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  الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بالشيخوخة
  دورة العمل الثالثة

       ٢٠١٢أغسطس / آب٢٤-٢١نيويورك، 
  تقرير الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بالشيخوخة    

  )مالوي (كارميجانيت زنات : املقررة
  

  الدورةتنظيم   -أوال   
  اهتافتتاح الدورة ومد  -ألف   

نـشأ بقـرار اجلمعيـة العامـة     ُمـعامل املفتوح العضوية املعين بالـشيخوخة، ال  عقد الفريق ال    - ١
 لغرض تعزيز محاية حقوق اإلنسان لكبار السن، دورة العمل الثالثة للفريـق يف مقـر                ٦٥/١٨٢

ــن     ــرة مــ ــدة يف الفتــ ــم املتحــ ــسطس / آب٢٤ إىل ٢١األمــ ــدورة  . ٢٠١٢أغــ ــضمنت الــ وتــ
  .جلسات سبع
  .، نائب رئيس الفريق العامل)لكسمربغ(وافتتح الدورة ليو فابر   - ٢
  

  احلضور  -باء   
حضر الدورة ممثلـو الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة، وممثلـو هيئـات منظومـة األمـم                       - ٣

. املتحدة، كمـا حـضرها مراقبـون عـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة                    
، وهــي متاحــة علــى املوقــع الــشبكي  A/AC.278/2012/INF/1وتــرد قائمــة احلــضور يف الوثيقــة  

  .http://social.un.org/ageing-working-group/thirdsession.shtmlاملعنون 
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  انتخاب أعضاء املكتب  -جيم   
، انتخــب الفريــق العامــل   سطسغــأ/ آب٢١يف اجللــسة األوىل للــدورة، املعقــودة يف     - ٤

رئيسا للمكتب، وجاء ذلك يف أعقـاب اسـتقالة خورخيـه          ) األرجنتني(بالتزكية ماتيو ايسترميي    
  ).األرجنتني(و آرغوّي

مقــررة ) مــالوي(ويف اجللــسة نفــسها، انتخــب الفريــق العامــل جانيــت زنــات كــارمي     - ٥
  .للفريق

  
  لعمجدول األعمال وتنظيم ال  -دال   

ة نفسها أيضا، أقـر الفريـق العامـل جـدول األعمـال املؤقـت بالـصيغة الـواردة              يف اجللس   - ٦
  :، على النحو التايلA/AC.278/2012/L.1يف الوثيقة 
  .انتخاب أعضاء املكتب  - ١  
  .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى  - ٢  
ح العـضوية   مشاركة املنظمات غري احلكوميـة يف أعمـال الفريـق العامـل املفتـو               - ٣  

  .ين بالشيخوخةعامل
قـوق اإلنـسان لكبـار الـسن، وحتديـد الثغـرات            اخلـاص حب  اإلطار الدويل القائم      - ٤  

  .املوجودة على الصعيد الدويل
  .مسائل أخرى  - ٥  
جدول األعمال املؤقت لدورة العمل املقبلـة للفريـق العامـل املفتـوح العـضوية                 - ٦  

  .املعين بالشيخوخة
  .يراعتماد التقر  - ٧  

ويف اجللسة نفسها، أقـر الفريـق العامـل تنظـيم األعمـال املقتـرح لـدورة العمـل الثالثـة،                - ٧
  .باإلنكليزية فقطأعدت على النحو الوارد يف ورقة غري رمسية 

  
مــشاركة املنظمــات غــري احلكوميــة يف أعمــال الفريــق العامــل املفتــوح العــضوية      -هاء   

  املعين بالشيخوخة
لمنظمـات غـري احلكوميـة الـواردة        لعتمـاد   االمـنح   أيـضا   ته األوىل   سلـ قرر الفريـق يف ج      - ٨

  : العملةيف دورللمشاركة أدناه 
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  )فرنسا/بلجيكا(منرب أوروبا للشيخوخة   
  )نيبال(املؤسسة النيبالية للشيخوخة   
  )الواليات املتحدة األمريكية(االحتاد األمريكي لبحوث الشيخوخة   
  )الكامريون(سنني عاية امل لريةالكامريونالرابطة   
  )أستراليا(القديس لورانس أخوية   
الواليــات املتحــدة (للــشيخوخة احللــول املرتليــة لكبــار الــسن  املركــزي جملــس إنــديانا   

  )األمريكية
  )شيلي(مركز شيلي للتدريب والتطوير   
  )فرنسا/بلجيكا(املسنني االحتاد األورويب للمتقاعدين و  
  )كندا(احتاد كيبيك للعمر الذهيب   
  )فيجي(جملس فيجي للخدمة االجتماعية   
  )أوروغواي(الشيخوخة بعلم املتعدد التخصصات املعين سباين األمريكي اإلفريق ال  
  )اهلند(املؤسسة اهلندية ملساعدة املسنني   
  )سري النكا(املؤسسة السريالنكية ملساعدة املسنني   
  )أستراليا(اهلادئ  فرع آسيا واحمليط - للتنمية االجتماعية الدويلاالحتاد   
  )إسرائيل(املسنني مركز تسخري القانون خلدمة   
  )الواليات املتحدة األمريكية(التحالف الوطين لتقدمي الرعاية   

  
  الوثائق  -واو   

ــا   - ٩ ــرد قائمــة الوث ــة للفريــق العامــل يف املوقــع    ئت ق الــيت ُعرضــت علــى دورة العمــل الثالث
  .http://social.un.org/ageing-working-group/thirdsession.shtml: املعنونالشبكي 
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ــدويل    -ثانيا    ــار ال ــائم اإلط ــد    اخلــاص حبالق ــسن، وحتدي ــار ال ــسان لكب ــوق اإلن ق
  الثغرات املوجودة على الصعيد الدويل

 مـن جـدول أعمالـه يف جلـساته األوىل إىل الـسابعة مـن         ٤نظر الفريق العامـل يف البنـد          - ١٠
وأجـرى الفريـق   . ٢٠١٢ أغسطس/ آب٢٤ إىل ٢١دورة العمل الثالثة، املعقودة يف الفترة من      
  .مناقشة عامة للموضوع يف جلسته األوىل

وخـــالل اجللـــسة األوىل اســـتمع الفريـــق إىل بيانـــات أدىل هبـــا ممثلـــو االحتـــاد األورويب   - ١١
ــسرا وا ــد      وسويـ ــل وتايلنـ ــتراليا والربازيـ ــان وأسـ ــة واليابـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــصني والواليـ لـ

واألرجنــتني وإندونيــسيا واهلنــد وجنــوب أفريقيــا وماليزيــا وغانــا وكوســتاريكا وكنــدا وتركيــا  
  .والفلبني وهولندا وبنغالديش وباكستان والسلفادور وأوروغواي

رابطـــة : ظمـــات غـــري احلكوميـــة التاليـــة ويف اجللـــسة نفـــسها، أدىل ببيانـــات ممثلـــو املن   - ١٢
ــة  ــة     ،املتقاعــدين األمريكي ــسن؛ والرابطــة الدولي ــار ال ــة عــن التحــالف العــاملي حلقــوق كب  بالنياب

