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  2015كانون األول/ديسمرب  17 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/489/Add.2) على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

ــار الســن      - 70/164 ــة ساــوك ارنســان ل ب ــو وقاي ــة إز تعوي ــدا ا الرامي الت
 وكرامتهم

 
 ،العامة اجلمعية إن 
 ومبادئه، املتحدة األمم ميثاك مبااصد تسترشد إذ 
و العهــد الــدوا ابــاو  ــاحلاوك   (1)ارنســان حلاــوك العــامل  ارعــ ن إز تشيير وإذ 

ــة  ــة والثاا ي ــة والسياســية    (2)االقتصــادية واالجتماعي ــاحلاوك املدني ــدوا ابــاو    (2)و العهــد ال
و اتفاقيـــة ساـــوك األ ـــ او  (3)و اتفاقيـــة الا ـــاء ع ـــا  يـــي ز ـــ ال التمييـــو  ـــد املـــرزة

 وغاها من ص وك ساوك ارنسان ذات الص ة، (4)ارعاقة ذوي

 ،(5)إع ن و رنامج عمل  يينا تؤكد من جديدوإذ  
ــذي 2002كــانون األول/ديســمرب   18املــخر   57/167إز قرارهــا  إذ تشييرو  ، ال

، وإز (7)2002وخطـة عمـل مدريـد الدوليـة ل خـي وخة لعـا         (6)زيدت  يه ارع ن السياس 
_______________ 

 (.3 -زلف )د  217لارار ا (1)

 (، املر ق.21 -زلف )د  2200الارار زنظر  (2)

(3) United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 

 .44910، الرقم 2515نفسه، اجمل د املرجي  (4)

(5) A/CONF.157/24 (Part I)، .الفصل الثالث 

)منخـورات األمـم املتحـدة،     2002نيسان/أبريل  12-8تقرير اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة، مدريد،  (6)
 ، املر ق األول.1(، الفصل األول، الارار E.02.IV.4املبيي  رقم

 املرجي نفسه، املر ق الثاين. (7)

http://undocs.org/ar/A/70/489/Add.2
http://undocs.org/ar/A/RES/70/164
http://undocs.org/ar/A/RES/57/167
http://undocs.org/ar/A/CONF.157/24%20(Part%20I)،
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، الـذي زساتـف  يـه ع مـال  م ـة      2003كانون األول/ديسمرب  22املخر   58/134قرارها 
ــا     ــد، وإز قرارهـ ــل مدريـ ــة عمـ ــذ خطـ ــق لتنفيـ ــة الطريـ ــها خريطـ ــخر   60/135زمـــور منـ املـ

، وإز قراراهتا ال ساـة  خـ ن متا عـة اجلمعيـة العامليـة الثانيـة       2005مرب كانون األول/ديس 16
املـــــخر   21/23ل خـــــي وخة، وإذ تخـــــا زي ـــــال إز قـــــراري   ـــــ  ساـــــوك ارنســـــان  

املــتع ا   (9)2013تخــرين األول/زكتــو ر  8املــخر   24/20 و (8)2012زي ول/ســبتمرب  28
 حباوك ارنسان ل بار السن،

العمل الذي تاو   ه ابباة املستا ة املعنيـة مبسـ لة عتـي كبـار     وإذ تالحظ مع التقدير  
     ساوك ارنسان،اليت عينها  ارنسان السن  ميي ساوك

  تارير األم  العا  عن متا عة السنة الدولية ل بـار السـن    مع التقدير علما وإذ حتيط 
حلاـوك ارنسـان    السـام  األمـم املتحـدة    مفـو  وتاريـر   (10)اجلمعية العاملية الثانيـة ل خـي وخة  

 ،(11)ساوك ارنسان ل بار السن عن
العمـل الـذي ياـو   ـه الفريـق العامـل املفتـول  ـاب الع ـوية          وإذ تالحظ مع التقدير  
ــة     (12)لخــي وخةاملعــب  ا ــات منظوم ــدول األع ــاء وهي  ــو ب  املســااات الايلمــة ل  ــم، وتن  األم
ــة ومخسســاهتا املتحــدة ــة واملنظمــات املعني ــة احل ومي ــة غــا واملنظمــات الدولي ــة احل ومي  املعني

ــة ارنســان ساــوك ومخسســات  دورات يف الناــا  يف ل مخــاركة املــدعوين واحملــاورين الوتني
 العامل، ل فريق السف العمل

