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 مقدمة -أوالا  
، 24/20، أةشرري قورر  إلنررن  اتةرررال، مبنجررب  ررفار  2013أ ونل/سرربتم   27يف  -1

 - ول ررب اخلبررري املرررتنجم امل ررمت مبررريلب متتررع املرررنني جبمىلررع إلنررن  اتةرررال. وع ىلانرر  روزا كنرةفىلوررد
  .2014إلز فال/ نةىل   1وتنل  منمبها يف  2014مايت خبرية مرتنوب يف أ ار/ما ن 

والنل رب املرررندة س  اخلبرررية املررتنوب جد رردة وهرراموب.  هرري تنرف نالمرر ننات الرريت  رردها  -2
رررق  املررررننل يف التمترررع جبمىلرررع إلنرررن  اتةررررال، ونررريل تورررا المررر ننات تررررتوزم سجرررفاء إوىلرررجم م م 

، ط ورررب س  24/20واختررراج سجرررفاءات لوتمرررد  لوثغرررفات الررريت تشرررنب محرررا تهمل. وعمررر ب نرررالنفار 
 يف سلىلهررا، وط ورربنوب أل تنررىلامل تنفىلرر  المررينا الدولىلررب النا مررب  ىلمررا خيررص املرررنني. اخلبرررية املرررت

فىلرر  النررناةني النا مررب تن ت ررة  الرريت والثغررفات الفضرروى املمارسررات تبررنيا  أل تنىلىلمهررا، سجررفاء م ررف 
 عمررجم خطررب تنفىلرر  آرررار تنىلررىلمل النل ررب جناةررب أهررمل ومررن املت ونررب نت ز ررز إلنررن  املرررنني ومحا تهررا.

  .اتةرال إلنن  عوى 2002 ل ام نالشىلخنخب املت ونب الدولىلب مدر د
وط وررررب س  اخلبرررررية املرررررتنوب أ ضرررراب أل ت مررررجم، يف سطررررار ول تهررررا، عوررررى سجكرررراء الررررنعي  -3

نالتحررد ات الررريت ت رررة  سعمرررال نىلررع إلنرررن  اتةررررال لومررررنني، وعوررى  رررمال تونررري املررررنني 
  م ونمات عن توا احلنن .

خلبرررية املرررتنوب، يف سررىلا  ال ررط ا ننل تهررا، مفاعرراة آراء الرردول واجلهررات وواصررو  ا -4
. وسر   كر لا س  24/20)ب( مرن  رفار اجملور  5ألخفى، و ق مرا ترنص عوىلر  الفنرفة امل نىلب ا

دمررا املنظررنر اجلنررراين ومنظررنر اتعا ررب يف نىلررع جناةررب ول تهررا  يولرر  اهتمامرراب خاصرراب لف ررات 
ص جوو اتعا رررب، واألهرررخاص املنحررردرول مرررن أصرررجم أ ف نررري، واأل رررفاد منهرررا املررررنات، واألهرررخا

املنتمررنل س  قتم ررات الشرر نب األصرروىلب، واألهررخاص املنتمررنل س  أ وىلررات  نمىلررب أو سرنىلررب وس  
  أ وىلات د نىلب ولغن ب، وسيال األر ا ، واألهخاص ال  ن   ىلشنل يف الشنارا، وال ج نل.

خلبرية املرتنوب عموها، عوى النحن املطورنب، دعمراب لتنفىلر  ونالت اول مع الدول، أجنزت ا -5
التدانري اليت ترهمل يف ت ز ز إلنن  املرنني ومحا تها. وهرارك  أ ضراب يف الردورات الررنن ب لوفف رق 
ال امررجم املفتررنع ال ضررن ب امل ررمت نالشررىلخنخب مررن أجررجم كفالررب اتبرراا وررا منر ررق و نررب الزدواجىلررب 

ركازت اخلبررية املررتنوب عورى إوىلرجم تنفىلر  النرناةني النا مرب ومرا  رنجمل عنر   اليت ل داعي هلا. ونىلنما
من رغفات يف احلما ب،  يو ف الفف ق ال امجم نتبىلرال الثغرفات الريت  يرن أل تشرنب اتطرار الردو  
النررا مل اخلرراص حبنرررن  اتةرررال لومررررنني وس رراد أ ضررجم الرررربجم لررردها، ننسرررا جم منهررا النظرررف يف 

  المينا واختاج مز د من التدانري. جدوى و ع مز د من
، الرر   طوررب  ىلرر  اجملورر  26/24مررن  رفار اجملورر   6و  نرد م هرر ا التنف ررف عمرر ب نررالفنفة  -6

 نرريل واملنمررند س  اخلبرررية املرررتنوب أل تنرردام تنف ررفاب هررام ب س  اجملورر  يف دورترر  الثالثررب والث رررني.
 حملررب  نرردم وهررن. نىلَ هررا املرررتنوب اخلبرررية ول ررب جناةررب  تنرراول أل هررن هررام ب  التنف ررف هرر ا  يررنل
 املشررمنلب الفررةة خرر ل ن  رر  الريت امل ونمررات س  اسررتناداب  املرررننل   ىلشرها الرريت احلالررب عررن سرف  ب
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نالتحوىلررجم الثغررفات الرريت ت ررة  التنفىلرر  واملمارسررات الفضرروى، و نررىلمل آرررار تنفىلرر    ىلتنرراول نررالتنف ف،
عوى إلنن  اتةرال، و  ز اجملالت  2002نب نالشىلخنخب ل ام خطب عمجم مدر د الدولىلب املت و

ررق لوتطرررنرات ورصرردها املررررتمف مطوررننني ليفالرررب ت ز رررز  الرريت  يرررنل  ىلهررا املز رررد مررن التحوىلرررجم امل م 
  إلنن  اتةرال لومرنني ومحا تها.

و رتند التنف ف س  امل ونمات املندمب س  اخلبرية املررتنوب خر ل  رةة ول تهرا طىلورب الفرةة  -7
، وةظررفاب لطررانع النل ررب الشررامجم، ل   ررداعى أل 2016وإلز فال/ نةىلرر   2014مررا نررني إلز فال/ نةىلرر  

 ا رردة التنف ررف  رررتفىلت يف تنرراول نىلررع المرر ننات الرريت ت ررة  املرررنني يف سعمررال إلنررن  اتةرررال ال
هلرررمل. ويف النا رررع، إلرررددت اخلبررررية املررررتنوب يف تنف فهرررا األو  س  قوررر  إلنرررن  اتةررررال عررردداب مرررن 
األولن رات املنا رىل ىلب الريت تتطوررب إورىل ب مررهباب. وهرري ال ترتمين خر ل  رةة ول تهررا مرن تنرد  تنف ررف 

 2015نل/سرررررربتم  س  اجملورررررر  نشرررررريل السررررررتن ل الرررررر ايت والفعا ررررررب سلا مررررررفة واإلرررررردة  نرررررر ، يف أ و
(A/HRC/30/43.)  
وتنبغررري  رررفاءة هررر ا التنف رررف ودراسرررت  نرررال ةال مرررع التنرررار ف الررريت سررربق أل  ررردمتها اخلبررررية  -8

املررررررتنوب س  قوررررر  إلنرررررن  اتةررررررال، ول سرررررىلما التنرررررار ف عرررررن ز ارا رررررا النطف رررررب س  سرررررون ىلنىلا 
(A/HRC/30/43/Add.1والنمرررررررا ) (A/HRC/30/43/Add.2 ومنر شرررررررىلن ) (A/HRC/30/43/Add.3،) 

 2016أ ار/مررررررررا ن  18س   9وكررررررر لا التنف رررررررف عررررررررن ز ار رررررررا س  كنسرررررررتار يا يف الفررررررررةة مرررررررن 
(A/HRC/33/44/Add.1 ومن الضفور  و ع تنار ف أخفى أ ضراب يف العتبرار، أ  تنف رف اخلبررية .)

 و املرررررررررتنوب الرررررررر     ررررررررف  نو رررررررراز تمررررررررنرها لنل تهررررررررا وأولن ا ررررررررا خرررررررر ل  ررررررررةة ول تهررررررررا األ
(A/HRC/27/46)  والتنف َف املنا ىل ي عرن السرتن ل الر ايت والفعا رب واألةشرطب املضرطوع ارا أرنراء

   ةة ول تها األو .
، سرررن     رررف  هررر ا التنف رررف عورررى الررردورة الرررران ب لوفف رررق 24/20لنرررفار اجملوررر   وو نرراب  -9

 12يف ةىلن ررنرا يف الفرةة مررن  ال امرجم املفترنع ال ضررن ب امل رمت نالشررىلخنخب، الريت مرن املنررفر عنردها
  .2016كاةنل األول/د رم    15س  

 أنشطة اليريرة المستقلة -ثانياا  
 منرر  التنف ررف الرررانق الرر    دمترر  اخلبرررية املرررتنوب س  قورر  إلنررن  اتةرررال يف أ وررنل/ -10

اخلبررية  ، ل  زال نع أ ضجم املمارسات يف قال تنفىل  الناةنل النا مل حمنر أةشطب2015سبتم  
، خ ل الدورة الث رني جملو  إلنن  اتةرال، هارك  2015أ ونل/سبتم   15املرتنوب. ويف 

اخلبرية املرتنوب يف إلدث جاةيب نشيل املمارسات الفضوى املتاب رب يف تنفىلر  النرناةني النا مرب عورى 
اتةرررال إلنررن  اتةرررال لومرررنني، هررارك  يف تنظىلمرر  مفن ررىلب األمررمل املتحرردة الرررامىلب حلنررن  

ونهنر ب النمرا، ندعمل من األرجنتني وسون ىلنىلا،  ض ب عن جلنرب املنظمرات  رري احلينمىلرب امل نىلرب 
نالشرررىلخنخب، جنىلرررف، والتحرررالف ال ررراملي لومفكرررز الررردو  لدراسرررات طرررنل ال مرررف. وكرررال احلررردث 

ت ز ررز  هررد  س  إرررني  هررمل التحررد ات الرريت تناجههررا الرردول يف تنفىلرر  النرراةنل النررا مل املت وررق ن
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ومحا ب إلنن  املرنني، ويف إد د وتناسمل املمارسات الفضوى والتطنرات األخرية يف ه ا اجملرال. 
 نرررد أتررراع سجرررفاء إلرررنار مفترررنع ارررد  صرررىلا ب تنصرررىلات مومنسرررب مرررن أجرررجم السرررتجانب الف الرررب 

  واملتياموب عوى الم ىلد ن النطمت وال املي.
، عنرردت 69/146فار اجلم ىلررب ال امررب ، وعمرر ب ننرر2015تشررف ن األول/أكتررننف  6ويف  -11

اخلبرية املرتنوب أول إلنار تفاعوي هلا مع الوجنرب الثالثرب لوجم ىلرب ال امرب.  فإلابر  عورى اخلمرنص 
نالففصرررب الررررااب لتبرررادل ااراء مرررع الن رررند يف ةىلن رررنرا، وأعفنررر  عرررن أسرررفها ألل هررر   املمارسرررب 

  .2016النىلامب لن ترتمف يف عام 
، هرررارك  اخلبررررية املررررتنوب يف املرررؤمتف 2016هررربارب/  ا ف  12س   10ويف الفرررةة مرررن  -12

الرردو  اخلررام  لوشرربيب الدولىلررب لدراسررات الرررن واملناطنررب والةرردماص الجتمرراعي وال تمرراد ، 
ال   ع ند يف لنزال إ  عننال "الشىلخنخب والتميني: نني املرنارد والضر ف". وسر ى املرؤمتف س  

ارد املفتبطب نالشىلخنخب اةط  اب من أل نوميال املرنني أل حيتفظنا استيشا  أوج  الض ف واملن 
ننرردر مل عوررى الف ررجم أو أل  يتررربنا توررا النرردرة طىلوررب مرررار إلىلررا مل. وأكرردت اخلبرررية املرررتنوب 
احلاجررب س  اتبرراا وررا  ررا مل عوررى إلنررن  اتةرررال  فكررز عوررى سدمرراص املرررنني يف اجملتمررع مررن أجررجم 

  إلتفاظ الشخص املرن ناستن لىلت  وننا   نمحب جىلدة. مال التندم يف الرن مع ا
، هرررارك  اخلبررررية املررررتنوب يف املرررؤمتف الررردو  امل رررمت 2016ةىلررررال/أنف جم  12و 11ويف  -13

نالشررىلخنخب الرر   ع نررد يف نررفدو نررف  كفاةىلررن، سررون ىلنىلا، ملنا شررب الررربجم اليفىلوررب نتميررني املرررنني 
ا ال تتاإلىلررررب، مبرررررا ب املررررؤمتف يف إن ررررجم تفكىلررررز   وىلرررراب. ورإلابرررر  عوررررى وجرررر  اخلمررررنص، يف كومتهرررر

املنا شرررب مرررن التنىلرررىلمل س  ال مرررجم املومرررن ، داعىلررربب املشررراركني س  سعرررادة النظرررف يف الشرررىلخنخب وس  
إرررني التنفىلرر  عوررى المرر ىلد ال رراملي. وكررال مررن دواعرري سررفور اخلبرررية املرررتنوب، س ررا ب س  عنررد 

  منعب األصد اء امل نىلب حبنن  اتةرال لومرنني.املؤمتف، سط   األرجنتني وسون ىلنىلا ق
وواصرررو  اخلبررررية املررررتنوب، طبنررراب لنل تهرررا، س ررر ء اهتمرررام خررراص لوف رررات املختوفرررب مرررن  -14

املررنني، مبرا  ىلهرا   رات ال ج رني واألهررخاص املشرفد ن نرربب املنراش وكر لا األهرخاص الرر  ن 
جتمرراعي، عنرردت ال لو مرجم ال رراملي الىلرنم ومبناسرربب  ناجهرنل إلررالت ةرزاا أو طررنارو أو كرنارث.

