العملية يف بعتاتُّ اليت للطرائق عام استعراض  -ثانيا   
٨. . . . . . . . . ٢٠٠٢ لعام ةــشيخوخاملتعلقــة بال ةــالدولي دــمدري لــعم ةــخط ذــتنفي اتــأولوي  - ثالثا   
١١  يداإلجراءات واجلدول الزمين املقترح من أجل االستعراض والتقييم الثاين لتنفيذ خطة عمل مدر  - رابعا   
  املرفقات  

تعليقات وتوضيحات إضافية خمتارة مقدمة من الدول األعضاء واملراقبني الـدائمني بـشأن  -األول     
كبـارفيهـا مـسألة مـا إذا كـان االعتـراف حبقـوق        ولويات تنفيذ خطة عمـل مدريـد، مبـا       أ

١٥. . . . . . . . . . . . . . . . .  اخلطة   أولوية ميكن أن يعزز تنفيذ               كموضوع ذي         السن 
ء الــذي بــشأن اإلجــرااألعــضاءوضــيحات إضــافية خمتــارة مقدمــة مــن الــدول تعليقــات وت  -الثاين     

٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الستعراض والتقييم        عملية ا    للدورة الثانية ل      عتمد  سي 
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 مقدمـة  - أوال  
 أولوياهتـا  حتديـد  إىل األعـضاء  الـدولَ  ٤٧/٣ قرارهـا  يف االجتماعيـة  التنميـة  جلنة دعت  - ١

ــاءا منــها أمــور مجلــة طريــق عــن املقبلــة، للــسنوات ــة يف إجنــازات مــن حتقّــق مــا علــى لبن  عملي
 أوجــه فيهــا اكتــشفت الــيت للمجــاالت خــاص اهتمــام إيــالء مــع ،األويل والتقيــيم االســتعراض

 أن العــام األمــني إىل اللجنــة طلبــت قــدو .الطلــب لــذلك اســتجابةً التقريــر هــذا ويقــّدم .قــصور
 مدريــد عمــل خطــة يــذتنف بتحــسني الكفيلــة اآلليــات خبــصوص األعــضاء الــدول آراء يلــتمس
 مــستقبال اّتباعهــا ميكــن الــيت الطرائــق وخيــارات )١(٢٠٠٢ املتعلقــة بالــشيخوخة لعــام  الدوليــة

ــة يف ــها أمــور إىل اســتنادا وذلــك وتقييمهــا، العمــل خطــة اســتعراض عملي ــر من ــسابق التقري  ال
  .)٢(العام لألمني

 هبـا  اخلـروج  مت الـيت  ئجالنتـا  هـم أل موجزا ملخصا التقريرهذا   من الثاين الفرع ويعرض  - ٢
 ،٢٠٠٢ لعـام  بالشيخوخة املتعلقة الدولية مدريد عمل خطة وتقييم الستعراض عملية أول من

 عـامي  يف واألربعـني  والـسادسة  واألربعـني  اخلامـسة  دورتيهـا  يف االجتماعيـة  التنمية جلنة أجرهتا
 الـدائمني  قبنيواملـرا  األعـضاء  الـدول  لـردود  ملخـصا  أيضا التقرير يتضّمنو .٢٠٠٨ و ٢٠٠٧
 ووردت .والــستني الرابعــة دورهتــا يف العامــة اجلمعيــة يف تأُلقيــ وبيانــات شــفوية مــذكرة علــى

 .اإلقليميــة املتحــدة األمــم جلــان يف بالــشيخوخة املعنيــة التنــسيق جهــات مــن إضــافية معلومــات
ــاول ــر ويتن ــضا التقري ــشات أي ــيت والتطــّورات املناق ــى جــرت ال ــستوى عل ــدويل احلكــومي امل  ال
 ذلـك  يف مبـا  الـشيخوخة،  جمـال  يف املـستقبل  يف األولويـة  سـتوىل  الـيت  املواضـيع  حتديـد  خبصوص
 .٢٠١٢ عام يف ستجرى اليت الثانية والتقييم االستعراض لعملية اعتماده املمكن الشكل

  
 لالســـتعراض األوىل العمليـــة يف اتُّبعـــت الـــيت للطرائـــق عـــام اســـتعراض  - ثانيا  

 إليها لصتخ اليت والنتائج والتقييم
 جلنـة  ُحـّددت  ،٢٠٠٢ لعـام  بالـشيخوخة  املتعلقـة  الدوليـة  مدريـد  عمـل  خطـة  مبوجب - ٣

 الــشامالن والتقيـيم  االســتعراض هبـا  املنــوط الدوليـة  احلكوميــة اهليئـة  لتكــون االجتماعيـة  التنميـة 
 اّتفقـت  ،٢٠٠٣ فربايـر /شـباط  يف املعقـودة  واألربعـني  احلاديـة  دورهتـا  ويف .العمـل  خطة لتنفيذ
ــة ــى اللجن ــهاج عل ــق يســرد هنــج انت ــن منطل ــدة م ــال القاع ــة حي ــيم االســتعراض عملي  .والتقي
ــة دعــت ،٤٤/١ قرارهــا ويف ــع اللجن  اجملتمــع ذلــك يف مبــا الرئيــسيني، املــصلحة أصــحاب مجي

__________ 
منـشورات األمـم املتحـدة،       (٢٠٠٢أبريـل   /نيـسان  ١٢‐٨تقرير اجلمعية العاملية الثانية للـشيخوخة، مدريـد،           )١(  

  .، املرفق الثاين١الفصل األول، القرار ) A.02.IV.4رقم املبيع 
  )٢(  E/CN.5/2009/5.  
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 .ومناسـباهتا  أنـشطتها  خمتلـف  يف واإلسـهام  والتقيـيم  االسـتعراض  عملية يف املشاركة إىل املدين،
 اجلمعيــة انعقــاد منــذ املتخــذة اإلجــراءات أّوليــة بــصفة حتــّدد أن إىل ضاءاألعــ الــدول وُدعيــت
 تـشاركية  حبـوث  فيها لتجرى معّينة جماالت حتّدد وأن ٢٠٠٢ عام يف للشيخوخةالثانية   العاملية
ــة دورهتــا ويف .متعّمقــة ــر/شــباط يف املعقــودة واألربعــني الرابع ــة اعتمــدت ،٢٠٠٦ فرباي  اللجن

ــدورة إجــراءات ــيم لالســتعراض األوىل ال ــزمين وجــدوهلا والتقي ــشاورات إجــراء وعقــب .ال  م
 بـني  اخلـربات  تبـادل  ،املّتبـع  للنـهج  وفقـا  ،التاليـة  اخلطـوة  كانـت  الوطين، الصعيد على تشاركية

 األعـضاء  الـدول  وُدعيـت  .يـة إلقليما املتحدة األمم جلان هاتنظم إقليمية جتّمعات يف احلكومات
 يف املبذولـة  هاوجهود بالشيخوخةحتديدا   املتعلقة اسياساهت ريرتقا من تقّدمه فيما تدرج أن إىل

  .الشيخوخة قضايا مراعاة تعميم سبيل

 عملــييت  يف إســهامات  اإلقليمــي  الــصعيد  علــى  إليهــا  ُخلــص  الــيت  النتــائج  وشــكّلت  - ٤
 اخلامــسة دورتيهــا يف االجتماعيــة التنميــة جلنــة أجرهتمــا اللــتني الــشاملتني والتقيــيم االســتعراض

 وتـضّمن  .التـوايل  علـى  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ عـامي  يف املعقـودتني  واألربعني والسادسة ألربعنيوا
 النقـاش  حلقـات  مـن  وسلـسلة  هيئتـها  بكامـل  اللجنـة  مـستوى  على مناقشة إجراء املّتبع الشكل

 مـن  تتيحـه  ومـا  حتـّديات  مـن  الـشيخوخة  تفرضـه  مـا  مع التعامل” مبوضوع املتعلقة واملناسبات
 يف إليهـا  ُخلـص  الـيت  النتـائج  اإلقليميـة  املتحدة األمم للّجان التنفيذيون ءاألمنا وعرض .“فرص

 الـصعيد  علـى  التنفيـذ  عـن  تقريـرا  ٦٥ األعـضاء  الدول قّدمتكما   .منهم كل جلنة اجتماعات
 مـن  واجهتـه  ومـا  جناحـات  مـن  حكوماهتـا  حقّقتـه  عّمـا  معلومات الدول هذه وقّدمت .الوطين
 .)٣(الوطنيـة  سياسـاهتا  ألولويـات  شـاملة  بانوراميـة  صورة عطتوأ اخلطة تنفيذ سبيل يف عقبات

  .٤٦/١ اللجنة قرار يففقد ُبينت  االستعراض نتائج أما

 تعتربهـا  شـّتى  قـضايا  األعـضاء  الدول حّددت والتقييم، االستعراض عملية خالل منو  - ٥
ــة ذات ــّدم أولوي ــها كــل توق ــسياسات لالســتراتيجيات وصــفا من  ابةًاســتج هاتوضــع الــيت وال

 التنميـــة جلنـــة إىل العـــام األمـــني تقريـــر يف مبـــّين هـــو وكمـــا .اجمتمعاهتـــ يف الـــسكان لـــشيوخة
 :ومنـها  املنـاطق،  مجيـع  فيهـا  تـشترك  أولويـات  مثـة  ،)٢(ربعـني ألوا السابعة دورهتا يف االجتماعية

 ســوق يف الــسن كبــار مــشاركة تــشجيع )ب( االجتماعيــة؛ لحمايــةمــستدامة ل نظــم إنــشاء )أ(
ــة )ج( العمــل؛ ــة خــدمات علــى املتزايــد الطلــب تلبي ــدة ُمتيــسرة  صــحية رعاي  عــام، بوجــهجي
 ومـشاركتهم  حبقوقهم السن كبار متّتع كفالة )د(و   خاص؛ بوجه األجل طويلة صحية ورعاية

  .جمتمعاهتم حياة يف

__________ 
 E/CN.5/2008/2لالطالع على حتليل العملية األوىل لالسـتعراض والتقيـيم ونتائجهـا بالتفـصيل، انظـر الوثـائق                    )٣(  