ملـــساعدة املـــسنني، واالحتـــاد الـــدويل للتـــدبري املـــرتيل؛ واجمللـــس الـــدويل للرعايـــة االجتماعيـــة،  
ــشائخني   ــة ال ــســيلفر إن(ومؤســسة رعاي ــة ملــ )غن ــشبكة العاملي ستخدمي العــالج النفــسي يف  ، وال

  .احلاضر واملاضي
  

  “التمييز على أساس السن”: حلقة نقاش بعنوان    
أغـسطس، عقـد الفريـق العامـل حلقـة نقـاش يف             / آب ٢١يف اجللسة الثانية املعقودة يف        - ١٣

، قــام بإدارهتــا تــشارلز رادكليــف، مــن مفوضــية األمــم “التمييــز علــى أســاس الــسن”موضــوع 
: وقدم عروضا يف حلقة النقاش أعضاء فريـق املناقـشة التـاليني           .  حلقوق اإلنسان  املتحدة السامية 

ــا      ــة يف جامعــة البالت ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــدرو مورالشــييت، أســتاذ احلقــوق االقت أليخان
؛ ولـــويز )أســتراليا (العمــري  ، وســوزان رايــان، املفوضــة املعنيــة مبــسألة التمييــز       )األرجنــتني (

  ).أيرلندا( رئيس منرب أوروبا للشيخوخة ريتشاردسون، نائبة
مــع أعــضاء فريــق املناقــشة شــارك فيــه ممثلــو حــوارا الفريــق العامــل بعــد ذلــك أجــرى و  - ١٤

األرجنـــتني والـــسلفادور، واللجنـــة االقتـــصادية شـــيلي والربازيـــل والـــسويد والنمـــسا وكنـــدا و
ــض      ــشة أي ــة البحــر الكــارييب، وشــارك يف املناق ــة ومنطق ــو املنظمــات غــري   ألمريكــا الالتيني ا ممثل

ــة  ــة التالي ــة  : احلكومي ــة  ؛االحتــاد األورويب ملراكــز البحــوث واملعلومــات الطائفي  املؤســسة الدولي
الــشبكة الدوليــة ملنــع إســاءة معاملــة  لرعايــة املــسنني؛  يــةؤســسة الكامريونامل ؛ملــساعدة املــسنني

عـاملي بـشأن الـشيخوخة       الفهود الرماديـة؛ مؤسـسة العمـل ال        ؛ مؤسسة املستقبل اجلديد   ؛املسنني
  ).جنوب أفريقيا(واخلرف 
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  “االستقالل الذايت والعيش دون اتكال والرعاية الصحية”حلقة نقاش بعنوان     
 عقد الفريق العامل حلقـة نقـاش يف         ،أغسطس/ آب ٢٢يف اجللسة الثالثة، املعقودة يوم        - ١٥

  .“االستقالل الذايت والعيش دون اتكال والرعاية الصحية”موضوع 
كاوي، العـضوة يف اجمللـس الـوطين حلقـوق اإلنـسان            املت إدارة حلقة النقاش جناة      وتولَّ  - ١٦

راي، الباحثــة يف جمــال  وقــدم عروضــا خــالل حلقــة النقــاش كــل مــن أمانــدا مــاك  . يف املغــرب
، وهورسـت كرومبـاخ،     )هيومان رايـتس ووتـش    (رصد حقوق اإلنسان    مبحقوق ذوي اإلعاقة    

 إيليين جورجـانتيز، املوظفـة والباحثـة القانونيـة مبنـرب أوروبـا              -، وأثينا   )أملانيا(مدير دار للرعاية    
  .للشيخوخة

الفريق العامل بعد ذلك حواراً مع أعضاء فريق املناقشة شارك فيه ممثلـو أملانيـا        أجرى  و  - ١٧
ــة        ــسويد واللجن ــل وكوســتاريكا وإســرائيل وتوغــو والنمــسا وال ــدا والربازي ــتني وهولن واألرجن

وشـارك يف احلـوار أيـضا ممثلـو املنظمـات           . ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب     االقتصادية  
املؤســسة الدوليــة ملــساعدة املــسنني؛ مجعيــة لوريتــو؛ مؤســسات اجملتمــع  : غــري احلكوميــة التاليــة

لتقـدمي  املفتوح؛ املبادرة الدولية للرعاية التسكينية؛ االحتاد الدويل للشيخوخة؛ التحالف الوطين           
؛ الشبكة الدوليـة ملـستخدمي العـالج النفـسي يف احلاضـر واملاضـي؛             )الواليات املتحدة (عاية  الر

الرابطــة الدوليــة لــدور وخــدمات رعايــة املــسنني؛ الــشبكة الدوليــة ملنــع إســاءة معاملــة املــسنني، 
  .الرابطة الدولية لعلم الشيخوخة وطب املسنني

  
ن االجتمـــاعي وســـبل احلـــصول العـــيش بكرامـــة، وكفالـــة األمـــ”حلقـــة نقـــاش بعنـــوان     

  املوارد  على
أغــسطس، عقــد الفريــق العامــل حلقــة نقــاش / آب٢٢يف اجللــسة الرابعــة، املعقــودة يف   - ١٨

  .“االجتماعي وسبل احلصول على املواردالضمان العيش بكرامة، وكفالة ”بعنوان 
وقـّدم  . وخةت إدارة احللقة لويز ريتـشاردسون، نائبـة رئـيس منـرب أوروبـا للـشيخ               وتولَّ  - ١٩

 ميت كيار هيـسيالغر، رئيـسة قـسم القـانون والـشؤون الدوليـة بـوزارة              -عروضا كل من آين     
؛ وأليخاندور مورالشـييت، أسـتاذ احلقـوق االقتـصادية          )الدامنرك(دماج  إلالشؤون االجتماعية وا  

ــا    ــة البالت ــة يف جامع ــة والثقافي ــتني(واالجتماعي ــضوة يف اجمللــ  امل، وجنــاة )األرجن س كــاوي، الع
  .الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرب

الفريق العامل بعد ذلك حواراً مع أعضاء فريق املناقشة شارك فيه ممثلـو أملانيـا        أجرى  و  - ٢٠
وماليزيا والصني وتوغو وإسـرائيل واليابـان وأوروغـواي والـسودان وغانـا والـسلفادور وكنـدا                 

:  التاليــةنظمــات غــري احلكوميــة وشــارك يف املناقــشة ممثلــو امل . وشــيلي والربازيــل وكوســتاريكا 
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رابطة العمل العاملي بشأن الشيخوخة؛ املؤسسة الدوليـة ملـساعدة املـسنني، ومؤسـسة املـستقبل                
ــة       ــذهيب، مجعي ــة املــسنني، احتــاد كيبيــك للعمــر ال ــع إســاءة معامل ــة ملن ــشبكة الدولي اجلديــد، وال