 15الفانطرررب الدولىلرررب ملررردار  اخلدمرررب الجتماعىلرررب والإررراد الررردو  ل خمرررا ىلني الجتمررراعىلني، يف 
، مررررؤمتفاب يف جنىلررررف ن نررررنال "ال ج ررررنل واألهررررخاص املشررررفدول: دور ال مررررجم 2016آجار/مررررار  

نشررريل اهلجرررفة النررررف ب ودور ال مرررجم الجتمررراعي". وسرررا   اخلبررررية املررررتنوب يف إلونرررب الننرررا  
الجتماعي، مروطبب الضنء عوى أل وطرية إلرالت الطرنارو تيرنل أهرد عورى املررنني منهرا عورى 
 ريهمل. وكاة  احلاجب س  نناء املفوةب لدى املرنني يف إلالت الينارث أ ضاب حمنر املررا ب الريت 

فد نررربب املنرراش الرريت ةظمتهررا يف جنىلررف أدلرر  اررا اخلبرررية املرررتنوب يف املا رردة املرررتد فة عررن التشرر
منظمررررب  إلوررررنل التشررررفد ومفكررررز اهلجررررفة ال املىلررررب يف م هررررد  2016ةىلرررررال/أنف جم  26و 25 ررررنمي 

  الدراسات ال وىلا يف جنىلف.
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، هارك  اخلبررية املررتنوب يف سورروب احلرنار نشريل مررا جم 2016أ ار/ما ن  4و 3ويف  -15
 حبنرررن  اتةررررال املنبثرررق عرررن قمنعرررب األمرررمل املتحررردة احلررردود الررريت  نظمهرررا الفف رررق ال امرررجم امل رررمت

اتمنا ىلب نشيل مريلب إلنن  اتةرال والتحضف يف ةىلن نرا، اليت اهةا يف تنظىلمها نفةاما األممل 
من ررجم األمررمل املتحرردة( واملفن ررىلب الرررامىلب حلنررن  اتةرررال، إرر  )املتحرردة لومرررتنطنات البشررف ب 

الررين. ويف جوررب احلرنار، ركرزت املنا شرات عورى الرربجم  رعا ب نفةاما األمرمل املتحردة لوحرق يف
الرررريت  يررررن اررررا لت ز ررررز متتررررع اجلمىلررررع حبنررررن  اتةرررررال يف املرررردل أل  رررررهجم احلوررررنل السررررةاتىلجىلب 

. وةررن أ أ ضررا 2030واملرررتدامب والشرراموب لوجمىلررع، اررد  تنفىلرر  خطررب التنمىلررب املرررتدامب ل ررام 
تنمىلب احلضف ب املرتدامب )املن رجم الثالر،(، املنرفر عنرد  يف  مؤمتف األممل املتحدة امل مت ناتسيال وال

، والر   سىلفضري س  و رع خطرب إلضرف ب جد ردة لتنجىلر  2016كىلتن يف تشرف ن األول/أكترننف 
التحضف املرتدام واملتيامجم والشامجم نفسمل الررننات ال شرف ن املنبورب. وهرارك  أ ضراب يف اجتمراا 

سطررار املن ررجم الثالررر، نشرريل إلنررن  اتةرررال والتحضرررف،  ف ررق اخلرر اء املشررةا نرررني النطاعررات يف 
الر   ةظمتر  مفن رىلب إلنررن  اتةررال. ويف تورا الجتماعرات، دعرر  اخلبررية املررتنوب س  أمررنر 
منهرررا مشررراركب املررررنني يف تمرررمىلمل الشررريجم احلضرررف  واهلىلاكرررجم األساسرررىلب احلضرررف ب ليفالرررب توبىلتهرررا 

ال ررىلأ وال مررجم  ىلهررا، و رررتطىلع املرررننل  لإلتىلاجررات مرردلت اجتماعىلررب ومرررتدامب  رررتطىلع النررا 
   ىلها الستفادة من خدمات رعا ب املرنني يف أإلىلا همل.

وةاصفت اخلبرية املرتنوب اماب أ ضاب مفاعاة إلنن  اتةرال يف مؤمتف النمب ال املي األول  -16
يف اسرررطنبنل،  2016أ ار/مرررا ن  24س   23لومرررراعدة اتةرررراةىلب، الررر   ع نرررد يف الفرررةة مرررن 

  تفكىلا، لتحرني محا ب املرنني املتضفر ن من النزاعات والينارث والتشفد.

 للمسني  اإلنسان حقوق -ثالثاا  
 معلومات أساسية -ألف 

لشرفحيب األسرفا منرناب. وحبورنل  شيجم املرننل هرفحيب كبررية مرن سريال ال راال وهري أ ضراب ا -17
دد األطفررررال الرررر  ن تنررررجم أعمررررارهمل األو ، عوررررى عرررر، سررررىلز د عرررردد املرررررنني، لومررررفة 2050 عررررام
ر ف، أ   15 عن عاماب يف نىلع أااء ال راال، ومرن املتن رع أل  فتفرع عردد املررنني نريكثف مرن الض 

وأل  إررنل د غررفايف ارر ا احلجررمل  .(1)ىلررنل ةرررمب إلالىلرراب س  نوىلررنين ةرررمبمو 900مماررا  نررفب مررن 
  رتن ات.تب ات ن ىلدة املدى عوى اجملتمع عوى كا ب امل

ول  فتي الريال  تندمنل يف الرن يف نىلع منراطق ال راال. ول  رزال لردى أورونرا الغفنىلرب  -18
يف املا رررب مرررن املررررنني   ىلشرررنل إلالىلررراب يف البوررردال النامىلرررب. ويف  67الرررريال األكررر  سرررناب سلا أل 

__________ 

-www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/popfacts/PopFacts_2014 اةظرررررررررررررررررررررررررررف (1)

4Rev1.pdf . 
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  شرهد ن رت الرننات املنبوب، سىلرج جم م ظمل النمن املتن رع يف جنرنب اليرفة األر رىلب، إلىلر، ال
  البودال واملناطق ه   الننوب الد غفا ىلب سلا يف ااوةب األخرية.

 80ول  فتي املرننل أةفرهمل  تندمنل يف الررن.  نرربب األهرخاص البرالغني مرن ال مرف  -19
  .2050يف املا ب يف عام  21يف املا ب من املرنني، سةتفع س   14سنب  ما  ن ، اليت متثجم إلالىلاب 

 التطورات التنظيمية والمعيارية -باء 
 ررردام  اخلبررررية املررررتنوب، يف تنف فهرررا األول س  قوررر  إلنرررن  اتةررررال، حملرررب عامرررب عرررن  -20

المررررينا واملبررررادرات الدولىلررررب املت ونررررب حبنررررن  املرررررنني. و تضررررمن تنف ررررف مفن ررررب األمررررمل املتحرررردة 
 (Corr.1و E/2012/51ي )س  اجملورر  ال تمراد  والجتمرراع 2012الررامىلب حلنرن  اتةرررال ل رام 

، 2011إوررىل ب مرررهباب لومررينا الدولىلررب النا مررب ولوثغررفات الرريت تشررنب ةظررام احلما ررب. ويف عررام 
أعرردت املفن ررىلب ور ررب م ونمررات أساسررىلب  ىلامررب  رردامتها س  الفف ررق ال امررجم املفتررنع ال ضررن ب امل ررمت 

كمرررا تنطبرررق عورررى املررررنني نالشرررىلخنخب، الررر   اسرررت ف   ا مرررب امل رررا ري الدولىلرررب حلنرررن  اتةررررال  
وخلامررر  األعمرررال جات المررروب الررريت أجنزهرررا ن رررت االىلرررات الدولىلرررب حلنرررن  اتةررررال، ول سرررىلما 

ن  اتةرررال يف هىل ررات رصررد امل اهرردات واتجررفاءات اخلاصررب، يف م اجلررب املرررا جم املن ررنعىلب حلنرر
التنظىلمىلب وامل ىلار ب اليت إلردر  وعوىل ،  ول ه ا التنف ف  فكز عوى التطنرات  (2)نىلع مناطق ال اال

  من  الففوغ من سعداد التنف ف الرانق لوخبرية املرتنوب.
، أ رررررفات الررررردول األعضررررراء يف منظمرررررب الررررردول األمف يىلرررررب 2015إلز فال/ نةىلررررر   15ويف  -21

اتفا ىلررب البورردال األمف يىلررب نشرريل محا ررب إلنررن  اتةرررال لومرررنني. وهرري ال تتوررق ن ررد  التمررد نني 
  لدخنل التفا ىلب إلىلز النفاج.املطوننني 

والتفا ىلب هي الما امل ىلار  ات وىلمي األول امليف   لومرنني ومتثجم خطرنة ر ىلررىلب س   -22
األمام يف تناول إلنن  اتةرال لومرنني. كما أوا م ثال عوى املمارسب اجلىلدة  ين استوهام  يف 

جم عورى و رع م را ري و ناعرد وتن رل مناطق أخفى، إلىلر، سورا تترىلل لوردول ت ز رز الرت إلمل وال مر
  التزامات الدول  ىلما  ت وق حبنن  املرنني.

و شياجم نفوتنكرنل الإراد األ ف نري املوحرق ناملىلثرا  األ ف نري حلنرن  اتةررال والشر نب  -23
 مرن احلنرن  مرن قمنعرب  تناول  ال وتنكنل املت وق حبنن  املرنني يف أ ف نىلا تطنراب آخف جا هيل؛

 واحلما ررررب ال مررررجم يف واحلررررق لوتمىلىلررررز، الت ررررف  وعرررردم المررررحىلب، اخلرررردمات عوررررى احلمررررنل نىلنهررررا
  ا احلنن .تو إمي كي لوحينمات عمجم سطارَ  وا  اب  والت وىلمل، الجتماعىلب

، 2015أ ونل/سربتم   25و شياجم س فار اجلم ىلب ال امب أهردا  التنمىلرب املررتدامب، يف  -24
رجم املررننل صرفاإلبب أو  رمناب نرر  هرد اب مرن األهردا  ال املىلرب  15خطنة هامب س  األمام، إلىل، ُش 

:  ررررمال متتررررع اجلمىلررررع نيمنررررارب عررررىلأ صررررحىلب ونالف اهىلررررب يف نىلررررع 3. وسررررىلينل لوهررررد  17 الررررر
__________ 

 . http://social.un.org/ageing-working-group/documents/OHCHR Backgroud paper 2011 pdfاةظف  (2)



A/HRC/33/44 

GE.16-11742 8 

ال يف ميا حب التمىلىلز عوى أسا  الرن داخجم النظمل المحىلب من أججم  رمال األعمار، دور   
متتع األهخاص املرنني يف نىلع أااء ال اال حبق أساسي من إلنن  اتةرال وهن احلمنل عورى 
أعوى مرتنى مرن المرحب والف را   يرن نون ر  مرع تنردمهمل يف الررن. و تمثرجم التحرد  النرا مل يف 

   ت وإنىلق ه   األهدا . مال الن اء نتوا اللتزاما

 الممارسات الفضلى والثغرات التي تعتري تنفيذ القانون القائم -رابعاا  
  الوالية والمنهجية -ألف 

ول ررب اخلبررري املرررتنجم امل ررمت مبررريلب  24/20أةشرري قورر  إلنررن  اتةرررال مبنجررب  ررفار   -25
الدولىلب النا مب  ىلمرا خيرص متتع املرنني جبمىلع إلنن  اتةرال ننمد تنىلىلمل مدى تنفىل  المينا 

املررررنني، مرررع إد رررد املمارسرررات الفضررروى يف قرررال تنفىلررر  النرررناةني النا مرررب املت ونرررب نت ز رررز ومحا رررب 
  إلنن  اتةرال لومرنني والثغفات اليت ت ة  تنفىل  توا النناةني.

، 2015تشررف ن الثرراين/ةن م   12وعمرر ب نرر لا الطوررب، أرسررو  اخلبرررية املرررتنوب، يف  -26
سررررررتبىلاةاب س  الرررررردول واجلهررررررات صرررررراإلبب املمرررررروحب اررررررد  إد ررررررد ونررررررع املمارسررررررات الفضرررررروى ا

منهررررا أترررر  مررررن  40، 74، ورد مررررن الررررفدود 2016إلز فال/ نةىلرررر   2واملمارسررررات اجلىلرررردة. ويف 
مررن املنظمررات  ررري احلينمىلررب ورد   19مررن املؤسرررات النطنىلررب حلنررن  اتةرررال، و 14الرردول، و

  .(3)فدود عوى املن ع الشبيي لومفن ىلبىلب. وة شفت الواإلد من منظمب إلينمىلب دول
وأل رررفا  هررر ا التنف رررف،   نمرررد ناملمارسرررب الفضررروى أسرررونب م رررني، أو نفةررراما كامرررجم أو  -27

تدخجم حمدد، مت تنفىل   ننجاع يف نود من البودال، وات بع مبد ىلاب وجاب  ا ماب عورى إلنرن  اتةررال 
أكثف إد داب،   فهمل من ممطول "ممارسرب" أةر   شرمجم  و ين لبودال أخفى استوهام . وعوى وج 

التشرف  ات والرىلاسرات والسررةاتىلجىلات والنرناةني واخلطر  النطنىلررب واألطرف التنظىلمىلرب واملؤسرررىلب، 
ونررع البىلاةررات واملؤهررفات والرررنانق النضررا ىلب واملمارسررات اتدار ررب، وسجررفاء البحررنث ال ومىلررب أو 

. وو  ر   يف العتبرار أ ضراب املمارسرات الناعردة، أ  تورا الريت املشار ع اليت  ف  سجنازهرا إلالىلراب 
ترر   رر  أو توررا الرريت ال تيررن منجررندة منرر  مرردة طن وررب، وليررن  برردو أوررا ت طرري ةتررا ا  رمبررا ال خت 

  س انىلب وتتمتع نومياةات كبرية.
 الرفدود و رتند املنجز التا  س  امل ونمات الرناردة و شرري س  ن رت املمارسرات املبىلنرب يف -28

نغف  التن ىلل. وتند اخلبرية املررتنوب أل تشرري س  أةر ، نردول ز رارات مىلداةىلرب واسرت فا  هرامجم 
حلالب املرنني يف نود م ني،  ت  ار تنىلىلمل نىلع املمارسات املشةكب نني خمتورف أصرحاب املمروحب 

لرريت ردات عوررى تنىلىلمرراب وا ىلرراب. وهرري تررند أل ت ررفب عررن تنررد فها لتوررا الرردول واليىلاةررات األخررفى ا
  استبىلاوا  يسهم  ن لا يف نناء مرتندا  ىلامل من امل ار  وامل ونمات عن إلالب املرنني.

__________ 

 . www.ohchr.org/EN/Issues/OlderPersons/IE/Pages/GoodPractices.aspxاةظف  (3)
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  والسياساتي والمؤسسي القانوني اإلطار -ءبا 
اعتمد عدد من البودال اسرةاتىلجىلات أو خطر  عمرجم وطنىلرب أو تشرف  ات حمرددة نشريل  -29

طبىل تهرررا أو تررررتهد  قرررالت حمرررددة مثرررجم عررردم املررررنني، تيرررنل يف ن رررت األإلىلرررال هررراموب يف 
التمىلىلز أو إلق املرنني يف المحب. ول ند من سهرفاا املررنني يف و رع مثرجم هر   السرةاتىلجىلات 
إلىت تنج   السرةاتىلجىلب أو الرىلاسرب أو النراةنل ارن توبىلرب اإلتىلاجرات املررنني وهرنا وهمل. و يرن 

ار ب،  رد تتريلف مرن أعضراء يف اجملتمرع املردين سهفاا املرنني سناء من خ ل سةشاء هىل ات استشر
 ثاونل مماحل املرنني، أو من خ ل عموىلات تشاور ب هاموب نني احلينمب واألهرخاص املررنني، 
مررن  بىلررجم املشرراورات ال امررب أو األ ف ررب ال اموررب أو منا شررات ناعىلررب أكثررف تفكىلررزاب  ررمن قمنعررات 

ر  األخرررر  ننتررررا ا البحررررنث التطبىلنىلررررب. والررررنها مرررررتهَد ب. و تررررىلل التشرررراور مررررع األكرررراد ىلني نرررردو 
التشرررراركي مطوررررنب لضررررمال التنرررررىلق نررررني نىلررررع مرررررتن ات احلينمررررب، مثررررجم املرررررتن ات النطنىلررررب 

  وات وىلمىلب واحملوىلب، ويف نىلع اتدارات واملؤسرات.
وهنررراا أ ضررراب الررر اما والرىلاسرررات الررريت تتنررراول   رررات م ىلنرررب مرررن املررررنني، مثرررجم املررررنني  -30

  ىلشرررنل يف الشرررنارا، واملررررنني مرررن الرررريال األصررروىلني، واملررررنني مرررن املثوىلرررات واملثوىلرررني الررر  ن 
  ومزدوجي املىلجم اجلنري ومغا ف  اهلن ب اجلنراةىلب وإلاموي صفات اجلنرني.