  .A/63/95  وE/CN.5/2008/7 و
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 اإلبقـاء  أو تعزيزهـا  أو الـسن  لكبـار  االجتماعيـة  احلمايـة  نظـم  تطوير ضرورة توُحّدد - ٦
 املعاشـات  النمـو  املتقّدمـة  البلـدان  معظـم  توفّر ،تارخيياو .امللّحة املشتركة القضايا بني نم عليها

ــة ــع التقاعدي ــديها للجمي ــا اهلــم املتواصــل   .واخلــدمات لالســتحقاقات أدىن أساســي حــّد ول أم
 ويف .القادمــة لألجيــال عليهــاحفاظــا  املاليــة،حيويتــها و الــنظم تلــكضــمان ســالمة  يف تمثــلفي

 أسـرهم،  مـن  املقـّدم  الـدعم  علـى االتكـال    الـسن  كبـار  من كثري ما عاد مبقدور   لنامية،ا البلدان
ــة ــذل جهــود ومثّ ــة نطــاق لتوســيع ُتب ــة احلماي ــا إىل االجتماعي ــد هــو م ــستوى ذلــك مــن أبع  امل

 وتظهــر .الرمســي القطــاع يف العــاملني علــى مقــصورا يكــون مــا غالبــا الــذي الــضئيل األساســي
 تكفـي  ال مـا  غالبا املدفوعة األموال ومستويات عام، بوجه منخفض التغطية مستوى أن األدلة
 نـدر،  فيمـا  إال التـضّخم  مبعـّدالت  مربوطـة  التقاعديـة  املعاشـات  تكـون  وال االحتياجات، لتلبية

 الــسن وكبـار  املــسّنات أعـداد  زيــادة اسـتمرار  ومــع .الـزمن  مبــرور تتـضاءل  قيمتــها أن يعـين  ّممـا 
 أمهيــة الكافيــة التقاعديــة املعاشــات علــى حــصوهلم ضــمان يكتــسب مبفــردهم، يعيــشون الــذين

ــدة ــدد ويف .متزاي ــد ع ــن متزاي ــدان م ــة، البل ــام إدخــال جيــري النامي ــة املعاشــات نظ  االجتماعي
 )االحتيـاج  مـن  بالتثّبـت  ومرهونـة  للجميـع  ومغطّيـة  االشـتراكات  علـى  قائمـة  غـري  تكـون  اليت(

  .السن كبار بني الفقر معّدالت خفض يف كبريا إسهاما يسهم الذي

 البلـدان  شـهدت  قـد ف .وتكوينـها  العاملـة  القـوة  هيكل يف عظيم أثر السكان ولشيوخة - ٧
 اآلثـار  بالفعـل  ناميـة،  مأ النمـو  متقّدمـة  بلـدانا  أكانـت  سـواء  اخلصوبة، معّدالتاليت تتدىن فيها    

 املبكـر  قاعـد الت على تشّجع اليت السياسات يف نظر إعادة هناكو .العاملة القوة لشيوخة املبكرة
 مـستمّرة  املتوقّعـة  األعمـار  ألن وذلـك  سـّنا،  األصـغر  للعـاملني  املتاحة العمل فرص زيادة بقصد

 يف آخـذة  استدامتها على والقدرة التقاعدية املعاشات بالتزامات املتصلة والشواغل االرتفاع يف
 السـتفادة هليـة ل  األ سـن  أو( التقاعـد  سـن  رفـع  اختاذهـا  يف ُينظر اليت اإلجراءات ومن .التصاعد

 إعالـة  معّدالت أو املتوقّعة األعمار يف بالتغّيرات الربامج وربط )كاملة التقاعد استحقاقات من
 إزاء القلــق أيــضا تنــامى ،أطــول ملــدد العمــل يف الــسن كبــار مــن مزيــد اســتمرار ومــع .املــسّنني

 التكنولوجيـات  طبيـق بت يتصل فيما وخاصة املطلوبة، املهارات العاملني يف تتوافر أال احتماالت
 بـرامج  يف للمـشاركة  سـنا  األكـرب  للعـاملني  املتاحـة  الفـرص  لزيادة جهود بذل وجيري .اجلديدة
 العمـل  ميثـل  مـا  غالبـا  الناميـة،  البلـدان  مـن  كـثري  ويف .العمـل  أثنـاء  والتدرب احلياة مدى التعلّم
 يف أكثـر  أو مـا عا ٦٥ العمـر  مـن  البـالغني  الرجـال  وأغلـب  .السن لكبار الوحيد الدخل مصدر
 نظـم  إنـشاء  الـصدد  هـذا  يف الرئيـسية  التحـديات  ومـن  .)٤(العمـل  يف يـستمرون  منوا البلدان أقل

 مــن ومتكينــهم العــاملني أولئــك لــدعم القائمــة الــنظم نطــاق توســيع أو االجتماعيــة للمعاشــات
__________ 

  )٤(  World Economic and Social Survey 2007: Development in an Ageing World, (United Nations 

publication, Sales No. 07.II.C.1).  
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 لنيالعــام أن علــىمتنــام يف الــرأي  توافــق مثــة البلــدان، مجيــع ويف .وآمــن كــرمي بــشكل التقاعــد
 ذلـــك علـــى تـــشجيعهم ينبغـــي العمـــل ســـوق يف نـــشاطهم مواصـــلة يف الـــراغبني ســـّنا األكـــرب

  .منه ومتكينهم

 قطاعـات  تواجـه  أطـول، النـاس الـذين يتوقعـون العـيش عمـرا            أعـداد  تزايد مع وعامليا، - ٨
 رعايــة وخــدمات صــحية خــدمات علــى حــصوهلم ضــمان يف املتمثــل التحــّدي العامــة الــصحة
 الوقايـة  تـدابري  بـني  جتمـع  الـيت  هـي  دةيـ اجل الـصحية  والرعايـة . جيدة املـستوى  و الكلفة ميسورة
 ويلـزم  .التلطيفيـة  الرعايـة  ذلـك  يف مبـا  اخلدمات، من متصلة سلسلة يف التأهيل وإعادة والعالج
 كبـار  الحتياجـات  املقّدمـة  اخلـدمات  مالءمـة  لكفالـة  املسّنني طب جمال يف حمّسن تدريب توافر
 قـد  الرعاية خدمات من متصلة سلسلة داخل الوقائي الطب على التركيز دةزيا أن كما .السن
 وتقلـيص  اإلعاقـات  حـدوث  خريوتـأ  املتزايـدة  الـصحية  الرعايـة  نفقات يف التحكّم على تساعد
  .األجل الطويلة الرعاية إىل احلاجة

 فـراد أ مـن  الرعايـة  مقـّدمي  سـيما  وال الرعايـة،  مقـّدمي  دعـم  نأبـ  متزايـد  اعتـراف  ومثّة - ٩
 القــسم يقــّدم مــن هــي تــزال ال ،البلــدان أغلــب يف ،األســرة أن مبــا أولويــة وذ أمــرهــو  األســر،
 عليـه  املتعـارف  ومـن  .املـسنني  مـن  األسـرة  أعـضاء  عليها حيصل اليت اليومية الرعاية من األعظم

 يكـن  مل وإن الـسن،  كبـار ل الرعايـة  لتـوفري  مـستحبّ  غـري  خيـار  الرعايـة  مبؤسـسات  اإلحلاق أن
 اجملتمعـات  تقـوم  حيـث  ،“أماكنـهم  يف املـسنني  بقـاء ” خيـار  ويعـدّ  .األحيـان  بعـض  يف بـد  منه

 يف اخلـدمات  تقـدمي  على الرعاية ةمقّدماألسر   مبساعدة واحلكومات التطّوعية واملنظمات احمللية
 الــسن كبــار لــدعم البيئــات وتكييــف .للتنفيــذ وقــابال جــذّابا خيــارا احمللــي، اجملتمــع ويف املنـــزل

ــب ــر املواصــالت وســائلو كناسامل ــضا ضــروري أم ــز أي ــار لتعزي ــاء خي ــهم يف املــسنني بق  أماكن
 املبنيــة، والبيئــة التحتيــة البنيــة يف تعــديالت وإجــراء .باملؤســسات إحلــاقهم إىل احلاجــة وتقلــيص
 إىل الوصـول  تـسهيل  وتعزيـز  املاديـة  العوائـق  مـن  للحد موّحدة تصميمية مفاهيم اّتباع وخاصة
 الـيت  وبيئـاهتم  منـازهلم  يف أطـول  ملـدد  البقـاء من   السن كبار نكِّمسُي الناس، يعمج على األماكن
 ،والوقـت  التنـسيق  مـن  الكـثري  تتطلـب  أهنـا  بيـد  كلفـة،  أقـل  اجلهـود  هذه أن ثبت وقد .يألفوهنا

 جـدا  املتقـّدمني  أعـداد  يف زيـادات  حـدوث  توقّـع  ومـع  .حمـدودا  املقـّدم  الـدعم  حجـم  يزال الو
 مطلوبــا ســيكون اآلخــرين، علــى االعتمــاد إىل ُيــضطروا أن ُيحتمــل مــن رأكثــ وهــم العمــر، يف

  .تلبيتها سبل وألفضل الرعاية إىل االحتياج ألوجه أكرب اهتمام إيالُء بإحلاح

 أساسـيان  ألمـران  الـسن  كبـار  متكـني  وتعزيـز  العمـر  أسـاس  علـى  للتمييـز  التصدي وإن - ١٠
 األعـضاء  الـدول  بعض قام وقد .حقوقهم حتراما وزيادة اجملتمع يف مشاركتهم استمرار لكفالة
 خـالل  مـن  الـسن  كبـار  حقـوق  أفـضل،  بـشكل  وحتمـي،  تعزز لكي احمللية نهانياقو أطر بتعديل
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 بـني  املتبـادل  والتعليم والتدريب للدعوة برامج أيضا بعضها وأنشأ .خاصة ولوائح قواعد وضع
 مـن  سـلبية  منطيـة  منـاذج  خـالل  نمـ  الـسن  وكبار الشيخوخة إىل ينظر زال ما أنه غري .األجيال
 بـذل  ويلـزم  اجملتمـع؛  يف املشاركة على قدرهتم من وتنتقص بالدونية إحساسهم تعّمق أن شأهنا
 الـسن  كبـار  وألن .النمطيـة  النمـاذج  هـذه  علـى  للقـضاء  مـستمرة،  وبـصورة  ،اجلهود من مزيد
 البدنيـة  سـتقاللية واال الفقـر  مـستويات  حيـث  مـن  مـثال  يتباينون فهم( متجانسة فئة يشكلون ال