  . الرابطة الدولية لعلم الشيخوخة وطب املسنني،لوريتو
  

  “إساءة املعاملة والعنف”قاش بعنوان حلقة ن    
أغسطس، عقـد الفريـق العامـل حلقـة نقـاش           / آب ٢٣يف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف        - ٢١

  .“إساءة املعاملة والعنف”يف موضوع 
ــم        - ٢٢ ــسؤولة يف مفوضــية األم ــة النقــاش ماريــت كــوهنن شــرايف، امل وتولّــت إدارة حلق

 إيلـيين جورجـانتيز، املوظفـة       -عروضـا كـل مـن أثينـا         وقـدم   . املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان     
ــشيخوخة   ــا للـ ــة مبنـــرب أوروبـ ــة القانونيـ ــدويل  .  و ك؛والباحثـ ــاد الـ ــاذران، رئـــيس االحتـ ر غانغـ

 ألكادمييـة حقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين؛           ة املـشارك  ةرتن، املدير اللشيخوخة؛ وكلوديا م  
  .نة الوطنية حلقوق اإلنسان يف نيجرييا التنفيذي للجاألمنيوبيم أنغيو، أستاذ القانون و

شــارك فيــه ممثلــو مــع أعــضاء فريــق املناقــشة   الفريــق العامــل بعــد ذلــك حــواراً  أجــرى  - ٢٣
الربازيل وكوستاريكا والـسنغال وكنـدا واألرجنـتني وإسـرائيل واليابـان وقطـر واهلنـد وهولنـدا                  

ملناقــشة أيــضا ممثلــو   وشــارك يف ا. وباكــستان وغانــا وتوغــو وأوروغــواي والنمــسا والنيجــر     
ورابطة العمـل العـاملي     ،  )سيلفر إنننغ (مؤسسة رعاية الشائخني    : املنظمات غري احلكومية التالية   

والــشبكة الدوليــة ملنــع إســاءة معاملــة بــشأن الــشيخوخة؛ واملؤســسة الدوليــة ملــساعدة املــسنني؛ 
  .املسنني، ورابطة الفتيات املسيحيات يف نيجرييا

  
  “سبل الوصول إىل القضاء”حلقة نقاش بعنوان     

 عقـد الفريـق العامـل حلقـة نقـاش      ،أغـسطس / آب٢٣يف اجللسة السادسة املعقـودة يف     - ٢٤
  .“سبل الوصول إىل القضاء”يف موضوع 

كنـز، احملامية واملستـشارة القانونيـة للرابطـة الدوليـة          دل أ ْيجِت إدارة حلقة النقاش     وتولَّ  - ٢٥
من تـشارلز سـاباتينو، مـدير جلنـة القـانون والـشيخوخة              وقدم عروضا كل     .حلقوق كبار السن  

التابعة لرابطة احملامني األمريكيني؛ وكلوديا مارتني، املديرة املشاركة ألكادميية حقوق اإلنـسان            
  .والقانون اإلنساين

الفريق العامل بعد ذلك حـواراً شـارك فيـه ممثلـو أوروغـواي وجنـوب أفريقيـا                  أجرى  و  - ٢٦
ــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر   واألرجنـــتني وكنـــدا وك ــتاريكا، واللجنـــة االقتـــصادية ألمريكـ وسـ

تـسخري القـانون    مركـز   : وشارك يف احلوار أيضا ممثلو املنظمات غري احلكومية التاليـة         . الكارييب
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 الرابطــة ؛ مؤســسة املــستقبل اجلديــد؛ رابطــة بــرين للــدعم يف الواليــات املتحــدةاملــسنني؛خلدمــة 
 املـسنني، الـشبكة الدوليـة ملـستعملي الطـب النفـسي يف احلاضـر                الدولية لعلم الشيخوخة وطب   

 الشبكة الدولية ملنـع إسـاءة معاملـة املـسنني،           ؛)نغنسيلفر إن  (نيخائ مؤسسة رعاية الش   ؛واملاضي
حامي كبـار الـسن؛     لــمُ  األكادميية الوطنيـة     ؛والرابطة العاملية للتعليم؛ احتاد كيبيك للعمر الذهيب      

  . التحالف النسائي الدويل؛دة كبار السناملؤسسة الدولية ملساع
  

  مناقشات بشأن السبيل الذي يتبع يف املستقبل    
ــساب   - ٢٧ ــسة ال ــشة   / آب٢٤ة، املعقــودة يف عيف اجلل ــق العامــل مناق أغــسطس، أجــرى الفري

بالنيابـة  (بشأن السبل اليت تتبع يف املستقبل، أدىل خالهلا ببيانات وفود كـل مـن بوركينـا فاسـو                   
ــدول ا  ــةعــن ال ــسرا،    )ألفريقي ــسويد، سوي ــة، ال ــة فرتويــال البوليفاري ، االحتــاد األورويب، مجهوري

األرجنتني، أوروغواي هولندا الواليات املتحدة اليابان ألبانيا شيلي الـسلفادور ماليزيـا الربازيـل     
وأدىل ببيانات أيضا ممثلو كل من املنظمات غـري احلكوميـة           . كوستاريكا املكسيك كندا الصني   

 املؤسـسة الدوليـة ملـساعدة     ؛رابطة اململكة املتحدة للمسنني، االحتاد الـدويل للـشيخوخة        : التالية
 الرابطـة الدوليـة لعلـم الـشيخوخة         ؛ التحالف النسائي الدويل   ؛ مؤسسة املستقبل اجلديد   ؛املسنني

 املركــز الــدويل لدراســات طــول ؛ الــشبكة الدوليــة ملنــع إســاءة معاملــة املــسنني ؛وطــب املــسنني
 ؛ رابطـة العمـل العـاملي بـشأن الـشيخوخة     ؛بالنيابة عن التحـالف العـاملي حلقـوق املـسنني      ،العمر

  .رابطة املتقاعدين األمريكية
ر الـرئيس الوفـود بـأن النظـر يف جـدول األعمـال املؤقـت ألي        كَّـ ويف اجللسة نفسها، ذَ   - ٢٨

أثنـاء انعقـاد    ة العامة   للجمعيدورات عمل يعقدها الفريق العامل مستقبالً سيتم يف اللجنة الثالثة           
  .“التنمية االجتماعية”حتت بند جدول األعمال املعنون وذلك الدورة السابعة والستني 

    
  ملخص الرئيس للنقاط الرئيسية اليت تناولتها املناقشات  -ثالثا   

يف اجللسة األوىل، وافـق الفريـق العامـل علـى إدراج ملخـص الـرئيس للنقـاط الرئيـسية                    - ٢٩
ــيت  ــتال ــدورة   تناوهل ــدم إىل ال ــر يق ــدم    . ا حلقــات النقــاش يف تقري ــي نــص امللخــص املق وفيمــا يل
  :الرئيس من
  

  مقدمة    
أنشأت اجلمعية العامـة الفريـق العامـل املفتـوح العـضوية املعـين بالـشيخوخة يف كـانون                     
 من أجل النظر يف اإلطار الـدويل القـائم اخلـاص حبقـوق اإلنـسان لكبـار        ٢٠١٠ديسمرب  /األول
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يف  تكون موجودة فيه وأفضل السبل اليت تتبع يف معاجلتـها، مبـا           اليت قد   ديد الثغرات   السن، وحت 
  .ذلك النظر، حسب االقتضاء، يف إمكانية وضع صكوك واختاذ تدابري جديدة