ومترر  اتهررارة يف الررفدود أ ضرراب س  الرردلىلجم ال رراملي لومرردل الف ىلنررب ناملرررنني الرر   و رر ت   -31
  سجناز . و تناول الردلىلجم ااةىلرب قرالت مرن البىل رب احلضرف ب والجتماعىلرب منظمب المحب ال املىلب وس

الرريت تررؤرف يف صررحب املرررنني وجررندة إلىلررا مل. و نبغرري لومرردل واجملتم ررات احملوىلررب أل   ررجم اهلىلاكررجم 
واخلرردمات تورريب اإلتىلاجررات املرررنني يف اجملررالت التالىلررب: األمرراكن ال امررب واملبرراين، ووسررا جم الننررجم، 

، واملشرراركب الجتماعىلررب، والإلررةام واتدمرراص الجتمرراعي، واملشرراركب املدةىلررب، وال مالررب، واتسرريال
  والتمالت، والدعمل اجملتم ي واخلدمات المحىلب.

  يةالرعا -جيم 
 تضررررمن تنف ررررف اخلبرررررية املرررررتنوب نشرررريل السررررتن ل الرررر ايت والفعا ررررب تنىلىلمرررراب لوتحررررد ات  -32

عموىلرب املنحرى. وتيمارجم هر ا التنف رف عرن عرن تنصرىلات مفمروب  والشنا جم يف قال الفعا رب،  ضر ب 
دراسرب  منا رىل ىلب نشريل سعمرال إلررق املررنني يف الررمحب مررن سعررداد املنررفر اخلراص امل رمت حبرق كررجم 

  (.A/HRC/18/37سةررال يف التمترع نريعوى مرتنى ممين من المحب البدةىلب وال نوىلب )
واعرردة يف قررال الفعا ررب. ومررع جلررا، كشررف  وجكررفت التنررار ف عرردة ممارسررات جىلرردة أو  -33

الررفدود عررن احلاجررب س  إلررجم هررامجم وجررامع مرراةع وس  وررا  ررا مل عوررى إلنررن  اتةرررال يف تنرراول 
رعا ب املررنني،  ضر ب عرن احلاجرب س  التنررىلق نرني النطاعرات يف نىلرع مفاإلرجم الفعا رب، نردءاب مرن 

عا ررب التررريىلنىلب والطن وررب األمررد، مبررا  ىلهررا الن ا ررب والتشررجىلع وسعررادة التيهىلررجم وإلررىت نوررنغ مفإلوررب الف 
  الفعا ب الجتماعىلب واخلدمات اجملتم ىلب األخفى.
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ومررن هرريل وجرررند هىل ررب متفف رررب تيو ررف نالتنرررىلق عورررى المرر ىلد الرررنطمت نررني النطاعرررات  -34
واملؤسرررات واحلينمررات ات وىلمىلرررب واحملوىلررب أل  ررررهجم تنفىلرر  اسررةاتىلجىلب وطنىلرررب.  ررب ت البوررردال، 

املثال،  د أةشيت ه  باب حمددة أو جهات تنرىلق عوى املرتنى النزار  وكوافتها مبهمب  عوى سبىلجم
 الةكىلز عوى املبادرات املت ونب نالشىلخنخب ونضمال تنفىل  الرىلاسب ال امب.

ومررن املمارسررات اجلررد فة نالهتمررام سةشرراء  ف ررق عامررجم م ررمت نيخ  ىلررات الفعا ررب داخررجم  -35
األخ  ىلرررب املت ونرررب نالفعا رررب و نررردم آراءب استشرررار ب  رررري موزمرررب. و نرررةع احلينمرررب،  ررردر  املررررا جم 

التنف ف أ ضاب و ع ممارسرات  ضروى ومبرادو تنجىلهىلرب،  ضر ب عرن منا رىلع تردر ب املهنىلرني، مرث ب 
  يف مىلدال أخ  ىلات رعا ب املرنني.

فىلضرب عرن و نبغي أل  يرف   يف اتطرار التشرف  ي احلرق يف احلمرنل عورى م ونمرات مرت -36
خدمات الدعمل ال امب وعن خمتوف وسا جم التمف ت والفعا ب. و ين تن ري امل ونمات اليا ىلب عن 
الفعا ررب وإلنررن  املرررنني واحلما ررب املتاإلررب ل هررخاص املرررنني يف أوسررارب الفعا ررب ننسررا جم خمتوفررب، 

رد، ونناسررطب منهررا املنا ررع الشرربيىلب، ومفاكررز التمررال املخممررب يف أوسررارب الفعا ررب، ومفاكررز املررنا
أهررريال أخرررفى مرررن أهررريال املناصرررفة. وتشررريجم املرررناد الت وىلمىلرررب ممررردراب هامررراب آخرررف مرررن ممرررادر 
اترهرراد لومرررنني. وتررراعد امل ونمررات واملشررنرة النا ررحب املرررناني عوررى اختىلررار مررا  ناسرربهمل مررن 

  ي د همل.تفتىلبات الفعا ب املتاإلب هلمل عن درا ب وم ف ب ومتيانهمل من سنناء زمام أمنر إلىلا مل ن
و ررهجم اسرتحداث التريمني الطريب اتلزامري إنىلرق املرراواة نرني اجلمىلرع يف احلمرنل عوررى  -37

خرردمات الفعا ررب المررحىلب، إلررىت ل هررخاص املرررنني.  ررب ت البورردال تررن اف  ررفص احلمررنل عوررى 
الفعا ب المحىلب ال امرب اجملاةىلرب ل هرخاص املررنني، والريت  رد تشرمجم منرا ع س را ىلب ألهرد الف رات 

  ماةاب من املرنني أو ملن همل يف أو اا هشب.إلف 
وكثررررياب مرررا تيرررنل لررردى املررررنني الررر  ن   ىلشرررنل يف املنررراطق الف فىلرررب هرررنا جم خاصرررب، مرررن  -38

نوتهررا التمتررع حبنهررمل يف المررحب. و ررد ت ة ررهمل صرر ننات  ىلمررا  ت وررق نتررنا ف وسررا جم الننررجم الرريت 
واجملتم ىلررب واحلمررنل عوررى الفعا ررب الطن وررب تنصرروهمل س  مناعىلرردهمل الطبىلررب وتررنا ف اخلرردمات املنزلىلررب 

األمرررد داخرررجم قتم رررا مل احملوىلرررب. لررر ا،  ت رررنيا س ررر ء اهتمرررام خررراص لتورررا الشرررفحيب مرررن الرررريال 
املررررنني. ومرررن األمثورررب عورررى اتجرررفاءات احملرررددة  اهلرررد  صرررىلا ب خطررر  المرررحب الف فىلرررب وترررن ري 

  وإلدات متننوب لتند  اخلدمات المحىلب لومرنني.
اب مررا  فضاررجم األهررخاص املررننل متضررىلب البنىلررب البا ىلررب مرن أعمررارهمل يف نىلررن مل، عوررى وكثرري  -39

 ري جلا من اخلىلارات. و د صمامل عدد من البودال نفاما ن ىلنهرا تَرنخ ى منهرا متيرني املررنني مرن 
ال رررىلأ يف نىلرررن مل نمرررنرة مررررتنوب ألطرررنل  رررةة ممينرررب. وتشرررمجم خررردمات الررردعمل والفعا رررب املنزلىلرررب 

فعا رررب التمف ضرررىلب الررريت تنرررد م أ ضررراب لومررررنني املف رررى املىلرررؤو  مرررن هرررفا همل، وخررردمات املندمرررب ال
الفعا ررررب الجتماعىلررررب واملررررراعدة املنزلىلرررررب لومرررررنني  نبرررراب تإلرررررالتهمل س  الفعا ررررب املؤسرررررىلب ومن ررررراب 
ل ستب اد الجتماعي. ومن األمثوب عوى النها الشامجم سةشاء أ ف ب متننورب مت رددة التخممرات 

دمات الفعا ب الجتماعىلرب والفعا رب المرحىلب واخلردمات هرب  الطبىلرب. و رد تيرنل اخلردمات تن ف خ
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املدةىلب النطنىلب أ ضراب مرنرداب  ىلامراب ملرراعدة املررنني الر  ن   ىلشرنل مبفرفدهمل أو يف املفاكرز اجملتم ىلرب. 
اب مرررن وتترررىلل الز رررارات ال اد رررب الررريت  نرررنم ارررا الطررر ب لومررررنني يف منرررازهلمل أل  بنرررى هرررؤلء جرررزء

  اجملتمع، وهي يف الن   ةفر  تز د اجلىلجم األصغف سناب وعىلاب حبنن  املرنني.
ول ررجم أإلررد اجلناةررب الف ىلرررىلب يف خرردمات الفعا ررب املنزلىلررب، الرر   ال تنررد م نشررية  سررنى  -40

م ونمرات  وىلوررب ول تتناولر  صررينا إلنرن  اتةرررال نالنردر اليررايف، هرن تنررد  املرراعدة والرردعمل 
 إلنرررن  جلرررا  شرررمجم أل و نبغررريأل ررفاد األسرررفة ولغرررريهمل مرررن منررردمي الفعا رررب نمرررنرة  رررري ر ىلرررب. 

 املرررا  الررردعمل وتنرررد  املشرررنرة، وتنرررد  البشرررف ب، املرررنارد ويف الطررريب اجملرررال يف والتررردر ب اتةررررال
 يف ر ىلرررب  رررري نمرررنرة الفعا رررب منررردمي س  دا نرررب أرصررردة سسرررناد و شرررياجم .والنفرررري والجتمررراعي

 مررن و نوررجم ر ىلررب،  ررري نمررنرة الفعا ررب منرردمن  نجررز  الرر   نال مررجم ر ىلرراب  اعةا رراب  التناعررد إلررراب
  .هىلخنختهمل يف لوفنف منهمل، النراء سىلما ول أسفهمل، أل فاد الفعا ب  ندمنل من ت فُّ  خطف
رررزة وهررا ب، و رررد  نشرري عنهرررا صرررفاا داخررجم األسرررف،  ىلمرررا  -41 و ررد تيرررنل إلررالت الفعا رررب مفك 

 ت وق مث ب نتنرىلمل مررؤولىلات الفعا رب أو نالتمرنرات املختوفرب ملردى خطرنرة إلالرب النف رب املررن 
جات  ولنطي ا.  بدول سدارة   الب،  د تتماعد الد نامىليىلب التفييىلب داخرجم األسرفة  ترؤد  واإلتىلا

س  ات ررال أو ات رر اء. وتشررياجم النسرراطب آلىلررب ند وررب لترررن ب املنازعررات   وجرري سلىلهررا يف إلررجم هرر   
  المفاعات دول الوجنء س  اتجفاءات الناةنةىلب الف ىلب.

ر ررب وسررىلوب أخررفى لضررمال تررن ري الفعا ررب امل  مررب مررع تفرراد  وتشررياجم مفاكررز الفعا ررب النها -42
س داا املرنني يف مؤسررات الفعا رب وسمياةىلرب اسرتب ادهمل مرن اجملتمرع. كمرا أورا تشرياجم جرزءاب مرن 
هبيب الدعمل اليت حيتاجها منردمن الفعا رب نمرنرة  رري ر ىلرب. ومرن األمثورب األخرفى س رداا املررنني 

لدى أسف مضىلفب، األمف ال    تطوب س امب ةظرام لتنرد  املرراعدة ممان ال  تن ف هلمل دعمل أسفهمل 
  س  األسف املضىلفب ولضمال مفا بب اجلندة.

و ثاررجم سةشرراء خ  ررا ةشررارب لومرررنني الفرراعوني داخررجم اجملم ررات الرررينىلب اجلد رردة وجرراب  -43
خردمات املرراعدة  انتيار اب  مع نني أةشطب الرت ومل والة ىلر  و رن ف أهريالب مرن الفعا رب تتنرنا نرني

  امل ىلشىلب والفعا ب النهار ب وسعادة التيهىلجم النهار ب.
وهناا أهيال خمتوفرب مرن أوسرارب الفعا رب املؤسررىلب الريت ترن اف ات امرب وإراول يف الن ر   -44

ةفر  أل تضمن تن ري ظفو  هبىلهب نال ىلأ يف املنزل نات ا ب س  اخلدمات المحىلب املتياموب، 
الجتماعىلب والنفرىلب ملن حيتاجنل س  الفعا ب. ول ند لوردول يف هر ا المردد  ض ب عن اخلدمات 

مرررن سةشررراء آلىلرررات ملفا برررب اجلرررندة ولومرررراءلب الف الرررب والشرررفا ب ختضرررع هلرررا أوسرررارب الفعا رررب ال امرررب 
واخلاصررب ومررن تررن ري سرربجم اةتمررا  يف إلررال اليشررف عررن أ  اةتهاكررات نناسررطب آلىلررب خمممررب 

هرر ا األمررف و ررع هررفورب وسجررفاءات اعتمرراد حمررددة نن ررنع، وو ررع لوشررياوى، مررث ب. و تطوررب 
ةنررارب مفج ىلرررب وم رررا ري جرررندة،  ضررر  عرررن اسررتحداث مبرررادو تنجىلهىلرررب   رةهرررد ارررا يف اتنررر غ 
والفصررد لتنىلررىلمل مرردى جررندة الفعا ررب مررن   بررجم مررنظفني مرردرنني ترردر باب جىلررداب، مررع مفاعرراة تنىلىلمررات 
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جلررا سةشرراء تفتىلشرىلب ليرري متررار  الف انرب عوررى طفا ررق  املررنني أةفرررهمل. ومرن األمثوررب اجلىلرردة عورى
  عمجم دور س امب األهخاص املرنني.