  ّ ــفتي زال ــرورة و (13)2030 لعــا  املســتدامة التنميــة خطــة اعتمــاد  ترحيي  وإذ 
 ،كبار السن، مبن  يهم الركبزسد عن 
 ساـوك  وتعويـو  قايـة  اجتـاب   ارق يمـ  املستجدة ع ـا الصـعيد    التطورات تالحظ وإذ 
 ارنسـان  ساـوك  حلماية األمري ية الب دان اتفاقية قبيل من  عال، حنو ع ا السن ل بار ارنسان
 السن، ل بار

_______________ 

(، A/67/53/Add.1) ألي   53الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السيابعة والسيتون، املل يق ر ي       انظر (8)
 الثالث. الفصل

 الثالث. (، الفصلA/68/53/Add.1) أل  53الدورة الثامنة والستون، املل ق ر    نفسه، املرجي (9)

(10) A/70/185. 

(11) E/2012/51 وCorr.1. 

 .A/AC.278/2015/2نظر ا (12)

 .70/1الارار  (13)
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 يـوداد  زن ،2030 و 2015 عام     ما الفترة يف املتوقي، من زنه أيضًا تالحظ وإذ 
 املائـــة، يف 56  نســـبة زكثـــر زو عامـــال 60 زعمـــارهم تب ـــ  الـــذين العـــام يف األ ـــ او عـــدد
 كبــار عــدد يف الويــادة  ــ ن تســّ م وإذ ،(14) ــ     يــون 1.4 إز  ــ   م يــون 901 مــن
 النام ، العام   دان يف واألسرع األكرب ست ون السن

ــيت األساســية  املســااة تسييل   وإذ  ــار ياــدمها زن مي ــن ال  ونســاء، رجــاال الســن، كب
 ،2030 لعا  املستدامة التنمية خطة حتايق ويف اجملتمعات تسيا يف

 الســن كبــار هلــا يتعــر  قــد الــيت املتعـددة  التمييــو ز ــ المــن  عيين  لق ييا تعير   وإذ 
ــنو  الســن، يف ال ــباات النســاء  ــ  وخباصــة ،همصــفو  يف الفاــر ســاالت انتخــار ــدة  م

ــة، ذوي واأل ــ او ــة، زصــول مــن واملنحــدرين ارعاق ــتم  األصــ ية، والخــعوب ز رياي  واملن
 واأل ـ او  الريفيـة،  املنـاتق  وسـ ان  ولغويـة،  دينيـة  زق يـات  وإز إثنيـة،  زو قوميـة  زق يات إز

 الف ات، من ذلك وغا وال ج   الخوارع، يف يعيخون الذين
زن عدد املسنات يفـوك عـدد املسـن ، وإذ ت سـ  مـي الا ـق زن املسـنات         وإذ تالحظ 
يتعر ن أل  ال متعددة من التمييو زو قد يصبحن من  ـحايا العنـف، نتيجـة لـردوار      ما كثاال

الســن  تويــدها تعايــدال عوامــل مــن قبيــل اجملتمــي حب ــم جنســهن، النمطيــة الــيت تخديهــا النســاء يف
 ،ارنسان العوامل، مما يخثر يف  رو التمتي مبا هلن من ساوك ارعاقة زو غا ذلك من زو

السياسات واملعايا واآلليات ع ا املستوى الدوا والـيت ترمـ  إز    تنوع   ن  وإذ تسل  
 ،ساوقهم ايةإز عد  االتساك يف ق يخديقاية وتعويو ساوك كبار السن، قد 

يتع ــق  تعويــو  مــا ع ــا الصــعيد الــدوا يف  ملتبــيالنــهج احلــاا ا  ــ ن أيضييًا  تسييل  وإذ 
ــخدي     ــة املســن  مي ــن زن ت ــوك وكرام ــة سا ــا احلــاالت، إز  ،وقاي ــرات   يف  ع ســدوث ثغ

 ،ورصدها جتاب كبار السن املاطوعة مبوجب املعاهداتتادمي التاارير عن االلتوامات  يف
ة مبـا  يـه ال فايـة،    وا ـح  ليسـف   ن املسـائل املتع اـة  الخـي وخة     كذلك  وإذ تسل  

