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  الدورة السادسة والستون

  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٢٧البند 
متابعـــة الـــسنة الدوليـــة : التنميـــة االجتماعيـــة

  اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة: لكبار السن
      

  اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخةمتابعة     
    

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
وهـو  . رير على حالة حقوق اإلنسان لكبار السن يف مجيع مناطق العـامل           يركز هذا التق    

يقّدم استعراضا عاما لبعض التحديات اليت يصادفها كبار السن من النساء والرجـال يف التمتـع            
وهو يقـّدم جمموعـة   . حبقوقهم وُيجمل أمثلة على استجابة احلكومات للتصدي هلذه التحديات   

سات والـربامج ويعـرض مـسائل رئيـسية مـن مـسائل حقـوق        توضيحية مـن التـشريعات والـسيا     
اإلنسان، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلـصر، التمييـز، والعنـف وسـوء املعاملـة، واحلمايـة           
ــددة،       ــن حمـ ــصا يف سـ ــّدم خصيـ ــيت تقـ ــدمات الـ ــل، واخلـ ــة األجـ ــة طويلـ ــة، والرعايـ االجتماعيـ

  .لتقاعدية مدى احلياةواملشاركة، وإمكانية اللجوء إىل القضاء، واملعاشات ا
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  مقدمة  -أوال   
ــة العامــة      - ١ ــر عمــال بقــرار اجلمعي ــة ” املعنــون ٦٥/١٨٢يقــدَّم هــذا التقري متابعــة اجلمعي

 مـن هـذا القــرار، إىل   ٣١وقــد طلبـت اجلمعيـة العامـة، يف الفقــرة    . “ للـشيخوخة  الثانيـة العامليـة 
ق كبـار الـسن يف مجيـع    األمني العام أن يعـد تقريـرا عـن تنفيـذ القـرار، مبـا يف ذلـك حالـة حقـو            

، أرسـلت مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان             ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ٣ويف  . مناطق العامل 
مـــذكرة شـــفوية إىل الـــدول األعـــضاء، واهليئـــات واملنظمـــات ذات الـــصلة يف منظومـــة األمـــم 
 املتحدة، فضال عن املنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكوميـة واملؤسـسات الوطنيـة حلقـوق        

وتضّمنت املذكرة الشفوية استبيانا يتكون من تـسع نقـاط،          . اإلنسان، حتيطها هبا علما بالتقرير    
الُتمس فيها تقدمي مالحظات ومعلومات بـشأن التـشريعات والـسياسات والـربامج احلاليـة الـيت                 

ووردت مــسامهات خطّيــة  . تتعلــق مبختلــف مــسائل حقــوق اإلنــسان املتــصلة بكبــار الــسن       
 مؤســسة وطنيــة حلقــوق اإلنــسان    ٢٠ كيانــات تابعــة لألمــم املتحــدة و    ٨دولــة و  ٤١ مــن
وميكن االطـالع علـى قائمـة كاملـة     . منظمات غري حكومية وحتالفات ومجاعات أخرى     ١٠ و

مبن رّدوا على االستبيان ومجيع البيانات اليت قُدمت مـن أجـل إعـداد هـذا التقريـر وذلـك علـى                      
ويف هـذا الـصدد، جيـدر باملالحظـة أن     . )١(نترنـت موقع مفوضية حقوق اإلنسان على شبكة اإل  

البيانات اليت قُدِّمت تشمل جمموعة متنوعة جـدا مـن احلـاالت الوطنيـة والقانونيـة واالجتماعيـة                 
واالقتــصادية وأنــه، يف حــني مــن املــسلّم بــه أن مــن الواضــح أن كبــار الــسن يــشكّلون فئــة غــري 

  .ضاء وداخلها تباينا شديدامتجانسة، تتباين حالة كبار السن بني الدول األع
وينظَّم التقرير يف ثالثة أفرع، وجيمل الفرع الثاين أدناه احلالة الراهنة والتحـديات الـيت                 - ٢

ويقـدِّم الفـرع الثالـث استعراضـا لإلطـار الـدويل            . يواجهها كبـار الـسن يف مجيـع منـاطق العـامل           
ينـاقش بعـض املبـادئ واملعـايري        احلايل، مبا يف ذلـك صـكوك حقـوق اإلنـسان الدوليـة امللزِمـة، و               

ويعـرض الفـرع الرابـع جمموعـة مـن          . والتزامات الدول األطراف الـيت تنطبـق علـى كبـار الـسن            
األمثلة مستخلصة من البيانات اليت قُدِّمت من أجل إعداد التقريـر، تـشمل العديـد مـن املـسائل           

ــصلة    ــسن بواجملــاالت احملــددة ذات ال ــار ال ــرد   . كب ــك، ت ــرع اخلــامس  وباإلضــافة إىل ذل يف الف
  .االستنتاجات والتوصيات

  
  احلالة والتحديات الراهنة  -ثانيا   

ففــي الفتــرة . طــرأ تغــري جــذري علــى التركيبــة الــسكانية يف العــامل يف العقــود األخــرية   - ٣
 عامـا إىل    ٤٦، ارتفع العمر املتوقـع يف مجيـع أحنـاء العـامل مـن               ٢٠١٠ وعام   ١٩٥٠بني عام    ما

_________________ 
  .http://www.ohchr.org/EN/Issues/OlderPersons/Pages/Submissions.aspxلالطالع على مجيع البيانات، انظر   )١(  
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وجيــدر باملالحظــة أن . )٢( عامــا حبلــول هنايــة هــذا القــرن٨١يزيــد ليبلــغ  عامــا، ويتوقــع أن ٦٨
 مليـون نـسمة فيمـا بـني     ٦٦عدد النساء يفوق عـدد الرجـال يف الوقـت احلـايل مبـا يقـّدر بنحـو                 

 سـنة أو أكثـر،      ٨٠ومـن جممـوع َمـن بلغـوا         .  سـنة أو أكثـر     ٦٠السكان الـذين تبلـغ أعمـارهم        
ل تقريبا، ومن بني املعّمرين الذين بلغوا من العمر مائـة           يصل عدد النساء إىل ِضعف عدد الرجا      

وللمـرة األوىل يف    . سنة يـصل عـدد النـساء إىل مـا بـني أربعـة أو مخـسة أضـعاف عـدد الرجـال                      
عـن عـدد األطفـال يف العـامل يف          تاريخ البشرية، سيزيد عدد األشخاص الـذين جتـاوزوا الـستني            

  .٢٠٥٠ عام
وحبلـول  .  عامـا  ٦٠مليـون نـسمة تزيـد أعمـارهم عـن            ٧٠٠وهناك اآلن ما يربو على        - ٤

 يف املائـة مـن جممـوع سـكان      ٢٠، سـيكون هنـاك بليونـا نـسمة، أي مـا يزيـد عـن                 ٢٠٥٠عام  
وسـتكون زيـادة عـدد كبـار الـسن أكثـر وأسـرع يف               .  عامـا أو أكثـر     ٦٠العامل، تبلغ أعمارهم    

 مــن كبــار الــسن، وتواجــه بلــدان العــامل النــامي، وسُتــصبح آســيا املنطقــة الــيت تــضم أكــرب عــدد
ومع مراعاة هذا، من الواضح أنـه يلـزم إيـالء املزيـد             . أفريقيا أكرب زيادة متناسبة يف هذا الصدد      

بيـد أن   . من االهتمام لالحتياجات والتحديات اخلاصـة الـيت يواجههـا العديـد مـن كبـار الـسن                 
جـال والنـساء يف أعمـال       املسامهة اجلوهرية اليت ميكـن أن ُيـسهم هبـا أغلبيـة كبـار الـسن مـن الر                  

وتكمـن حقـوق اإلنـسان      . اجملتمع إذا توفرت ضمانات كافية، تتسم بالقـدر نفـسه مـن األمهيـة             
  .يف صميم مجيع اجلهود املبذولة يف هذا الشأن

وخالل العقد املاضـي، أدت شـيوخة الـسكان إىل األخـذ بـسياسات وبـرامج جديـدة،              - ٥
، كمـا يتـبني مـن أغلبيـة املـسامهات الـيت قُـدمت          احتل فيها القطاع االجتماعي مكـان الـصدارة       

وصــّممت العديــد مــن احلكومــات يف بلــدان ذات اقتــصادات   . مــن أجــل إعــداد هــذا التقريــر  
متقدمــة النمــو وناميــة أو بــدأت سياســات ابتكاريــة يف الــنظم الــصحية أو الــضمان االجتمــاعي 

لوثــائق اإلطاريــة املتعلقــة   وباإلضــافة إىل هــذا، مت ســن العديــد مــن ا    . الرعايــة االجتماعيــة  أو
كما بدأت تظهـر تـدابري      . بالسياسات العامة، مبا يف ذلك خطط عمل وطنية معنية بالشيخوخة         

تشريعية تتصل بفئة عمرية حمددة يف جماالت متباينة مثل قوانني بنـاء وتـراخيص ورصـد مراكـز                  
 الوطنيـة، يف حتمـل   وتشارك مجيع مستويات احلكومـة، مـن احملليـة إىل       . الرعاية والتدريب املهين  

هذه املسؤولية، وقامت إما بإقامـة مؤسـسات جديـدة وإمـا جتديـد املؤسـسات املوجـودة حاليـا                    
  .من أجل السعي إىل طرق للتصدي تدرجييا للتحديات اليت يواجهها كبار السن

_________________ 
: ، وهـــــــــو يتـــــــــاح علـــــــــى املوقـــــــــع٢٠١٠تنقـــــــــيح عـــــــــام : التوقعـــــــــات الـــــــــسكانية يف العـــــــــامل  )٢(  

http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_indicators.htm. 
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وتـسلط هـذه    . وقد اختارت املؤسسات احلكوميـة هنجـا متنوعـة يف حتديـد األولويـات               - ٦
ء على التصورات املختلفة للـدور الـذي يؤديـه كبـار الـسن يف األسـرة واجملتمـع                   اخليارات الضو 

ويف بعض احلاالت، هتدف التدابري إىل التقاط الـديناميات املـتغرية بـسرعة يف اجملتمعـات           . ككل
احملليــة واجملتمعــات، وتــدعو إىل إلقــاء نظــرة ثانيــة علــى التــصورات احلاليــة بــشأن كبــار الــسن    

وقــد . ايــة املــسنني، ونظــم الــدعم املــشتركة بــني األجيــال، والقيــود املاليــةوالعمــل، وآليــات رع
صممت بعض احلكومات سياسـات تقـوم علـى مبـدأ الـشيخوخة الفاعلـة واالسـتقالل الـذايت،                   

واملرافـق الـيت تلـيب أنواعـا        هتدف إىل تيسري مواصلة احلياة باستقالل يف املرتل، وتوفري اخلـدمات          
 تــدابري أخــرى علــى الــروابط العائليــة وتقــدمي الــدعم لوحــدة   وتــشدد. شــىت مــن االحتياجــات 

ويف مجيع احلاالت، من اجلـوهري      . األسرة بوصفها املصدر الرئيسي لتقدمي الرعاية لكبار السن       
إنــشاء شــبكة مــن اجلهــات الفاعلــة اخلاصــة، مبــا يف ذلــك خمتلــف املنظمــات التطوعيــة واملراكــز  

  .ه بسالسةاجملتمعية، كي يؤدي النظام بأكمله مهمت
 الــاليت يــواجهن )٣(وتتــردد بــصورة خاصــة ضــرورة االســتجابة حلالــة النــساء املــسنات    - ٧

وتـشكل العالقـات بـني      . تفاوتات نتيجة ألدوارهن القائمة على أساس نـوع اجلـنس يف اجملتمـع            
اجلنــسني كامــل دورة احليــاة، ممــا يــؤثر علــى إمكانيــة االســتفادة مــن املــوارد والفــرص، ويتــسم  

 املختلفــة الــيت تــشكل حيــاة وتــأيت الظــروف.  بأنــه مــستمر وتراكمــي علــى حــد ســواء تأثريهــا
ومتثـل الـصحة    .  طول حياهتم  والرجال يف سن الشيخوخة نتيجة التجارب اليت ميرون هبا         النساء
ة مواتيــة واحلــصول علــى األراضــي واألمــن االقتــصادي والــسكن الالئــق والعــيش يف بيئــ اجليــدة