وتتىلل  ىل ب نىل ات ع جىلرب متننعرب داخرجم أوسرارب الفعا رب تنرد  اخلردمات إلررب تبرا ن  -45
 رردرات املرررنني النظىلفىلررب، األمررف الرر   خيوررق نىل ررب داعمررب ل هررخاص عوررى اخررت   اإلتىلاجررا مل 

و درا مل.   وى سبىلجم املثال، سن  تتاع أةشطب لومرنني ال  ن   اةنل من اخرت ل وتفضىل  مل 
اتدراا أو من  درة حمدودة عوى احلفكب ختتوف عن تورا الريت تتراع لومررنني الضر فاء وال راجز ن 

  جز ىلاب أو كوىلاب عن ممارسب إلىلا مل ناستن لىلب.
األطفرال وأخرفى لفعا رب املررنني يف ةفر  ومن النها املثرية ل هتمام سةشاء مفا ق لفعا ب  -46

امليرال، األمررف الر    تررىلل اسررتحداث نرفاما مبتيررفة وستاإلرب  ررفص لوتفاعررجم نرني األطفررال المررغار 
  جداب واألهخاص املرنني.

وخرررردمات طررررب املرررررنني عنمررررف ل نررررد منرررر  يف نررررفاما الفعا ررررب اخلاصررررب ناملرررررنني لتوبىلررررب  -47
منل يف الررررن، إلىلررر، سل أمنرررارب أمرررفا  الشرررىلخنخب اإلتىلاجرررات أ  قتمرررع  رررد أخررر  أ رررفاد   تنرررد

ختتوف عن أمنارب أمفا  من همل أصغف سرناب.  هري تررتجىلب ل دو رب وال  جرات نطرف  خمتوفرب، 
وكثررررياب مرررا ترررفتب  ارررا اإلتىلاجرررات اجتماعىلرررب م نررردة تت ورررق نن ررر همل كممرررانني نررريمفا  مزمنرررب. 

ري التردر ب املتخمرص ل طبراء والعةا  نطب أمفا  الشىلخنخب ننصف  اختماصاب طبىلاب، وترن 
واملمف ني، وسةشاء مفاكز خمتمب يف طب أمرفا  الشرىلخنخب يف أوسرارب الفعا رب ال امرب واخلاصرب، 

  سىلراعد يف  مال تنا ف خدمات طبىلب لومرنني يف أوسارب الفعا ب ومفا نها املختوفب.
. ومن أسالىلب التنىلىلد وكثرياب ما   نىل د املرننل املماننل ناخلف  يف سطار خدمات الفعا ب -48

املرررررتخَدمب، عوررررى الررررف مل مررررن أل النرررراةنل  ررررد ل  رررررمل اررررا،  وررررق األنررررناب، واتجبررررار عوررررى 
الستحمام، واستخدام املؤرفات ال نوىلب. وسىلراعد تن ري امل ونمات والتثنىلف نشيل كىلفىلرب  نرب 

يف اختراج أ   ررفار  الوجرنء س  التنىلىلرد ليرجم مرن املهنىلرني واأل ررارب يف صرنل كفامرب املررنني وإلنهرمل
دول الت رررف  لوتنىلىلرررد. ورمبرررا  يرررنل مرررن وسرررا جم ترررن ري امل ونمرررات و رررع كتىلبرررات لفا ررردة املهنىلرررني 
ومنرردمي الفعا ررب نمررنرة  ررري ر ىلررب واأل ررارب، والترردر ب عوررى اتةةةرر ، واأل رر م، والفىلررد نهات 

ني ال  ن   اةنل مرن الت وىلمىلب، وتطبىلنات الب، المنيت عوى هبيب اتةةة  لوتنعىلب حبنن  املرن
  اخلف  يف أوسارب الفعا ب.

و د أهفا ن ت البودال مؤسرات  النطنىلرب امل نىلرب حبنرن  اتةررال يف رصرد مردى صرنل  -49
إلنررن  اتةرررال لومرررنني الرر  ن  تونررنل الفعا ررب الطن وررب األجررجم أو  وتمرررنوا وجلررا عررن طف ررق 

واجلهرات امل نىلرب األخرفى. و رراعد سجفاء ز ارات س  مؤسرات الفعا ب ومنان ت مرع الرروطات 
جلا األمف يف التشجىلع عوى اتاباا وا  ا مل عوى إلنن  اتةرال يف تن ري الفعا ب الطن وب األججم 
رررن مؤسررررات إلنرررن  اتةررررال مرررن نرررع نىلاةرررات مفىلررردة وةنعىلرررب عرررن مررردى مفاعررراة إلنرررن   و يا

  اتةرال يف الرىلاسات ويف املمارسب.
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األإلىلرررال  تمثرررجم يف أل تترررن  أوسرررارب أو خررردمات الفعا رررب و ت َخررر  ورررا آخرررف يف ن رررت  -50
املؤسرررىلب الرريت تررن ف الفعا ررب املنزلىلررب تنىلررىلمل ممارسررا ا ننفرررها. واهلررد  هررن أل  ررتمل اعتمرراد من ررف 
س ايب وأل تنشي رنا ب إل رن امل اموب منانرجم سرنء امل امورب، مرع البنراء يف الن ر  ةفرر  عورى وعريت 

  ناملخاطف امل زمب لون ع.

 الحماية االجتماعية  -لدا 
ول  زال تنف ف اخلبرية املرتنوب امل نىلب مبريلب إلنن  اتةرال والفنف املد ع نشريل احلما رب  -51

 شررياجم مررنرداب هامرراب، إلىلرر، سةرر    طرري حملررب  2010ل ررام  (A/HRC/14/31) الجتماعىلررب لومرررنني
  عامب عن أهمل الثغفات والتحد ات اليت ت ة  املرنني يف احلمنل عوى احلما ب.

والفنف واة دام أمن الدخجم  اال كبريال نالنربب لو د د من املرنني. وترهمل التحرن  ت  -52
سسرهاماب كبررياب يف كفالرب األمرن املرا  لومررنني الجتماعىلب، ول سىلما امل اهات التناعد ب اليا ىلب، 

وهررري وسرررىلوب مناسررربب خلفرررت م ررردل ت فُّ رررهمل خلطرررف الفنرررف واحلرررد مرررن  ررر فهمل واسرررتب ادهمل مرررن 
   اجملتمع.
و مررف  عرردد مررن البورردال م اهررات التناعررد األساسرري الشررامجم و ررن ف م اهررات ال جررز  -53

دخررر ب م نرررنلب ل هرررخاص ونررردلت س رررا ىلب أخرررفى لتيمورررب م اهرررات الشرررىلخنخب إلرررىت  ضرررمن 
ررب امل اهرات مرع س ر ء العتبرار الناجرب لتيوفرب  املرنني وحيمىلهمل مرن الفنرف. ومرن املهرمل أل إ 
امل ىلشررب احلنىلنىلررب. وعرر وة عوررى جلررا، تفض ررجم الررنظمل  ررري النا مررب عوررى الهررةاكات الرريت أةشرريها 

لرريت  برردو أوررا تفررا  مل ن ررت البورردال عوررى ةظررمل الضررمال الجتمرراعي النا مررب عوررى الهررةاكات، ا
عردم املررراواة نرني اجلنرررني، إلىلرر،   رفج ل أكثررف أل تتونرى النررراء املرررنات مبرال  أ ررجم كم اهررات 
ررررنل الفعا ررررب  تناعد رررب واسررررتحنا ات أخرررفى  ا مررررب عورررى الهررررةاكات.  رررب ت البورررردال  مرررف  م 

خاص جو  الجتماعىلرررب كرررري  رررن ف دخرررر ب داعمرررراب لو جرررزة واملرررررناني احملترررراجني،  ضررر ب عررررن األهرررر
  اتعا ب، من أججم كفالب إلمنهلمل عوى مرتنى م ىلشي ل ق.

و ثاررجم صررف  م ررا  تناعررد  عررام لوجمىلررع مننججرراب نررد  ب  رردرأ الفنررف عررن املرررنني ألةرر   -54
  ررد ع ليررجم هررخص مرررن انتررداءب مررن سررن م ىلنررب، أ رراب كررال دخورر  أو أم كرر ، أو و رر   أو تارخيرر  

ىلب لوتناعد،  ترىلل هر ا األمرف لومررنني أ ضراب البنراء يف سرن  النظىلفي. وةظفاب ل دم وجند سن سلزام
ال مرررجم مررردةب أطرررنل. وعررر وة عورررى جلرررا،  رررول سدارة ةظرررام عرررام لوم اهرررات التناعد رررب أمرررف سرررهجم 

  ةربىلاب، سج ل  فورة تجفاء  حص الندرة املالىلب أو لنجند سججم وظىلفي.
امل ونمات واخلردمات الستشرار ب  ومن األمنر اليت ترهمل يف درأ الفنف عن املرناني تن ري -55

  نشيل مد نعات الضمال الجتماعي وامل اهات التناعد ب والتخطىل  لوتناعد.
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وسج  تناصررررجم تنرررردم الررررريال يف ال مررررف،  مرررربل أمررررف السررررتدامب املالىلررررب لررررنظمل الضررررمال  -56
ةفررا  الجتمرراعي ممرردر  وررق متزا ررد. وترر  ز اتسررناطات املتنسررطب األجررجم املت ونررب ناسررتدامب ات

  ال ام اجملالت اليت ترتدعي سص إلاب.
وسىلررراعد تشررجىلع األةشررطب املرردرة لومررنارد أ ضرراب عوررى احلررد مررن خمرراطف ت ررف  املرررنني  -57

لوفنررف. و يررن ترردر ب املرررنني، يف البورردال النامىلررب عوررى اخلمررنص، لتميىلررنهمل مررن تطررن ف وسدارة 
لفا ردة املررنني نغرف  متن رجم أةشرطب مشار ع نالغب المغف، أو  ين سةشاء خطرنرب ا تمرال حمرددة 

  مدرة لومنارد.

 الحق في العمل -هاء 
ت زز املشاركب يف سن  ال مجم الثنب نالنف  لدى املررنني واةردماجهمل يف اجملتمرع وأمرنهمل  -58

املررا . و نبغرري أل  تمتررع ال مررال املرررننل نتيررا ؤ الفررفص واملررراواة يف امل اموررب يف نىلررع جناةررب 
يف كا ررب النطاعررات. و ورررزم إوىلررجم املنا ررف واملمارسرررات واتطررار النررراةنين  ال مررجم وظررفو  ال مرررجم

 هرري أمررنر تررؤرف عوررى مشرراركب املرررنني نمررنرة متررراو ب يف ال مررجم وجلررا اررد  و ررع ترردانري ملنررع 
  التمىلىلز يف ال مجم والتمد  نف الىلب لو نا ق اليت ت ة  مشاركب املرنني يف الننة ال اموب.

مهارات أو منمب عوى اتةةة  خاص ناملرنني عدة أ فا .  هرن وخيدم سةشاء  سججم  -59
  زاز الإلةام ال   إظى ن  مرا ب املررنني النىلامرب داخرجم األسرفة واجملتمرع و نطارد التضرامن نرني 
األجىلرال. و شرجع املررنني، يف الن ر  ةفرر ، عوررى البنراء ةشرطاء منتجرني، و يارن درا رب املرررنني 

تطرررانق مرررع اإلتىلاجرررات أصرررحاب ال مرررجم س  اخلررر ة واملشرررنرة. وليفالرررب وخررر ا مل ومهرررارا مل مرررن ال
األداء األمثرررجم لررررججم املهرررارات،  ورررزم ترررن ُّف كتورررب إلفجرررب مرررن البىلاةرررات. و رررد  تطورررب جلرررا هرررن 
مح ت تنعىلب حل، املرنني عوى الترجىلجم. و ثجم تشجىلع ال مجم التطنعي وسرىلوب أخرفى لتميرني 

ا مل احملوىلرررب ولت ز رررز صرررنرة س انىلرررب عرررن املررررنني ننصرررفهمل املررررنني مرررن مناصررروب املررررا ب يف قتم ررر
أعضرراء مرررا ني يف اجملتمررع. وخترردم م ررار  أصررحاب ال مررجم وهرربيات ال   ررات الرريت  فنطنوررا 

  أهدا اب مماروب.
و ررد  ررراعد تغىلررري منا ررف أصررحاب ال مررجم  ررا  ال مررال املرررنني وز ررادة وعررىلهمل نالفنا ررد  -60

ال مرررال املررررنني يف س ررراد  رررفص جد ررردة لومررررنني. ومرررن التررردانري التجار رررب الررريت  ررردراها تنظىلرررف 
األخررفى اليفىلوررب نتشررجىلع أصررحاب ال مررجم عوررى تنظىلررف ال رراموني املرررنني واسررتبنا همل املررراعدة 
املالىلررب والتننىلررب. و نبغرري النظررف أ ضرراب يف تنظىلررف املرررنني يف اخلرردمات ال امررب يف قررالت حمررددة،  

  حمدودة.كتيوىلفهمل نيدوار مراع دة لفةة 
ومررن املميررن أ ضرراب إرررني  ررفص األهررخاص املرررنني يف ولررنص سررن  ال مررجم عررن طف ررق  -61

تنررد  املشررنرة املهنىلررب لوبرراإلثني عررن عمررجم مررن املرررنني، وتررن ري الترردر ب هلررمل نشرريل سررن  ال مررجم، 
ب ود ع سعاةات هلمل كي  طوننا أعمالب  ار ب،  ض ب عن تن ري النساطب املهنىلب. ومن املمين ستاإل

 ررفص لومرررنني جو  النرردرة احملرردودة عوررى ال مررجم عررن طف ررق التنظىلررف املؤ رر  احملمرري و ىل ررب نىل ررب 
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متيىلنىلب هلمل، مبا  ىلها دعمل الننجم، وسعادة التيهىلجم املتموب نال مرجم، وتنرد  املشرنرة املتننورب واملشرنرة 
ن هررريوا أل تترررىلل النا مرررب عورررى اخلررر ة. ولوبحرررنث اجلار رررب نشررريل احلرررنا ز والبىل رررات املناتىلرررب الررريت مررر

لومرررنني متد ررد إلىلررا مل املهنىلررب ن ررد سررن امل ررا  التناعررد  أ ىلررب  يف تنىلررىلمل التغىلررريات الرريت  ت ررني 
فكات مررررن أجررررجم ت ز ررررز إلررررق املرررررنني سجفاؤهررررا يف الوررررنا ل، والضررررفا ب، والترررردر ب، ونىل ررررات الشرررر

  ال مجم. يف

  التمييز وعدم المساواة -واو 
حلنن  اتةرال التمىلىلز نيةر  أ  تفف رق أو اسرتب اد أو تنىلىلرد  يرنل   فا  الناةنل الدو   -62

الغرف  منرر  أو األرررف النراجمل عنرر  س رر ا  أو سإلبرارب العررةا  نيا ررب إلنرن  اتةرررال واحلف ررات 
يف إلررني  شرمجم جاا الت ف ررف و  األساسرىلب أو التمتررع ارا أو ممارسررتها عورى  رردم املرراواة مررع الغرري.