 البلـدان  يف وخاصـة  االطّـالع،  أو التنظـيم  جيدي يكونون ال تقليديا وألهنم ،)املطلوب والدعم
 الـسن  كبـار  تشجيع وينبغي .واستدامتها مشاركتهم لتعزيز خاصة جهود بذل يلزم قد النامية،
 م،رفــاهه علــى مباشــر بــشكل تــؤثر الــيت الــسياسات وتنفيــذ وضــع يف بنــشاط املــشاركة علــى

 وترســيخ شــواغلهم عــن التعــبري علــى تــساعدهم مجعيــات يف املــشاركة منــها بــسبل وذلــك
 األجيـال  إىل ومهـاراهتم  معـارفهم  نقـل  هلـم  تتـيح  مبادرات خالل من متكينهم وميكن .حقوقهم
 الـيت  البلـدان  اتانتخابـ تـصويت قويـة يف       كتـل  يشكلوا أن السن لكبار أيضا وميكن .األحدث

  .عالية السياسية ركتهممشا معّدالتفيها  تظل

 يف بالـدعم  الـسن  كبـار  حقـوق  تقـنني  إىل الراميـة  اجلهـود  حظيت األخرية، اآلونة ويف - ١١
 االهتمـام  مواضيع أحد جمتمعاهتم يف وإشراكهم السن كبار متكني ويعّد .واملناطق الدول بعض

إلنـسانية  ا حقـوقهم  مجيـع  وإعمـال  الـسن  كبـار  مجيـع  فـتمكني  مدريد؛ عمل خطة يف األساسية
 بـني  وثيـق  ارتباط ومثة .)٥(العمل خطةيف   ١١ الـ احملورية املواضيع أحد هو األساسية وحرياهتم

 كمــسألة الــسن كبــار حقــوق مــع التعامــل ميكــن فــال :والــتمكني املــشاركةحقــوق اإلنــسان و
 .بـاحلقوق  للمطالبـة  ضـروريان  أمران والتمكني املشاركةذلك ألن    .فحسب قانونية أو قضائية

 إشـراكهم  يتطلـب  فهـو  ،آرائهـم  عـن  سـؤاهلم  جمـّرد  مـن  أكثر أشياء يتطلّب السن كبار كنيومت
 تـشري  العـامل  أحنـاء  خمتلف من أدلة ومثة .القرارات صنع يف جدي بدور وقيامهم حقيقي بشكل
ــصكوك أن إىل ــة الـ ــتورية الدوليـ ــوق والدسـ ــسان حلقـ ــتيفاء   ال اإلنـ ــضمان اسـ ــا لـ ــي دائمـ تكفـ

. ةتبقـى غـري مـستوفا      قـد ف احلقوق، ملمارسة واملالئمة الكافية اآلليات افرتتو مل فما .)٦(احلقوق
 هـذا  يزيـد  قـد  املعلومـات،  إىل الوصـول  علـى  قادرين وغري مهّمشني السن كبار يكون وعندما

 أعـضاء  سـائر  وعلى بل فحسب، عليهم ال بالنفع، السن كبار متكني وسيعود .هتمقدرا قلة من
  .ومسهمني منتجني مواطننيالبقاء  مهلألن ذلك سيتيح  جمتمعاهتم،

  

__________ 
منـشورات األمـم املتحـدة،       (٢٠٠٢أبريـل   /نيـسان  ١٢‐٨قرير اجلمعية العاملية الثانية للـشيخوخة، مدريـد،         ت  )٥(  

  ).ج(و ) أ (١٢، املرفق الثاين، الفقرتان ١، الفصل األول، القرار )A.02.IV.4رقم املبيع 
  )٦(  Helpage International, “Why it's time for a convention on the rights of older persons”, London, 2009.  
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 ةــشيخوخاملتعلقــــة بالــ ةــــالدولي دــــمدري لــــعم ةــــخط ذــــتنفي اتــــأولوي  - ثالثا  
 ٢٠٠٢ لعام
 عمـل  خطـة  تنفيـذ  حتـسني  كيفيـة  بشأن الدائمني واملراقبني األعضاء الدول آراء طُلبت  - ١٢

ــد ــن مدري ــذكرة خــالل م ــوز ٧ مؤرخــة شــفوية م ــه/مت ــد .٢٠٠٩ يولي  حــىت ردا ٥٥ ورد وق
 مدريـد  عمـل  خطة تنفيذ تعزيز ميكن كان إذا ما بشأن ءرااآل تقدمي إىل اجمليبون ودعي .)٧(اآلن
 النظـر  كـذلك  منـهم  وطلـب  .األولويـة  ذات املواضـيع  كأحد السن كبار حقوق إقرار حال يف
 أسـلوب  بـشأن  ءرااآل تقـدمي  إىل أيـضا  اجمليبـون  ودعـي  .األولويـة  تلـك  لتعزيـز  ختلفةامل هجُنال يف

 اإلقليميـة  املتحـدة  األمـم  جلـان  ودعيـت  .مدريـد  عمـل  خلطـة  ةاملقبلـ  والتقييم االستعراض عملية
 .مدخالت تقدمي إىل أيضا

 الــيت اإلضــافية والتعليقــات الــردود يف الــدائمون واملراقبــون األعــضاء الــدول وأشــارت  - ١٣
 خطـة  يف الـوارد  طـار اإل إىلو ١١ الـ املركزية وضوعاتامل إىل الدعم تقدمي مواصلة إىل قُدمت،
ــد عمــل ــة يف، املوضــوعات هــذه وتــشمل .مدري ــع الكامــل اإلعمــال، أمــور مجل  حقــوق جلمي

؛ والفعالـة  الكاملـة  املـشاركة  مـن  السن كبار ومتكني؛  السن لكبار األساسية واحلريات اإلنسان
 بـاحلقوق  الكامـل  متعوالت ؛حياهتم طوال رفاههمو ذواهتم وحتقيق األفراد لتطور الفرص وإتاحة
ــة ــة املدني ــة والــسياسية واالقتــصادية والثقافي  العنــف أشــكال مجيــع علــى والقــضاء، واالجتماعي
 حتقيـق  أجـل  مـن  األجيـال  بـني  والتـضامن  والتـرابط ،  األسـرة  وأمهيـة  الـسن؛  كبـار  ضد والتمييز
 واحلريـات  اإلنـسان  حقوق مجيع ومحاية تعزيز أن على العمل خطة وتشدد .االجتماعية التنمية

 األعمـار  مجيـع  يـدمج  شـامل  جمتمـع  إلقامـة  ضـروريان  ،التنميـة  يف احلـق  ذلـك  يف مبـا  ،األساسية
 حـال  يف مدريـد  عمـل  خطـة  تنفيـذ  تعزيـز  ميكـن  أنـه  علـى  جميبـا  ٥٥ أصـل  مـن  ٥٠ ووافق. فيه

 خطـة  أن اجمليـبني  مـن  قليل عدد وذكر .األولوية ذات املواضيع كأحد السن كبار حقوق إقرار
 بينمـا ،  التنميـة  يف احلـق  أمهيـة  علـى  وشـددوا  الـسن  كبـار  حقـوق  لتعزيز التزام هي يدمدر عمل
 وتنفيـذ  لوضـع  عـام  مرجعـي  إطـار  الواقـع  يف هـي  الـسن  كبـار  حقـوق  أن إىل آخـر  جميب أشار
 .الشيخوخة جمال يف األولوية ذات املواضيع مجيع

__________ 
 والبحــرين، وأوروغــواي، وإكــوادور، وأســتراليا، وإســبانيا، وأروبــا، وأرمينيــا، واألرجنــتني، الروســي، االحتــاد  )٧(  

 وتونس، وتوغو، وبيالروس، وبريو، فاسو، وبوركينا ا،وبنم وبليز، وبلغاريا، والربتغال، وبربادوس، والربازيل،
ــر، ــة واجلزائ ــشيكية، واجلمهوري ــة الت ــا ومجهوري ــشعبية كوري ــة، ال ــة الدميقراطي ــدونيا ومجهوري  اليوغوســالفية مق
 وعمـان،  والعـراق،  والـصني،  وشـيلي،  وسويـسرا،  وسـلوفاكيا،  لوسـيا،  وسـانت  ورومانيا، والدامنرك، السابقة،
 ولبنـان،  وكولومبيـا،  وكوسـتاريكا،  وكوبـا،  وقطـر،  وقـربص،  نام، وفييت وفيجي، وفنلندا، ،والفلبني وفرنسا،
 الـدائم  واملراقـب  ،واليونـان  ونيوزيلنـدا،  والنمـسا،  وناميبيـا،  ومونـاكو،  ومولـدوفا،  واملكسيك، ومايل، ومالطة،

  .الرسويل للكرسي الدائم واملراقب لفلسطني،
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 اقتــصاديا مهمــشة تــزال ال الــسن كبــار مــن كــبرية أعــدادا بــأن اجمليــبني مــن كــثري وأقـر   - ١٤
ــاو ــى اجتماعي ــبني أحــد والحــظ .ســواء حــد عل ــك أن اجملي ــد ذل ــود ق ــهج أن إىل يع ــع الن  املتب

 الرعايــة إعانــات تقــدمي بنظــام املنــادين’’ هنــج يف جــوهره يــزال ال بالــشيخوخة يتعلــق فيمــا
 بعــض وأشــارت .الــسن كبــار حقــوق قــضية علــى ســلبا يــؤثر النــهج هــذا وأن ،‘‘االجتماعيــة

 لـدعم  حمـددة  مبـادرات  وضـع  ييـسر  أن احلقـوق  علـى  التركيـز  شأن من أن إىل األعضاء الدول
 واملـسامهة  العمـل  يف احلـق  تـشمل  املبـادرات  هـذه  أن وأضـافت  .ومتكينهم السن كبار استقالل

 ،املعاملـة  إسـاءة  قبيـل  مـن  حمـددة  مـشاكل  أيـضا  الـسهولة  مـن  مبزيد تعاجل وقد ؛اجملتمع تقدم يف
 لـشمول ا بـشأن  خاصـة  بـصورة  قلقـا  الـدول  من كبري عدد وكان .والعنف ،زوالتميي ،واإلمهال