 التمتي الفع    ميي ساوك ارنسان ل بار السـن  ه يتع  إسراز مويد من التاد  من سيث ن و
توعيــة و املســائلذب زيــادة التعريــف  ــمــي التســ يم   ايــة تعويــو اجلهــود الراميــة إز  ا،وإعماهلــ
 يف اجملتمي، يال ع  كبار السن إدماج  السبل ال في ة ومعاجلة، مباهيتها الس ان
زن اجلهود امل ت فة اليت  ذلتها احل ومات واهلي ات املعنية يف منظومة األمـم   وإذ تالحظ 

اعتمـاد خطـة    املتحدة واجملتمي املدين، مبا يف ذلك املنظمات غا احل ومية والاطاع اباو، منـذ 
لتعـاون والت امـل وزيـادة الـوع  مبسـائل الخـي وخة وتفهمهـا،        عمل مدريد ، من زجـل زيـادة ا  

_______________ 

 ,Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects: The 2015 Revisionانظـــر  (14)

Key Findings and Advance Tables (ESA/P/WP.241). 
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ينبغ  مواص ة تعويوها لتخجيي مخاركة كبار السن يف احليـاة االقتصـادية واالجتماعيـة والثاا يـة     
 والسياسية  خ ل ز  ل وتعويو  رصهم  يها ع ا حنو كامل و عال،

 والعاج ـة  اباصـة  التحـديات  مـن  عـددال  تطـرل  السن كبار سالة زن أيضًا تالحظ وإذ 
ــوك  ــال يف ــق ارنســان سا ــ تتع  ــوقالتمتي حب  ــةهم ا ــة املدني ــية واالقتصــادية والثاا ي  والسياس

 ،متعماال حت ي  وتستحق واالجتماعية،
 كبـار  يواجههـا  الـيت  ارنسـان  ساـوك   ميي  التمتي املتع اة  التحديات تسل   - 1 
 والغـذاء  االجتماعيـة،  واحلمايـة  واريـذاء،  العنف من واحلماية الوقاية قبيل من  االت يف السن

ابـدمات الصـحية،   و العدالـة،  إز والوصـول  الاانونيـة،  واأله يـة  والعمـل،  والس ن،والتغذية، 
 ،امل ففـة لـمال   و األجـل  الطوي ـة  الرعايـة خـدمات  و ،مبا يف ذلك دعم الصحة البدنية والعا ية

 ؛هلا ع ا حنو ز  ل ل تصدي وإجراءات متعماال حت ي ل تست و  التحديات ت ك و  ن
ــ ن أيضييًا تسييل   - 2  ــيت التحــديات   ــا ال ــاُر يواجهه ــت الســن كب  مخــاركتهم قعي

  م؛ اباصة ارنسان حباوك ال امل والتمتي والثاا ية واالقتصادية االجتماعية
ــدول   هتييي  - 3  ــي ال ــو و ــمان  ت زن مي ــا تعوي ـــوك  إعمــال عمــل ع  ـــي سا   ي

عتعــال كــام ل،  وســائل منــها اختــاذ تــدا ا   ا ــ همعــتعو  مســن  ل ارنســان واحلريــات األساســية
من عييو وإاال وإيذاء وعنف ع ا زسـا  السـن، ومعاجلــة الاــ ايا      ل تصدي ملا يتعر ون لـه

بالغـة  األايـة ال  راتبـ عالا آخـذة  عـ   االجتمـاع  والرعايـة الصـحية املناسـبة،      املتع اـة  اردمـاج
 ؛األجيال   والت امن لتعويو الخراكات 

تـوال هـ     ال ،(7)2002 لعـا     ن خطـة عمـل مدريـد الدوليـة ل خـي وخة      تقر - 4 
الصك الدوا الوسيد امل ر  سصرال ل بار السن، و  ن التدا ا الرامية إز حتايق زهـدا ها ينبغـ    

 ؛تعويو وقاية ساوك ارنسان وال رامة ل بار السن يفتعويوها من زجل حتس  ت ثاها ارجيايب 
ــه أيضييًا  تسييل  - 5  ــو  دوا صــك زي يوجــد ال   ن  ارنســان ساــوك  ــال يف م 
 والــدوا الــوتب املســتوي  ع ــا احلاليــة الترتيبــاتايــة تعويــو تنفيــذ و  ، الســن ل بــار م ــر 
مواصـ ة املناقخـات ل بحـث     ع ا األع اء الدول يوتخجل السن، ل بار ارنسان ساوك حلماية