وعوى الرف مل مرن أل ال د رد مرن البوردال  رد أصردر تشرف  ات مليا حرب التمىلىلز عوى أسا  الرن، 
التمىلىلز، ل  زال التحىلز  د املرنني ممدر  وق كبري لومرنني يف إلىلرا مل الىلنمىلرب. لر لا، وجرب 

  تضمني التشف ع إلظفاب صفحياب لوتمىلىلز املباهف و ري املباهف عوى أسا  الرن.
عوى إلظف التمىلىلز يف ال مالرب واملهرن. وسرنا  دول و د اعتمد ن ت البودال  ناةني تفكاز  -63

أخفى  ناةني أكثف ُشرنلب إظرف التمىلىلرز عورى أسرا  الررن يف خمتورف قرالت احلىلراة ال امرب، ومرن 
نوتهرررا الررررين والت ورررىلمل وال مالرررب، نرررجم  يرررن أل  تررررع ةطا هرررا لىلشرررمجم ترررن ري الرررروع واخلررردمات 

املفا رررق واخلررردمات، ول سرررىلما إلمرررنهلمل عورررى  واملفا رررق. وهررر ا أمرررف مهرررمل ألل وصرررنل املررررنني س 
اخلدمات املالىلب، مثجم النفو  والفهنل ال نار ب والتيمني، كثرياب ما  يرنل مرريلب مثررية لونورق.  نرد 
ل تيرررنل هررر   اخلررردمات متاإلرررب لومررررنني أو ل  يرررنهمل احلمرررنل عوىلهرررا ألل كوفتهرررا  رررد تيرررنل 

، إلىت لتحد د املخاطف. و نبغي سةشاء هىل رات ناهظب ةتىلجب الستخدام  ري امل  مل لورن كم ىلار
م نىلرب ناملرراواة مبنجررب النراةنل،  يرن أل تتخرر  أهريالب خمتوفرب كمفن ررىلات أو أماةرات مظرراال، 
ارررد  رصرررد التمىلىلرررز نرررربب الررررن والررردعنة س  النضررراء عوىلررر  يف نىلرررع قرررالت احلىلررراة ال امرررب. 

شررياوى. وهنرراا إلررالت ت رررند  ىلهررا توررا و رررتوزم سةفرراج احلررق يف عرردم التمىلىلررز آلىلررات لتنررد  ال
  الم إلىلب س  اهلىل ات امل نىلب ناملراواة ةفرها.

و نبغررري أل  شرررمجم عررردم التمىلىلرررز يف ال مرررجم سمياةىلرررب احلمرررنل عورررى عمرررجم وال مرررجم احلرررف  -64
واملهررن، مبررا يف جلرررا م ررا ري الختىلرررار وهررفورب التنظىلررف، ومرررن نوتهررا الة ىلرررب وهررفورب التنظىلرررف 

رررال أو منظمرررب أصرررحاب وظرررفو  ال مرررجم، مبرررا  يف جلرررا الفمرررجم واألجرررف، والةتمررراء س  ةنانرررب عما
  ال مجم.

 المعاملة وإساءة العنف -يزا 
نات ال نف الر    راَر  عورى املررنني ظراهفة عاملىلرب.  هرن  تخر  أهريالب كثررية خمتوفرب،  -65

ىلررراة ال امرررب وهنررراا دل رررجم تشرررري س  كثرررفة إلدورررر  يف نىلرررع األوسرررارب. ومرررن مظررراهف التمىلىلرررز يف احل
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التمىلىلرررز الوغرررن  وال زلرررب وات رررال والسرررتغ ل املرررا  وال نرررف النفرررري واحلفمرررال مرررن الإلتىلاجرررات 
األساسىلب،  ض ب عن العتداءات البدةىلب. وكثرياب ما ل   وتف  س  ه ا ال نف، الر   ل  رزال مرن 

 ينةررنل مررن األ ررارب،  احملفمررات يف ال د ررد مررن اجملتم ررات، كمررا أل اجلنرراة يف كثررري مررن األإلىلررال 
  ك شري الشخص املرن أو زوج  أو أطفال  أو رنا ب .

و شيجم عدم تن ُّف م ونمرات ونىلاةرات منرن رب سإلردى ال نبرات الريت إرنل دول التمرد   -66
نف الىلب ملمارسب ال نف عوى املرنني. ول ند من سجفاء دراسات عوى الم ىلد النطمت نشيل تنفىل  

النضرررا ىلب املت ونرررب مبمارسرررب ال نرررف عورررى املررررنني مرررن أجرررجم إد رررد ال نبرررات النرررناةني والنرررفارات 
واملشررراكجم الررريت ت رررة  تنفىلررر  النرررناةني النا مرررب. ول  نرررجم عرررن جلرررا أ ىلررربب حبررر،  خمتورررف أهررريال 
ال نرررف وات ررر اء الررريت متررراَر  عورررى املررررنني يف خمتورررف الررررىلا ات، مرررع مفاعررراة املنظرررنر اجلنرررراين. 

  نتا ا اليت  تمل التنصجم سلىلها لختاج مز د من اتجفاءات.و نبغي الستناد س  ال
ولدى ن ت البودال اسةاتىلجىلات حمددة ملنع سساءة م اموب املرنني إلىلر، وَ رع مبرادو  -67

تنجىلهىلب نشيل منرع ال نرف. واهلرد  مرن جلرا هرن اليشرف عرن درجرب ال نرف يف أ  منظمرب أو 
م اموبت وممارسات  رعا ربت خالىلرب مرن ال نرف  مؤسرب وتند  تنجىلهات نشيل كىلفىلب البدء يف تنخي

يف دور س امررب ورعا ررب املرررنني. و وررزم تنررد  نررفاما تدر بىلررب، إلررىت لنررنات األمررن، لومررراعدة عوررى 
  منع سساءة م اموب املرنني واليشف عنها.

وال  نررد م سررنى النررزر الىلرررري مررن امل ونمررات عررن الترردانري املتخرر ة لرردعمل  ررحا ا ال نررف  -68
  ء، مثجم اخلطنرب اهلاتفىلب الراخنب.والعتدا
ومن املنا ىلع األخفى اليت ج كفت يف الفدود عوى السرتبىلال، و رع خطر  عمرجم تترنخى  -69

سر مب املرررنني درءاب ل خطرار الف ىلرررىلب الريت  رردد أمرنهمل. وتتمثررجم التهد ردات الف ىلرررىلب يف ات رر اء 
ممتويرررات املررررنني نالنمرررب  مبختورررف أهررريال  وعموىلرررات الررررطن والررررف ب والإلتىلرررال واسرررتخدام

عوررىلهمل. وتتررنخى خطرر  ال مررجم أ ضرراب ننرراء رنررب األهررخاص املرررنني يف الشررفطب وتشررجىل همل عوررى 
  املرا ب نشيجم أةش  يف منع اجلف ب واتن غ عن اجلفا مل،  حا ا كاةنا أم ههنداب.

 المشاركة -حاء 
وىلررب، مررن أجررجم كفالررب أةشرريت عرردة نورردال آلىلررات تشرراركىلب، مثررجم اجملررال  النطنىلررب أو احمل -70

مشاركب املرنني يف  مال أل تضع الدول  ناةني وسىلاسات مفاعىلب لورن نغرف  إنىلرق احلمرنل 
عوررى احلما ررب ال زمررب وت مىلمرر . و  مررجم ن ررت اهلىل ررات عوررى المرر ىلد الررنطمت، نىلنمررا   مررجم الررب ت 

ملرررردين ااخرررف عوررررى المررر ىلد احملورررري، و رررد  شررررتمجم عورررى منظمررررات املررررنني، ومنظمررررات اجملتمرررع ا
الناهررطب يف املرررا جم الرريت  ررمل املرررنني، وخرر اء، وأكرراد ىلني، ومؤسرررات وطنىلررب حلنررن  اتةرررال 
وأهخاص مرنني أ ضاب. وتتبا ن اليفاءات  تشمجم احلرق يف تنرد  ا ةاإلرات س  احلينمرب نشريل 

تنرد  املرا جم اليت  مل األهرخاص املررنني، أو إوىلرجم الرىلاسرات ال امرب املت ونرب نالشرىلخنخب، أو 
  م ونمات س  الروطات نشيل الم ننات اليت ت ة  املرنني.
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 مستوى معيشي مناسب  -طاء 
اتسريال جاةرب أساسرري مرن جناةررب الشرىلخنخب النشررطب و ردرة املرررن عورى أل   ررىلأ  -71

مررجم تيالىلفرر  مررن نناعرر، النوررق، إلىلرراة مرررتنوب. وكثرررياب مررا تيررنل م ءمررب املرررين والنرردرة عوررى إ
البودال اليت تينل  ىلها محا ب املرتيجف   ىلفب. وأ اد عدد من البودال نوجنراز نرفاما سىلما يف  ول

ملراعدة املرنني عوى الرين أو ات ار من أججم إرني  فصهمل يف احلمنل عورى سرين م  رمل 
  نيوفب م ننلب.

نرفاما تررتهد  إد رداب املررنني الر  ن   ىلشرنل يف الشرنارا. وتشرمجم هر    وهناا أ ضاب  -72
 اما املراعدة الشاموب يف الغ اء واليراء وخدمات أساسىلب أخفى، وكر لا ترن ري الررين يف  ال

  كجم لىلوب لو  ن ل  ف بنل يف الةتنال س  دور س امب، وجلا لتحرني ةنعىلب إلىلا مل.

  الوصول إلى العدالة -ياء 
اةنةىلرب هلرمل وترن ُّف  تطوب النصنل س  ال دالب تنعىلب املرنني حبنن همل وتند  املرراعدة الن -73

سبجم الةتما  الف الب من ةاإلىلب، ومفاعراة اإلتىلاجرا مل اخلاصرب  ىلمرا  ت ورق نالنصرنل س  ال دالرب 
  من ةاإلىلب أخفى.

و د رسمل ال د رد مرن البوردال سىلاسرات هراموب لتىلررري وصرنل املررنني س  ال دالرب. ومرن  -74
ى النضرررا ىلب وترررن ري النررردر اليرررايف مرررن نورررب التررردانري م امورررب املررررنني م امورررب تفضرررىلوىلب يف الررردعاو 

امل ونمرررات نطف نرررب ت  رررمل سرررن  امل رررمت نررراألمف،  ضررر ب عرررن سزالرررب ال نا رررق املاد رررب يف مبررراين احملررراكمل. 
  وع وة عوى جلا، توناى أعضاء الروا النضا ي تدر باب نشيل إلنن  املرنني.

رناء اتجفاءات اجلنا ىلب َمن و  تنخى من سجفاء تنىلىلمات  فد ب لضحا ا اجلف ب أل    ف  أ -75
ررن الضررحا ا، مثررجم املرررنني،  يررنل أكثررف عف ررب لتيررفار ات رر اء والتخن ررف والةتنررام ول واررنم عوررى  م 
و ررنعهمل  ررحا ا لرر لا. وتوررا ممارسررب تنفررع املرررنني ألوررا تبررنيا أ  ةررنا مررن احلما ررب إتاجرر  كررجم 

   حىلب ننج  خاص.

 الحياة مدى والتعلم والتدريب التعليم -كاف 
ولررىل  الررت ومل مرردى احلىلرراة هررفطاب مررربناب لوبنرراء مرردة أطررنل يف سررن  ال مررجم، إلىلرر، سةرر   -76

 ؤرف أ ضاب عوى اةدماص املرنني يف اجملتمع. و د و ع عدد من البوردال نرفاما لورت ومل مردى احلىلراة 
منجهرررب لومررررنني أو أةشررري جام رررات لومررررنني. ومرررن املهرررمل أل تؤخررر  يف العتبرررار الإلتىلاجرررات 

حل اخلاصب لومرنني يف تممىلمل ال اما الت وىلمىلب، إلىل، سل طف نب ت وُّمل األهرخاص املررنني واملما
ختتوف عن طف نب ت وُّمل من همل أصغف سناب. ويف الن   ةفر ، من املهمل احلفاظ عوى قمنعب من 
ال اما ل ترتهد  املرنني دول  ريهمل،   لا سىلينل منىلِّداب ةنعاب ما ومرن هرية  أل  رؤد  س  

  اد  ضاءات اجتماعىلب ل ستب اد.س 
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وال اما الت وىلمىلب املفتنإلب أمام الفاهد  ن األصرغف سرناب واملررنني ت رزاز الرت ومل عر  اجلىلورني  -77
والتفرراهمل نىلنهمررا. ومررن األمثوررب عوررى جلررا، ستاإلررب الترررجىلجم يف دورات دراسررىلب جام ىلررب منتظمررب 

  لومرنني.
مل أهررريالب عد ررردة. ومرررن األمثورررب عورررى جلرررا، و يرررن أل  تخررر  ت ورررىلمل املررررنني وتررردر به -78

دورات دراسىلب تشجع املرنني عورى اسرتخدام تيننلنجىلرا امل ونمرات وعورى املشراركب يف اجملتم رات 
األكاد ىلررات ال ةا ررىلب، وهررن  واملنررانف اتليةوةىلررب كرري  ترردراننا عوررى الهررتغال ناألعمررال احلررفة أو

رطني  تىلل قمنعب أك  من الدورات الدراسىلب و  ما  فص الرت ومل لومررنني متيارنهمل مرن أل  بنرنا ةش 
سدراكىلرراب واجتماعىلرراب. و نرردام ن ررت املفاكررز البود ررب خرردمات متياموررب لومرررنني تتنررنا نررني أةشررطب 

  رنا ىلب وتف ىلهىلب وخدمات اجتماعىلب و اةنةىلب.

  الوصول إتاحة -الم 
ال نا رررق اتدمررراَص املنهجررري  تطورررب سةشررراء هىلاكرررجم أساسرررىلب مناتىلرررب لومررررنني وخالىلرررب مرررن  -79

مل ررا ري ستاإلررب النصرررنل يف  ررناةني اتسررريال والبنرراء وختطرررىل  املرردل وسهرررفاا املهندسررني امل مرررار ني 
  واملهندسني يف تممىلمل املباين واألماكن ال امب عوى ان  فاعي إلنن  اتةرال.

صررررنل يف املرررردل و ت ررررنيا اسررررتهدا  نىلررررع املنرررراطق نالترررردانري الفامىلررررب س  ز ررررادة تىلرررررري الن  -80
واجملتم ررات احملوىلررب مررن إلىلرر، توبىلررب اإلتىلاجررات املرررنني، مبررا يف جلررا يف وسررا جم الننررجم واألمرراكن 
ال امب والرين، وجلا  نباب تةشاء ما  رمى نالشنب الزةزاةب وأوسارب الفعا ب. ومن األمثورب عورى 

ممررفات خمممررب التحرررىلنات الرريت  يررن سدخاهلررا عوررى اهلىلاكررجم األساسررىلب مررن إلررا  ت و طررارات و 
لومشاة سةشراء ممراعد يف اجلررنر امل ونرب املخممرب لومشراة وتطن رجم املردة الريت  ررتغف ها الضرنء 
األخضف لتميني املرنني من عبنر موتنىلات الطف  نشيجم آمرن. و  رجم ترن ري ات راءة، وإررني 

ل امررب أسررهجم كمررا مرراكن اممررفات املشرراة، و هىلررز املناعررد، وسزالررب ال نا ررق امل مار ررب، النصررنَل س  األ
  ىلب لومرنني.ت  وها منا

ومن النُّها املبتيفة يف ستاإلب النصرنل مرن أجرجم  رمال ال رىلأ املررتنجم أ يرار مرن  بىلرجم  -81
  ف ىلنب ناملرنني.لدام الفوننتات، واملدل ال كىلب وااملنازل ال كىلب، واملفكبات ال اتىلب النىلادة، واستخ

متننورب تنردام اخلردمات لومررنني يف املنراطق الف فىلرب وإدر  تنار ف أ ضراب عرن ةشرف أ ف رب  -82
  والنا ىلب، كتزو دهمل نالنرا ق املدةىلب مث ب.