 ورأت .األعمـار  جلميـع  جمتمـع  وبنـاء  األجيـال  بـني  والتضامن االجتماعي والتالحم االجتماعي
 أحـد  وأشـار  .األهـداف  تلـك  لتحقيـق  وسـيلة  الـسن  كبـار  حقـوق  على التركيزيف   الدول هذه

 والتنميــة اإلنــسان حقــوق أن أظهــرت اإلعاقــة ويذ األشــخاص حقــوق اتفاقيــة أن إىل الــردود
 اجتماعيـة  لتحـديات  التـصدي  يف يـساعدان  مـا أهنو اآلخـر  أحـدمها  يتمم هنجان مها االجتماعية

 مزيـد  إىل الـسن  كبار حقوق تعزيز دون الشيخوخة تناول ؤدييس،  ذلك على وعالوة .كربى
 .اجملتمع يف وإضعافهم هتميشهم من

 الـسن  لكبـار  اإلنـسان  حقـوق  تعزيز لضمان تقريبا شامل تأييد هناك كان،  وباختصار  - ١٥
 تلـك  لـضمان  طريقـة  أنسب حول املناقشات من مزيد إجراء إىل حاجة هناك أن بيد ،ومحايتها
 يف تأجريـ  وتقيـيم  اسـتعراض  عملية أول أن إىل،  ألوروبا االقتصادية اللجنة وأشارت .احلماية
 عمريـة  فئـة  أي هبـا  تتمتـع  الـيت  احلقـوق  بنفس عونيتمت السن كبار أن إىل تخلص املنطقة تلك

 إىل حتتـاج  متميـزة  متجانـسة  خاصـة  فئة بأهنم يوحي السن كبار حقوق عن الكالم وأن أخرى
 يـصرف  أن احلقـوق  على التركيز شأن ومن .األخرى األعمار من الناس على تنطبق ال حقوق
ــاه ــسياسات عــن االنتب ــشيخوخة اخلاصــة ال ــة بال ــةن لتحــسني والالزم ــاة وعي ــار حي ــسن كب  .ال

ــارت ــة وأشـ ــصادية اللجنـ ــا االقتـ ــة ألمريكـ ــة الالتينيـ ــر ومنطقـ ــارييب البحـ ــادتني أن إىل الكـ  املـ
ــا إعــالن مــن ٢٦ و ٢٥ ــذي، برازيلي  احلكــومي اإلقليمــي املــؤمتر يف ٢٠٠٧ عــام يف اعتمــد ال

 جلميـع  جمتمـع  وحنـ  :الكـارييب  البحـر  ومنطقة الالتينية أمريكا يف بالشيخوخة املعين الثاين الدويل
 تعهـدوا  اإلعـالن  علـى  املـوقعني  أن علـى  تنـصان  ؛احلقـوق  على قائمة اجتماعية ومحاية األعمار
 مـن  سلـسلة  وعقـدت  .الـسن  كبـار  حقوق بشأن اتفاقية صياغة لتعزيز حكوماهتم مع بالتشاور

 اذباختـ  األعـضاء  الـدول  بعـض  وتقـوم  .املـسألة  هـذه  حبـث  ملواصـلة  اإلقليميـة  املتابعة اجتماعات
 .األمريكية الدول منظمة خالل من إقليمية اتفاقية وضع يف للنظر املنطقة يف خطوات

ــدول مــن عــدد وأشــار  - ١٦ ــديها أن إىل األعــضاء ال ــشريعات ل ــة ت  مناهــضةمتطــورة  وطني
 عـن  خمتلفـة  التنفيـذ  جمال يف أولويات على تركز قد أهنا غري،  أيضا إقليمية صكوك ومثة .للتمييز
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 قـضايا  مراعـاة  تعمـيم  وجهـود  األجيـال  بني بالتضامن يتعلق فيما سيما وال،  مدريد عمل خطة
 والتـضامن  النـشطة  للـشيخوخة  األوروبية السنة سيكون ٢٠١٢ عام أن إىل وأُشري. الشيخوخة

 للجنــة اإلقليميــة التنفيــذ اســتراتيجية إىل األوروبيــة الــدول مــن عــدد وأشــار .األجيــال بــني
 مدريـد،  يف للـشيخوخة  الثانيـة  العامليـة  اجلمعيـة  اجتمـاع  بعد دتاعتم اليت،  ألوروبا االقتصادية
 .جهود من تبذله ملا اخلاص التركيز حمور بوصفها

 خطـة  لتنفيـذ  األولويـة  ذي املوضوع تركيز فكرة على وافقوا الذين اجمليبني من وطُلب  - ١٧
 تترحـ قوا .بـذلك  للقيـام  املفـضل  النـهج  يف ينظـروا  أن الـسن  كبـار  حقـوق  علـى  مدريـد  عمل

 الـسن؛  كبـار  حلقـوق  خـاص  مقـرر  تعـيني  )أ( :التاليـة  احملددة الُنهج أحد اتباع الشفوية املذكرة
 التنميــة للجنــة العاديــة الــدورات يف والــشيخوخة الــسن بكبــار معــين عامــل فريــق إنــشاء )ب(

؛ الــسن كبــار حقــوق بــشأن اتفاقيــة قبيــل مــن جديــدة، قانونيــة آليــة وضــع )ج(؛ االجتماعيــة
 مـن  واسـعة  طائفـة  عن عربأُ وقد .عنه تفاصيل تقدمي األعضاء الدول بوسع ،آخر جهن )د( أو

  .املقترحة النهج من وتركيبات واألهداف املنهجية بشأن اآلراء

 جميـبني  أربعـة  تأييـد  وحيـد  كخيـار  كبار الـسن   حلقوق خاص مقرر تعيني مقترح ونال  - ١٨
 :اخلـــاص املقـــرر دور بـــشأن قـــفموا ثالثـــة أحـــد عمومـــا اجمليبـــون وأخـــذ .متنوعـــة ألســـباب

 بقــضايا والتوعيــة الــسن كبــار حقــوق احتــرام تعزيــزو، ‘‘مراقــب’’ بــصفة والعمــل الــدعوة )أ(
 تنفيـذ  على األعضاء الدول إلعانة التقنية املساعدة تقدمي )ب(؛  مدريد عمل وخطة الشيخوخة

 يف الثانيـة  يـيم والتق االسـتعراض  عمليـة  إعـداد  يف واملـسامهة  تنفيـذها  ورصد ،مدريد عمل خطة
 بــشأن األعــضاء الــدول مــع حــوار وإقامــة، الــسن كبــار حقــوق دراســة )ج(أو ؛ ٢٠١٢ عــام

 كانــت إذا مــا بــشأن اآلراء يف توافــق إىل والــسعي ،الــسن كبــار حالــة حتــسني وبــشأن احلقــوق
 الــيت اجلهــة إىل تــشر مل الــشفوية املــذكرة أن بالــذكر اجلــدير ومــن .ال أم التفاقيــة حاجــة هنــاك
 .اإلنسان حقوق جملس هي املناسبة اجلهة أن الردود أحد واقترح؛ املقرر تعني أن يينبغ

 خــالل جيتمــع عامــل فريــق إنــشاء صــاحل يف جميبــا عــشر لثالثــة الوحيــد االختيــار ووقــع  - ١٩
 ميكـن  الفريـق  أن إىل الـردود  مـن  قليـل  عـدد  وأشـار  .االجتماعية التنمية للجنة العادية الدورات

 أفــضل وتبــادل ،العمــل أولويــات وحتديــد ،الــسن كبــار حالــة ملناقــشة نتــدىم مبثابــة يكــون أن
 منتــدى مبثابــة يعمــل أن ميكــن أنــه أخــرى ردود واقترحــت .الــسياسات وتنــسيق ،املمارســات

 بعـض  ورأى .العـام  الـرأي  وتوعيـة  ومتكينـهم  الـسن  كبار حقوق تعزيز ملناقشة األعضاء للدول
 مـن  أو املناقشة خالل من إما،  اتفاقية وضع باجتاه لتحركل منتدى بوصفه العامل الفريق اجمليبني
 .ممكن قانوين صك بشأن جدوى دراسة إجراء يف الشروع خالل
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 بـشأن  جديـدة  اتفاقيـة  أو جديـد  قـانوين  صـك  وضـع  اختاروا جميبا ١٤ ردود وركزت  - ٢٠
 ثغـرة  وجـود  الـبعض  حـدد  فقـد . جوانب عدة على الوحيد خيارهم بوصفه السن كبار حقوق

 صــك شـأن  مـن  أن واقتــرح، الـسن  بكبـار  تعلــقت القائمـة  اإلنـسان  حقــوق صـكوك  يف ياريـة مع
 مـن  أن آخـرون  وأكـد  .عليها والبناء القائمة التشريعات استكمال على يعمل أن جديد قانوين
 إجـراءات  اختـاذ  على الدويل واجملتمع األعضاء الدول يشجع أن جديد قانوين صك وضع شأن
 ينطـوي  مـا  شـأن  ومـن  .الـسن  وكبـار  الـشيخوخة  لقـضايا  األولويـة  الءيـ إ جمال يف تضافرا أكثر
 .خاصة فائدة ذا يكون أن ومساءلة رصد أعمال من االتفاقية هذه تنفيذ عليه

، الواقـع  يفوهـو   ،  بـديال  هنجا أو الثالثة النهج من مركبا هنجا جميبا عشر تسعة واختار  - ٢١
 يـساعد  أن ميكـن  النـهج  بـني  اجلمـع  أن فادهم رأي عن وأعربوا .ألخرىاهنج ال يستبعد النهج     

 قـــضايا إىل االنتبـــاه توجيـــه يف ســـواء حـــد علـــى االجتماعيـــة التنميـــة وجلنـــة األعـــضاء الـــدول
ــشيخوخة ــار ال ــسن وكب ــد اختــاذ يفو ال ــن مزي ــراءات م ــصاحلهم اإلج ــا، ل ــيح بينم  مواصــلة يت
 أن إىل وردت الـيت  للـردود  عـام  حتليـل  ويـشري  .اتفاقية وضع بإمكانية املتعلقة اجلارية املداوالت
ــة ــبني غالبي ــز يفــضلون اجملي ــذال تركي ــد عمــل طــةخل تنفي  ذي املوضــوع علــى املــستقبل يف مدري
 مـن  مزيـد  تكـريس  الـضروري  مـن  أن يـرون  أهنـم  غـري  ؛الـسن  كبـار  حقوق يف املتمثل األولوية
 .بذلك للقيام املختلفة النهج ومثالب مزايا ملناقشة الوقت