ى، العناصــر األساســية للــشيخوخة بكرامــة، إال أن حتقيقهــا يتوقــف أي مــوارد إنتاجيــة أخــر أو
ويـصبح أثـر التفاوتـات بـني اجلنـسني          . على قرارات وخيارات ال حيددها كل فرد سوى جزئيا        

ونتيجـة لـذلك، مـن األرجـح أن تـصبح           . يف التعليم والعمل أوضح ما ميكن يف سن الشيخوخة        
وعـالوة علـى ذلـك، كـثريا مـا تتحمـل            . املـسنني النساء املسنات أكثر عرضة للفقر من الرجال        

املــسنات املزيــد مــن املــسؤوليات عــن رعايــة األســرة مــع القيــام يف الوقــت نفــسه بتــدبري أمــور    
تتــسم بعــدم املرونــة وســن التقاعــد اإللزاميــة وعــدم كفايــة املعاشــات التقاعديــة   ظــروف عمــل 

د إلـيهن برعايتـهم، يف حالـة        واستحقاقات الضمان االجتماعي األخرى، مما جيعلـهن وَمـن ُيعهـ          
وبــال شــك، تــشكل الــشيخوخة، ومــا يــصاحبها مــن حتــديات حلقــوق اإلنــسان  . ضــعف بالغــة

تأنيثها، حتوال مل يسبق له مثيل يف النسيج االجتماعي جلميع اجملتمعات، وتترتب علـى ذلـك                 أو
  . عواقب بعيدة املدى

_________________ 
  ).النسخة غري احملررة (٢٧، التوصية العامة رقم CEDAW/C/2010/47/GC.1انظر   )٣(  
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 قُـدمت مـن أجـل إعـداد هـذا           وعلى الرغم من حتديد حتديات عديدة يف البيانـات الـيت            - ٨
الفقـر  ) أ: (التقرير، تظهر التحديات األربعة التالية بصورة متكررة وثابتـة يف مجيـع أحنـاء العـامل               

والعنــف وســوء املعاملــة؛ ) ج(والتمييــز املتــصل بالــسن؛ ) ب(وظــروف املعيــشة غــري الالئقــة؛  
  .واالفتقار إىل تدابري وآليات وخدمات خاصة )د(

  
  ملعيشةالفقر وظروف ا    

ميثــل الفقــر، مبــا يف ذلــك ظــروف املعيــشة غــري الالئقــة لكبــار الــسن، أشــد التحــديات    - ٩
ويــشكّل التــشرد، وســوء التغذيــة، واألمــراض املزمنــة الــيت  . إحلاحــا بالنــسبة لرفــاه كبــار الــسن 

 وعــدم القــدرة ،تعـاجل، واالفتقــار إىل احلــصول علـى ميــاه الــشرب املأمونــة واملرافـق الــصحية    ال
مل تكاليف األدوية والعالج، وعدم ضمان الـدخل، جمـرد عـدد قليـل مـن أكثـر قـضايا                    على حت 

  . حقوق اإلنسان أمهية اليت يواجهها عدد كبري من كبار السن يوميا
وأقرت العديـد مـن الـدول باالخنفـاض النـسيب ملـستوى املعيـشة فيمـا بـني كبـار الـسن                         - ١٠

. لـك انتـشار الفقـر، بـل والفقـر املـدقع، بينـهم             باملقارنة مع شرائح أخرى من السكان، مبا يف ذ        
وعلى الرغم من اخنفاض مستويات الدخل لكبار السن، كـثريا مـا قـد يتولـون هـم إعالـة أفـراد           
األسرة بصورة رئيسية وتقدمي الرعايـة األوليـة هلـم، مبـا يف ذلـك رعايـة أحفـادهم وغريهـم مـن                       

  . أفراد األسرة
ل إعـداد هـذا التقريـر أيـضا إىل وجـود ثغـرات يف               وتشري البيانات الـيت قـدمت مـن أجـ           - ١١

تقــدمي اخلــدمات هلــم فيمــا بــني املنــاطق احلــضرية واملنــاطق الريفيــة، وكــذلك داخــل املــدن، يف   
ــرية   ــاء الفق ــضواحي واألحي ــى حتمــل      . ال ــدرة عل ــى اخلــدمات والق ــة احلــصول عل ــثري إمكاني وت

اخلـدمات االجتماعيـة والطبيـة،      وتـشكّل   . تكاليفها ونوعيتها مصدر قلـق بـالغ يف هـذه املنـاطق           
على سبيل املثال، وخاصة يف القرى النائيـة وقليلـة الكثافـة الـسكانية، حتـديات إضـافية للنظـام،              
ــة          ــدم خــدمات اجتماعي ــدان تق ــة يف بعــض البل ــة خــدمات متنقل ــن وجــود أفرق ــرغم م ــى ال عل

  .املنازل يف
ــشة     - ١٢ ــات املعي ــضا بترتيب ــرتبط هــذا املوضــوع أي ــا  ومــن األســبا . وي ــر ذكره ــيت يكث ب ال

واالقتــصادية ســريعة  كــسبب للتــدهور امللحــوظ يف دعــم األســرة للمــسنني األمنــاط االجتماعيــة
ويف بعض احلاالت، يؤدي هذا التغيري إىل عدم تلبية احلاجة إىل مزيد            . التغري وتصغري نواة األسرة   

ات اهلجــرة وجتاهــد بعــض اجملتمعــات مــن أجــل التــصدي لتحركــ. مــن املــساكن وأمــاكن اإليــواء
الكبرية، اليت خيلف فيها املهاجرون كبار السن وراءهم، أو حيث يتحمل املسنون املـسؤولية عـن           

. اإليـدز /رعاية أحفـاد تيّتمـوا نتيجـة لوفـاة آبـاؤهم بعـد إصـابتهم بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                      
ملاليـة الـيت ُترسـل    رعاية، وال ميكن التنبؤ بالتحويالت ا  الوكثريا ما ال ُيعترف مبسامهتهم كمقدمي       

  .هلم وُيتوقع استمرار رعايتهم ألنفسهم وغريهم بدون مصادر دخل
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  التمييز    
مــن التحــديات املــستمرة األخــرى يف كــل مــن البلــدان متقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة   - ١٣

ــز  ــسن       . الوصــمة والتميي ــار ال ــه كب ــذي ميكــن أن يؤدي ــدور األساســي ال ــرف بال ويف حــني ُيعت
عايــة الثقافــة والتــاريخ، مــن قبيــل املفارقــة أن تقــر الكــثري مــن املــسامهات الــيت  كقــائمني علــى ر

قُدمت من أجل إعـداد هـذا التقريـر بالتـسامح علـى نطـاق واسـع يف اجملتمعـات يف مجيـع أحنـاء                         
ويتفـشى هـذا التمييـز    ). ‘التمييـز ضـد املـسنني   ’(العامل إزاء التحامل على كبار السن ووصمهم       

يف، ومل يعمل التشريع نفسه على القضاء على التمييـز املتـصل بالـسن يف               ضد املسنني يف التوظ   
ــة     . العمــل ــار الــسن واملــسنون للمؤســسات الوطني ومــن الــشكاوى املــشتركة الــيت يقــدمها كب

حلقوق اإلنسان اخنفاض فرص العمـل وإجـراء مقـابالت معهـم أو أي فـرص أخـرى للحـصول                  
  .على عمل نتيجة لسنهم

سن بأبعاد أخرى حتدد اهلوية يف خمتلف اجملتمعات، مبا يف ذلك نـوع             وعندما يتشكّل ال    - ١٤
اجلـــنس، والعنـــصر، أو الِعـــرق، أو الـــدين، أو العجـــز، أو اجلنـــسية، أو الـــصحة، أو الظـــروف 

ــة  ــأثري     -االجتماعي ــايل الت ــها بالت ــنجم عن  االقتــصادية، ُتمــارس أشــكال متعــددة مــن التمييــز، ي
تشدد البيانات الـيت قُـدمت مـن أجـل إعـداد هـذا التقريـر                و. التمتع جبميع حقوق اإلنسان    على

علــى حالــة كبــار الــسن الفقــراء، الــذين يعيــشون يف منــاطق ريفيــة، ويعــانون مــن أمــراض            
ــة ــة املطلقــات أو األرامــل       أو مزمن ــة، فــضال عــن حال ظــروف صــحية أخــرى أو حــاالت إعاق

  .املسنات العازبات أو
  

  العنف ضد كبار السن وسوء معاملتهم    
تشري املـسامهات الـيت قُـدمت أيـضا إىل تـواتر وأثـر العنـف وسـوء املعاملـة علـى نوعيـة                          - ١٥

وُترتكب يف مجيع أحناء العامل حاالت إسـاءة معاملـة كبـار الـسن،              . حياة كبار السن وصحتهم   
وتتـضمن  . اليت ُتعـرف عمومـا بإيـذاء بـدين أو عـاطفي أو جنـسي يرتكبـه شـخص موضـع ثقـة                      

وصاية القسرية، فضال عـن العنـف البـدين واجلنـسي يف مراكـز الرعايـة                أشكاله العديدة فرض ال   
وتوجـه أيـضا هتديـدات حمـددة تتعلـق باملعتقـدات التقليديـة،             . أو املستشفيات أو داخـل األسـرة      

يف ذلك العنف نتيجة االهتام مبمارسة السحر والعنف ضد كبار الـسن املستـضعفني بـصورة                  مبا
املعـوقني وكبـار الـسن يف حـاالت الـصراع وكبـار الـسن               خاصة مثـل املهـاجرين وكبـار الـسن          

  .الذين يعيشون يف فقر، وخاصة املشردين منهم
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  االفتقار إىل تدابري وخدمات حمددة لكبار السن    
ال جمال للشك يف أن تقدمي اخلـدمات وتـصميم تـدابري خاصـة أمـور تـؤثر علـى التمتـع                      - ١٦

 ُيفتقــر إىل املــوارد واملرافــق لتلبيــة    ويف هــذا الــسياق، . بنطــاق عــريض مــن حقــوق اإلنــسان    
احتياجات متزايدة، وال سيما الطلب على خدمات متخصصة مثل املراكـز الـسكنية أو بـرامج                

ويف حــني ميكــن أن تتبــدى هــذه الظــاهرة بأشــكال . الرعايــة املرتليــة أو خــدمات طــب املــسنني
االت، تعتـرف دول    ويف بعـض احلـ    . خمتلفة يف أطر شىت، فهي ال تقتصر على أي منطقة واحدة          

ويف حــاالت . أعـضاء بعـدم وجــود مـا يكفــي مـن املراكـز الــسكنية، وخاصـة خــارج العواصـم       
ــا يكفــي مــن املختــصني يف الطــب والتمــريض       أخــرى، يوجــد اكتظــاظ مــزمن أو ال يوجــد م

التقريـر أمهيـة     وتؤكد بعض البيانات الـيت قُـدمت مـن أجـل إعـداد هـذا              . املدربني تدريبا مالئما  
  . ت يف امليزانية لتقدمي هذه اخلدمات من أجل تلبية الطلب املتزايد عليهارصد خمصصا

  
  القواعد واملعايري الدولية املتعلقة حبقوق املسنني  -ثالثا   

  الصكوك السياسية الدولية    
بدأ اجملتمع الدويل تسليط الـضوء علـى حالـة كبـار الـسن يف خطـة عمـل فيينـا الدوليـة                 - ١٧

وازداد تعزيـز الـتفهم     . ١٩٨٢ يف اجلمعية العاملية للشيخوخة يف عام        للشيخوخة، اليت اعتمدت  
الدويل لالحتياجات األساسـية الالزمـة لرفـاه كبـار الـسن نتيجـة اعتمـاد مبـادئ األمـم املتحـدة            

 الــيت ٢٠٠١، واألهــداف العامليــة يف جمــال الــشيخوخة لعــام ١٩٩١املتعلقــة بكبــار الــسن لعــام 
  .١٩٩٢ بشأن الشيخوخة لعام ، واإلعالن١٩٩٢اعتمدت يف عام 