 واألبحاث التوعية -ميم 
ضرررها عورررى التنررردم يف الررررن نشررريجم  نرررنم ال د رررد مرررن الررردول نيةشرررطب تنعىلرررب،  فكرررز ن  -83
مررررن مرررررا جم هررررخاص املرررررنني، أو مررررن أجررررجم التشررررجىلع عوررررى اخترررراج من ررررف س ررررايب مررررن األ عررررام

كرررررالتمىلىلز عورررررى أسرررررا  الررررررن. و يرررررن أل تررررررتهد  تورررررا األةشرررررطب اجلمهرررررنر ال رررررام،  حمرررررددة
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وقمنعرررات ن ىلنهرررا، مثرررجم مرررنظفي اخلدمرررب املدةىلرررب أو منررردمي الفعا رررب، أو املررررنني أةفررررهمل. و رررد 
تتخرر  هرر   األةشررطب أهرريالب خمتوفررب، مثررجم احلمرر ت اتع مىلررب أو الرردورات التدر بىلررب أو إلونررات 

مررررررال أو املنشررررررنرات. ونات ررررررا ب أو املررررررؤمتفات أو املنتررررررد ات أو اجلررررررنا ز أو مفاكررررررز التال مررررررجم 
املرررردار  النتدا ىلرررب التضررررامَن جلرررا، سررررت زز التنعىلرررب نالتنرررردم يف الررررن وإلنررررن  اتةررررال يف  س 
  األجىلال. نني
ةىلرب والغا ب مرن تنعىلرب مرنظفي اخلدمرب ال امرب التشرد د  عورى التزامرات مرنظفي اخلدمرب املد -84

نمفتهمل  امنني حلنن  اتةرال والةو ا  لثنا ب إل رن امل اموب، األمف ال    يفجم اليشف عن 
  مظاهف ال نف والتمىلىلز واتن غ عنها ودعمل  حا ا ا.

و رررد و ررر   عررردة دول مرررناد تدر بىلرررب أو سع مىلرررب منجهرررب لومررررنني مرررن أجرررجم ترررنعىلتهمل  -85
لنشطب ونمحب جىلدة، نغىلب تشجىل همل عوى املشاركب ناحلنن  اليت ت ند هلمل إد داب ونالشىلخنخب ا

يف احلىلراة الثنا ىلررب وال تمرراد ب والرىلاسرىلب والجتماعىلررب جملتم ررا مل. و ررد و رع ن ررت الرردول دلررىل ب 
سليةوةىلرراب لومناصرررفة ال اتىلرررب  رررفاد نررر  إررررني وز رررادة سهرررفاا املررررنني يف نىلرررع ال موىلرررات الررريت متررر  

فىلد أ ضاب سةشاء قمنعرات لومرراعدة ال اتىلرب لتنعىلرب املررنني إلنن  اتةرال ال ا دة هلمل. ومن امل
  مبا هلمل من إلنن  اتةرال.

و  رررهمل نرررع امل رررار  التنوىلد ررب يف ت ز رررز املنا رررف ات انىلرررب مررن املررررنني ننصرررفهمل محَورررب  -86
غف امل ار  احملوىلب املنرورب عن األس   وامل ف ب خلطف الضىلاا واليت  وزم ةنوها س  األجىلال األصر

سررررناب. وتشررررمجم هرررر   امل ررررار  الطررررب التنوىلررررد  والتننىلررررات الزراعىلررررب والتررررار   والغرررر اء وال ررررادات 
واألسررراطري واملنسرررىلنى واألدوات. ويف ن ررررت احلرررالت، تيو ررررف الرررروطات احملوىلررررب نتررردو ن جلررررا 
الةاث الثنايف، ويف ظرفو  أخرفى،  شرَفا يف تدو نر  املفهردول الجتمراعىلنل أو اجملتمرع املردين أو 

  املرننل أةفرهمل.
وأجررفى ن ررت البورردال حبنررراب مرتفىلضررب عررن إلالررب املرررنني ننصررف جلررا خطررنة أو  يف  -87

و ررررررع سىلاسررررررب أو اسررررررةاتىلجىلب وطنىلررررررب لتبىلررررررال المرررررر ننات الرررررريت ت ررررررة  املرررررررنني واإلتىلاجررررررا مل 
وتفضررىل  مل، س  جاةررب رصررد اارررار املةتبررب عوررى تنفىلرر  الرىلاسررات أو السررةاتىلجىلات. وت  ترر  

تدارات النطنىلب/النزار ررررررب لتإلمرررررراءات، والدراسررررررات الستنمررررررا ىلب الجتماعىلررررررب والتحوررررررىل ت ا
  الرىلاسىلب املنجندة،  ض ب عن آراء اخل اء واألكاد ىلني و ادة الفأ ، ممادر هامب لوم ونمات.

ومرررن هررريل س امرررب هرررفاكات نرررني الرررروطات النطنىلرررب واحملوىلرررب والنطررراعني ال رررام واخلررراص  -88
األكاد ىلرررب واجملتمرررع املررردين واملررررنني أةفررررهمل أل ترررييت، مرررن خررر ل الرررت  ل نرررني هررر   واألوسرررارب 

ا  ا مب عوى النتيار لتحنىلق هىلخنخب ةشطب ونمحب جىلدة.   ال ناصف، حبونلت وو 
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: تقيررريم 2002خطرررة عمرررل مدريرررد الدوليرررة المتعلقرررة بالشرررييوخة لعرررام  -خامساا  
  آثارها على حقوق اإلنسان

 أساسيةمعلومات  -ألف 
، ننصرفها ورىلنرب الرىلاسررات 2002اعت مردت خطرب عمرجم مدر رد الدولىلررب لوشرىلخنخب ل رام  -89

التطو ىلرررب ال املىلرررب امل نىلرررب نالشرررىلخنخب، يف مرررؤمتف اجلم ىلرررب ال املىلرررب الثاةىلرررب لوشرررىلخنخب، الررر   ع نرررد يف 
حلراد  ، نغف  ا تنام الففص اليت  تىلحها تندم الرريال يف الررن يف النرفل ا2002مدر د يف عام 

وال شررف ن والتمررد  لوتحررد ات الرريت  طفإلهررا. وتتنرراول خطررب عمررجم مدر ررد مرررا جم الشررىلخنخب مررن 
  منظنر سمنا ي، وتفنطها ك لا، ولومفة األو ، نيطف ال مجم األخفى مثجم إلنن  اتةرال.

وتناد  خطب عمجم مدر رد نريل ت مرجم األطرفا  نىل راب نشريجم جرامع مراةع ونرالتزامن مرع  -90
حنىلق قتمرع صراحل جلمىلرع األعمرار. وهري تفكارز عورى ر ررب قرالت جات أولن رب ن ضها الب ت لت

هرري: املرررننل والتنمىلررب؛ والنهررن  نالمررحب والف ررا ؛ و ررمال  ىل ررب نىل ررات آمنررب وداعمررب. وتشرريجم 
خطب ال مرجم أداة عموىلرب ملرراعدة صراة ي الرىلاسرات يف تورا اجملرالت. وهري تتضرمن عردداب مرن 

خمرا ص الظرفو  املشةكب لوشىلخنخب  حرب، وسمنرا  لىل  الرمات التنصىلات احملددة، وتفاعي
  يف كجم نود أ ضاب.

و نىل مل تنفىل  خطرب عمرجم مدر رد كرجم نر  سرننات يف اسرت فا  دور  هلرا عورى المر ىلد  -91
الررنطمت،  وىلرر  تنإلىلررد امل ونمررات عوررى المرر ىلد ات وىلمرري نتنرررىلق الوجررال ات وىلمىلررب ل مررمل املتحرردة، 

ختامي  ف ر  جلنرب التنمىلرب الجتماعىلرب. و ر تابرع يف الست فا رات النطنىلرب ورا ويف است فا  عاملي 
تشررراركي  نطورررق مرررن الناعررردة س  النمرررب،   شرررف ا اجملتمرررع املررردين واملررررنني أةفررررهمل. و رررد أجرررف  

، عورررررى الترررررنا ، يف إلرررررني أ طورررررق 2013و 2008اسرررررت فا  و حرررررص أولل وراةىلرررررال يف عرررررامي 
  .2017، ومن املتن ع الففوغ منهما يف عام 2015عام  الست فا  والفحص الثالثال يف

 المنهجية -باء 
، س  اخلبررية املررتنوب امل نىلرب مبرريلب متترع 24/20طوب قو  إلنن  اتةرال، يف  فار   -92

املررررنني حبنرررن  اتةررررال أل تنرررىلِّمل ااررررار املةتبرررب عورررى تنفىلررر  خطرررب عمرررجم مدر رررد الدولىلرررب املت ونرررب 
نن  اتةرال. وأل فا  ه ا التحوىلجم،   مد ناارار عوى إلنرن  اتةررال حل نالشىلخنخب نالنربب

أ ُّ آررررار  يرررن أل تةترررب عورررى خطرررب ال مرررجم نالنرررربب لت ز رررز ومحا رررب إلنرررن  اتةررررال لومررررنني 
ننصررفها ةتىلجرربب لنررفارات أو سجررفاءات ت مارردت الرردول اختاجهررا يف تنفىلرر  خطررب عمررجم مدر ررد، مثررجم 

  اعتماد تشف  ات أو سىلاسات.
، الر   طورب  ىلر  اجملور  س  اخلبررية املررتنوب أل تضرع يف 24/20وعم ب ننرفار اجملور   -93

العتبررار آراء اجلهررات صرراإلبب املمرروحب، مبررا  ىلهررا الرردول وآلىلررات إلنررن  اتةرررال ات وىلمىلررب جات 
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المررروب واملؤسررررات النطنىلرررب حلنرررن  اتةررررال ومنظمرررات اجملتمرررع املررردين واملؤسررررات األكاد ىلرررب، 
استبىلال  لآلراء نشيل اارار املةتبب عوى تنفىل  خطرب عمرجم مدر رد نالنرربب حلنرن  اتةررال. و  ع 
منهرررا أتررر  مرررن الررردول، والبرررا ي مرررن  44، 103، ورد مرررن الرررفدود 2016إلز فال/ نةىلررر   2ويف 

ود عورى مؤسرات وطنىلب حلنن  اتةرال ومنظمات  ري إلينمىلب ومنظمات دولىلب. وة شفت الرفد
  .(4)مفن ىلباملن ع الشبيي لو

و ررد كاةرر  الغا ررب مررن السررتبىلال م ف ررب النتررا ا الرريت أسررفف عنهررا تنفىلرر  خطررب عمررجم مدر ررد  -94
واليت تفتب ، أو  يرن أل ترفتب ، نتحررني متترع املررنني حبنرن  اتةررال. ولر لا، كرال اهلرد  منر  

 ررا ري الدولىلررب املنبثنررب عررن إد ررد الترردانري املومنسررب الرريت اخترر  ا الرردول و رراءب نالتزاما ررا النان ررب مررن امل
اعتماد خطب عمجم مدر رد، مثرجم اعتمراد خطر  عمرجم وطنىلرب مت ونرب نالشرىلخنخب وأطرف عمرجم  اةنةىلرب 
أو تنظىلمىلب أو سىلاساتىلب أو مؤسرىلب خمممب لومرنني، ومن نىلنها توا اليت ترتهد    رات م ىلنرب 

   ب تنفىل  خطب عمجم مدر د.من املرنني،  ض ب عن تدانري ت زاز إلق املرنني يف املشاركب يف عموىل
و رتند ه ا التنىلىلمل لآلرار املةتبب عوى تنفىل  خطب عمجم مدر د نالنربب حلنن  اتةررال  -95

س  امل ونمررات الرريت تونتهررا اخلبرررية املرررتنوب يف الررفدود عوررى السررتبىلال. ومررن ال ناصررف األخررفى الرريت 
 تنفىلر  درستها اخلبرية املرتنوب يف إوىلوها مدى اعتماد الدول وجاب  ا ماب عوى إلنن  اتةررال يف

خطب عمجم مدر رد، أ   سطراراب مفاهىلمىلراب  ررتند  ىلاسرىلاب س  امل را ري الدولىلرب حلنرن  اتةررال و نج ر  
عموىلاب ان ت ز ز إلنرن  املررنني ومحا تهرا. لر لا، كرال الغرف  مرن السرتبىلال هرن إد رد اخلطر  

ن  املررنني   تر  والرىلاسات واألةظمب وال موىلات املت ونب نالشىلخنخب اليت تفتيز عورى ةظرام حلنر
ررجم التنىلررىلمَل النررا مل عوررى السررتبىلاةات إوىلررجم  ملضررمنل خطررب عمررجم  املرررنني أصررحاب احلنررن . و يما

  مدر د  ىلما خيص إلنن  اتةرال.

 خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشييوخة وحقوق اإلنسان  -جيم 
من اتهارات س  خطب مدر د لىلر  من ورا ق إلنن  اتةرال، سلا أوا تتضمن عدداب  -96

إلنن  اتةرال وت تمد وجاب مفاهىلمىلاب متنا ناب مع مبرادو إلنرن  اتةررال. ويف النرىلنرب، أعرادت 
اتةرررال واحلف ررات األساسررىلب،  الرردول التيكىلررد صررفاإلبب أةرر  ل  رر  عررن ت ز ررز ومحا ررب نىلررع إلنررن 

ررررن  ىلهررررا احلررررق يف التنمىلررررب، يف  ىل ررررب قتمررررع هررررامجم جلمىلررررع األعمررررار، ونالتررررا  مبررررا  يف  ررررمال متيُّ
األهررررخاص مررررن التنرررردم يف الرررررن يف أمررررال ونيفامررررب ومررررن السررررتمفار يف املشرررراركب يف قتم ررررا مل 
نمفتهمل مناطنني كاموي احلنن . و شياجم ه ا األمرف خطرنة هامرب س  األمرام ناملنارةرب مرع منحرى 

  .1982ت يف عام الفعا ب ال   تنخات  خطب عمجم  ىلىلنا الدولىلب املت ونب نالشىلخنخب، اليت اعت مد
مررن اتعرر ل الرىلاسرري وخطررب عمررجم مدر ررد الدولىلررب املت ونررب نالشررىلخنخب،  5ويف املررادة  -97

التزم  الدول نالنضاء عوى نىلع أهيال التمىلىلز، ول سىلما منها التمىلىلز عوى أسا  الرن، نيل 
__________ 

اةظف الفدود، ناستثناء ردا ن وردا خمتنمني عوى ه ا الفان :  (4)
www.ohchr.org/EN/Issues/OlderPersons/IE/Pages/MIPAA.aspx .  
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تيفجم جلمىلع األهخاص، مع تندمهمل يف الرن، التمتع حبىلاة من اتجناز والمحب اجلىلدة واألمال 
النشرررىلطب يف احلىلررراة ال تمررراد ب والجتماعىلرررب والثنا ىلرررب والرىلاسرررىلب يف قتم رررا مل. وترررفد واملشررراركب 

اتهارة س  إلنن  املرنني يف املشاركب يف اجملتمع جبمىلرع جناةبر  ويف ال مرجم والمرحب والسرتن ل 
، عوررى التررنا . وعرر وة عوررى جلررا، تررفد يف مندمررب خطررب 14و 12وستاإلررب النصررنل، يف املررادتني 

ر د سهارة س  مبادو األممل املتحدة املت ونب نيبار الرن، مع م إلظب أوا تندم اترهاد عمجم مد
  يف جناةب الستن لىلب واملشاركب والفعا ب وإنىلق ال ات واليفامب.