، وأعقبــها ٢٠١١فربايــر /وقــد عقــد الفريــق العامــل دورتــه التنظيميــة األوىل يف شــباط   
التمييز والتمييز املتعـدد األوجـه؛      : رئيسية هي تا حول مخسة موضوعات     معقد دوريت عمل نظ   

واحلــق يف التمتــع بــأعلى مــستوى ميكــن بلوغــه مــن الــصحة العقليــة والبدنيــة؛ والعنــف وســوء    
. املعاملة؛ واحلماية االجتماعية واحلق يف الـضمان االجتمـاعي؛ والـسن واالسـتبعاد االجتمـاعي              

لة الراهنـة حلقـوق اإلنـسان لكبـار      حوارات بشأن احلا  ووتضمنت دوريت العمل حلقات نقاشية      
ويف معـرض مناقـشاهتم للمـدى الـذي     . خرباء من كافـة أحنـاء العـامل   أفرقة  فيها  تالسن، شارك 

وصلت إليه السياسات واملمارسات والتشريعات اليت تتناول حقوق اإلنسان للمسنني، أعـرب            
م الـذي حيظـى بـه كبـار         أعضاء أفرقة املناقشة عما يشعرون به من قلق إزاء عدم كفاية االهتمـا            

وأشــاروا إىل . الــسن وبــطء اإلجــراءات الــيت تتخــذ لــصاحلهم علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل
  .أوجه القصور اليت تعتري اآلليات القائمة

  
  نظرة عامة    

استمدت الدورة الثالثة للفريق العامل موضوعاهتا مـن االستفـسارات الـيت تقـدمت هبـا               
إىل تنـاول بعـض القـضايا احملـددة       الـدورة أيـضا     عادت  و الثانية؛   الدول األعضاء يف دورة العمل    

. من أجل زيادة فهم أبعادها وتقدمي خيارات إضافية مبنية على الـرباهني يف سـبيل التـصدي هلـا     
التمييـز علـى أسـاس      : وتألفت دورة العمل من حلقـات نقـاش تفاعليـة للخـرباء يف موضـوعات              

تكـال والرعايـة الـصحية؛ والعـيش يف كرامـة وكفالـة             السن؛ واالستقالل الـذايت والعـيش دون ا       
وجــرى يف حلقــة . الــضمان االجتمــاعي وســبل الوصــول إىل املــوارد؛ وســوء املعاملــة والعنــف  

  .نقاش خامسة استكشاف موضوع جديد هو حتديداً، كفالة سبل الوصول إىل القضاء
ول األعـضاء،   وكان واضـحاً مـن زيـادة املـشاركة يف دورة العمـل الثالثـة مـن قبـل الـد                      

ســيما مــن أفريقيــا وآســيا، أن مــسألة تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها، بوصــفها عناصــر      وال
أساسية يف إقامة جمتمع شـامل جلميـع أفـراده يـشارك فيـه كبـار الـسن مـشاركة كاملـة وبـدون                        

كمـا شـهد    . متييز، مسألة موضع اهتمام للدول األعـضاء وأهنـا توليهـا جانبـاً كـبرياً مـن األمهيـة                  
عـدد منظمـات اجملتمـع املـدين املـشتركة يف املناقـشات اقتـرن بارتفـاع                زيـادة كـبرية يف      حلضور  ا

  .مستوى وجودة مداخالهتا والوثائق اليت تقدمت هبا
والحظ عديد من البلدان، يف البيانات العامة اليت أديل هبا، أن املعايري واملبادئ الدوليـة                 

كبار السن، مبا يف ذلك احلق يف الصحة والـضمان          القائمة يف جمال حقوق اإلنسان تنطبق على        
وأن أوجه القصور القائمة حاليا يف محايـة حقـوق           االجتماعي وحظر ارتكاب العنف والتمييز،    
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وأبـرزت  . يـق اآلليـات القائمـة بـشكل أكثـر فعاليـة           بطكبار السن ميكن أن تعاجل إذا ما جـرى ت         
 البنــاء علــى املبــادرات القائمــة علــى   كيفيــةةســاالوفــود أمهيــة ُمــشاطرة أفــضل املمارســات ودر 

 الرئيسية اليت حتـدث     ملد الوطين واإلقليمي واألقاليمي والدويل من أجل التعامل مع العوا         ُعصُّال
  .اليت يتعرضون هلاالعمري بسببها الثغرات يف محاية كبار السن وأوجه التمييز 

ن احلمايــة وركــز عــدد آخــر مــن البلــدان اهتمامــه علــى ضــرورة إســباغ قــدر أكــرب مــ    
حقــوق اإلنــسان لكبــار الــسن، منبــهني يف ذلــك إىل الثغــرات املعياريــة واحلمائيــة علــى الــشاملة 
وذكر بعض الوفود أنـه ولـئن كانـت اتفاقيـات حقـوق اإلنـسان القائمـة تنطـوي علـى                     . القائمة

إمكانيات كبرية لتعزيز ومحاية حقوق كبـار الـسن، ال جيـري االسـتفادة مـن هـذه اإلمكانيـات                    
أن اإلطار الدويل القائم غري حمدد بالقدر الكايف فيما يتعلـق بتـوفري احلمايـة الوافيـة                  يا، كما عمل

ودعــا بعــض املــتكلمني إىل صــياغة صــك دويل جديــد أشــاروا إليــه مبــسمى، اتفاقيــة  . للمــسنني
األمم املتحدة حلقوق كبار السن، من أجل إجياد معاهدة ملزمة تصاغ يف إطارها حقوق كبـار                

  . فيها بتعزيز هذه احلقوق ومحايتها وتأمينهاطرافلتزامات الدول األالسن وا
ر بعض ممثلي منظمات وشبكات اجملتمع املدين من أن التمييز علـى أسـاس الـسن                وحذَّ  

قابل بتـسامح واسـع النطـاق يف أحنـاء العـامل، وأن كبـار الـسن ال يزالـون إىل                     والتمييز العمري يُ  
ونــادوا بوضــع اتفاقيــة . وء املعاملــة واحلرمــان واإلقــصاءحــد بــالغ يــشعرون هبــشاشتهم إزاء ســ 

. حلقوق كبار الـسن باعتبـار أن ذلـك هـو الـسبيل العملـي الوحيـد لتـأمني محايـة هـذه احلقـوق                        
وحثت منظمـات وشـبكات اجملتمـع املـدين الـدول األعـضاء علـى مواصـلة ودعـم التحـاور مـن                     

 احتياجـات كبـار الـسن يف الـسياسات       خالل الفريق العامل، والتأكد من أنه جيري التعـبري عـن          
ــع          ــى مجي ــة األساســية عل ــدمي اخلــدمات االجتماعي ــيط وتق ــة ويف ختط ــة والدولي ــة الوطني اإلمنائي