ــشيخوخة، عــام        - ١٨ ــة لل ــد الدولي ــسياسي وخطــة عمــل مدري ، ٢٠٠٢وجــدد اإلعــالن ال
ــا        ــة يف قراره ــة العام ــدهتما اجلمعي ــشيخوخة، وأي ــة لل ــة الثاني ــة العاملي ــدا يف اجلمعي ــذان اعتم والل

، توافق اآلراء السياسي بشأن وضع جـدول أعمـال معـين بالـشيخوخة، يركـز علـى                  ٥٧/١٦٧
ومنــذ اعتمــاد خطــة عمــل مدريــد  . التنميــة والتعــاون الــدويل وتقــدمي املــساعدة يف هــذا اجملــال  

الدولية، اسُترشد هبا يف صياغة سياسات وبـرامج علـى الـصعيد الـوطين، واسـُتلهمت يف وضـع                   
  .خطط عمل وطنية وإقليمية، وقدمت إطارا دوليا للحوار

الـسياسي الـذي اعتمـد يف مدريـد،       وأكدت الـدول األعـضاء مـن جديـد، يف اإلعـالن               - ١٩
التزامهــا بتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان، ودعــت إىل القــضاء علــى التمييــز واإلمهــال وإســاءة    

وتـضمنت خطـة مدريـد الدوليـة علـى األخـص توجيهـات              . املعاملة والعنف على أسـاس الـسن      
راحـل احليـاة،   بشأن احلق يف العمل واحلق يف الصحة واملشاركة واملساواة يف الفرص يف مجيع م 

  . وشددت على أمهية مشاركة كبار السن يف عمليات صنع القرار على مجيع املستويات
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وتــشمل األولويــات الــيت ُحــددت يف خطــة عمــل مدريــد الدوليــة طائفــة واســعة مــن       - ٢٠
تكافؤ فرص العمل جلميع كبـار الـسن؛ ووضـع بـرامج تتـيح جلميـع العمـال احلـصول                    : القضايا

اعيـــة والـــضمان االجتمـــاعي، مبـــا يف ذلـــك، عنـــد االقتـــضاء، املعاشـــات علـــى احلمايـــة االجتم
التقاعدية، والتأمني ضد العجز، واالستحقاقات الصحية؛ وحتديد حـد أدىن مـن الـدخل يكفـي                

ومت التـشديد   . جلميع كبار السن، مع إيالء اهتمام خاص للفئات احملرومـة اجتماعيـا واقتـصاديا             
اإلرشــاد املهــين وخــدمات التوظيــف، مبــا يف ذلــك بغــرض  أيــضا علــى أمهيــة التعلــيم املــستمر و 

. احلفاظ على أقصى قدرة وظيفية لكبار السن وتعزيز االعتـراف العـام بإنتاجيتـهم ومـسامهاهتم               
ــد    ــل مدريـ ــة عمـ ــسيا يف خطـ ــا رئيـ ــاهيم  . ومتثـــل الـــصحة أيـــضا معلمـ ــا مفـ وتـــشمل أحكامهـ

 الفعالة وأثر فريوس نقـص املناعـة        واملساواة يف احلصول على الرعاية الصحية واملشاركة       الوقاية
اإليدز فيما يتعلـق بكبـار الـسن والوظـائف الكاملـة الـيت تؤديهـا بيئـات الـدعم وتقـدمي                      /البشرية
  . الرعاية

  
  الصكوك الدولية امللزمة    

تشمل معظم معاهدات حقـوق اإلنـسان األساسـية ضـمنا التزامـات عديـدة إزاء كبـار                   - ٢١
وتنطبـق هــذه الـصكوك علــى كبــار   . حمــددة تركـز علــيهم ، رغــم عـدم وجــود أحكـام   )٤(الـسن 

السن بقدر مـا تنطبـق بـه علـى سـائر األشـخاص، وتـنص علـى تـوفري احلمايـة حلقـوق اإلنـسان                   
األساسية، مبا يف ذلك احلق يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الـصحة البدنيـة والعقليـة،                 

ملهينـة، واملـساواة أمـام القـانون، فـضال عـن       وعدم التعرض للتعـذيب أو املعاملـة الالإنـسانية أو ا    
  . التمتع مبستوى معيشة الئق دون متييز ألي سبب من األسباب

ر وجــود إحــاالت صــرحية إىل الــسن يف املعاهــدات الدوليــة األساســية   ومــع ذلــك ينــد  - ٢٢
ويف حني كُّرست صكوك عاملية من صكوك حقـوق اإلنـسان لفئـات عديـدة               . حلقوق اإلنسان 
، على سبيل املثال، املرأة أو األشخاص ذوي اإلعاقـة، ال يوجـد صـك مـن هـذا                   من األشخاص 

ــسن        ــضمن إحــاالت صــرحية إىل ال ــة تت ــسن، وال توجــد ســوى صــكوك قليل ــار ال ــل لكب : القبي
ــة الدوليــ  )أ( ــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم كلمــة    ةتتــضمن االتفاقي  حلماي
وتتــضمن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص    ) ب(؛ )٧ة املــاد(قائمــة أســباب التمييــز    يف“ الــسن”

_________________ 
   ألـــف ٢٢٠٠قـــرار اجلمعيـــة العـــام (صادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتـــ   )٤(  

   ألـــف ٢٢٠٠قـــرار اجلمعيـــة العامـــة (، والعهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة والـــسياسية  ))٢١-دال(
ــرأة       )) ٢١-دال( ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل ــة الق ــة   (واتفاقي ــة العام ــرار اجلمعي ، )٣٤/١٨٠ق

، جمموعـة املعاهـدات   األمـم املتحـدة،     (عنية بالقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري            واالتفاقية الدولية امل  
 ).٦١/١٠٦قرار اجلمعية العامة (، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )٩٤٦٤، الرقم ٦٦٠اجمللد 
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) ٢ (٢٨بـشأن الـصحة، ويف املـادة    ) ب (٢٥اإلعاقة إحـاالت إىل كبـار الـسن يف املـادة         ذوي
بــشأن تــوفري مــستوى معيــشة الئــق واحلمايــة االجتماعيــة، وتوجــد إحــاالت إضــافية إىل   ) ب(

ابري محايـة تراعـي الـسن يف         وإىل اختاذ تـد    ١٣إمكانية اللجوء إىل القضاء حسب السن يف املادة         
ــادة  ــة إىل       )ج(؛ ١٦امل ــرأة إحال ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــة القــضاء عل وتتــضمن اتفاقي

يتعلق بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف التمتـع بـاحلق يف الـضمان االجتمـاعي         الشيخوخة فيما 
  ).هـ (١-١١وذلك يف املادة 

 القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان، جيـب       وحيث أن حظـر التمييـز يـشكل أحـد ركـائز             - ٢٣
. حيتل التمييز ضد أي فرد حبكـم القـانون وحبكـم الواقـع مركـز أي حتليـل حلقـوق اإلنـسان                       أن

ف التمييز بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يرمي أو يؤدي إىل عرقلة أو إلغاء االعتـراف                  ويعرَّ
سـتها، علـى قـدم املـساواة مـع اآلخـرين،       أو التمتع حبقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية أو ممار    

  . )٥(يف امليادين السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو املدنية أو أي ميدان آخر
صـراحة كـسبب حمظـور للتمييـز يف      “ السن”وعلى الصعيد الدويل، يف حني ال يدرج          - ٢٤

 حــصرية، وهــي تتــضمن معظــم معاهــدات حقــوق اإلنــسان، فهــذه القــوائم توضــيحية وليــست
ــة   ــة مفتوحـ ــادة فئـ ــر ”(عـ ــع آخـ ــة يف إطارهـــ  ) “أي وضـ ــات التعاهديـ ــر اهليئـ ــز اتنظـ  يف التمييـ

  . بالسن املتصل
ن على منظمـة العمـل الدوليـة أن تنتظـر اعتمـاد التوصـية املتعلقـة بالعمـال املـسنني            وتعيَّ  - ٢٥

، وقــد )٦( كــي تــدرج الــسن صــراحة كــشكل مــن أشــكال التمييــز  ١٩٨٠ يف عــام ١٦٢رقــم 
دعت هذه التوصية إىل اختاذ تدابري ملنع التمييز يف العمل واملهـن يف إطـار سياسـة وطنيـة لتعزيـز         

وباإلضــافة إىل ذلــك، جــاء يف . املــساواة يف الفــرص ومعاملــة العمــال، بغــض النظــر عــن ســنهم
 ضـرورة أال يـشكل   )٦(١٩٨٢ لعـام  ١٦٦توصية منظمة العمل الدولية بشأن إهناء اخلدمة رقـم       

  . لسن سببا وجيها إلهناء اخلدمة، رهنا بالقانون الوطين واملمارسة الوطنية فيما يتعلق بالتقاعدا
وقد اختذت جلنـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة هنجـا ممـاثال علـى الـدوام                      - ٢٦

 كمـا أبـرزت اللجنـة ضـرورة     )٧(“ للتمييـز يف سـياقات عديـدة    ُيحظر كسبب ”يؤكد أن السن    
 التمييز ضد كبار السن العاطلني عن العمل وضد كبار السن الذين يعيشون يف فقر مـع                 معاجلة

_________________ 
تفاقيــة حقــوق ، وا١انظــر علــى ســبيل املثــال، اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، املــادة     )٥(  

 . ٢األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 
  .http://www.ilo.org/ilolexمتاح من   )٦(  
عــدم التمييــز يف احلقــوق  ”، ٢٠انظــر جلنــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم      )٧(  

  ).٢٩، الفقرة E/C.12/GC/20(“ االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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عدم املساواة يف احلصول على املعاشات التقاعديـة العامـة الـيت حيـصل عليهـا كبـار الـسن نظـرا                
  .)٨(ملكان إقامتهم

سياسية  من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـ           ٢٦ومن األمهية مبكان أن املادة        - ٢٧
تــوفر احلمايــة يف املــساواة أمــام القــانون، مبــا يف ذلــك ضــمان احلمايــة الفعالــة ضــد التمييــز ألي 

أن التمييـز الـذي يتعلـق       ”وأعربـت اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان عـن رأي يفيـد                . سبب آخر 
بالسن والذي ال يستند إىل معايري معقولة وموضـوعية قـد يرقـى إىل مرتبـة التمييـز علـى أسـاس                   

  . )٩(، وأكدت هذا النهج يف عدد من البالغات الفردية٢٦يف إطار املادة ‘ وضع آخر’
 تـشمل حظـر التمييـز يف    ٢٦وأوضحت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان كذلك أن املادة     - ٢٨

ــسلطات        ــا ال ــا وحتميه ــيت تنظمه ــادين ال ــدان مــن املي ــة يف أي مي ــانون أو يف املمارســة العملي الق
التشريع يتـصل بـأي مـادة مـن مـواد العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                     العامة، سواء كان    

والــسياسية أو أي جمــال آخــر، مبــا يف ذلــك أي حــق يف إطــار العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق    
  .)١٠(االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وبعــد حظــر التمييــز علــى أســاس الــسن، حــددت آليــات حقــوق اإلنــسان أيــضا كبــار   - ٢٩
وعلى وجـه التحديـد، تتطلـب       . بأهنم يشكلون فئة مستضعفة تتطلب تدابري محاية خاصة       السن  
الــيت ”مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة تقــدمي املــساعدة والــدعم    ) ٢ (١٦املــادة 

إىل األشـخاص ذوي اإلعاقـة وأسـرهم ملنـع اسـتغالهلم وارتكـاب العنـف                “ تراعي عنصر الـسن   
بـــذلك وجـــود حـــاالت خاصـــة يكـــون كبـــار الـــسن       ضـــدهم وإســـاءة معاملتـــهم، وتقـــر    

  .مستضعفني فيها
وتطبق بعض آليات رصد اهليئات التعاهديـة األحكـام احلاليـة حلمايـة حقـوق املـسنني،                   - ٣٠

وال سيما جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة واللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز                  
ويف . سريية بـــشأن القواعـــد املوجـــودة حاليـــا ضـــد املـــرأة، عـــن طريـــق تقـــدمي توجيهـــات تفـــ 

 )٨(٦، اعتمدت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة التعليـق العـام رقـم                ١٩٩٥ عام
_________________ 