و تضرررمن عررردد مرررن األهررردا  جات األولن رررب يف خطرررب عمرررجم مدر رررد سهرررارات أ ضررراب س   -98
ل مررن نررني التنجهررات جات األولن ررب املت وررق ناملرررنني إلنررن  اتةرررال جات المرروب.  التنجرر  األو 

والتنمىلرررررب  شرررررتمجم عورررررى أهررررردا  حمرررررددة نشررررريل  رررررمال إلرررررق املررررررنني يف املشررررراركب يف املىلررررراد ن 
الجتماعىلررب والرىلاسررىلب والثنا ىلررب وال تمرراد ب لومجتمررع، وكرر لا يف عموىلررات صررنع النررفار عوررى  

صررفن  املرررنني ونتررن ري إلررد أد  مررن  كا ررب املرررتن ات. وهررن  نرراد  أ ضرراب ناحلررد مررن الفنررف يف
  الدخجم جلمىلع املرنني  ينل كا ىلاب هلمل.

ومررن األهرردا  األخررفى ت ز ررز احلررق يف ال مررجم وعرردم الت ررف  لوتمىلىلررز يف ميررال ال مررجم.  -99
 ىلما  شياجم احلق يف الت وىلمل والتدر ب والت ومل مدى احلىلاة، واحلرق يف احلما رب الجتماعىلرب، واحلرق 

  احلمنل عوى الفعا ب المحىلب األولىلب والفعا ب الطن وب األججم وخدمات الفعا ب يف المحب، مبا  ىل
التررريىلنىلب وترردر ب منرردمي الفعا ررب واملختمررني المررحىلني، ول سررىلما يف عوررمل الشررىلخنخب وطررب 
املرنني، جزءاب من التنج  الثاين ج  األولن ب املت وق نالنهن  نالمحب والف ا . أما التنجر  الثالر، 

 ررب، املت وررق نضررمال نىل ررب متيىلنىلررب وداعمررب،  ىلشررري س  الفعا ررب وس  إلالررب منرردِّمي الفعا ررب جو األولن 
  وس  سساءة م اموب املرنني وس  سوروب من التدانري مليا حب التحىلز  د املرنني.

وت ررن  خطرررب عمرررجم مدر رررد، عررر وة عورررى جلررا، اهتمامررراب خاصررراب لوف رررات املررررتهد ب مرررن  -100
ملررنات واملررننل مرن جو  اتعا رب واملررننل املمراننل نراخلف  واملررننل مرن املرنني، مبن  رىلهمل ا

املهرراجف ن واملرررننل املمرراننل نرريمفا  مزمنررب، ومررن نوتهررا  ررريو  ةنررص املناعررب البشررف ب/ات دز، 
واملرررننل الرر  ن   ىلشررنل يف املنرراطق الف فىلررب ويف إلررالت الفنررف وأول ررا الرر  ن  ناجهررنل إلررالت 

 نتمررف هرر ا عوررى إلررالت حمررددة، واملشررفدول داخوىلرراب مررن املرررنني. و ل ج ررنل طررنارو، مبررن  ررىلهمل ا
  مثجم ميال ال مجم أو إلالت الطنارو أو أوسارب الفعا ب.

و ررررد  يررررنل ل هرررردا  جات األولن ررررب املنمررررنص عوىلهررررا يف خطررررب عمررررجم مدر ررررد صرررروب  -101
اء منهرررا اتعررر ل نالنناعرررد واألإليرررام احملرررددة الرررناردة يف المرررينا الدولىلرررب حلنرررن  اتةررررال، سرررن 

ال رراملي حلنررن  اتةرررال أو امل اهرردات األساسررىلب حلنررن  اتةرررال. لرر لا،  ررد   فررة  أل  رررفف 
التنفىلرر  اليامرررجم والف رررال خلطرررب عمررجم مدر رررد، أو عورررى األ رررجم تنفىلرر  أهررردا ها جات األولن رررب، عرررن 

  ةتا ا  ين رنطها نتمتع املرنني نب ت إلنن  اتةرال متت اب أ ضجم.
،  رد نرنيا أل 2013نىلد أل الست فا  الثاين خلطب عمرجم مدر رد، الر   أ جرف   يف عرام  -102

نت  أوجر   مرنر عردة، وأل هرتاال التندم احملرفز عمنمراب يف تنفىلر    رد تناصرجم نشريجم متفراوت وهرا
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نرررني الرىلاسرررب واملمارسرررب، وأل إلشرررد املرررنارد البشرررف ب واملالىلرررب اليا ىلرررب كرررال وال  رررزل مرررن النىلرررند  مرررا
( ورمبررررا  يشررررف اسررررت فا  E/CN.5/2013/6مررررن النرىلنررررب  87س   80ب )اةظررررف الفنررررفات الف ىلرررررىل
  عن ةتا ا خمتوفب س  إلد كبري. 2017 عام

  اإلنسان لحقوق بالنسرة اليطة على المترترة اآلثار تقييم -دال 
لضررمال وجررند خطررب عمررجم وطنىلررب مؤهررف عوررى التررزام الدولررب ناخترراج سوررروب مررن الترردانري  -103

 إرني ةنعىلب إلىلاة املرنني، عوى الف مل من أل اعتماد ه   اخلط  ل   مت تناول إلنن  املررنني
وم ظمل الدول اليت ردت عوى الستبىلال اعتمردت خطر  عمرجم .(5)يف من نعها أو تنفىلَ ها   وىلاب 

وطنىلب نشيل الشىلخنخب، نىلنما ل تزال دول أخفى يف طنر و رع هر   اخلطر . و رد أدمرا ن رت 
الدول إلنن  املرنني يف خطر  عمرجم وطنىلرب أخرفى، مثرجم خطر  ال مرجم املت ونرب حبنرن  اتةررال 

  يف التنمىلب النطنىلب أو الستب اد الجتماعي واحلد من الفنف.
و رررد اعت مرررد ورررا  رررا مل عورررى إلنرررن  اتةررررال يف صرررىلا ب خطررر  عمرررجم وطنىلرررب مت ونرررب  -104

  من نىلع املناطق، استناداب س  الفدود الناردة.نالشىلخنخب أو سىلاسات مت ونب ناملرناني يف نودال 
و د أ  ف  م ظمل خط  ال مجم النطنىلب املت ونب نالشىلخنخب ن د اعتماد خطب عمرجم مدر رد  -105

، سلا أل امل ونمرررات الرررناردة  رررري  اط رررب نشررريل مررردى اسةهررراد احلينمرررات  طرررب 2002يف عرررام 
سجا كاةر   رد أرارفت نمرنرة مباهرفة عوررى  عمرجم مدر رد يف و رع التردانري والرىلاسرات أو نشريل مررا
  .2002األطف التشف  ىلب والرىلاساتىلب اليت اعت مدت ن د عام 

وسدراص إلنن  املرنني يف الدسرتنر أو يف  رري  مرن أهريال النراةنل األعورى مؤهرف  أ ضراب  -106
ؤهرف عوى التزام الدولب حبما ب وسعمال توا احلنن  و مال تنا ق التشف  ات األخرفى م هرا أو م

عوى اعتزامها جلا. نىلد أة   ردر اتهرارة س  أل عردم سدراص تورا احلنرن  يف النرناةني  نبغري ألا 
 ررؤد  س  اخلررفوص ناسررتنتاجات خاط ررب نشرريل سةفرراج إلنررن  املرررنني وتناوهلررا،  نوىلوررب هرري احلنررن  

احلررالت، لبورردال. ويف مثررجم هرر   الرريت تيررنل ميتننررب يف الدسررتنر أو يف النررناةني ال وىلررا يف ن ررت ا
وتشرررري الرررفدود عورررى  .(6)ق النضرررا ىلب أو النرررفارات اتدار ررربنرررد مرررن سجرررفاء إوىلرررجم مفمرررجم لوررررنان ل

السررتبىلال س  أل عرردداب كبرررياب مررن الرردول  ررد أدرص إلنررن  املرررنني يف الدسررتنر أو يف أطررف  اةنةىلررب 
   أخفى، مع الةكىلز يف أإلىلال كثرية عوى التمىلىلز عوى أسا  الرن واحلما ب الجتماعىلب. وسىلاساتىلب
وعرر وة عوررى جلررا، أ رراد عرردد مررن الرردول نرريل خطررب عمررجم مدر ررد  ررد سرراعدت يف ر ررع  -107

درجررررب الررررنعي حبالررررب املررررررنني. و ررررد أجررررفت عررررردة نورررردال دراسررررات ر ىلرررررب لفهررررمل إلالررررب املررررررنني 
  واإلتىلاجا مل نشيجم أ ضجم.

__________ 

  .35(، المفحب 2012) مؤهفات إلنن  اتةرال: دلىلجم  لونىلا  والتنفىل مفن ىلب إلنن  اتةرال،  (5)
   .145-144 املفن ىلب الرامىلب حلنن  اتةرال، مؤهفات إلنن  اتةرال، المفحتال (6)
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وأكثف احلنن  ج كفاب، مفتابب إلرب درجرب تناتفهرا، احلرق يف احلما رب الجتماعىلرب واحلرق يف  -108
الفعا رررب واحلرررق يف مررررتنى م ىلشررري ل رررق، واحلرررق يف املرررراواة وعررردم التمىلىلرررز، واحلرررق يف اليفامرررب 
والررررر مب، و اصررررب سسرررراءة م اموررررب املرررررنني، واحلررررق يف املشرررراركب، واحلررررق يف الت وررررىلمل، واحلررررق يف 

ستن ل والستن لىلب، واحلق يف ال مجم، واحلق يف ستاإلب النصنل، واحلق يف الرين، واحلرق يف ال
الننجم، واحلق يف الثنا ب، واحلق يف النصنل س  ال دالب، واحلنن  املفتبطب حبالت الت رف  لوخطرف 

  وإلالت الطنارو.
ا ررب املرررنني. و ررد اعتمررد ن ررت الرردول تشررف  ات وسىلاسررات حمررددة مررن أجررجم إرررني رع -109

 اةطنى جلا أإلىلاةاب عورى اعتمراد م را ري اجلرندة وآلىلرات اعتمرادت خاصرب مبؤسررات الفعا رب.  ىلمرا 
اعتمررردت نوررردال أخرررفى م رررا ري دةىلرررا أو مىلثا ررراب حبنرررن  ومررررؤولىلات الفعا رررب يف املنرررزل ويف أوسرررارب 

خردمات   الرب الفعا ب يف دور ات امب من أججم  مال التنردم يف الررن يف ظرفو  عالىلرب اجلرندة و 
  لومرنني احملتاجني س  املراعدة.

ووردت اتهررررارة أ ضرررراب س  نررررفاما ترررردر ب ن ىلنهررررا ترررررتند س  وررررا  ررررا مل عوررررى إلنررررن   -110
اتةرررال، منجهرررب س  منرردمي الفعا رررب نمررنرة ر ىلرررب و ررري ر ىلرررب. وأهررار ن رررت الرردول أ ضررراب س  

لررردعمل املرررا  واخلررردمات األخرررفى،  اعةا ررر  ن مرررجم منررردمي الفعا رررب نمرررنرة  رررري ر ىلرررب مرررن خررر ل ا
  كالفعا ب املؤ تب وتن ري امل ونمات واملشنرة.

وال حيرررع ن رررت  طاعرررات الفعا رررب، كالفعا رررب الترررريىلنىلب أو رعا رررب األهرررخاص املمرررانني  -111
وال اقىلب. نىلد أل و  ع  ناخلف ، سل نالنوىلجم من الهتمام  من توا األطف الناةنةىلب والرىلاساتىلب

اسةاتىلجىلات حمددة األهردا  نشريل األهرخاص املمرانني نراخلف  جرارت يف ن رت البوردال. و  ردم 
النوىلجم من امل ونمات عن وجند خدمات طب املرنني يف أوسارب الفعا ب. وأهار رداال عورى وجر  

  اإلب.التحد د س  أل ههادات عوىلا يف عومل الشىلخنخب وطب املرنني  د أصبح  مت
وو نرراب لوم ونمررات الررناردة، ت  ترر  مررريلب سسرراءة م اموررب املرررنني مررن األولن ررات الف ىلرررىلب.  -112

رررز   نرررد اعتمررردت عررردة دول نرررفاما و رررناةني حمرررددة مليا حرررب سسررراءة م امورررب املررررنني، يف إلرررني ركا
اما إظرف التمىلىلرز عورى أسرا  الررن وتنف ر  نرف  عوى مح ت التنعىلب. وس رن   رناةنيالب ت ااخف 

تررفواص ل ررردم التمىلىلررز عورررى أسررا  الررررن يف عرردد مرررن الرردول، عورررى الررف مل مرررن أل الةكىلررز  نمرررب 
  ناألسا  عوى احلق يف ال مجم واحلما ب الجتماعىلب.

وتتناول النناةني أو ال اما الفامىلب س  ت ز رز اسرتن لىلب املررنني قرالت منهرا األهرخاص  -113
ن ع جهرررمل؛ واملنا نرررب املررررتنرية يف الفعا رررب المرررحىلب؛ املمررراننل نررريمفا  مرت مرررىلب أو املىلرررؤو  مررر

واألهوىلررررب الناةنةىلررررب، ول سررررىلما عنرررردما  ت وررررق األمررررف مبرررررنني مررررن جو  اتعا ررررب؛ وإلف ررررب الختىلررررار 
  لومرتفىلد ن من اخلدمات الجتماعىلب.