ــرد  - ٢٢ ــن مزيــد وي ــات يف لتوضــيحا م ــضاء الــدول تعليق ــدائمني واملــراقبني األع  بــشأن ال
  .احلايل التقرير من األول املرفق يف املختلفة اخليارات

  
اإلجراءات واجلدول الزمين املقترح من أجل االستعراض والتقييم الثـاين            -بعا را  

 لتنفيذ خطة عمل مدريد
دودا مـن الـدول األعـضاء واملـراقبني         التمست املذكرة الشفوية املذكورة أعاله أيـضا ر         - ٢٣

ومتثلــت  .لــدورة الثانيــة لالســتعراض والتقيــيم لعلــى أربعــة خيــارات اقترحتــها األمانــة العامــة   
تعبئ احلكومـات اسـتبيانا مرسـال مـن طـرف األمانـة        )أ( : املقترحة فيما يليةاإلجراءات األربع

االسـتعراض والتقيـيم الـوطنيني    ضطلع بيُـ  )ج( ؛)٨(ُيعتمد أسلوب مفتـوح للتنـسيق   )ب( العامة؛
لنتـائج  ا علـى الـسلطة التقديريـة للحكومـات، بينمـا تقـوم جلنـة التنميـة االجتماعيـة بتحليـل            بناًء

__________ 
وبعـد   . أفـضل املمارسـات  وتبـادل  ، واختاذ نقـاط مرجعيـة  ،ت من قبيل املبادئ التوجيهيةيقوم األسلوب املفتوح على آليا  )٨(  

ويعـد   .أن يتم االتفاق علـى نقـاط مرجعيـة ومؤشـرات حمـددة لقيـاس أفـضل املمارسـات، جيـري رصـد النتـائج وتقييمهـا            
 “الدوليـة املتعلقـة بالـشيخوخة     املبادئ التوجيهية الستعراض وتقييم خطـة عمـل مدريـد           ”منشورا األمم املتحدة املعنونني     

ــشيخوخة     ” و ــة بالـ ــة املتعلقـ ــد الدوليـ ــل مدريـ ــة عمـ ــوطين خلطـ ــذ الـ ــل التنفيـ ــلوب يف    مبثا“دليـ ــذا األسـ ــني هلـ ــة خمططـ بـ
 .السياسات تقييم
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 ،املؤمترات الوزارية واحللقات الدراسـية    (الوطنية وتوحيدها على الصعيد اإلقليمي يف املنتديات        
حـدة، وتواصـل حتليـل النتـائج اإلقليميـة          اليت تنظمهـا اللجـان اإلقليميـة لألمـم املت         ) إىل ذلك  وما

ي اعتمـد مـن أجـل       ذه باإلجراء ال  ـوتوحيدها على الصعيد العاملي، وذلك باستخدام إجراء شبي       
وجـرت   .يعيَّن مقرر خاص لرصد تنفيذ خطـة عمـل مدريـد    )د( و االستعراض والتقييم األول؛

 .اهتمأيضا دعوة الدول األعضاء واملراقبني الدائمني إىل تقدمي مقترح

األسـلوب املفتـوح    جميبـا    ٢٠اختـار   و اسـتكمال االسـتبيانات؛      جميبـا ثالثة عشر   ل  وفضَّ  - ٢٤
باحلفــاظ علــى طرائــق االســتعراض والتقيــيم األول؛ وأوصــى  جميبــا  ٢٧أوصــى فيمــا للتنــسيق؛ 

تـشري األرقـام إىل أن الغالبيـة تفـضل     و. بتعيني مقرر خاص لرصد تنفيذ خطة مدريد  جميبني   ١٠
، ٢٠٠٧/٢٠٠٨ الفتـرة يف جـري  علـى حنـو مـا أُ   ستعراض وتقييم تنفيـذ خطـة مدريـد     مواصلة ا 

كثـر  أ يفـضل بعض  الوجتدر اإلشارة إىل أن     .  مفتوح للتنسيق  أسلوبمع مزيد من التركيز على      
قـدم املزيـد مـن اإليـضاح يف تعليقـات الـدول األعـضاء واملـراقبني الـدائمني                   و. من خيـار واحـد    

  .الثاين من هذا التقريررفق حول خمتلف اخليارات، الواردة يف امل
ـــع يف  لجمــع بــني اإلجــراء وميكــن ل  - ٢٥ ــيم الســتعراض واال الــذي اتُّب األســلوب األول وتقي

وهنـج   من القاعدة ويقوم علـى املـشاركة       هنج سردي ينطلق   بني   توازناوفر  ياملفتوح للتنسيق أن    
مـن خــالل وضــع املعـايري واملؤشــرات علــى   تعزيـز ذلــك  وميكــن . يفـضل مجــع البيانـات الكميــة  
لمؤشـرات  ميكـن ل و. يفضي إىل دورة استعراضية ثانية أكثر مشـوال      املستوى اإلقليمي وميكن أن     

ــد   ”الـــواردة يف  ــة عمـــل مدريـ ــيم خطـ ــتعراض وتقيـ ــة السـ ــادئ التوجيهيـ ــة املبـ ــة الدوليـ املتعلقـ
عكـس اخـتالف    ت وإن كـان يـتعني عليهـا أن       ،  ملواصـلة النقـاش   أن توفر أساسـا      )٩(“لشيخوخةبا

  .اإلقليميةالعامة أولويات السياسة 
تقيــيم قريبــا، مــن املهــم أن الالســتعراض ول الــدورة الثانيــة احلاجــة إىل بــدءوبــالنظر إىل   - ٢٦

دورة االســتعراض لــاملعتمــد  النــهج اســتنادا إىلو. العــامالــزمين تنظــر اللجنــة يف وضــع اجلــدول 
 جلنـة التنميـة     جترى يف سـياق   عملية استعراض عاملية    من املرجح أن ختتتم الدورة الثانية ب      ،  األوىل

 ميكـن اقتـراح   ،  وإن صح ذلك االفتراض   . ٢٠١٢ عام   مطلع يف   اخلمسنياالجتماعية يف دورهتا    
  :اجلدول الزمين التايل

ــتتخذ  )أ(   بــشأن توقيــت وطرائــق وموضــوع    قــرارا ة االجتماعيــة  جلنــة التنميــ س
  ؛٢٠١٠الثامنة واألربعني، يف عام االستعراض والتقييم الثاين يف دورهتا 

__________ 
  )٩(  http://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/MIPAA/GuidelinesAgeingfinal13%20Dec2006.pdf. 
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سـتعراض  اال خيـص  فيمـا  أولوياهتـا    ٢٠١٠ الدول األعضاء خالل عام      ستحدد  )ب(  
ــيم الو ــاوســتجري تقييمــا تقي ــوانني   ، مب ــد الق ــة يف ذلــك حتدي  ،سات، واملؤســوالقواعــد التنفيذي

 ،٢٠٠٧/٢٠٠٨الفتــرة منــذ الــيت جــرى اســتحداثها أو تغيريهــا والــربامج  ،العامــةوالــسياسات 
. على الـصعيد الـوطين    البلدان أيضا حالة الشيخوخة     وستستعرض  . استجابة خلطة عمل مدريد   

 حبلـول هنايـة     لالستقصاءات التـشاركية  ددة  احملاالت  اجمل قد تعرف على   كل بلد    يكونوبذلك،  
  ؛٢٠١٠عام 

مـداوالت  جلـان األمـم املتحـدة اإلقليميـة         سـتجري   ،  أيـضا  ٢٠١٠خالل عـام      )ج(  
  ؛لتنسيقلألسلوب املفتوح ل وفقا ،لتحديد معايري ومؤشرات حمددة لقياس أفضل املمارسات

ســـتقدم الـــدول األعـــضاء أولوياهتـــا إىل جلنـــة التنميـــة االجتماعيـــة يف دورهتـــا   )د(  
  ؛٢٠١١ يف عام التاسعة واألربعني،

ــيم       )هـ(   ــتعراض والتقي ــات االس ــك يف عملي ــد ذل ــشرع بع ــة سي ــة واإلقليمي . الوطني
وسـتقوم  . احملـددة سـلفا   استعراض وتقييم السياسات واالستراتيجيات الوطنية      بالبلدان  وستقوم  

أنـشطة  تأديـة   ساعدة البلـدان يف     مبـ ،  كيانات أخرى بالتعاون مع   عند الطلب،   اللجان اإلقليمية،   
  ؛وطنية

معلومــات عــن التجربــة األوليــة واملمارســات اجليــدة يف    مجــع ســيجري أيــضا  )و(  
حتليلـها  تــم    ،على املستويني احمللي والوطين   تشاركية تنطلق من القاعدة     تنظيم وإجراء تقييمات    

  ؛وعرضها على اللجان اإلقليمية
 اللجــان اإلقليميــة مــؤمترات  ســتعقد، ٢٠١١خــالل النــصف الثــاين مــن عــام     )ز(  
 وتبـادل اخلـربات   ،فر املوارد الكافيـة، للنظـر يف نتـائج االستعراضـات الوطنيـة          توارهنا بـ إقليمية،  

اللجان اإلقليمية نتائج هـذه     وستقدم  .  وحتديد أولويات العمل يف املستقبل     ،واملمارسات اجليدة 
التقارير الوطنية الفرديـة إىل جلنـة التنميـة االجتماعيـة يف            املعنية باالستعراض والتقييم و   املؤمترات  

  ؛٢٠١٢ عام
، اجلـزء العـاملي     ٢٠١٢فربايـر   /يف شـباط  اللجنـة، يف دورهتـا اخلمـسني        نظـم  ست  )ح(  

مناقـشة  إجـراء   سـتعراض   االوميكـن أن تـشمل طرائـق        . تقيـيم الالسـتعراض و  للدورة الثانيـة    من ا 
يف سلـسلة مـن اجتماعـات املائـدة املـستديرة حـول         تدور  ناقشات  جلسة عامة تقترن مب   عامة يف   

يف ذلــك   املوازيــة، مبــااملناســباتسلــسلة مــن أيــضا عقــد ميكــن و. ذات أولويــةمواضــيع خمتــارة 
ضمَّـن وستُـ .  وحلقات العمل واحللقـات الدراسـية الـيت تنظمهـا اجلهـات املعنيـة              حلقات النقاش 