احلقــوق االقتــصادية ”، ٦أيــضا التعليــق العــام للجنــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة رقــم    انظــر   )٨(  
  ).٢٢، املرفق الرابع، الفقرة E/1996/22(“ واالجتماعية والثقافية لكبار السن

  ، ٩٨٣/٢٠٠١انظــــر اللجنــــة املعنيــــة حبقــــوق اإلنــــسان لــــوف وآخــــرون ضــــد أســــتراليا، الــــبالغ رقــــم     )٩(  
ــز  ــم    - دي -ومشيتــ ــبالغ رقــ ــدا، الــ ــد هولنــ ــغ ضــ ــبالغ   ٨٥٥/١٩٩٩ يونــ ــريو، الــ ــد بــ ــوليس ضــ ، وســ

ــامر وآخـــرون ضـــد النمـــسا، الـــبالغ رقـــم   ١٠١٦/٢٠٠١ رقـــم ــة مـــن املوقـــع   (٩٩٨/٢٠٠١، وألتـ متاحـ
http://www.2.ohchr.org/english/bodies/hrc/.(  

ـــ زفـــان     )١٠(    ١٨٢/١٩٨٤الـــبالغ رقـــم  دي فـــريس ضـــد هولنـــدا،  -اللجنـــة املعنيـــة حبقـــوق اإلنـــسان، ف هـ
)CCPR/C/29/D/182/1984.(  
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الــذي يقــدم أول تفــسري مفــّصل لاللتزامــات احملــددة الــيت تتحملــها الــدول األطــراف يف العهــد   
. ية فيمـا يتعلـق بكبـار الـسن وحقـوقهم          الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف     

ويف اآلونـــة األخـــرية جـــدا، اعتمـــدت اللجنـــة املعنيـــة بالقـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة، يف  
ات ومحاية حقوق اإلنـسان اخلاصـة        بشأن النساء املسنَّ   )٣(٢٧، التوصية العامة رقم     ٢٠١٠ عام

  .هبن مبوجب االتفاقية
عهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتـــصادية وفيمـــا يتعلـــق حبقـــوق حمـــددة، يقـــضي ال  - ٣١

واالجتماعية والثقافية بعدة حقـوق حمـددة تتـصل بالتحـديات الـيت يواجههـا كبـار الـسن، مثـل            
واحلـق يف  ) ١٢املـادة  (احلق يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه مـن الـصحة البدنيـة والعقليـة          

، مبـا يف ذلـك املأكـل وامللـبس          ، واحلـق يف مـستوى معيـشة الئـق         )٩املادة  (الضمان االجتماعي   
ويـرد  ). ١٣املـادة  (واحلق يف التعلـيم  ) ٧ و ٦املادتان  (، واحلق يف العمل     )١١املادة  (واملسكن  

  .جممل موجز ملضمون هذه احلقوق يف الفقرات التالية
يــنص العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة علــى أمشــل      - ٣٢

 احلـق يف    -يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقليـة            حكم بشأن احلق    
وتتساوى مـع ذلـك يف األمهيـة اتفاقيـة          .  ورد يف معاهدة دولية تتعلق حبقوق اإلنسان       -الصحة  

، بــشأن التــزام الــدول بالقــضاء    ١٢القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، املــادة        
لرعايـــة الـــصحية؛ واتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة،  التمييـــز ضـــد املـــرأة يف ا علـــى
للحـد مـن اإلعاقـات ومنـع حـدوث          ”، اليت تتطلب تصميم اخلـدمات الـصحية         )ب (٢٥ املادة

والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق  . “املزيــد منــها، مبــا يف ذلــك يف صــفوف األطفــال واملــسنني  
عاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية          ، الـيت حتظـر التعـذيب أو امل        ٧املدنية والسياسية، املـادة     

  .املهينة ويشمل ذلك حظر إجراء التجارب الطبية أو العلمية دون املوافقة احلرة على ذلك أو
وقد أكدت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من جديـد أمهيـة اختـاذ هنـج              - ٣٣

لعالجية والتأهيليـة، بنـاء علـى فحوصـات     متكامل، جيمع بني عناصر العالج الصحي الوقائية وا   
طبيــة دوريــة للجنــسني؛ وتــدابري إلعــادة التأهيــل البــدين والنفــسي هتــدف إىل احلفــاظ علــى أداء 
ــأمراض     ــة للمـــصابني بـ ــام والرعايـ ــتقالهلم الـــذايت؛ وتقـــدمي االهتمـ كبـــار الـــسن ملهـــامهم واسـ

كـن حتاشـيها ومتكينـهم مـن        واملرضى امليـؤوس مـن شـفائهم وجتنيبـهم املعانـاة مـن آالم مي               مزمنة
  .)١١(املوت بكرامة

_________________ 
احلـق يف التمتـع بـأعلى مـستوى         ” ١٤ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم         جلنةانظر    )١١(  

  ).٣٥ و ٣٤ و ٢٥، الفقرات E/C.12/2000/4(، “ميكن بلوغه من الصحة
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ويـــنص يف العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيــــة،          - ٣٤
 على احلق يف مستوى معيشة الئق، مبا يف ذلـك الغـذاء الكـايف واملـسكن املالئـم،                   ١-١١ املادة

 مـن اتفاقيـة حقـوق       ٢٨ادة  والتحسن املـستمر يف ظـروف املعيـشة، وتـرد عبـارات مماثلـة يف املـ                
ــة ــاحلق يف املــ  . األشــخاص ذوي اإلعاق ــوفيمــا يتعلــق ب ــة احلقــوق االقتــصادية  سكن، أيَّ دت جلن

، )١٢(واالجتماعية والثقافيـة بعـض التوصـيات الـواردة يف خطـة عمـل فيينـا الدوليـة للـشيخوخة                  
ــيش يف         ــى مواصــلة الع ــسن عل ــار ال ــساعد كب ــة أن ت ــسياسات الوطني ــي لل ــه ينبغ  والحظــت أن

وضـمان انـدماجهم اجتماعيــا، وتيـسري التنقـل واالتـصال مــن خـالل تـوفري وسـائل نقــل          املـرتل 
  . )١٣(مالئمة هلم

وُيكــرس احلــق يف الــضمان االجتمــاعي، مبــا يف ذلــك التــأمني االجتمــاعي، يف صــكوك   - ٣٥
ــة، وخاصــة يف  ــادة : خمتلف ــة     ٩امل ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب  مــن العهــد ال

من اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال          ) هـ(و  ) د (١-١١ثقافية، بعبارات عامة؛ ويف املادة      وال
التمييز ضد املرأة، اليت تقضي باملساواة وعدم التمييز ضد املرأة، وال سـيما يف حـاالت التقاعـد           

ــادة     ــشيخوخة؛ ويف امل ــرض والعجــز وال ــة وامل ــوق األشــخاص    ٢-٢٨والبطال ــة حق ــن اتفاقي  م
، اليت تقـضي بـالتمتع باحلمايـة االجتماعيـة علـى قـدم املـساواة مـع اآلخـرين كمـا                      اإلعاقة ذوي

تقــضي بــأن تتــاح لكبــار الــسن املعــوقني االســتفادة مــن بــرامج احلمايــة االجتماعيــة واحلــد مــن  
  .الفقر
، تناولت اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنـسان والفقـر املـدقع             ٢٠١٠ويف عام     - ٣٦

معاشات تقاعدية اجتماعية أو غري قائمة على دفع اشـتراكات لكبـار الـسن كبعـد                قضية تقدمي   
وأكدت يف تقريرها على اخنفاض نطـاق تغطيـة نظـم املعاشـات        . هام لنظم الضمان االجتماعي   

التقاعدية القائمة على دفع اشـتراكات، وقـدمت توصـيات لكفالـة امتثـال املعاشـات التقاعديـة                  
  .)١٤(كات للمعايري األساسية حلقوق اإلنسانالقائمة على عدم دفع اشترا

 من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق         ٧ و   ٦وفيما يتعلق باحلق يف العمل، حتدد املادتان          - ٣٧
االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة نطــاق ومــضمون هــذا احلــق وتــنص علــى أن لكــل شــخص  

يـة، يف إطـار ظـروف       يف احلـصول علـى فرصـة الكتـساب رزقـه بالعمـل الـذي خيتـاره حبر                  احلق

_________________ 
ــة   تــرد إحــاالت مماثلــة أيــضا يف خطــة عمــل مدريــد ا    )١٢(   ــة العامليــة الثاني ــة للــشيخوخة، انظــر تقريــر اجلمعي لدولي

، الفصل  )A.02.IV.4، رقم املبيع    منشورات األمم املتحدة   (٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٢-٨للشيخوخة، مدريد،   
  .، املرفق الثاين، التوجيه ذو األولوية الثالث١األول، القرار 

  .٣٣، املرفق الرابع، الفقرة E/1996/22انظر   )١٣(  
  .A/HRC/14/31انظر   )١٤(  
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. عمل عادلة ومواتية مع احلصول على أجـور عادلـة واملـساواة يف األجـر عـن العمـل املتـساوي                    
ــم        ــام رق ــا الع ــة، يف تعليقه ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــوق االقت ــة احلق ــدول ٦وحثــت جلن ، ال

ــرامج للتقاعــ      اختــاذ علــى ــز علــى أســاس الــسن يف العمــل واملهــن ووضــع ب ــع التميي ــدابري ملن د ت
ضــرورة أن تكــون ســن  ) ١٥الفقــرة  (١٩ويؤكــد التعليــق العــام رقــم  ). ٢٥-٢٢الفقــرات (

ــم       ــة رق ــربز التوصــية العام ــدول أن حتــددها، وت ــة  ٢٧التقاعــد مناســبة، وينبغــي لل ــة املعني  للجن
  .ر للمسناتضد املرأة أمهية العمل مدفوع األجبالقضاء على التمييز 

ــيم، ك    - ٣٨ ــاحلق يف التعل ــة    وفيمــا يتعلــق ب ــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعي ــه جلن مــا أكدت
 مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        ١٣والثقافية، فيما يتعلـق باملـادة      

متابعـة  ) أ: (، يف حالة كبـار الـسن، ينبغـي للـدول أن تتبـع مـسارين متكـاملني مهـا          )١٥(والثقافية
وإتاحـة درايـة وخـربة املـسنني لألجيـال         ) ب(ميـة؛   حق املسنني يف االسـتفادة مـن الـربامج التعلي         

وأشــارت اللجنــة إىل مفهــوم منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة         . األصــغر ســنا 
بـشأن التعلـيم مـدى احليـاة، والــذي يـشمل بـرامج غـري رمسيـة وجمتمعيـة وترفيهيــة          ) اليونـسكو (

عور اجملتمـع احمللـي باملـسؤولية يف    رهم باالعتمـاد علـى الـذات وشـ        ولكبار السن بغيـة تنميـة شـع       
  .الشأن هذا
ــى أحكــام أخــرى          - ٣٩ ــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة عل وميكــن االطــالع يف اتفاقيــة حق
صــلة ميكــن أن تفيــد كبــار الــسن، حــىت وإن كانــت ال تعــاجل شــواغل حمــددة هلــم، وهــي    ذات

 هبـم علـى قـدم        بـشأن االعتـراف    ١٢ بـشأن إمكانيـة الوصـول؛ واملـادة          ٩املـادة   : يلي تشمل ما 
أمام القانون، مبا يف ذلك فيما يتعلـق بالتـدابري املناسـبة لـدعم التمتـع باألهليـة القانونيـة                     املساواة

 بشأن العيش املـستقل واإلدمـاج يف اجملتمـع احمللـي، مبـا يف ذلـك اختيـار                   ١٩وممارستها؛ واملادة   
 جمموعـة مـن خـدمات       دم املـساواة مـع اآلخـرين وإمكانيـة احلـصول علـى            قِـ مكان اإلقامة علـى     

 بــشأن ٢٠الــدعم يف املنــازل وأمــاكن الــسكن وغريهــا مــن خــدمات الــدعم اجملتمعيــة؛ واملــادة  
القدرة الشخصية على التنقل، مبا يف ذلك احلصول على الوسائل املعينة علـى التنقـل واألجهـزة               