  . املستويات
وقوبــل بالترحيــب مــن جانــب عــدة دول اخليــار املتعلــق بتعــيني مقــرر خــاص أو خــبري    
رر اخلـاص ميكـن أن ينـاط     ورئي أن املق  . لس حقوق اإلنسان ُيعىن حبقوق كبار السن      جملمستقل  

ــايري          ــشأهنا، ووضــع مع ــشورة ب ــدمي امل ــسن وتق ــار ال ــة بكب ــة املتعلق ــة دراســة ورصــد احلال مبهم
ل واملتـساوي جبميـع حقـوق اإلنـسان         مـ اكع كبار الـسن ال    توممارسات جيدة تستهدف حتقيق مت    

  .واحلريات األساسية دون متييز
ر السن يف صلب األطـر القائمـة   وأشار كثري من املتكلمني إىل فكرة إدراج حقوق كبا     

يف جمال حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك، عمليـات االسـتعراض الـدوري الـشامل واألنـشطة الـيت                     
تضطلع هبا اهليئات التعاهديـة واملكلفـون يف إطـار الواليـات اخلاصـة، وكيانـات األمـم املتحـدة                    

مــن قبــل شاركة املــزيــادة مقــدار ودعــت الوفــود إىل . هجاً قائمــة علــى احلقــوقـالــيت أقــرت ُنــ
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املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وإىل تكثيف التعاون مـع اجلهـات الفاعلـة يف اجملتمـع املـدين         
  .أحوال كبار السنحتسني والقطاع اخلاص يف سبيل 

واتفق ممثلو منظمات وشبكات اجملتمع املدين على اإلحلاحية اليت تكتـسيها حالـة كبـار         
 مناقـشات شـاملة ذات مغـزى داخـل األمـم املتحـدة بـشأن        السن وضرورة االستمرار يف إجراء   

قضايا الشيخوخة، وأن يتم ذلك من خالل العمـل اجلـوهري الـذي يـضطلع بـه الفريـق العامـل               
وأشـاروا أيـضا إىل األمهيـة الـيت تكتـسيها الـدورة احلاديـة               . املفتوح العضوية املعـين بالـشيخوخة     

ــة، املقــرر ع  وواخلمــس ــة االجتماعي ــة التنمي ــر /قــدها يف شــباط ن للجن ــه  ٢٠١٣فرباي ــار أن ، باعتب
  .)١(سيجري فيها االستعراض والتقييم العامليان الثانيان خلطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة

  
  ملخصات حلقات النقاش    
  ١حلقة النقاش     
  التمييز على أساس السن    

حــدة الــسامية األمــم املتمفوضــية أدارهــا تــشارلز رادكليــف، رئــيس قــسم القــضايا العامليــة يف  (
  )حلقوق اإلنسان

ــدرو مو    ــع أليخان ــاألرجنتني،     رأطل ــرس ب ــوينس أي ــة ب ــانون يف جامع الشــييت، أســتاذ الق
ــدات الدوليــة حلقــوق           ــز املــشمولة باملعاه ــة بعــدم التميي ــى األحكــام املتعلق ــق العامــل عل الفري

فاقيـة حقـوق    يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، وات                 ،اإلنسان، وحتديداً 
وقـال إن  .  يف منظومة البلدان األمريكيـة  ةاألشخاص ذوي اإلعاقة، وعلى األحكام غري التمييزي      

االتفاقية األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان ال ُتـدرج الـسن باعتبـاره أحـد األسـباب الـيت جيـري علـى                        
هـدات  وأنه يف حـني ُيـذكر الـسن صـراحة يف تعليقـات عامـة خمتلفـة علـى املعا                   . أساسها التمييز 

الدولية حلقوق اإلنسان، ال تزال املسألة غري حمسومة فيما يتعلق مبـا إذا كانـت هـذه اإلشـارات            
واسترسل قائال إن التعليقات العامة تعامل من جانب بعـض الـدول            . كافية من الناحية املعيارية   

الـسن يف   األعضاء باعتبارها غري ملزمة، وأن الدول األعضاء نادرا ما ُتدرج إشارات إىل كبـار               
واختتم السيد مورالشييت مالحظاً أن وجود اتفاقيـة        . التقارير اليت تقدمها إىل اهليئات التعاهدية     

إعادة التأكيد على املبـادئ     ) أ: (دولية بشأن حقوق كبار السن ميكن أن يكون متضمناً ملا يلي          
توضـيح  ) ج(؛  اعتبار كبار السن فئة مستحقة للحماية     ) ب(األساسية للمساواة وعدم التمييز؛     

االعتـراف بكبـار الـسن ومحايتـهم مـن التمييـز       ) هـ(توفري إطار للعمل؛   ) د(مسؤوليات الدولة؛   
__________ 

منـشورات األمـم املتحـدة،      ( ٢٠٠٢ أبريـل / نيـسان  ١٢‐٨ العامليـة الثانيـة للـشيخوخة، مدريـد          تقرير اجلمعية   )١(  
  .، املرفق الثاين١الفصل األول، القرار ) E.02.IV.4رقم املبيع 
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كفالـة قيـام آليـة لتقـدمي التقـارير          ) ز(صياغة والية العتماد تدابري خاصـة؛       ) و(املتعدد األوجه؛   
  .واملساءلة
لة التمييــز وعرضــت لــويز ريتــشاردسون، نائبــة رئــيس منــرب أوروبــا للــشيخوخة، مــسأ   

وقالـت إنـه رغـم وجـود التـشريعات الـصادرة يف االحتـاد األورويب، مل يـتم              . العمري يف أوروبا  
. بــشكل كــاٍف التعامــل مــع وجــوه عــدم املــساواة علــى أســاس الــسن يف مجيــع أحنــاء االحتــاد     

ــاقٍ يف جمــاالت العمــل، و    ــز ب ــرص العمــل اإلعــالن عــن  يف وأكــدت أن التميي د يف يتجــسَّو، ف
غـري  . لقائمة اليت حتول دون الوصول إىل اخلدمات املاليـة والتـأمني الـصحي التكميلـي     احلواجز ا 

ورأت أنـه مـن املمكـن أن يقـوم متييـز           . أهنا أشارت إىل وجود ممارسات جيدة يف هذه اجملاالت        
متعدد األوجه علـى أسـاس الـسن، علـى النحـو املتمثـل يف التمييـز الـذي تتعـرض لـه املـسّنات،                         

وبغيـة  . ات السن، والسحاقيات واملثليات ومغايرات اجلـنس الكـبريات الـسن          واملهاجرات كبري 
التصدي هلذه القضايا، عرضت السيدة ريتشاردسون عدة توصيات على الفريق العامل تـشمل             

اعتماد تشريعات فعالة ملكافحة التمييز علـى أسـاس الـسن يف سـبل احلـصول علـى                  ) أ(: يلي ما
افحة القولبة الذهنيـة بـشأن وضـعية العـامالت الكـبريات            مك) ب(السلع واخلدمات األساسية؛    