يف ذلـك أيـة أولويـات        الستعراض والتقيـيم، مبـا    الدورة الثانية ل   إليها   تاالستنتاجات اليت خلص  
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 وخيــارات الــسياسة العامــة ذات الــصلة، يف تقريــر اللجنــة عــن       ،شــئةجديــدة، والقــضايا النا 
  .اخلمسني دورهتا

  
   والتوصياتاالستنتاجات  - خامسا 

واصــلة استكــشاف البعــد  مبيبــدو أن هنــاك اهتمامــا كــبريا داخــل اجملتمــع الــدويل     - ٢٧
املتعلق حبقوق اإلنسان للشيخوخة، من أجـل حتـسني تنفيـذ خطـة عمـل مدريـد علـى مجيـع                     

 اتفاقهاعن فيه  تعرب يف الوقت الذيومن الواضح أيضا أن الدول األعضاء،   . ستوياتامل
 بكـل   اخلاصـة  لظـروف ل، وفقـا    فإهنـا تـود   طـة العمـل،     خلمع طرائـق أول اسـتعراض وتقيـيم         

ــها ــة املــستخدمة إلكمــال    أن حتظــى ، من ــة يف املنهجي ــبقــدر أكــرب مــن املرون ــة ال دورة الثاني
تعزيز الدورة الثانية   ب اهتمامه عدد كبري من البلدان عن       ربكما أع . تقييمالالستعراض و ل

  .من خالل اعتماد أسلوب مفتوح للتنسيق
تنفيـذ خطـة عمـل مدريـد، قـد ترغـب الـدول              تعزيـز   النـهج املفـضل ل    بوفيما يتعلق     - ٢٨

واصـلة  مل ،الدورات العادية للجنة التنميـة االجتماعيـة      ضمن  فريق عامل    إنشاء   يفاألعضاء  
حقـوق   مـن  لكبار السن  ماتعزيز ومحاية   ببشأن أنسب السبل والوسائل الكفيلة      املناقشات  
  .اإلنسان

للدورة الثانية الستعراض وتقيـيم تنفيـذ خطـة       الذي سيعتمد    وفيما يتعلق باإلجراء    - ٢٩
 االستعراض والتقييم الثاين اإلجراء   يتبع  أن تقرر أن    يف  مدريد، قد ترغب الدول األعضاء      

  .األسلوب املفتوح للتنسيقب ـامقترناالستعراض والتقييم األوىل، لعملية الذي ُحدد 
 النظـر يف اجلـدول الـزمين املقتـرح          يفإضافة إىل ذلك، قد ترغب الـدول األعـضاء            - ٣٠

ــد   ــر وحتديـ ــذا التقريـ ــستويات،   تسلـــسل اليف هـ ــع املـ ــزمين لألنـــشطة علـــى مجيـ ــة الـ منتهيـ
  .٢٠١٢ يف عام اخلمسنييف دورهتا  ،عاملي يف جلنة التنمية االجتماعيةالستعراض باال
تعزيـز  محايـة و  التمكني و ” النظر يف اعتماد موضوع      يفقد ترغب الدول األعضاء     و  - ٣١

  .تقييمالالستعراض ولللدورة الثانية  بالنسبة “حقوق اإلنسان للمسنني
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  املرفق األول
ــضاء          ــدول األعـ ــن الـ ــة مـ ــارة مقدمـ ــافية خمتـ ــيحات إضـ ــات وتوضـ تعليقـ

فيهــا  ولويــات تنفيــذ خطــة عمــل مدريــد، مبــا لــدائمني بــشأن أواملــراقبني ا
أولويـة    كموضـوع ذي   كبـار الـسن   مسألة ما إذا كان االعتراف حبقـوق        

  اخلطةميكن أن يعزز تنفيذ
 اعترب كـل مـن الـدول األعـضاء واملـراقبني الـدائمني أن خطـة مدريـد تقـوم                     ،بوجه عام   - ١

بعض إىل تنـامي القلـق إزاء ضـعف وضـع            وأشـار الـ    .كبـار الـسن   على أساس االعتراف حبقوق     
. ممارســة حقــوقهم أو املطالبــة هبــااســتطاعتهم عــدم  مبــا يف ذلــك  يف بلــدان كــثرية،كبــار الــسن

 ي ومحايتـها والـدفاع عنـها هـ    لكبـار الـسن   وأشارت اإلكـوادور إىل أن تعزيـز حقـوق اإلنـسان            
 احتياجــات  الــسنلكبــاروبينــت الربازيــل أن . مــسبق لبنــاء جمتمــع أكثــر عــدالً أساســي شــرط 
ميكـن  أنـه  ومواطن ضعف ال تـشملها بالقـدر الكـايف صـكوك حقـوق اإلنـسان احلاليـة و           خاصة

 لوضع وتنفيذ سياسات عامة وطنية ودوليـة مـن منظـور حقـوق              أساساخلطة مدريد أن تشكل     
 هـي أولويـة، فقـد أفـادت     لكبار الـسن ومع أن الفلبني توافق على أن حقوق اإلنسان     . اإلنسان

 إمنـا كـذلك إطـاراً    ،ذا أولويـة فحـسب  واحـداً  ال تـشكل موضـوعاً   أ  ينبغـي ق اإلنسان حقو بأن
 .يف وضع وتنفيذ مجيع املواضيع ذات األولويةعاما مرجعياً 

تـصرفت   وقـد    كبـار الـسن    حلمايـة حقـوق      اً دوليـ  اً التزامـ  وترى بنما خطة عمل مدريد      - ٢
كبـار  انيا إىل أن االعتـراف حبقـوق   سـب إوأشـارت  .  الوطنيـة  اتـشريعاهت ل يف تطويرهـا  وفقاً لـذلك    

 وأشــارت تــونس إىل أن االعتــراف  .و األمــام يف حتــسني محايــة حقــوقهم  هــو خطــوة حنــ الــسن
امليزانيــات مــع  ،تــشريعاتالن احلكومــات مــن إحــراز تقــدم يف وضــع  ميكّــكبــار الــسنحبقــوق 

ونـان أن خطـة      وتعتقـد الي   . الـيت سـتعزز اللحمـة االجتماعيـة        ،جالالزمة لالسـتراتيجيات والـربام    
 .ألساسي لبناء جمتمع لكـل األعمـار  وهي الركن اأيضاً،  فحسب إمنا فلسفة اًمدريد ليست نص  

 لتنفيـذ خطـة   لإلنـسان سيفـضي إىل اتبـاع هنـج أمشـ         وأفادت قربص بـأن التركيـز علـى حقـوق ا          
مان إن أي تركيز على حقوق اإلنسان من شـأنه أن يـؤدي إىل تـوفري املرافـق       وقالت عُ  .مدريد
تركيـز  ال مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة       وأيـدت . ز اإلدماج االجتمـاعي   يتعزلزمة  الال

 كبـار الـسن    متكـني ألة إىل مـس  أيـضا  أشارتلكنهاعلى حقوق اإلنسان كمسألة ذات أولوية،       
 يف تقرير األمني العام عـن مواصـلة تنفيـذ خطـة عمـل مدريـد الدوليـة                   وردتأولويات أخرى   و

وتـرى بوركينـا فاسـو التركيـز علـى حقـوق            . ) أ(إطار التنفيذ االسـتراتيجي   : خةاملتعلقة بالشيخو 
__________ 

  .E/CN.5/2009/5  ) أ(  
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وباإلضـافة إىل   . بكبـار الـسن   ة مسائل حمـددة تتعلـق        لتجاوز العموميات ومعاجل   اإلنسان مناسبةً 
ــسان     ــوق اإلنـ ــرام حقـ ــإن احتـ ــك، فـ ــسن ذلـ ــار الـ ــراءات   لكبـ ــذ اإلجـ ــيؤدي إىل تنفيـ ــن  سـ مـ

 .احلكومات ِقبل

 فقـد أفـاد لبنـان، علـى     .ةعينـ  إىل ما تواجهها بلداهنم من حتديات مبنياجمليوأشار بعض    - ٣
ذلــك إىل يعــود غالبــاً الــسبب يف ، وكبــار الــسنقــوق حلجتاهــل دث حيــســبيل املثــال، بأنــه رمبــا 

أخــر وضــع تــشريع  األمــر الــذي اســتمرار النظــر إىل قــضاياهم مــن منظــور الرفــاه االجتمــاعي، 
 . حقوقهمةيامحل

 تـشكل موضـوعاً ذا أولويـة        رمبـا  كبـار الـسن   ل توافـق علـى أن حقـوق         ومع أن الربتغـا     - ٤
 وتواجـه  .كبـار الـسن  للتنفيذ، فقد أشارت إىل أن بعض البلدان جتاوزت مرحلة كفالة حقـوق          

اســتكمال األولويــات وتعمــيم مل تقــدر علــى وبالتــايل  ،حكومــات عديــدة قيــوداً علــى املــوارد 
أنـه يف حـال   إىل ت الربتغـال  راشـ  وأ.اق أوسـع نطـ علـى   اتسياسالـ  جمالمراعاة الشيخوخة يف   

 حلمايـة حقـوق     اً خطـة مدريـد أداة أفـضل كـثري         صبح، فقـد تـ    سائلالتمكن مـن تـسوية هـذه املـ        
 .“يف عدة معاهدات حلقوق اإلنسان وصكوك دولية أخرى إقراراً جلياً قرتسبق وأن أُ”

إلنـسان تركيـزاً    ا وفرنسا وموناكو علـى أن تـوىل حقـوق          وسويسرا ركمناومل توافق الد    - ٥
ن  قـد ضـمِ  بوجـه عـام   التمييـز  مكافحـة فرنـسا ومونـاكو بـأن    كل من  وأفادت .يتسم باألولوية 

، وأن فرنــسا اقترحــت أن تركــز اجلهــود علــى التــضامن فيمــا بــني  كبــار الــسنبالفعــل حقــوق 
ينبغـي   وأفـادت سويـسرا بأنـه ال   . كثـر أمهيـة لتحـسني أداء اجملتمـع        أ حيـث تعتـرب أمـرا      ،األجيال

 للتـشجيع علـى اتبـاع هنـج       موضوع الـسياسة االجتماعيـة وسـيلةً       ناولبالضرورة اعتبار تقرير يت   
بــأن  ركمنا وأفــادت الــد. فوائــده يف الوقــت الــراهنجلــى ال تتكبــار الــسنمعيــاري إزاء حقــوق 