هيـل للحفـاظ    بشأن التأهيل وإعـادة التأ ٢٦والتقنيات املساعدة واملوظفني املتخصصني؛ واملادة     
  .على أقصى قدر من االستقالل

  
  االستجابات الوطنية لقضايا حمددة تتعلق حبقوق اإلنسان  -رابعا   

وختتلـف  . ال يشكل كبار السن فئة متجانسة وينبغي عـدم معاملتـهم علـى هـذا النحـو                  - ٤٠
جتارب كبار السن بالنسبة للرجال عن النساء، وهي ختتلـف أيـضا اختالفـا كـبريا بـني شـخص                    

_________________ 
  .٣٧ و ٣٦، املرفق الرابع، الفقرتني E/1996/22انظر   )١٥(  
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وميكــن للظــروف الــصحية وضــمان الــدخل . يف الــستينات وشــخص يف الثمانينــات مــن العمــر
وفرص العمل والترفيه واملشاركة والتكيف االجتماعي والبيئـي واالسـتقالل الـذايت واحلريـة يف               
اختيــار مــسائل حموريــة بالنــسبة لرفــاههم أن حتــدد إىل حــد بعيــد الطريقــة الــيت يريــد كــل فــرد    

  . بكرامة بصرف النظر عن السنيعيش حياته هبا أن
ومع ذلك، ما يشترك فيه كبار السن، كمجموعـة، هـو جتربـة احليـاة داخـل جمتمعـات               - ٤١

كثريا ما تصاحب الشيخوخة فيهـا قوالـب منطيـة وُتعـزى هلـم قيمـة أقـل وتـرتع عنـهم قـدراهتم                      
وهري وضـع   ويف هذا السياق، من اجل    . السياسية ويعانون من احلرمان االقتصادي واالجتماعي     

قوانني وسياسات لتعزيز احترام ومحاية وإعمال مجيع حقوق اإلنسان، بغض النظر عـن الـسن،       
ــق           ــافع ومراف ــم ومن ــصا هل ــة احتياجــاهتم ووضــع خــدمات خصي ــددة لتلبي ــات حم ــدابري وآلي كت

  .األعمار جلميع
  

  القوانني والسياسات الوطنية  -ألف   
حة مببـادئ املـساواة وعـدم التمييـز ضـد           بصورة عامة، يعترف عدد مـن الدسـاتري صـرا           - ٤٢

ويتـضمن بعـضها إحالـة صـرحية     . كبار السن، وإن جاء ذلك بعبـارات شـىت وبـدرجات خمتلفـة         
كأساس ملنع التمييز، يف حني تضمن دساتري أخـرى احلمايـة مبوجـب شـرط عـدم                 “ السن”إىل  

االت صـرحية   ويتضمن عدد قليل من الدسـاتري أيـضا إحـ         . “ألي أسباب أخرى  ”التمييز العامة   
إىل كبار السن وحقوق حمددة مبا يف ذلك دساتري ُوضعت مؤخرا تشمل أحكاما حلمايـة كبـار                 
السن من العنف وسوء املعاملة، وتقدم معاشات تقاعدية ورعاية مـدى احليـاة، وتـوفر احلقـوق                 

  .الثقافية واملشاركة
قش قـوانني عديـدة   كما تورد البيانـات الـيت قُـدمت مـن أجـل إعـداد هـذا التقريـر وتنـا                    - ٤٣

ــار الــسن     ــسان لكب ــة حقــوق اإلن ــا حمــددة حلماي ــنَّ . تتــضمن أحكام ت ويف بعــض احلــاالت، ُس
  .)١٦(تشريعات وطنية على أساس توجيهات إقليمية تعاجل عدم التمييز

ــذ سياســات        - ٤٤ ــة يف تقــدمي اخلــدمات وتنفي ــق الالمركزي ــدان، مت حتقي ــد مــن البل ويف عدي
ويفتـرض األسـاس املنطقـي وراء حتقيـق الالمركزيـة يف            .  وتتوىل أمرها احلكومـات احملليـة      حمددة

بعض النواحي حتسني فهم االحتياجات والقيود على الصعيد احمللي، فضال عن توثيق الـصالت              
ويف هـذه احلـاالت، حتـدد احلكومـات احملليـة قائمـة اخلـدمات               . مع املستفيدين يف هـذا املـضمار      

_________________ 
انظر على سبيل املثال مبدأ املساواة يف املعاملة فيما يتعلق بالسن، كما يرد يف توجيـه اجمللـس األورويب بـشأن         )١٦(  

 تـشرين   ٢٧ املـؤرخ    EC/2000/78توجيه اجمللس   (إنشاء إطار عام للمعاملة على قدم املساواة يف العمل واملهن           
  ).٢٠٠٠نوفمرب /الثاين
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لية القانونية عـن كفالـة تقـدمي املـساعدة والكـشف املبكـر عـن العنـف أو سـوء                     وتتحمل املسؤو 
وباإلضــافة إىل ذلــك، ُوضــعت مراســيم . املعاملــة واإلبــالغ عــن هــذه احلــاالت واالســتجابة هلــا

  .وأنظمة جمتمعية حمددة ملكافحة التمييز القائم على أساس السن
و صـــالحيات فعالـــة دائمـــا ومـــع ذلـــك، ال تـــضمن الالمركزيـــة دون متويـــل كـــاف أ  - ٤٥

وعلـى سـبيل املثـال، جيـري التـشديد علـى أن التـأخري يف تفـويض           . احلصول علـى نتـائج أفـضل      
الصالحيات إىل احملافظات لتنفيذ تشريعات أو برامج خمصصة يـشكل أحـد األسـباب الرئيـسية                

زيـادة  : وتشمل املتطلبات األخرى لفعالية التنفيـذ مـا يلـي         . حلدوث تأخريات حرجة يف التنفيذ    
التمويل زيادة كبرية؛ تدريب األخصائيني االجتماعيني على مواجهـة الـنقص احلـرج يف هـؤالء                
ــة اســتعداد         ــدمي اخلــدمات؛ وحال ــة ومق ــني اإلدارات احلكومي ــا ب ــاون فيم األخــصائيني؛ والتع

  . احملافظات لتنفيذ سياسات وبرامج حمددة
ياسات اجلديـدة تـشترك يف تنـاول        ويف بيانات شىت قُدمت، يتضح أن التشريعات والس         - ٤٦

وقد أنشأت بعض الدول مكاتب خاصـة لكـل مـن كبـار الـسن      . حاالت كبار السن واملعوقني 
وقامت هذه اهليئات أيـضا حبمـالت       . واملعوقني، تطبق هنجا متماثال ومبادرات مشتركة للفئتني      

 والتلفزيـون،  توعية عن طريـق وسـائط اإلعـالم هلـاتني الفئـتني مـن الـسكان عـن طريـق اإلذاعـة                    
  .هبدف التصدي ألي وصمات ُتلحق هبما

ففي حني أنه لن يعـاين كـل فـرد          . وحيق النظر يف الصلة بني كبار السن وذوي اإلعاقة          - ٤٧
من كبـار الـسن مـن إعاقـة، وال ميكـن مـساواة الـشيخوخة باإلعاقـة، يعـاين بعـض كبـار الـسن                        

ــة   ــضا مــن حــاالت إعاق ــشيخوخة ميكــن أن . أي ــة جــسدية  وال شــك يف أن ال ــصطحب بإعاق  ت
عقلية أو ذهنية أو حّسية وميكن لبعض التـدابري الـيت تعـاجل مـسائل مثـل القـدرة علـى التنقـل                        أو
دعــم اختــاذ القــرارات أو األهليــة القانونيــة أو الرعايــة املرتليــة أن تــستجيب ملختلــف مــسائل   أو

عدم حتديـد ومعاجلـة   بيد أن . حقوق اإلنسان اليت تؤثر على كل من كبار السن وذوي اإلعاقة   
مسائل حمددة لكل فئـة أو َسـن سياسـات لكبـار الـسن وختـصيص مـوارد ماليـة وبـشرية كافيـة                        

وهنــاك بعــض التحــديات الــيت يواجههــا . الحتياجــاهتم تــشكّل أمــورا تــؤدي إىل خطــر اإلمهــال
يعانون مـن حـاالت إعاقـة قـد تتـركهم أيـضا دون االسـتفادة مـن سياسـات                     كبار السن ممن ال   

  .ابري تكفل هلم التمتع جبميع حقوقهم على ِقدم املساواة مع غريهمتد أو
ووضع عدد قليل من الدول آليات شاملة ومتعددة القطاعـات يف اسـتجابتها لـشيوخة                 - ٤٨

السكان منذ التسعينات مـن القـرن املاضـي، واسـتثمرت مـوارد كـبرية وأدجمـت فيهـا الـدروس                      
ــة   ــشاريع جتريبي ــستفادة وم ــذه احلــا . امل ــة    ويف ه ــوانني واألنظم ــن الق ــة م الت، ُوضــعت جمموع
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والـــسياسات هتـــدف إىل صـــون الـــضمان االجتمـــاعي والـــصحة والثقافـــة والتعلـــيم والرياضـــة  
  . واملشاركة االجتماعية لكبار السن

ويف النهايــة، مــن األمهيــة احلامســة، لغــرض وضــع وتقيــيم القــوانني والــسياسات، مجــع      - ٤٩
دون تـوفر بيانـات دقيقـة وُتـستكمل         بو. ا حتليال منهجيا  معلومات مصّنفة حسب السن وحتليله    

بانتظام قد يكون إدماج مجيع االلتزامات املتعلقة حبقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك رصـد التمييـز،               
وتقــدم البيانــات الكميــة، مثــل اإلحــصاءات . غــري فعــال أو قــد ُتــصبح بيانــات قــد فــات أواهنــا 

. حالة، إال أهنا قد ُتغطي أحيانـا علـى عـدم املـساواة             االجتماعية استعراضا عاما لل    -االقتصادية  
  .ولألسف، ال ُتتاح معلومات مصّنفة َحسب السن، على نطاق واسع

مجـــع البيانـــات، ال ســـيما /واحلاجـــة ملحَّـــة إىل حتـــسني الـــُنظم الوطنيـــة لإلحـــصاءات   - ٥٠
يــل مــن وقــد اختــذ عــدد قل. اإلحــصاءات املتعلقــة باألشــخاص الــذين يبلغــون الــستني ومــا فــوق

احلكومات خطـوات للتـصدي هلـذا التحـدي، مبـا يف ذلـك بإنـشاء نظـام املؤشـرات اإلحـصائية                
للعاملني الذين ميرون مبرحلة الشيخوخة، توفر بيانات أساسية لصياغة خطط وآليـات تقيـيم يف       

ويف الــسياق ذاتــه، كلّفــت بعــض احلكومــات بــإجراء دراســات لتقيــيم ظــروف  . هــذا املــضمار
ن، يف حني أضـافت حكومـات أخـرى وحـدة مـستقلة معنيـة بكبـار الـسن يف                    معيشة كبار الس  

وأنـشأت حكومـات أخـرى      . الدراسات االستقصائية الدورية متعددة األغراض لُألسر املعيشية      
  .قواعد بيانات حمددة معنية بكبار السن الذين يعيشون يف مرافق للرعاية

  
  التمييز  -باء   

أجــل إعــداد هــذا التقريــر جمموعــة مــن املبــادرات  غطــت املــسامهات الــيت قُــدمت مــن    - ٥١
والتدابري اليت ُوضعت للقضاء على التمييـز ضـد كبـار الـسن، ال سـيما مـا يتـصل منـها بالعمـل                        

ووضـعت بعـض الـدول      . والتقاعد والتدريب املهين والعضوية يف املنظمـات املهنيـة أو اجملتمعيـة           
جــد مــربر موضــوعي للتفرقــة لغــرض   تــشريعات ملكافحــة التمييــز املتــصل بالــسن حينمــا ال يو  

ومــن املــثري لالهتمــام، أن بعــض القــوانني املناِهــضة للتمييــز تعــاجل أيــضا التمييــز غــري    . تــشريعي
املباشر أو وجود معايري أو ممارسات أو أحكام تبدو حمايدة ولكنها تـؤدي إىل حرمـان شـخص            

مييز والُعنف ضد كبار الـسن      ومشلت املبادرات االبتكارية ملكافحة الوصمة والت     . بلغ سنا معينا  
تــصوير فــيلم وثــائقي يعــرض صــورة إجيابيــة وشــاملة للــشيخوخة ونــشر وتوزيــع نــشرات علــى  