التــشاور مــع املنظمــات غــري احلكوميــة يف حتديــد مفــاهيم احلقــوق األساســية؛    ) ج(يف الــسن؛ 
زيادة فهم احلواجز اليت تـصادفها كـبريات الـسن الـاليت تتعرضـن للتمييـز املتعـدد الوجـوه؛                     )د(
صول علـى الرعايـة الـصحية واخلـدمات املاليـة؛           رصد التمييز العمري فيما يتعلق بسبل احل      ) هـ(
  .“االقتصاد الفضي”إزالة احلواجز اليت تعترض ) و(

 يف أسـتراليا، جتربتـها      العمـري وشرحت سوزان رايـان، املفوضـة املعنيـة مبـسألة التمييـز               
وناقشت االجتاهات واحلواجز التمييزية يف أمـاكن       . على أساس السن  فيما يتصل مبسألة التمييز     

، فـضالً عـن     نيملاأجـور العـ   يف  مل املوجودة يف أستراليا، مبـا يف ذلـك التمييـز يف التوظيـف و              الع
وحاججــت يف ضــرورة وجــود قــوة عاملــة كــبرية الــسن يف  . املــسائل املتعلقــة حبمايــة الــدخول

اسـتيعاب الزيـادة يف سـن التقاعـد؛     ) ب(الوفاء باحتياجات سوق العمل؛ ) أ(أستراليا من أجل    
والحظــت أن اللجنــة األســترالية لإلصــالح . ليف الــشيخوخة علــى االقتــصادختفــيض تكــا) ج(

القانوين كلفـت بـالنظر يف القـوانني الـيت تتـضمن التمييـز علـى أسـاس الـسن، مبـا فيهـا القـوانني                 
املتعلقة باملعاشات التقاعدية واملساعدات األسرية ودعـم األبنـاء والـضمان االجتمـاعي والعمـل               

 قــانون التمييــز مبوجــبذلــك مــن التــشريعات ذات الــصلة املــستثناة والتــأمني واألجــور وســوى 
ونـادت الـسيدة رايـان بإدخـال إصـالحات علـى نظـام الرعايـة          . ٢٠٠٤على أساس السن لعام     

مـستهلك؛  للإدخـال مؤشـرات لرصـد تنفيـذ الرعايـة املوجهـة             ) أ: (الصحية، وأوصـت مبـا يلـي      
تطوير مؤشرات موزعة، علـى األقـل، علـى    ) ج(تطوير الربامج التدريبية ملقدمي الرعاية؛      ) ب(

 االقتــصادية -أســاس نــوع اجلــنس والعــرق واإلثنيــة والتوجــه اجلنــسي، والوضــعية االجتماعيــة  
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لـضمان بـث الثقـة      “ النطـاق العـريض لكبـار الـسن       ”حتـسني فعاليـة مبـادرة       ) د(وحمل اإلقامـة؛    
لـصحيني يف جمـال حقـوق       تـوفري تـدريب العـاملني ا      ) هــ (لدى املسنني كمـستعملني لإلنترنـت؛       

ــسان ــسن،        . اإلن ــار ال ــة لكب ــة املالي ــواد للتوعي ــداد م ــى ضــرورة إع ــان عل ــسيدة راي وشــّددت ال
ــز يف أســتراليا مــن أجــل       ــة ملكافحــة التميي ــدعوة إىل إدمــاج مخــسة قــوانني احتادي واختتمــت بال

س تسهيل القوانني ذات الصلة وإسباغ احلماية على كبـار الـسن مـن التمييـز ضـدهم علـى أسـا         
  .التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية

ويف سياق احلوار التفاعلي، شّدد عديد من الـدول األعـضاء ومنظمـات اجملتمـع املـدين                 
 احملورية اليت تتبوأها اجملاالت املتعلقة بالتمييز على أساس الـسن، علـى النحـو الـذي                 على املكانة 

وقـدم بعـض الوفـود منـاذج لالسـتجابات الـسياساتية الـيت اختـذهتا                . أبرزه أعـضاء فريـق املناقـشة      
 العمــل وســوق العمالــة، قــضاياحكومــاهتم، مــن قبيــل قــوانني مكافحــة التمييــز الــيت تتــصدى ل  

 الذهنيـة بـشأن كـرب الـسن؛ واإلجـراءات الـساعية إىل              قولبـة مية إىل التغلـب علـى ال      والتدابري الرا 
 لكبار السن، لضمان سبيل وصـول مـضمون         ةإقامة اجملتمعات واختاذ التدابري التشريعية الصديق     

وأفاد بعض آخر الفريـق العامـل عـن االجتمـاع الـوزاري الثـاين املرتقـب يف                  . للسلع واخلدمات 
وتكلــم ممثــل اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا  . اجلاريــة العتمــاد إعــالن وزاري فيينــا واملفاوضــات 

 احلكـومي الـدويل اإلقليمـي    ؤمترالالتينية ومنطقة البحر الكارييب عن النتائج اليت توصل إليهـا املـ    
ــة البحــر        ــة ومنطق ــشيخوخة يف أمريكــا الالتيني ــضايا ال ــشأن ق يف ســان خوســيه بكوســتاريكا ب

  .الكاريـيب
  

  ٢قاش حلقة الن    
  الذايت والعيش دون اتكال والرعاية الصحية االستقالل    

أدارهتا جناة املكاوي، العضوة يف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف املغـرب، واخلـبرية يف جمـال                 (
  )احلماية االجتماعية لكبار السن

راي، الباحثة يف جمال حقوق ذوي اإلعاقة مبرصد حقوق اإلنـسان            ا قدمت آماندا ماك    
تعريــف الرعايــة ) أ: (هــي عرضــاً يقــوم علــى ثالثــة مواضــيع رئيــسية) ومــان رايــتس ووتــشهي(

الـربط  ) ج(استكشاف الطرق اليت تؤثر هبا الرعاية التسكينية يف كبار الـسن؛            ) ب(التسكينية؛  
اراي مناذج حمـددة مـستقاة مـن         وعرضت السيدة ماك  . بني حقوق اإلنسان والرعاية التسكينية    

 وذكرت فيما قدمته من توصيات أن األطر الدولية الراهنة قـّصرت عـن تـأمني             .اهلند وأوكرانيا 
حقــوق كبــار الــسن يف احلــصول علــى أعلــى مــستوى ميكــن بلوغــه مــن الــصحة، مبــا يف ذلــك   

إشـارات  اشـتماهلا علـى   ودعت إىل وجود معايري قانونية ملزمة، مبا يف ذلـك       . الرعاية التسكينية 
  .ةصرحية للحق يف الرعاية التسكيني
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وركزت أثينا إيليين جورجانتيز، املوظفة والباحثة القانونية مبنرب أوروبـا للـشيخوخة يف               
العرض الذي قدمتـه علـى مـسألة االسـتقالل الـذايت والعـيش دون اتكـال يف خمتلـف الـسياقات                      

وأبرزت احلقائق املتصلة مبا يواجه كبار السن مـن حـواجز إزاء            . املتعلقة باحلصول على الرعاية   
تع حبقوق اإلنسان خاصتهم، وناقشت ضرورة التحول إىل األخذ بنهج قائم علـى احلقـوق               التم