ومررررنني الررر  ن  تونرررنل خررردمات لتتاإلرررب املررر كنرة تنرررد  املرررراعدة وتضرررمن  نرررفاما ا -114
نىلررن مل أو يف دور الفعا ررب؛ وستاإلررب وصررنل األهررخاص جو  اتعا ررب؛ ونوررد ات ومرردل  الفعا ررب يف

ر ىلنررب ناملرررنني؛ وم ررا ري ستاإلررب النصررنل يف اهلندسررب املدةىلررب؛ وستاإلررب النصررنل س  الطررف  ووسررا جم 
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 امل  ررمل الرررين  ىلررارات تت وررق حمررددة نررفاما الرردول مررن عرردد واعتمررد الننررجم؛ واتدمرراص الف مرري.
  .آخف منزل س  الفإلىلجم وخىلارات املالىلب واجلناةب النصنل ستاإلب شمجمت لومرنني،
وأهرررارت عررردة دول س  أورررا هرررفع ، منررر  اعتمررراد خطرررب عمرررجم مدر رررد، يف سصررر إلات  -115

ة ظمل امل اهات التناعد رب واحلما رب الجتماعىلرب نغىلرب إلرجم املشراكجم املفتبطرب نتزا رد عردد املررنني يف 
  سن اتإلالب عوى امل ا  وتطن جم  ةات الهةاا.اجملتمع، ل سىلما من خ ل ر ع 

ومتا  اتهارة س  نفاما ال مجم التطنعي لومررنني أو س  سىلاسرات ن ىلنهرا نغىلرب تشرجىلع  -116
املرررنني عوررى ال مررجم ن ررد نوررن همل سررن التناعررد الناةنةىلررب. و شررتمجم جلررا يف ن ررت األإلىلررال عوررى 

  ني و/أو حيتفظنا امل.سعطاء إلنا ز ألرناب ال مجم كي  نظافنا عمالب مرن
وأهرررارت الغالبىلرررب ال ظمرررى مرررن الرررفدود س  أل املررررنني  شررراركنل يف تنفىلررر  خطرررب عمرررجم  -117

مدر ررد. ومررن األمثوررب عوررى جلررا احلررالت الرريت تشررارا  ىلهررا منظمررات املرررنني أو اجملتمررع املرردين 
اسرات اخلاصب ناملرنني يف و ع خطر  عمرجم وطنىلرب نشريل الشرىلخنخب أو أ  سطرار متمرجم نالرىل

  عوى الم ىلد النطمت.
ويف عررردد مرررن البوررردال، أدت تورررا املشررراركب س  سةشررراء مؤسررررات خمممرررب، مرررن  بىلرررجم  -118

قررال  وطنىلررب لومرررنني،  شررةا  ىلهررا املرررننل وأجهررزة أخررفى نرردرجات متفاوتررب، إلرررب البوررد. 
ملرررال؛ ومرررن أهررريال املشررراركب األخرررفى املبوررر  عنهرررا التناصرررجم املباهرررف مرررع أعضررراء احلينمرررب أو ال  

واملشرراركب يف مررؤمتفات وطنىلررب ومنا ررد مرررتد فة نشرريل إلنررن  املرررنني، أو أهرريال أخررفى مررن آلىلررب 
املشاورات ال امب، إلىت عوى الم ىلد ات وىلمي؛ وسةشاء منترد ات وطنىلرب م نىلرب ناملررنني؛ وخمتورف 

  جهند التنعىلب من أججم تشجىلع مشاركب املرنني.
ملندمب يف الفدود عوى الستبىلال،  ين اخلرفوص ننتىلجرب ونالستناد س  تنلىلف امل ونمات ا -119

مفادهررا أل ال مررجم احليررنمي  ىلمرررا خيررص املرررنني  ررد اسةهرررد  طررب عمررجم مدر ررد وأل اعتمادهرررا 
 نانوررر  و رررع  واعتمررراد خطررر  عمرررجم وطنىلرررب وسرررنُّ  رررناةني ورسرررمل سىلاسرررات حمرررددة يف عررردد مرررن 

ب والرىلاسررراتىلب، إلىلثمرررا و جررردت، متىلرررجم س  البوررردال. نىلرررد أةررر   ررردر اتهرررارة س  أل األطرررف الناةنةىلررر
الةكىلررز عوررى  ضررا ا مرررن  بىلررجم الفعا ررب أو احلما ررب الجتماعىلرررب أو سسرراءة م اموررب املرررنني أو عررردم 
التمىلىلز يف ميال ال مجم، دول م اجلب اجملمنعب الياموب من احلنن  املدةىلب والرىلاسىلب والجتماعىلب 

ل مررجم احليررنمي  رررتهد    رررات م ىلنررب مررن املررررنني،  وال تمرراد ب والثنا ىلررب. وناملثررجم،  بررردو أل ا
كاحملترراجني س  الفعا ررب، دول األخرر  مبنظررنر الرررن واتعا ررب الرر    فاعرري  رراة  توررا اجملمنعررب 
و شمجم تننا احلالب المحىلب لومرنني واإلتىلاجا مل احملددة. ومع جلا  ونرى الةإلىلرَب التنجر   ارن 

  والرىلاساتىلب وأطف التنمىلب الجتماعىلب وال تماد ب.ت مىلمل منظنر الشىلخنخب يف األطف الناةنةىلب 
و برردو أل خطررب عمررجم مدر ررد  ررد عررززت مشرراركب املرررنني عوررى خمتوررف املرررتن ات. ومت  -120

العرةا  أ ضراب مبررا تها يف التنعىلرب حبالرب املرررنني، ننسرا جم منهرا عورى اخلمرنص سظهرار التمىلىلررز 
عوى أسا  الرن وسساءة م اموب املرنني. وه   خطنة هامب س  األمام ألل احلاجرب س  اتظهرار 

  من أهمل التحد ات اليت  ناجهها املرننل. د اعت  ت 
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 االستنتاجات والتوصيات -سادساا  
، سريفوق عردد المسرني ، للمررة األولرى، عردد األطفرال الرذي  2050بحلول عرام  -121

عاماا على صعيد العالم. وألي تحول ديمغرافي بهرذا الحجرم ترعرات  15تقل أعمارهم ع  
المسررتويات. وإذ يتواصررل تقرردنم سررلان العررالم فرري بعيرردة المرردى علررى المجتمررع علررى كافررة 

الس ، يتعرامم الشرا ل النرابع مر  بحعرد حقروق اإلنسران المررترف برذلك. فمر  الضرروري أن 
يلررون المنظررور التحليلرري جامعرراا مانعرراا وأن يشررمل المجموعررة اللاملررة مرر  حقرروق اإلنسرران 

  لسياسية أيضاا.االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوق اإلنسان المدنية وا
ويواجه المسنون عدداا م  التحديات الياصة في التمتع بحقوق اإلنسران ال برد مر   -122

معالجتهررا علررى وجرره السرررعة. فهنرران العديررد مرر  الممارسررات الجيرردة أو الواعرردة فرري تنفيررذ 
القررواني  القائمررة الترري أحبلاررش عنهررا بشررلن قضررايا مرر  قريررل وخررع اسررتراتيجيات أو خطررف عمررل 

مجرررال الرعايرررة، والحرررق فررري العمرررل، والحمايرررة االجتماعيرررة، وطنيرررة بشرررلن الشرررييوخة، وفررري 
والمسررراواة وعررردم التمييرررز، والوصرررول إلرررى العدالرررة، والعنرررف واالعترررداء، والتعلررريم والتررردريب 
والررتعلم مرردى الحيرراة، ومشرراركة المسررني ، وإتاحررة الوصررول، والتوعيررة.  يررر أن أيرراا مرر  تلررك 

ي معلومررررات، أو لررررم يرررررد إال القليررررل مرررر  المجرررراالت لررررم يلررررق تنرررراوالا مستفيضرررراا ولررررم تررررراد أ
المعلومرات عر  بعرل المسرائل الحاسرمة مثرل األهليرة القانونيرة، أو نوعيرة الرعايرة، أو الرعايرة 
الطويلررة األجررل، أو الرعايررة التسررلينية، أو تقررديم المسرراعدة إلررى خررحايا العنررف واإليررذاء، أو 

الحررق فرري مسررتوى معيشرري الئررق، سرررل االنتصرراف المتاحررة، أو االسررتقالل واالسررتقاللية، أو 
سيما السل . ويثير كل مجرال مر  هرذل المجراالت المرذكورة أعرالل مجموعرة مر  القضرايا  ال

والشوا ل المتعلقة بالحماية تستحق تحليالا متعمقاا. ويترّي  م  المعلومرات المقدمرة أيضراا أن 
يرردة علررى الصررعيد ثمررة خرررورة للتعرراون فيمررا برري  بلرردان الجنررول وإلررى ترررادل الممارسررات الج

  اإلقليمي ليحستنار بها في التنفيذ على المستوى الوطني مع مراعاة اليصوصيات اإلقليمية.
ويردو أن المعلومات الواردة تشير إلى أن تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة  -123

بالشررييوخة قررد تلررون لرره آثررار إيجابيررة علررى تمتررع المسررني  برررعل حقرروق اإلنسرران. ومررع 
ك، ال يزال التفاوت في التقردم المحررز فري تنفيرذ خطرة عمرل مدريرد والفجروات القائمرة ذل

برري  السياسررات والممارسررات معوقررات رئيسررية. وعررالوة علررى ذلررك، ورد فرري خطررة عمررل 
مدريرد عرردد مرر  اإل رارات إلررى حقرروق اإلنسران، إالّ أنهررا ليسررح صرلاا مرر  صررلون حقرروق 

سر  مر  منظرور إنمرائي باألسرام. ولرم تحقصرد بهرا اإلنسان وهي تتناول مسائل التقدم فري ال
معالجرررة الثغررررات التررري تعترررري الحمايرررة المتررروفرة، وهررري مررر  ثرررم  يرررر كافيرررة لضرررمان تمترررع 

  المسني  اللامل بحقوق اإلنسان.
وكانح مفوخة األمم المتحدة السابقة لحقوق اإلنسان قد استنتجح، فري تقريرهرا  -124
للمسررني ، أن الترتيرررات القائمررة لحمايررة حقرروق  بشررلن حالررة حقرروق اإلنسرران 2012 لعررام

اإلنسرران للمسررني   يررر كافيررة وأنرره يلررزم تلررريس ترردابير لتعزيررز نظررام الحمايررة الدوليررة، مثررل 
وخع صرك دولري جديرد ملررم لهرذل المسرللة ويأو واليرة جديردة مر  واليرات اإلجرراءات 

  .(E/2012/51م  الوثيقة  66الياصة )انظر الفقرة 
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وبالمثررل، اسررتنتف الفريررق العامررل المفترروو بررال العضرروية المعنرري بالشررييوخة، فرري  -125
، أن عيوبرراا تعتررري اآلليررات القائمررة الراميررة إلررى 2015دورترره السادسررة المعقررودة فرري عررام 

المسرررني  األهليرررةن المدنيرررة والسياسرررية واالجتماعيرررة واالقتصرررادية والثقافيرررة  ان ممارسرررةخرررم
(. وقحدمح مقترحات متنوعة A/AC.278/2015/2م  الوثيقة  8حة ممارسةا كاملة )انظر الصف

فيمررا يتعلرررق بالصرررلون والتررردابير الجديررردة، وفقررراا لواليررة الفريرررق العامرررل، حترررى فيمرررا يتعلرررق 
باتفاقية ميصصة أو برروتوكول اختياري التفاقية قائمة. وبما أن هذا التقرير وما خلص إليه 

، تردعو اليريررة 20ي24مل، عمالا بقررار المجلرس م  نتائف سوف يحعرض على الفريق العا
المسررتقلة الرردول إلررى تلثيررف جهودهررا بغرررض تحديررد أفضررل طريقررة لتعزيررز حمايررة حقرروق 
اإلنسان للمسني  وإلى النظر فري ميتلرف المقترحرات التري قحردمح، وال سريما منهرا اقترراو 

مرل علرى الجمعيرة وخع اتفاقية بشلن حقوق المسرني . ومر  المرلمول أن يعررض الفريرق العا
العامرررة فررري الوقرررح المناسرررب مقترحررراا يتضرررم  أمررروراا منهرررا العناصرررر األساسرررية التررري يتعيرررر  

وق المسرررني  وصرررون كررررامتهم التررري إدراجهرررا فررري صرررررك قانونررررري دولررري لتعزيرررز وحمايرررة حقررر
ته تتناولها اآلليات القائمة بصورة كافية مما يستلزم مزيداا م  الحماية الدولية وفق ما طلر ال

ن إوإذ .(7)2012كانون األوليديسمرر   20المؤرخ  139ي67الجمعية العامة في قرارها 
هنان إجماعاا على الحاجة إلى تعزيز حماية حقوق اإلنسران للمسرني ، وجرب التغلرب علرى 
اليالفررات القائمررة علررى وجرره السرررعة، بررالنظر إلررى الماليرري  مرر  المسررني  الررذي  ينتظرررون 

  اإلنسان إلى حقيقة واقعة.ترجمة تمتعهم بحقوق 
وإن إنشررراء مجلرررس حقررروق اإلنسررران واليرررةن اليريرررر المسرررتقل المعنررري بمسرررللة تمترررع  -126

يشلل نقلة نوعية مر  المنظرور االقتصرادي  2013المسني  بجميع حقوق اإلنسان في عام 
واإلنمررائي السررائد للشرررييوخة إلررى حتميررة اتئررررا  نهررف قرررائم علررى حقرروق اإلنسررران، يرررى فررري 

مسني  أ ياص قانوٍن، بدالا مر  مجررد مسرتفيدي ، لهرم حقروق محرددة يتعرّي  علرى الردول ال
جديرداا  وقد حّرن إنشاء الوالية أيضاا عمليرة جنيرف التري تلّقرح زخمراا .(8)أن تلفل تمتعهم بها

مرؤخراا بررقطالق مجموعرة أصرردقاء حقروق اإلنسرران للمسررني . ويؤمنرل أن يسررهم هرذا فرري زيررادة 
تعميررق المناقشررات علررى مسررتوى مجلررس حقرروق اإلنسرران وخررمان أن يحرقررين منترردى حقرروق 

   اإلنسان هذا هذل المسللة الهامة قيد نظرل وأن يشارن بنشاط في تشليل مجتمع الغد.
    

__________ 

)كنرردا، وسسررفا ىلجم، وسىلشررىلجم، وجنررنب صررنتاب منانررجم نرررب أصررنات  54اعت مررد النررفار نتمررن   مرررججم ني وبىلررب  (7)
   عضناب عن التمن  . 118الرندال، والنل ات املتحدة األمف يىلب(، مع امتناا 

ؤسرررررراء التنفىلرررررر  ني يف منظنمررررررب اةظررررررف نىلررررررال مفن ررررررب األمررررررمل املتحرررررردة الرررررررامىلب حلنررررررن  اتةرررررررال س  قورررررر  الف  (8)
ل "إلتمىلررررررب تررررررنة : ، ن نررررررنا2011كتررررررننف امل ررررررمت نالتنرررررررىلق، يف ةىلن ررررررنرا، يف تشررررررف ن األول/أ املتحرررررردة األمررررررمل

الت ررررررررررراول اتمنرررررررررررا ي يف أعنررررررررررراب الفنىلرررررررررررع ال رررررررررررفيب"، املتررررررررررراع عورررررررررررى هررررررررررر ا الرررررررررررفان :  يف اتةررررررررررررال إلنرررررررررررن 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/The%20Tunis%20Imperative

%20Pillay.pdf . 