بأهنــا وللــسياسة العامــة  هــي وثــائق كافيــة نليــون الــوزاريو بــرلني خطــة عمــل مدريــد وإعــالين
 .ملقرر خاص أو التفاقية أو لتركيز على حقوق اإلنسانجتد ضرورة  ال

كاتفاقيـة   ،يبني الذين دعموا خياراً واحداً لوضـع آليـة قانونيـة جديـدة           وأبدى بعض اجمل    - ٦
وأشـارت  .  احلاجة إىل صك جديد وإىل فوائـد هـذا الـصك           بشأن تعليقات إضافية حمددة     مثال،

وحـد حقـوق    أن ي يلـزم قانونـاً، ويـستطيع       األرجنتني إىل وجود قيمة مضافة يف أي صـك دويل           
وأفـادت شــيلي بـأن وضـع اتفاقيــة مـن شـأنه أن يكمــل      .  آليــات للمـساءلة ئنـش ي وكبـار الـسن  

ــد    ــخطــة عمــل مدري ــة املوجــو  ب ــرة املعياري ــة  سد الثغ ــة الدولي ــصكوك القانوني ــةدة يف ال  . الراهن
يؤدي أيـضاً   سـ منـا    إ ، فحسب كبار السن  حالةوأشارت مايل إىل أن وضع اتفاقية لن حيسن من          
واعتقدت كوبـا أنـه مـن املهـم حتديـد نقطـة        . إىل زيادة مشاركتهم يف اجملتمع على نطاق أوسع       

 كبـار الــسن ق حقـوق  مرجعيـة حتظـى بتوافـق آراء الــدول األعـضاء الـذي يـسمح بتوســيع نطـا       
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وتعتقـد توغـو أن     . سياق كـل بلـد     ، حسب الضرورة، حسب    وسيكيف ذلك  .وحتقيق عامليتها 
مـن  و لكبار السن إدراك األعداد املتزايدة    ن  ملدول األطراف   ا مكنية واعتمادها سي  وضع اتفاق 

 وأشارت قطر إىل أنـه يـتعني علـى جلنـة التنميـة االجتماعيـة                . حلماية حقوقهم  ذ إجراء مبكر  اختا
العقبـات  وإظهـار    االستعراض والتقييم مـن أجـل حتقيـق األهـداف             عملية  جتميع نتائج  وحدأن ت 

. موحــدة وللتوصــل إىل وضــع اتفاقيــة  خطــة العمــل اســتعداداً لوضــع معــايري  الــيت تعــوق تنفيــذ
اج تـ حتوأشار العراق إىل أنه من الضروري وضع اتفاقيـة للتعامـل مـع فئـة متناميـة مـن الـسكان                      

ــصحية  ــة الـــ ــدمات الرعايـــ ــة ،إىل خـــ ــدمات االجتماعيـــ ــة واخلـــ ــل  والرعايـــ ــرص العمـــ  ، وفـــ
 .االجتماعي واإلدماج

ــرب عــدد مــ    - ٧ ــل معــين      يــن اجملوأع ــذين فــضلوا تــشكيل فريــق عام  بكبــار الــسن بني ال
ف حمـددة للفريـق     والشيخوخة أثناء انعقاد الـدورة العاديـة للجنـة التنميـة االجتماعيـة عـن أهـدا                

كمنتدى ملناقشة حقـوق كبـار الـسن، يف حـني     وفضل البعض استخدام الفريق العامل     . املقترح
 . جديد مناقشة صك قانوينآثر آخرون االستفادة منه يف

 مقترحــات ولــدت أرمينيــا أن املناقــشات داخــل الفريــق العامــل مــن شــأهنا أن ت  ذكــرو  - ٨
.  وضـع تـشريعات جديـدة      ،عنـد االقتـضاء   و ،تنفيذ آليات خمتلفة  عرب   كبار السن  حالةلتحسني  

  ويف؛ أن الفريق العامـل مـن شـأنه أن حيقـق اسـتمرارية تنفيـذ خطـة عمـل مدريـد                    اوتعتقد فنلند 
ز يـ عزت خطـة مدريـد و   لتنفيـذ   األكثـر فعاليـة     أو الصك القـانوين    ةيناقش نوعية اآللي  استطاعته أن   

ــة إعــداد األمــم املتحــدة   ادهاســتعدا عــن ات فنلنــدعربــكمــا أ. حقــوق املــسنني  ملناقــشة إمكاني
واعتقـدت رومانيـا أنـه ميكـن للفريـق العامـل أن             . دراسة جدوى عـن اآلليـة القانونيـة اجلديـدة         ل

 سـانت   أشـار كـل مـن     و. ر الدول األعضاء لوضع صك قانوين جديد      جيمع خمتلف وجهات نظ   
أن يـؤدي عمـل الفريـق العامـل إىل وضـع            إىل ضرورة   لوسيا واملراقب الدائم للكرسي الرسويل      

 الــدول األعــضاء علــى اختــاذ ذلك املــساءلة، مــشجعاً بــويقــيمصــك قــانوين حيــدد املــسؤوليات 
 العامل سيـشجع الـدول األعـضاء علـى املـشاركة          ت اجلزائر أن الفريق   بين و . املناسبة اإلجراءات

 وعلى التوصل إىل اتفاق مـشترك بـني   كبار السن صلة ب  املت يف تنفيذ خمتلف النصوص والصكوك    
 .أعضاء اجملتمع الدويل

 عمليـة    فيهـا  حتتـاج وأفادت الربتغال بأنه ينبغـي للفريـق العامـل أن حيـدد اجملـاالت الـيت                   - ٩
. ن خيـارات أخـرى   قبل البحث ع،تبادل املمارسات الفضلى ي أنوتعزيز    إىل تنسيق السياسات 

 كبار الـسن  لفريق العامل أن حيدد األولويات الالزمة لتمكني        أن باستطاعة ا  ت املكسيك   ذكرو
واعتربت مولـدوفا أن الفريـق العامـل مـن شـأنه        . عهماوضأ وتوعية اجلمهور ب   ،وتعزيز حقوقهم 
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كبـــار الـــسن علـــى الـــصعيدين  حبمايـــة حقـــوق املتعلقـــة  املمارســـات اجليـــدة تبـــادلأن ييـــسر 
 .والدويل الوطين

مـن   جمموعـة    كبـار الـسن    مقـرر خـاص معـين حبقـوق          يبون الذين فضلوا تعيني    اجمل قدمو  - ١٠
 ورصـد   ؛ وضع املسنني والـدفاع عنـهم      حتسنيوهذه األفكار تشمل    . األفكار اليت تتعلق بواليته   
 واعتـرب عـدد   . والعمل من أجل وضع اتفاقيـة    ؛ وتوفري املساعدة التقنية   ؛تنفيذ خطة عمل مدريد   

أنـشطة الفريـق العامـل يف جلنـة التنميـة      ويكمِّـل  من الـدول األعـضاء أن املقـرر اخلـاص سـيدعم            
ــة ــد   ه بإمكــان ا وأشــارت فيجــي إىل أنــ .االجتماعي ــذ خطــة عمــل مدري ــرر أن يرصــد تنفي . ملق

 كبـار الـسن   احتـرام حقـوق      وحارسـاً لتعزيـز      داعيـةً  واعتربت النمسا أن املقرر اخلـاص سـيعمل       
وباإلضافة إىل ذلك، أفادت النمسا بأن الفريق العامـل قـد يكلـف برصـد               . على الصعيد العاملي  

ــ عمليـــةإعـــدادبوتنفيـــذ خطـــة عمـــل مدريـــد و   يف ة الـــيت ســـتنفذ االســـتعراض والتقيـــيم املقبلـ
شـارت  وقـد أ   .كبار الـسن  ، مع التركيز على املوضوع ذي األولوية املتعلق حبقوق          ٢٠١٢ عام

وفقـاً ملـا جـاء يف        كبـار الـسن   حقـوق   شـأن     مـن  أستراليا إىل أنه ميكن للمقـرر اخلـاص أن يرفـع          
 . ذات الصلة املتعلقة حبقوق اإلنسانقائمةخطة مدريد واالتفاقيات ال

واقترحت الربازيل، باإلضافة إىل تشكيل فريق عامل، أن يكلـف مقـرر خـاص بإعـداد          - ١١
وميكــن االســتفادة مــن هــذه . لــسياقني الــوطين واإلقليمــي يف اكبــار الــسندراســة عــن حقــوق 

ــشأن    ــق يف اآلراء ب ــة للتوصــل إىل تواف ــة إىل الدراس ــة احلاج ــا ،اتفاقي ــات  ضــمن رمب ــياق آلي  س
 وخـصائص  كبـار الـسن   وينبغي أن تشمل والية املقرر جتميع البيانات وحتديد مشاكل          . إقليمية

ذه املعلومات أن تسهم يف هنايـة املطـاف         هلميكن  و. عيشوهنا يف كل منطقة من العامل     احلالة اليت ي  
 كبـار الـسن    وأفـادت كولومبيـا بـأن حقـوق          . الرأي بـشأن احلاجـة إىل اتفاقيـة         توافق يف  بناءيف  
 احلقـوق   بـشأن عزز علـى الـصعيد العـاملي بتعـيني مقـرر خـاص يـشجع البلـدان علـى العمـل                      تتس

ذلـك لكـل دولـة بـأن حتـدد التزاماهتـا       وسيسمح . نكبار الس دية واالجتماعية والثقافية ل   االقتصا
أن وميكــن للمقـرر اخلـاص أن حيقـق توافقــاً سياسـياً جديـداً يف الــرأي و     .  اخلـاص وفقـاً لوضـعها  

 .كبار السنيفتح باب احلوار االجتماعي الذي حيسن أوضاع 

علـى سـبيل    ف. تنفـذ وفـق إطـار زمـين       ميكـن أن     ةواعتربت بريو أن مجيع اخليارات الثالث       - ١٢
يف املـدى القريـب،     وأن يعتمده    مقرر خاص    يقرر تعيني أن   جمللس حقوق اإلنسان     ميكن،  املثال
إنشاء فريق عامل يف جلنة التنمية االجتماعيـة أثنـاء هـذه الـدورة وتفعيلـه          بميكن اختاذ قرار    بينما  