يعـزز الـوعي    ) أ (: أن هشـأن مـن   واختتمت بالقول إن اعتماد اتفاقية دولية        .يف جمال الشيخوخة  
يـشجع علـى   ) ب(العام حبقوق كبار السن من ناحيـة االسـتقالل الـذايت والعـيش دون اتكـال؛       

سد يـ ) ج( ويزيـد إبـراز كبـار الـسن كطائفـة هلـا حقـوق؛                ،ي للشيخوخة وجود منوذج اجتماع  
ــة؛      ــة القائم ــر القانوني ــرات املوجــودة يف األط ــزوِّد) د(الثغ ــوس    ُي ــالتزام ملم ــضاء ب ــدول األع  ال
 جلمـع املعلومـات بـشأن       يعمـل كمحفِّـز   ) هــ (يستوجب احترام ومراعاة والوفاء هبذه احلقـوق؛        

 التأكيـد علـى عـدم وجـود تـضارب يف فهـم حقـوق املـسنني                السياسات املالئمة لكبار السن، و    
  .وإنفاذها
 مــدير دار الرعايــة ورئــيس املكتــب التنفيــذي يف مؤســسة  ،ودعــا هورســت كرومبــاخ  

تواصــل األجيــال يف أملانيــا، إىل إيــالء قــدر أكــرب مــن االهتمــام للمــواطنني كبــار الــسن، وعلــى   
ت مؤسسة تواصـل األجيـال يف أملانيـا         وشرح كيف قام  . األخص متلقي الرعاية، والحتياجاهتم   

ــادرة بتنظــيم   ــاءاتباملب ــدارس،      لق ــذ امل ــسنني وجمموعــات مــن تالمي ــاطين دور امل ــة بــني ق  دوري
،  املـشاركني يف هـذه اللقـاءات   وتوجيهها واإلشراف عليها، من أجل حتسني نوعية حيـاة مجيـع     

  .تياجات كبار السنزيادة توعية صغار السن حبيوات واحوف، َرـَوال سيما املصابني باخل
ويف أثنــاء احلــوار التفــاعلي، كــرر عــدد مــن الوفــود وممثلــي اجملتمــع املــدين أمهيــة تــوفري    

وتنفيذ االستراتيجيات الوقائية من أجل ضمان االستقالل الذايت لكبـار          العامة  خدمات الصحة   
ــة عيــشهم دون اتكــال ورفــاههم   وجــرى التــشديد علــى ضــرورة حتديــد أوجــه   . الــسن وكفال

ودعــا عديــد مــن الوفــود  .  واإلقــالل منــهادويلضارب علــى الــصعد الــوطين واإلقليمــي والــ التــ
وممثلــي اجملتمــع املــدين إىل اتبــاع هنــج قــائم علــى احلقــوق يف اجملــال الــصحي، مــع إيــالء اهتمــام  

ومشلت املواضيع اخلاصة اليت أثـريت      . خاص لنوع اجلنس واإلعاقة واألصل اإلثين وحمل اإلقامة       
الرعايــة التــضامن بــني األجيــال، والرعايــة الطويلــة األجــل و  تكــريس احلــوارات وأيــضا، إجــراء

املنـزلية؛ ضرورة احترام االستقالل الذايت لكبار الـسن وإراداهتـم وتفـضيالهتم؛ وضـرورة النظـر                
 مـــن منظـــور النمـــوذج ،ر الـــسن واإلعاقـــةَبـــيف تـــسوية التـــداخل احلاصـــل بـــني موضـــوعي كِ 

وألقــت الــضوء أيــضا علــى التحــديات املتــصلة  . تمييــز املــضاعفاالجتمــاعي، اتقــاًء حلــدوث ال
بنقص املوظفني الطبـيني املـؤهلني وخاصـة يف املنـاطق الريفيـة حيـث يـضيق سـبيل احلركـة أمـام            
كبــار الــسن، واحلاجــة إىل بنــاء القــدرات مــن أجــل زيــادة التــسهيالت واملــوظفني، مبــن فــيهم    

  .اجات اخلاصة للشائخنيمقدمو الرعاية، القادرين على الوفاء باالحتي
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  ٣حلقة النقاش     
  العيش بكرامة وكفالة الضمان االجتماعي وسبل احلصول على املوارد    

  )أدارهتا لويز ريتشاردسون، نائبة رئيس منرب أوروبا للشيخوخة(
 ميت كيـار هيـسيالغر، رئيـسة قـسم القـانون والـشؤون الدوليـة بـوزارة                  -أفادت آين     

ــة واإلد ــة الـــضمان    الـــشؤون االجتماعيـ ــزام بكفالـ ــأن االلتـ ــدامنرك، الفريـــق العامـــل بـ مـــاج بالـ
 خمتلـف اتفاقيـات     فيـه اإلطـار الـدويل مبـا       اليت يوفرها   دعائم  القوم على   ياالجتماعي يف الدامنرك    

وقالــت إنــه حــسبما يــرد يف التقريــر  .  وخطــة عمــل مدريــد الدوليــة للــشيخوخة  املتحــدةاألمــم
إن الــسبيل العــام للحــصول علــى احلمايــة االجتماعيــة  ، فــ٢٠١٠األورويب بــشأن التنميــة لعــام 

د للخــدمات االجتماعيــة وحَُّمـوأضــافت أن القــانون الــدامنركي الــ . األساســية ممكــن وميــسور 
ينص على أنه جيوز جلميع البالغني الذين يعانون قصورا وظيفيـا عقليـا أو بـدنيا تلقـي املـساعدة                    

وإن حـاالت تقـدمي اخلـدمات الطويلـة األجـل      . الضرورية استنادا إىل تقييم فـردي الحتياجـاهتم      
ــه        ــواء إلي ــهوض مــن الفــراش أو اإلي ــة الشخــصية والن ــق بالعناي ــساعدة يف مهــام تتعل تتــضمن امل

التنظيف وغـسل املالبـس   على كما أن املساعدة العملية يف املنازل قد تشتمل   . وارتداء املالبس 
. ك العناية التـسكينية والعنايـة التأهيليـة       وعالوة على ذلك، ُتتاح للشائخني يف الدامنر      . والتسوق

: قـوم علـى ثالثـة عناصـر       ي العام للسياسة املتعلقة بكبار الـسن يف الـدامنرك           وأوضحت أن النهج  
دعـم فـرص بقـاء      ) ب(االستفادة التامة من إمكانات اجملتمع املدين يف القطاع االجتمـاعي؛           ) أ(

تــوفري لار يف إجيــاد حلــول جديــدة االســتثم) ج(كبــار الــسن يف ســوق العمــل لفتــرات أطــول؛  
وأردفت تقول إنه نتيجة لذلك، جـرى       . الرعاية الطويلة األجل، مبا يف ذلك تكنولوجيا الرعاية       
 من أجل إعطاء املتقاعـدين حـافزا        ٢٠٠٨تعديل التشريع املتعلق باملعاشات االجتماعية يف عام        