ويف . نطاق واسع لزيادة الوعي بشأن سوء املعاملة، والوصمة والتمييز املتصلني مبـرض اخلـرف             
  . عدد قليل من البلدان، أيضا، أيدت احملاكم مبدأ حظر التمييز على أساس السن
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  العنف وسوء املعاملة  -جيم   
واملسنات ألخطار هتدد حقوقهم يف احلياة والصحة واحلريـة          يتعرض الكثري من املسنني     - ٥٢

واألمـــن الشخـــصي يف شـــكل ُعنـــف وســـوء معاملـــة يف منـــازهلم أو يف مرافـــق الرعايـــة أو يف   
وُيفهــم أن . ديــةجمتمعــاهتم احملليــة، مبــا يف ذلــك التعــرض هلجــوم عنيــف نتيجــة معتقــداهتم التقلي  

العنف ضد املرأة، بصورة أكثر حتديدا، يـشمل علـى سـبيل املثـال ال احلـصر، العنـف اجلـسدي                     
واجلنسي والنفـسي الـذي ُيرتكـب يف أمـاكن خاصـة أو عامـة، أو ترتكبـها الدولـة أو تتغاضـى                       

ي وفيما يتصل بـالتمييز وعـدم الـتمكني اتـصاال وثيقـا، كـثريا مـا ال جيـر                  . )١٧(عنه، أينما حيدث  
ــرددون يف        ــار الــسن يت اإلبــالغ عــن العنــف أو جيــري توثيقــه توثيقــا غــري كامــل حيــث أن كب

  . اإلبالغ عن هذه احلوادث أو ال يتمكنون من القيام بذلك
وبصورة عامة، تعترف املسامهات اليت قدمتها الـدول مـن مجيـع منـاطق العـامل بالطـابع                  - ٥٣

 عوامـل أساسـية تـشمل زيـادة االعتمـاد علـى        وأكدت بعضها . املتعقد والتراكمي هلذه الظاهرة   
اآلخــرين والعزلــة والــضعف، فــضال عــن العزلــة القــسرية وفــرض القيــود علــيهم واالفتقــار إىل    

وهنــاك اعتــراف أيــضا بالــصلة اجلوهريــة بــني الــسن وبعــض  . الوســائل املاليــة أو التخلــي عنــهم
ويف كـثري مـن األحيـان،     . أشكال اإلعاقة اإلدراكيـة وبعـض حـاالت اإلعاقـة الذهنيـة واإلمهـال             

تكلّف اخلدمات العامة املتاحة ملساعدة ضحايا العنف أو العنـف املـرتيل أو العنـف القـائم علـى                   
ــدعم           ــدمي ال ــك تق ــا يف ذل ــسن، مب ــار ال ــن كب ــضحايا م ــدمي خــدمات لل ــضا بتق ــوع اجلــنس أي ن

صدي ألنـواع   بيد أنه قـد ُيفتقـر إىل املهـارات والقـدرات الكافيـة للتـ              . االجتماعي والنفسي هلم  
  . حمددة من إساءة معاملة كبار السن أو لتقدمي ترتيبات بديلة

وقد أنشأت بعض احلكومات، تتـراوح مـا بـني مـستويات منخفـضة الـدخل ومرتفعـة                    - ٥٤
وتتـضمن األمثلـة علـى      . الدخل، كيانات وسياسات حمـددة ملكافحـة سـوء معاملـة كبـار الـسن              

 لتلبية احتياجـات كبـار الـسن وتقـدمي جمموعـة            ذلك منظمات وطنية وجمتمعية أُنشئت خصيصا     
متنوعة من اخلدمات، مبا يف ذلك إتاحـة خطـوط سـاخنة لالتـصال وتقـدمي املـساعدة الطبيـة يف                   

ــة     ــساعدة القانوني ــأوى املؤقــت وامل ــوفري امل ــضا أنظمــة   . حــاالت الطــوارئ، وت ــشمل أي وهــي ت
جــراء عمليــات التفتــيش يف  لإلحالــة، وتــوفري إمكانيــة احلــصول علــى املعلومــات واملــشورة، وإ  

. مواقــع مرافــق الرعايــة، وتقــدمي املــساعدة الفنيــة يف املــرتل وتقــدمي مطالبــات غُفــل مــن اهلويــة    
. وبــدأت بعــض احلكومــات َشــن محــالت واســعة النطــاق ملكافحــة ســوء معاملــة كبــار الــسن    

اميـة  وتشمل الربامج احلالية أيضا مبـادرات مثـل إصـدار شـهادات ُحـسن الـسري والـسلوك اإللز                  

_________________ 
 .٤٨/١٠٤قرار اجلمعية العامة   )١٧(  
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ملقدمي الرعاية الـذين يتلقـون أجـورا لقـاء عملـهم وإصـدار مبـادئ توجيهيـة هلـم، مبـا يف ذلـك                  
  . إدخال واجب اإلبالغ عن إساءة معاملة املسنني

ــة واإلمهــال       - ٥٥ وجيــب وضــع ادعــاءات ممارســة الــسحر يف ســياق حــوادث إســاءة املعامل
وفيمــا يتعلــق بــالعنف النــاجم عــن هــذه  . واجملتمــع احمللــي اجلــسيمة الــيت يرتكبــها أفــراد األســرة

االدعاءات، أنـشأت بعـض احلكومـات مراكـز يف مجيـع أحنـاء البلـد السـتقبال النـساء املـسنات                      
بيـد أنـه مل تتخـذ أي تـدابري خاصـة            . الاليت ختلّت أُسرهن أو جمتمعاهتن احملليـة عنـهن أو نبـذهتن           

  .ا ُألسرهن أو جمتمعاهتن احملليةملكافحة الظاهرة اليت ُتصبح فيها نساء مسنات وأرامل أهداف
  

  االستغالل املايل  -دال   
ــام       - ٥٦ ــشيخوخة، لع ــة لل ــد الدولي ، أن اإلمهــال وســوء  ٢٠٠٢تالحــظ خطــة عمــل مدري

املعاملة والعنف ضد كبار السن يتخذ أشكاال عديدة، جسدية ونفسية وعاطفية وماليـة، وهـي      
ــرايف      ــي وجغ ــصادي وعرق ــاعي واقت ــد يف   . حتــدث يف كــل جمــال اجتم ــوحظ يف العدي ــا ل وكم

البيانات اليت قُدمت، ال يزال كبار السن يتعرضون ألخطار متعددة هتـدد ممتلكـاهتم أو دخلـهم                 
أو منـــافعهم، ويـــشمل ذلـــك االحتيـــال علـــيهم وحرمـــاهنم التعـــسفي مـــن ممتلكـــاهتم، وســـرقة  

ممارسـتها، عـن    ومصادرة أراضيهم أو ممتلكاهتم أو منافعهم وفقدهم التمتع بأهليتهم القانونيـة و           
  .طريق االحتيال عليهم، بغرض السيطرة على شؤوهنم املالية

. وأُبلغ عن اختاذ بعض املبادرات حلماية حق كبـار الـسن يف ممارسـة أهليتـهم القانونيـة                   - ٥٧
ــربوا       ــذين ُيعتـ ــسنني الـ ــضائية للمـ ــة القـ ــالحات للحمايـ ــراء إصـ ــى ذلـــك إجـ ــة علـ ــن األمثلـ ومـ

 جديــدة بــشأن الوصــاية القانونيــة ووضــع ضــمانات      مستــضعفني، مبــا يف ذلــك َســن قــوانني    
ويف بعـض احلـاالت،     . للحصول على موافقتهم فيما يتعلـق بقـرارات ختـص حيـاهتم وممتلكـاهتم             

ميكــــن أن يقــــرر املــــسنون مقــــدما َمــــن ســــيتوىل الوصــــاية علــــيهم ويــــصبح مــــسؤوال عــــن   
  . ورفاههم ممتلكاهتم

  
  الصحة  -هاء   

ــة أساســي    - ٥٨ ــة املــسنني يتــسم قطــاع الــصحة بأمهي وتركــز ردود احلكومــات علــى  . ة حلال
قضايا خمتلفة، مبا يف ذلك دعم األدوية واإلعفاء من رسـوم االسـتخدام ونظـم التـأمني الـصحي                   
وتقدمي خدمات خاصة، مبا يف ذلك إنـشاء أقـسام خاصـة بطـب الـشيخوخة، واالهتمـام الـذي                 

ث واختـاذ سياسـات ملعاجلـة       يركز على بعض األمراض املزمنـة وتـدريب األفـراد وإجـراء البحـو             
مـــسائل الـــصحة العقليـــة، وخاصـــة مـــرض اخلـــرف، وعلـــى وجـــه التحديـــد مـــرض الزهـــامير   

  ).الذاكرة فقد(
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ومت تعــديل بعــض الــسياسات الــصحية الوطنيــة ملعاجلــة تزايــد معــدل اإلصــابة بــأمراض    - ٥٩
كفالـة حـق    وقد اختذ عدد قليل مـن البلـدان خطـوات ل          . مزمنة اليت كثريا ما تصيب كبار السن      

 عاما يف إجراء فحـوص طبيـة جمانيـة لـه بـصورة منتظمـة، مبـا يف           ٦٥كل شخص يزيد سنه عن      
وقُدمت تقارير عـن تـوفري خـدمات مرتليـة وخـدمات            . ذلك تشخيص وعالج األمراض املزمنة    

ــة يف مراكــز حــضرية وريفيــة  كمــا أنــشأ عــدد قليــل مــن احلكومــات صــناديق صــحية    . متجول
ة للمطالبـة بتكـاليف خمفّـضة لألدويـة، يف حـني قامـت حكومـات                وطنية، ووزع بطاقات صحي   

أخــرى بوضــع آليــات لكفالــة احلــصول علــى املوافقــة املناســبة مــن املرضــى املــسنني علــى تقــدمي 
  . خدمات هلم وعالجهم

وعلى الرغم من جمموعـة هـذه األمثلـة، أُعـرب عـن الكـثري مـن مـشاعر القلـق يف هـذا                           - ٦٠
 احلكوميـة أنـه مـا زال جيـري جتاهـل كبـار الـسن وإيـالء أولويـة                    وتؤكد املنظمـات غـري    . الشأن

ويف الوقت الراهن، مـا زالـت   . منخفضة هلم يف السياسات والربامج الصحية ورصد املوارد هلم 
ومتوسـطة الـدخل تركـز بـشدة         املناقشات بشأن الرعايـة الـصحية يف البلـدان منخفـضة الـدخل            

عــن املناقــشات مــسائل صــحية طــوال دورة  علــى صــحة األم والطفــل، وهلــذا الــسبب، تغيــب  
وهنـاك أيـضا اهتمـام حمـدود بـاألمراض غـري            . احلياة، مبا يف ذلـك املـسائل املتعلقـة بكبـار الـسن            

املُعديــة، رغــم أن الــشيخوخة تــشكّل أحــد العناصــر الرئيــسية وراء زيــادة هــذه األمــراض وأن    
ــة     ــسية يف ســن متقدم ــصورة رئي ــا حتــدث ب ــة  وباإلضــافة إىل. اإلصــابة هب ــزال تكلف ــك، ال ت  ذل

احلــصول علــى الرعايــة الــصحية واألدويــة باهظــة بالنــسبة لكــثري مــن النــساء املــسنات والرجــال 
  . املسنني األكثر هتميشا

وتـــشمل التحـــديات الـــيت تواجههـــا الـــدول األعـــضاء، خاصـــة البلـــدان ذات الـــدخل   - ٦١
لة، مبـا يف ذلـك      عـدم وجـود سياسـات صـحية شـام         : املنخفض وذات الدخل املتوسط، ما يلـي      

الوقاية وإعادة التأهيل ورعاية املرضى امليئـوس مـن شـفائهم؛ وال يوجـد سـوى عـدد قليـل مـن                      
اخلطط أو االستراتيجيات الوطنية املعنية بالشيخوخة الصحية والفاعلة تضمن املأوى واألغذيـة             