 مراعـاة  وتعمـيم تحس  قايـة ساـوك ارنسـان ل بـار السـن      ال في ة   بدي ةال تدا اعن  يي ال
 الاائمة؛ والربامج والسياسات اآلليات  يي يف ارنسان ساوكهلم من  ما

 معاجلــةل الســن كبــار يف تــخثر الــيت املســائل تعــاج زن ع ــا احل ومــات تشييجع - 6 
 اعتبـار  ت فـل  زن وع ـا  والـدوا،  وارق يمـ   الـوتب  الصـعد  ع ا اجلهود  ذل خ ل من  عالة

 يتجـوز  ال جـوءال  وقايتـها   ـم  اباصـة  ارنسان ساوك وتعويو السن ل بار االجتماع  اردماج
 الُصعد؛  يي ع ا التنمية سياسات من
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 وتنفيــذ و ــي يف الوتنيــة خرباهتــا تبــادل مواصــ ة إز األع ــاء الــدول تييدعو - 7 
 الســن،  ل بــار  ارنســان  ساــوك  وقايــة  تعويــو  زيــادة  إز هتــد   الــيت  والــربامج  السياســات 

 زنخــ ته الــذي  الخــي وخة املعــب الع ــوية  ــاب املفتــول العامــل الفريــق إتــار يف ذلــك يف مبــا
ــة ــة اجلمعيـ ــرة يف العامـ ــن 28 الفاـ ــا مـ ــمرب  21املـــخر   65/182 قرارهـ ــانون األول/ديسـ كـ
 ؛2010
ــ ن توصيي  - 8  ــو    ــدول تا ــرا  ال ــة الصــ وك يف األت ــة الدولي ــال يف الاائم   
 الــيت التاــارير يف زو ــ   صــورة الســن كبــار سالــة  تنــاول االقت ــاء، عنــد ارنســان، ساــوك
  واليـات  امل  فـة  واجلهـات  معاهـدات  مبوجـب  املنخـ ة  اهلي ـات  رصـد  آليات وتخجي تادمها،

 السـن  كبـار  حلالـة  لوالياهتـا،  و اـال  االهتمـا ،  مـن  مويـد  إيـ ء  ع ـا  اباصة ارجراءات إتار يف
 الاطرية؛  عثاهتا ويف التاارير يف نظرها لدى األع اء الدول مي سوارها يف

ــة ع ــا األع ــاء الــدول تشييجع - 9  ــار سصــول كفال  املع ومــات ع ــا الســن كب
ــة  صــورة املخــاركة مــن لتم ينــهم حباــوقهم املتع اــة ــة وا ي ــة ومــن  تمعــاهتم يف وعادل  املطالب
 ارنسان؛ ساوك  ميي التا   التمتي
 اجلهـات   يها مبا ،ذات الص ة ومخسساهتا املتحدة األمم منظومة هي ات تدعو - 10 

 مبوجــب املنخــ ةذات الصــ ة  واهلي ـات  ارنســان ساــوك  ـال  يف  واليــات امل  فــة ذات الصـ ة 
 واملنظمـات  الدوليـة  احل ومية املنظمات وكذلك ارق يمية، وال جان ارنسان ساوك معاهدات

 املوكـل  العمـل  يف املسـااة  مواصـ ة  إز  املسـ لة،  اهتمامـال  تبدي اليت ذات الص ة احل ومية غا
 االقت اء؛ سسب الع وية،  اب املفتول العامل الفريق إز

ــدول تشييجع - 11  ــق عمــل يف ارســها  تواصــل زنع ــا  األع ــاء ال  العامــل الفري
 ـا تعويـو   ع عداتسـ الـيت   تـدا ا ال تادمي ابصوو وجه ع ا منها  طرك الع وية،  اب املفتول

 ســتفادة امل درو الــو ف ــ اال مارســاتكامل، وكرامتــهم  مســن لوقايــة ساــوك ارنســان   
 العامـل  ل فريـق  يتسـ   ل ـ  ، عند االقت اء، األترا  متعدد قانوين صكمي ن ت مينه يف  ماو

 ؛احلالية  واليته اال ط ع
ــو ا كــل الــدعم الــ ز  ل فريــق العامــل     تطليي  - 12  إز األمــ  العــا  زن يواصــل ت

 .2016 املفتول  اب الع وية، يف سدود املوارد املتاسة، ل   يعاد دورة عمل سا عة يف عا 
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