.  أن العمليـة ستـستغرق وقتـاً       تـدرك فضلت بريو وضع اتفاقية إال أهنـا        وقد  . ٢٠١١حبلول عام   
 املقـرر اخلـاص أو الفريـق العامـل آليـة مالئمـة              ؤمنت أوروغـواي أنـه مـن املفتـرض أن يـ           واعترب
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وضــع اتفاقيــة يف املــدى مــن إىل دف هتــ ، يف املــدى القريــبكبــار الــسنللعمــل بــشأن حقــوق 
 .املتوسط إىل البعيد

ة  أن يوىل االعتبار إلنـشاء وحـدة تقنيـ         اقترح و مزاياها جلميع النهج    وأشار لبنان إىل أن     - ١٣
ساعدة املـ   أشكال مي مشورة اخلرباء وتقد   يف إسداء   تتمثل واليتها  ،يرأسها املقرر اخلاص املقترح   

 .كبار السن ومتويلها وتشريعها املتعلقة بالدعموضع نظم لخرى إىل الدول األعضاء األ

وأفاد االحتاد الروسي بأنه ينبغي للجنـة التنميـة االجتماعيـة أن تـضطلع بـدور مركـزي                    - ١٤
 وأن يتقرر وضع أي صكوك حلقوق اإلنسان مـن خـالل مناقـشات         كبار السن سني حالة   يف حت 

 ملناقـشة خمتلـف اخليـارات املطروحـة يف          منفتحـة وأفادت نيوزيلنـدا بأهنـا      . نتدى ذلك امل  تعقد يف 
 .لضرورة مناقشة املسألة مناقشة أكرب وأثرىنظراً املذكرة الشفوية، 

ملقــرر ا النظــر يف خيــاراتســتاريكا أنــه ينبغــي ت كــل مــن بــيالروس وبيليــز وكو بينــو  - ١٥
ــة مجيع، والفريــق العامــل،اخلــاص معلومــات تفــصيلية عــن  ت كوســتاريكا قــدمو. هــا واالتفاقي

 ،ن على الصعد الوطنية واإلقليميـة والدوليـة       كبار الس أهداف وسبل أخرى لزيادة أمهية حقوق       
  .هم لألحكام املتعلقة حبقوق تشاوري للمسنني لإلشراف على االمتثالتدىواقترحت إنشاء من
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  املرفق الثاين
 بـشأن   األعـضاء تعليقات وتوضيحات إضـافية خمتـارة مقدمـة مـن الـدول                 

 الستعراض والتقييمعملية ا للدورة الثانية لعتمدء الذي سياإلجرا
 الدول األعـضاء سـتكون      مألهتافيجي بأن االستبيانات اليت     وأفادت مجهورية مولدوفا      - ١

 مجهوريـة مولـدوفا بـأن هـذا اإلجـراء سـيمكن مـن إعـداد                 ت كما أفاد  ؛ءات فعالية أكثر اإلجرا 
قتـرن بطرائـق    ي ، وأشـارت أسـتراليا إىل أن إعـداد اسـتبيان          .تنفيـذ عمليـة ال  حتليل كمـي ونـوعي ل     

 سـيمكن مـن مجـع املزيـد مـن املعلومـات املعمقـة للتحليـل                ،تقيـيم الستعراض و لال األوىل العملية
االسـتبيان  ب اإلجـراء املتعلـق   وأفـادت رومانيـا بـأن    .ن اإلقليمـي والعـاملي  على الصعيدي والتوحيد  

 واقترحت مجع االستبيانات مع املؤمترات الوزاريـة أو احللقـات   ،هو إجراء سريع وسهل التنفيذ   
ــد البيانــات   ــة  .الدراســية مــن أجــل توحي ــا قائل ــه ميكــن لالســتبيانات أن حتــدد   إ وكتبــت كوب ن

الــيت ا أيـة بيانـات أو معلومـات وأن تــبني جمـاالت الـسياسة العامـة       هعنــجمـع  ُتاجملـاالت الـيت مل   
 .أمهلت وافتقرت إىل املوارد

 إنـشاء  ، التنـسيق املفتـوح  ألسـلوب  التعبري عن تفضيلها ، يف معرض  كوادورإواقترحت    - ٢
 علــى باســتمرار عنــد إدخــال تعــديالت ري حتديثــهنظــام رصــد وطــين قــائم علــى احلاســوب جيــ

ــة  ــسياسات املتعلق ــشيخوخة الــسكان ال ــسن  ب ــار ال ــادل أفــضل    . وكب ــل أن تب  وأكــدت الربازي
ــر هــام    ــسماح بقــدر أكــرب مــن  املمارســات هــو أم ــاون يف لل ــز التع ــس  حقــوق تعزي ــار ال . نكب

 تقـدم صـورة أفـضل عـن         اهنـ ألؤشـرات   املتوجيهيـة و  البادئ  امليضاهي ذلك أمهية هو وضع       وما
. فـات القائمـة بـني منـاطق الريـف واحلـضر       يف خمتلـف املنـاطق، وتـربز االختال        كبار الـسن   حالة

اءم مـع املبـادرات الدوليـة     عمليـة إجيابيـة تتـو       ميكن أن تكـون    األهداف الطوعية مناقشة   كما أن 
 أســلوب للغايــة اعتمــاد ضروريوتعتقــد قطــر بأنــه مــن الــ .  يف جمــال حقــوق اإلنــساناألخــرى

 .ن اإلقليمي والدويل على الصعيديالتنسيق املفتوح يف حتليل وتوحيد النتائج الوطنية

ــداقترحــتو  - ٣ ــ أن ا فنلن ــران  األســلوب شملي ــوح استعراضــات األق  ، واملؤشــرات، املفت
ووجـد الكرسـي    .  أفضل املمارسـات وتتبادهلـا     من شأهنا أن تبلور    اليت   ، والشبكات ،واملؤمترات

ن  وأصحاب املصلحة اآلخـري    كبار السن  الذي يتعلق مبشاركة     ، اإلجراء ذلكالرسويل مزايا يف    
ومراعـاة لتنـوع   . كي ينطلق مـن القاعـدة إىل القمـة       ه أن يواصل تعزيز هنج تشار     من شأن والذي  

 علـى الـصعيد     حـول نتـائج األسـلوب املفتـوح       الدول األعضاء، اقترحت النمسا عقد مناقشات       
لمبـادئ التوجيهيـة    ل يـويل اهتمامـا أكـرب       ألنـه   املفتـوح  األسـلوب وأقـرت بليـز بأمهيـة       . اإلقليمي

 الرصــد ات عمليــأنــه يف ،وتــدرك اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا.  الــيت يلــزم حتــسينهاواملؤشــرات
 إىل املؤشـرات الـيت وضـعت        بـأن تعـود    مـن احلكومـات       يطلب بشكل متزايـد    ة،والتقييم الوطني 
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  الثانيــةاالســتعراض والتقيــيم دورةتــضمن تينبغــي أن لــذلك، و. ومجعــت علــى الــصعيد الــدويل
 . باإلجراء املتبع يف أول عملية لالستعراض والتقييموح مقترنةأسلوب التنسيق املفتعناصر 

 الــدول األعــضاء إحيــاء اإلجــراء احملــدد لعمليــة       ســبع وعــشرون دولــة مــن   وأيــدت  - ٤
 التحديد، أكدت كل من الفلبني وكوسـتاريكا ومـايل        وعلى وجه   .  األوىل تقييمالستعراض و اال

. ة الوطنيـ  اتة عـن التقييمـ    نبثقـ قليمـي امل   علـى أمهيـة أنـشطة االسـتعراض اإل         اواملكسيك والنمـس  
ــى أمهيــة مــشاركة املــسنني يف عمليــة االســتعراض والتقيــيم      أيــضا أكــدت كوســتاريكا  و . عل

 مـا يتعلـق  وأشارت كولومبيا إىل أنه ال بد مـن إجـراء حتليـل ملـا حتـرزه احلكومـات مـن تقـدم في             
ه يـتعني إضـفاء الطـابع        وأنـ  ، شـيخوخة الـسكان    تغـري بـالنظر إىل     ،الشيخوخة والطعن يف السن   ب

 بإتاحـة وتثـري املنتـديات اإلقليميـة البلـدان         . ككـل العاملي على السياسات وحتليلـها يف املنطقـة         
ن كبـار الـس   واعتقد االحتاد الروسي أن إجراء استعراض وطـين حلالـة           . تبادل اخلربات لهلا  اجملال  

لتعزيـز  اءات الالزمـة     لتحديـد الثغـرات واختـاذ اإلجـر         التحـضريي   العمـل  يتيح فرصـة يف مرحلـة     
 وأفــادت الربتغــال بــأن النــهج التــشاركي . علــى الــصعيدين احمللــي والــوطينمــصاحل كبــار الــسن

 واقترحـت أن يعتـرب أثـر األزمـة االقتـصادية      ،الذي ينطلق من القاعدة إىل القمة يتطلـب التعزيـز         
واقترحـت النمـسا   . ة يف إطـار عمليـة االسـتعراض والتقيـيم املقبلـ      أولويةً كبار السن العاملية على   

 .تنظيم مؤمتر عاملي رفيع املستوىلة أأن ينظر يف مس

واقترحــت األرجنــتني حتديــد واليــة  .  دول أعــضاء تعــيني مقــرر خــاص  عــشروأيــدت  - ٥
وسـيقوم بـدور     .عـة فيمـا بـني الـدول األعـضاء كافـة           ملقرر اخلاص عرب مفاوضات شاملة وجام     ا

ــسبة   ــاز بالن ــل احلف ــضلى العام ــشأن      ، للممارســات الف ــدويل ب ــتقين ال ــاون ال ــز التع ــوىل تعزي ويت
ذ خطــة واقترحــت بــريو أن يــساعد املقــرر اخلــاص الــدول األعــضاء يف تعزيــز تنفيــ. الــشيخوخة

وباإلضـافة إىل تعـيني مقـرر خـاص، أوصـت الفلـبني بإنـشاء مكتـب              . مدريد مبزيد مـن الفعاليـة     
 مـايل بأنـه ميكـن للمقـرر         وأفـادت .  حتت مظلة األمم املتحدة    كبار السن منفصل حلماية حقوق    

اخلاص أن ينقل التوصيات الصادرة عن اجتماعات االسـتعراض اإلقليمـي إىل املـستوى الـوطين             
  .للتشجيع على مواصلة تنفيذ خطة مدريد

  