ر إىل اُألطــر األساســية واملرافــق الــصحية وامليــاه الــصاحلة للــشرب واألدويــة األساســية؛ واالفتقــا
ــة األجــل؛ وعــدم اختــاذ         ــة طويل ــق الرعاي ــسان يف مراف ــهاكات حقــوق اإلن ــة لرصــد انت القانوني

حمددة لتجنـب األمل وتـوفري الرعايـة التـسكينية الـيت تتـيح للمرضـى امليئـوس مـن شـفائهم                       تدابري
  .املوت بكرامة

املـرض مراحـل    ويتجه كبار الـسن إىل اللجـوء إىل مراكـز الرعايـة الـصحية بعـد بلـوغ                     - ٦٢
ــة ــصحية،         . متقدم ــة ال ــى الرعاي ــة حــصوهلم عل ــوفر إمكاني ــدم ت ــذا عــن ع ــنجم ه ــا ي وكــثريا م

ذلك ُبعد املسافة وتكلفة السفر إىل اِملرفق، خاصة يف املنـاطق الريفيـة الـيت تعـاين اهلياكـل                    يف مبا
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ظ األساسية فيها من التخلف، واملسافات الـشاسعة والنقـل الـذي يعـاين مـن مـشاكل؛ واكتظـا                  
مراكــز الرعايــة الــصحية األوليــة؛ وعــدم كفايــة التربيــة الــصحية العامــة، مبــا يف ذلــك التــأخر يف 
احلــصول علــى الرعايــة الــصحية حينمــا يعــزي كبــار الــسن أو أُســرهم األعــراض ملــرضٍ يتعلــق   

  .بالشيخوخة؛ والنقص يف األخصائيني الصحيني وعدم كفاية مهاراهتم؛ والنقص يف األدوية
  

  والرعاية املرتلية اية طويلة األجلالرع  -واو   
يف سياق إصالح قطاعي الرعاية الصحية واخلـدمات االجتماعيـة، متثّـل الرعايـة طويلـة             - ٦٣

. األجل أحد اجملاالت الرئيسية للتدخل اليت ما زالت توجد فيها عناصـر كـثرية يـتعني تطويرهـا                 
تاحـة للمـستخدمني احملـتملني    ويف بعض الدول، ُنفذت تدابري هبدف توسـيع نطـاق اخليـارات امل            

خلدمات الرعاية طويلة األجل ودعم قطاع الرعاية طويلة األجل خارج املؤسسات عـن طريـق               
بيد أن الرعاية طويلة األجـل ال تـزال غـري           . تعزيز الرعاية املرتلية وحتسني الرعاية يف ختام احلياة       

  .كافية وتعاين من النقص يف العاملني واخنفاض نوعية اخلدمات
ويف بعض البيانات اليت قُـدمت، لـوحظ أن بعـض الـدول أنـشأت ُنظـم تـأمني للرعايـة                       - ٦٤

طويلــة األجــل تقــدم اســتحقاقات للحــصول علــى خــدمات صــحية وطبيــة، والرعايــة العامــة،     
يف  والرعاية فيما يتعلق بأمراض طويلة األجل أو املعوقات األخرى النامجة عن الـشيخوخة، مبـا              

والحظـت بيانـات أخـرى قُـدمت أن تقـدمي الرعايـة             .  اليوميـة املـستقلة    ذلك احلفاظ على احلياة   
علــى ســبيل املثــال العــالج واملــساعدة يف أداء املهــام اليوميــة والتمــريض املــرتيل  (طويلــة األجــل 

ُيقـّسم بـني نظـم الرعايـة الـصحية وُنظـم الرعايـة             ) لكبار السن الذين يعانون من أمـراض مزمنـة        
ــنظم احل. االجتماعيــة كومــات احملليــة هــذه اخلــدمات ومتوهلــا، رغــم أن القطــاع اخلــاص   وقــد ُت

طر كـبري   تتـوىل أيـضا تقـدمي شِـ       ) اجلمعيات غري اهلادفة للربح واملؤسـسات واألعمـال التجاريـة         (
من هذه اخلدمات، وهي ال ختضع دائما للتخطيط أو الرصد املركزي، ومن مث ليـست هيكليـة                 

  .أو مستدامة
ملرتليـة والـدعم املـرتيل بأمهيـة جوهريـة لألفـراد الـذين يعـانون يف          وتتسم برامج الرعاية ا     - ٦٥

وُتــسهم هــذه اخلــدمات يف ممارســة العديــد مــن احلقــوق، مثــل احلــق يف   . أداء مهــامهم اليوميــة
بيــد أن بعــض الــربامج املتاحــة . وهــي تعــزز االســتقالل ونوعيــة احليــاة. الــصحة وحريــة التنقــل

. ريا مـا تقـدم نطاقـات متنوعـة مـن خيـارات الـدعم         لألشخاص ذوي اإلعاقة ولكبـار الـسن كـث        
ــرتل         ــدعم يف امل ــى خــدمات ال ــة للحــصول عل ــايري األهلي ــف مع ــد ختتل : ويف بعــض احلــاالت ق

ــسن، حــىت        إذ ــار ال ــستبعد أخــرى كب ــة يف حــني ت ــايري أشخاصــا ذوي إعاق ــستبعد بعــض املع ت
عندما ُيـسجَّل أفـراد     ويف بعض الواليات القضائية،     . كانت ذات اخلدمات قد تلزم للفئتني      ولو
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إىل جانــب اســتحقاقاهتم  ( وضــعهم هــذا  يف إطــار القطــاع الــصحي، فقــد يفقــدون  كمعــوقني 
  .حينما ُيصبحون أكرب سنا) املالية

  
  الضمان االجتماعي واحلماية االجتماعية  -زاي   

ــايريه            - ٦٦ ــد وشــروطه ومع ــى ســن التقاع ــدمت عل ــيت ق ــة ال ــل لألمثل ــاق الكام ــسع النط يت
: بيد أنه جيدر بالذكر أن هناك عاملني هـامني مهـا          . ء حتليل لكل بلد على حدة     وسيتطلب إجرا 

زالت توجد اختالفات على أسـاس نـوع اجلـنس، علـى سـبيل املثـال يف احلـاالت الـيت                      ما أوال،
وجيري حاليا يف عدد قليل مـن البلـدان   . يكون فيها سن تقاعد املرأة أقل من سن تقاعد الرجل     

أن سـن التقاعـد حيتـل        ثانيـا، .  تـدرجييا كـي يعـادل سـن تقاعـد الرجـل            زيادة سـن تقاعـد املـرأة      
  .سيما يف املنطقة األوروبية مركز إصالحات جتري حاليا، ال

ــى الـــضمان        - ٦٧ ــرى علـ ــيت ُتجـ ــالحات الـ ــن اإلصـ ــة عـ ــارير املقدمـ ــل، تباينـــت التقـ وباملثـ
ــار الــسن    مثلــة علــى وهنــاك أ. االجتمــاعي واإلصــالحات الــيت ُتجــرى ملواجهــة الفقــر بــني كب

حــدوث زيــادة كــبرية يف مشــول كبــار الــسن باملعاشــات التقاعديــة وتعمــيم إمكانيــة حــصوهلم    
وهناك أمثلة أكثـر تواضـعا، تـشمل        . عليها، وقد أدى هذا إىل التأثري إجيابيا على احلد من الفقر          

اإلعفــاءات الــضريبية، وإعانــة أدويــة حمــددة؛ والتعــويض عــن مــصاريف املــصحات؛    : يلــي مــا
 األجهزة املعينة واألطراف االصـطناعية؛ واألخـذ بتـدابري خاصـة لـضمان تقـدمي قـروض                  وتقدمي

كمــا مت إدخــال التحــويالت النقديــة . ميــسرة لإلســكان كجــزء مــن أســس احلمايــة االجتماعيــة
كمـا أُدرج علـى جـدول      . للشيخوخة ويف بعض احلاالت تـضاعفت تغطيتـها يف سـنوات قليلـة            

مدى احلياة لكبـار الـسن، يـستفيد منـها الغالبيـة العظمـى مـن                األعمال تقدمي معاشات تقاعدية     
وذكــرت . األشــخاص الــذين كــانوا غــري مــؤهلني للحــصول علــى معــاش تقاعــدي يف الــسابق   

التقارير أن أثر بعض هذه التدابري على حياة املـستفيدين منـها وأفـراد أسـرهم اآلخـرين إجيـايب،                    
  .ظمة وزيادة مستويات االكتفاء الذايتسيما يف كفالة احلصول على وجبات غذائية منت ال
ــدة، ال   - ٦٨ ــرت دول عديـ ــات     وأجـ ــالحات يف املعاشـ ــة، إصـ ــة األوروبيـ ــيما يف املنطقـ سـ

وتنظـر  . التقاعدية يف السنوات األخرية، على األقل جزئيـا بـسبب األزمـات املاليـة واالقتـصادية          
ستقبل وقامـت بزيــادة  هـذه اإلصـالحات يف اسـتدامة نظـام املعاشـات التقاعديـة وكفايتـه يف املـ        

ســن التقاعــد الــوطين، وهــي هتــدف إىل كفالــة التــضامن وإعــادة التوزيــع بــني األجيــال، وأيــضا 
  .حتسني محاية الشيخوخة اليت يكفلها النظام العام، مبا يف ذلك توفري دخل كاف بعد التقاعد
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  العمل  -حاء   
سن متنــع أو حتظــر تقــوم بعــض البلــدان بــسن تــشريعات بــشأن التمييــز علــى أســاس الــ    - ٦٩

. علـى أسـاس الـسن يف العمالـة وجتعلـه غـري قـانوين              وغري املباشر   صراحة أشكال التمييز املباشر     
وتشمل األمثلة على ذلك قوانني مناهضة التمييز الـيت تـشمل العمـال الـذين يبلغـون مـن العمـر                     

لـة علـى   عاما أو أكثر، مع عدم حتديد احلد األقصى للسن، وهـي هتـدف إىل تـشجيع العما            ٤٠
ت بلـدان أخـرى تـشريعات الختـاذ إجـراءات إجيابيـة ُيطلـب               وسـنَّ . أساس القـدرة ولـيس الـسن      

مبوجبــها إىل األعمــال التجاريــة أن تكفــل تــشغيل نــسبة معينــة مــن العمــال لــديها الــذين تبلــغ     
 سنة أو أكثـر، وحتديـد أنـواع الوظـائف الـيت ينبغـي إيـالء أولويـة التوظيـف فيهـا                       ٥٥أعمارهم  
  .سنلكبار ال

ــا           - ٧٠ ــارا عام ــشأ إط ــذي أن ــس األورويب ال ــه اجملل ــد توجي ــي، اعُتم ــصعيد اإلقليم ــى ال وعل
، والذي يتضمن السن مـن بـني األسـباب          )EC/2000/78(للمساواة يف املعاملة يف العمل واملهن       

ويقـضي هـذا التوجيـه بـأن     . األخرى للتمييـز، وذلـك كجـزء مـن العديـد مـن القـوانني الوطنيـة             
ل األعضاء تشريعات حتظر التمييز املباشـر وغـري املباشـر يف العمـل علـى أسـاس         تضع مجيع الدو  

وهو يشمل العمل واألعمـال احلـرة واملهـن، فـضال عـن التـدريب املهـين        . أمور يف مجلتها السن   
  .بيد أنه من املهم متابعة الكيفية اليت سينفذ هبا هذا التوجيه. واإلرشاد املهين

  
  يم املستمرتعليم الكبار والتعل  -طاء   

ــرامج         - ٧١ ــة، وب ــشاط الثقافي ــشمل مراكــز الن ــيم املــستمر، ت ــادرات التعل ــدم عــدد مــن مب قُ
: يلـي  وتتضمن بعض األمثلة التوضيحية على ذلـك مـا        . احلاسوب واإلنترنت، والتدريب املهين   

وضع سياسات حمددة تعاجل إتاحة إمكانية احلصول على التعليم مدى احلياة كجـزء مـن الـتعلم                 
ب شخــصية واجتماعيــة ومهنيــة ويــشمل ذلــك متويــل البحــوث يف هــذا امليــدان؛ وتقــدمي  ألســبا

الدعم املايل للمنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تـوفر إمكانيـة احلـصول علـى املعلومـات والتعلـيم؛                      
وتعتمد املشاريع الرائـدة املعنيـة بالـشيخوخة الفاعلـة يف شـبكات             . والتدريب على تعليم الكبار   

على متطوعني لديهم الرغبـة يف تقـدمي التعلـيم، وعلـى هياكـل أساسـية مهنيـة               اجتماعية جديدة   
ومن األمثلة األخـرى، أدت اسـتجابة إحـدى احلكومـات للحاجـة            . وعلى التعاون عرب األجيال   

، وتـضم أقـساما للقـانون، والرعايـة الـصحية،       “ الثالـث  العـصر جامعات  ”إىل التعليم إىل إنشاء     
  .دية، وعلم النفس، والزراعةوالدراسات السياسية واالقتصا
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  املشاركة يف صنع السياسات واحلياة السياسية والثقافية  -ياء   
مــن منظــور حقــوق اإلنــسان، مــن اجلــوهري مــشاركة كبــار الــسن مــشاركة مباشــرة     - ٧٢

. ومدروسة يف تصميم السياسات العامة وذلك من أجل إدماجهم باعتبارهم أصـحاب حقـوق             
وشدد العديد مـن    . د االستبعاد االجتماعي والعزلة االجتماعية    كما تشكل املشاركة ضمانا ض    
يف براجمهـــا متعـــددة “ الـــسياسات العامـــة مـــع كبـــار الـــسن”الـــدول األعـــضاء علـــى مفهـــوم 

وقامت بإنـشاء جمـالس استـشارية تكـون مبثابـة هيئـات متثيليـة رمسيـة لكبـار الـسن،                     . القطاعات
ناقـشات املتعلقـة بالـسياسات يف اجملـاالت         تعاجل قضايا مع جهات عامة وخاصة، وتشارك يف امل        

ــة        ــصحية والرعايـ ــة الـ ــاعي والرعايـ ــأمني االجتمـ ــة والتـ ــات التقاعديـ ــالح املعاشـ ــصلة بإصـ املتـ
ويف بعــض احلــاالت، وضــعت الــدول خطــط عمــل وطنيــة مبــشاركة فعالــة مــع  . األجــل طويلــة

  .رابطات املتقاعدين
يف حـد ذاهتـا، وإمنـا تـشكل أيـضا        وليست املشاركة الـسياسية لكبـار الـسن جمـرد حـق               - ٧٣

طريقة هامة لكفالة قيامهم بأدوار فعالة يف اجملتمع وتـضمني القـوانني الوطنيـة اعتبـارات تراعـي                  
ومـن الناحيـة الفعليـة، وبعـد حتديـد احلـد األدىن لـسن الرشـد،                 . السن يف القـوانني والـسياسات     

ويف .  والترشـح لالنتخـاب    يوجد حتديـد يف معظـم البلـدان لـسن ممارسـة احلـق يف التـصويت                 ال
عدد من الدول، يتجاوز سن العديد من املمثلني يف اجملـالس احملليـة والعامـة الـستني، وقـد درج                    
املواطنون كبار السن علـى املـشاركة مـشاركة فعالـة يف االنتخابـات، وهـم أعـضاء يف أحـزاب              

 السن من الرجـال     زال كبار  وما. سياسية، وينظمون حركاهتم ورابطاهتم السياسية اخلاصة هبم      
  .والنساء يؤدون أدوارا فعالة يف نظم الزعامة التقليدية، وعلى األخص يف املناطق الريفية

  
  نتصاف القضائيةللجوء إىل القضاء والتماس سبل االإمكانية ا  -كاف   

تتطلب محاية حقوق اإلنسان أداء نظـام العدالـة مهمتـه بفعاليـة وتقـدمي سـبل انتـصاف                - ٧٤
ت املناسب وتوفري ضمانات حمددة تكفل مساواة اجلميع أمـام القـانون            قت يف الو  عن االنتهاكا 
  .)١٨(وأمام احملاكم

وتالحـظ بعــض البيانــات الــيت قــدمت وضــع تـدابري حمــددة تكفــل إمكانيــة جلــوء كبــار     - ٧٥
تقـــدمي املـــساعدة القانونيـــة أو ختـــصيص هيئـــات : الـــسن إىل القـــضاء، وهـــي تـــشمل مـــا يلـــي

 وختفـيض رسـوم التقاضـي أو اإلعفـاء منـها؛ وإنـشاء حمـاكم ونظـم حملفـني              ملساعدهتم؛ اإلحالـة  

_________________ 
ــة والــسياسية         )١٨(   ــدويل اخلــاص يف احلقــوق املدني ــد ال ــاء يف العه ــا ج   )  ألــف٢٢٠٠قــرار اجلمعيــة العامــة   (كم

 .٢٦  و٣-٢، املادتان )٢١-د(
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ــشأن حقــوق        ــسن؛ تقــدمي خــدمات املــشورة ب ــار ال ــشمل كب ــيت ت خاصــة ملعاجلــة املنازعــات ال
  .اإلنسان لكبار السن يف مرافق الرعاية االجتماعية؛ ومنح قروض لتغطية مصاريف احملاكمات

ــسم دور     - ٧٦ ــدان، يت ــن البل ــد م ــة     ويف العدي ــسان باألمهي ــوق اإلن ــة حلق  املؤســسات الوطني
ومما يثري االهتمام أن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان تـؤدي دورا حامسـا بالنيابـة                . القصوى

عن هذه الفئة السكانية بسبب أمور ليس من أقلها زيـادة عـدد املطالبـات الـيت تقـدم إليهـا مـن                       
ة حلقـوق اإلنـسان واليـة واسـعة تـشمل           وكثريا ما تكـون لـدى املؤسـسات الوطنيـ         . كبار السن 

ــز ضــدهم،       ــة املــسنني، والتــرويج حلقــوقهم، والقــضاء علــى أي شــكل مــن أشــكال التميي محاي
  .ذلك يف قضايا عديدة تشري صراحة إىل التمييز املتصل بالسن يف مبا

  
  االستنتاجات والتوصيات  -خامسا  

سن فيمـا يتعلـق حبقـوق اإلنـسان         هناك اعتراف عاملي بالتحديات اليت يواجهها كبار ال         - ٧٧
وفيمــا يــستمر تقــدم الــسكان يف الــسن وزيــادة أعــداد املــسنني يف البلــدان        . بــصورة خاصــة 

. منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، فإن بعـض هـذه التحـديات قمينـة بـأن تـصبح أكثـر حـدة                    
يتفـاقم  و. وحيظى العنف ضد كبار السن وسوء معاملتهم وإمهاهلم بـالقلق يف مجيـع أحنـاء العـامل           

التمييز علـى أسـاس الـسن فيمـا يتـصل بـالتمتع جبميـع احلقـوق، مـن جـراء أشـكال أخـرى مـن                   
ــز علــى أســاس الظــروف الــصحية أو اجلــنس أو اإلعاقــة       ــد التميي ــز، وعلــى وجــه التحدي التميي

  .األصل العرقي أو
 والتدابري اليت مت حتديـدها علـى الـصعيد الـوطين وقـدمت مـن أجـل جتميـع هـذا التقريـر                   - ٧٨

وأولـت بعـض احلكومـات الوطنيـة،        . تدابري متعددة ومتنوعة، وتشمل بعض املمارسات اجليدة      
خاصة يف السنوات األخرية، االهتمـام للثغـرات يف املعـايري وضـرورة مـنح محايـة خاصـة لكبـار                     

ــع أحنــاء العــامل وال تــشري بــصورة عامــة      . الــسن ــسياسات غــري متناســقة يف مجي ــد أن هــذه ال بي
وهـي  . نونية وسياسية ومؤسسية شاملة حلمايـة حقـوق اإلنـسان لكبـار الـسن             وجود أطر قا   إىل

وأكـدت املـسامهات الـيت قـدمت،        . تفتقر بصورة خاصة إىل آليـات تكفـل املـشاركة واملـساءلة           
بدرجات متفاوتة، وجود أوجه قـصور يف تنفيـذ الـسياسات، عنـد توافرهـا، يف حـني الحظـت           

ري فعالة، فهي ال تكفي عندما تواجـه بطلبـات كـثرية            بيانات أخرى أنه يف حني قد تكون التداب       
ويف احلـــاالت الـــيت تتطلـــب اختـــاذ املزيـــد مـــن التـــدابري اهليكليـــة، اختـــارت بعـــض  . ومتزايـــدة

احلكومــات هنجــا للرعايــة االجتماعيــة، قــد ال يكفــل االســتدامة أو األثــر طويــل األجــل للتمتــع 
  .حبقوق اإلنسان بدون متييز
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زال ال يوجــد نظــام محايــة دويل مكــرس حلقــوق اإلنــسان   ، مــاوعلــى الــصعيد الــدويل  - ٧٩
وتفتقر آليات حقـوق اإلنـسان القائمـة حاليـا إىل هنـج منـهجي وشـامل يف تنـاول                    . لكبار السن 

  .الظروف احملددة لكبار السن من الرجال والنساء
  

  التوصيات    
رض تعزيز محايـة  تشكل والية الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بالشيخوخة لغ         - ٨٠

ــانون     ــة يف كــ ــة العامــ ــشأته اجلمعيــ ــذي أنــ ــسن، الــ ــار الــ ــسان لكبــ ــوق اإلنــ  /األول حقــ
، خطوة حامسة حنـو استكـشاف الثغـرات املوجـودة           ٦٥/١٨٢ يف قرارها    ٢٠١٠ ديسمرب

وقد تـود اجلمعيـة العامـة النظـر         . على الصعيد الدويل يف محاية حقوق اإلنسان لكبار السن        
لعامل املفتوح العـضوية حـىت يتـسىن لـه االسـتمرار يف رأب هـذه                يف مواصلة عمل الفريق ا    

  .الثغرات، والنظر كذلك يف جدوى وضع صكوك وتدابري أخرى، على سبيل األولوية
وقد تود اجلمعية العامة أن توصي الدول األعضاء بتعزيز قدرهتا فيما يتعلق بزيادة               - ٨١

ة من أجل حتسني تقييم حالـة وحقـوق         فعالية مجع البيانات واإلحصاءات واملعلومات الكمي     
كبار الـسن وإنـشاء آليـات مناسـبة لرصـد الـربامج والـسياسات املوجهـة مـن أجـل كفالـة                       

وينبغي مجع البيانات مع إيالء اهتمام خـاص لكبـار الـسن يف             . حقوق اإلنسان لكبار السن   
ت املناطق احلضرية والريفيـة والـضواحي، فـضال عـن كبـار الـسن الـذي يعـانون مـن حـاال                     

  .ضعف، مثل املسنات أو كبار السن الذين يعيشون يف فقر
وباإلضــافة إىل ذلــك، قــد تــود اجلمعيــة العامــة أن توصــي الــدول األطــراف يف           - ٨٢

الصكوك الدولية املوجودة حاليا بإدراج حالة كبار السن بصورة أكثر صراحة يف التقارير     
دية واجلهات اليت لديها واليـة اختـاذ        وينبغي أيضا آلليات رصد اهليئات التعاه     . اليت تقدمها 

 جـدول أعماهلـا يكـرس حلالـة كبـار الـسن يف       أوائـل بنـود   إجراءات خاصة إيالء اهتمام يف      
  .مناقشاهتا مع الدول لدى نظرها يف التقارير أو يف بعثاهتا القطرية

وقد تود اجلمعية العامة أن توصـي الـدول األعـضاء بزيـادة فعاليـة تـصميم وتنفيـذ                     - ٨٣
اســات وبــرامج متعــددة القطاعــات معنيــة حبقــوق كبــار الــسن مبــا يتمــشى مــع مبــادئ     سي

املساواة وعدم التمييز، مع إيالء املراعاة الواجبة للصكوك املوجودة حاليا وخطـط العمـل              
ــشيخوخة   ــة بال ــة املعني ــاون     . الوطني ــن التع ــساعيها م ــستفيد يف م ــات أن ت وميكــن للحكوم

ذلـك املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان       يف ، مبـا ةالدعم التقنيني من أصـحاب املـصلح    و
واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة واملؤســـسات اإلحـــصائية الوطنيـــة والكيانـــات األكادمييـــة         

  .املتحدة ألمملتابعة لكيانات االوالوكاالت املتخصصة و