ال، أن تـصيغ منوذجـا بـالغ        واختتمت بالقول إن الدامنرك استطاعت، علـى وجـه اإلمجـ          . للعمل
  . لألجيال املقبلةة الدميغرافيات على مواءمته مع التغريركِّزالدقة للحماية االجتماعية، وأهنا ت

ــاألرجنتني،  قــانونوقــدم أليخانــدرو مورالشــييت، أســتاذ ال     يف جامعــة بــوينس آيــرس ب
 الـضمان  وحـق يف  فر لكبار السن مستوى معيـشي كـاف،         اعرضا ركز فيه على ضرورة أن يتو      

وأردف يقول إن توفري مستوى معيشي كاف لكبار السن مـسألة           . وحق يف العمل  االجتماعي  
ــة، وأن توفريهــا لألشــخا     ــة والثقافي ــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعي ص تناوهلــا العهــد اخلــاص ب

كـذلك، يـستند احلـق     . اإلعاقة مسألة وردت يف اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            ذوي
جتمــاعي إىل األحكــام املــشمولة بــصكوك قانونيــة دوليــة خمتلفــة، مثــل اإلعــالن   يف الــضمان اال

العاملي حلقـوق اإلنـسان، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،                   
ــة      ــز ضــد املــرأة، واتفاقيــات منظمــة العمــل الدولي ــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التميي . واتفاقي
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للجنــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة يــنص ) ١٩(م رقــم وأضــاف أن التعليــق العــا
الضمان االجتماعي أحوال املرض والتعطل عن العمل وإصابات العمل والـدعم           يغطي  على أن   

وحـسبما أشـارت اخلـبرية      . املتـوف واليتـامى   معيلـي   األسري ودعم األبناء واألمومة واإلعاقـة و      
، فـإن  )٣٣، الفقـرة  A/HRC/14/31انظـر  (سان والفقـر املـدقع   املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلن   

أنظمة الضمان االجتماعي القائمة على االشتراكات متيل إىل زيادة حـاالت عـدم املـساواة بـني          
ات أقل رجحانا من ناحية التغطية، وأكثر احتماال أن يـتلقني           سنُِّمـاجلنسني سوءا، باعتبار أن ال    

 احلـــق يف العمـــل مكفـــول يف اإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق وأضـــاف أن. معاشـــات تقاعديـــة أدىن
 الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري، واتفاقيـة القـضاء          تفاقيـة اإلنسان ويف اال  

على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة والعهـد الـدويل                 
واسـتدرك بـالقول إنـه رغـم الـذكر املتكـرر             .فيةاخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا    

أيـضا  هلذه املسائل يف خمتلف الصكوك، فإن وجود هنج أكثر متاسكا يتعلـق بكبـار الـسن ميكـن                   
أن جيــري وضــع معــايري  ) أ: (شــييت مبــا يلــي رالوأوصــى الــسيد مو.  للنظــرأن يكــون موضــوعا

 تقيــيم مــربرات فــرض قيــود عمريــة واضــحة فيمــا يتعلــق بــاحلق يف العمــل، مبــا يف ذلــك معــايري 
أن جيري اعتماد معايري واضحة، ُيفضل أن تكون يف صك ملزم، من أجـل زيـادة                ) ب(العمر؛  

  .فهم تبعات احلق يف الضمان االجتماعي
وتناولــت جنــاة املكــاوي، العــضوة يف اجمللــس الــوطين حلقــوق اإلنــسان يف املغــرب،           

 ضــمن املنطقــة قــللــت إن البلــد هــو األ وقا. مواضــيع الــشيخوخة واملــوارد والفقــر يف املغــرب  
فــال يتلقــى . مــن ناحيــة مــستويات املنــتفعني باملعاشــات التقاعديــة والتــأمني الــصحي   املغاربيــة،

 يف املائــة، ٨٣ يف املائــة مــن كبــار الــسن، وتبلــغ نــسبة األميــة بينــهم ١٦معاشــا تقاعــديا ســوى 
 نـسبة املـصابني منـهم بـأمراض          يف املائـة، وتـصل     ٨٣,٧ونسبة غري املشمولني بالتغطية الصحية      

 كمــصدر وحيــد بنــائهم يف املائــة منــهم يعتمــدون علــى أ ٥٨,٦ يف املائــة، كمــا أن ٥٨مزمنــة 
 اثـنني   خمططـني وأردفـت تقـول إن هنـاك أربعـة خمططـات عامـة للمعاشـات التقاعديـة و                 . للدعم

ــيني، وأنــه جيــري     شــات يف الوقــت الــراهن بــشأن إصــالح نظــام املعا    التنــاقش ملعاشــات املهن
 دخل، جـرى اعتمـاد خطـة لكبـار الـسن ترتـب عليهـا مـضاعفة الـ                  ٢٠١٠ويف عـام    . التقاعدية

وعـالوة علـى ذلـك، اختـذت     . ٢٠١١ و ١٩٩٦ بـني عـامي   فيمـا املتأيت مـن املعـاش التقاعـدي      
 الفقر، وجـرى تعزيـز اإلسـكان االجتمـاعي، كمـا تعتـزم احلكومـة                فيضإجراءات تستهدف خت  

ومتثلـت التوصـيات الـيت قدمتـها الـسيدة          . ان احلائزين للتأمني الصحي   زيادة النسبة املئوية للسك   
توفري تغطية باحلماية االجتماعيـة جلميـع       ) أ: (املكاوي من أجل التصدي هلذه القضايا فيما يلي       

إجـراء إصـالحات شـاملة يف نظـام      ) ب(؛  )يف القطاع النظامي والقطاع غري النظـامي      (العاملني  
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مع قدر أكـرب مـن      جبيادة فهم فعالية نظم املعاشات والنظم الصحية        ز) ج(املعاشات التقاعدية؛   
  .البيانات املوزعة حسب العناصر

ــار احلــوار التفــاعلي، أبــدى بعــض الــدول األعــضاء ومنظمــات اجملتمــع املــدين        ويف أثن
 الــضمان االجتمــاعي، وحــق كبــار الــسن يف     يفتعليقــات تتــصل بالتعامــل مــع االقتطاعــات     

، وإدراج قطاع العمالـة غـري النظاميـة واملـرأة يف التـدابري ذات الـصلة             احلصول على دخل كاف   
ومشلت املواضيع األخرى اليت أُثـريت يف       . من أجل كفالة دخل أساسي مضمون مع كرب السن        

املشاركة اجملتمعية الفاعلة مـن جانـب كبـار الـسن بعـد اإلحالـة إىل التقاعـد،              مسائل  املناقشات  
ــة مــثال؛ وأفــضل املمارســات املتعلقــة بت  كاملــشاركة يف األعمــال التطو ــار الــسن؛ وظيــفعي  كب

ــسؤوليات           ــات وم ــد متطلب ــا، حتدي ــيت ميكــن هب ــة ال ــسن؛ والكيفي ــار ال ــاجرين كب ــال امله والعم
  .من خالل صك قانوين دويل احلكومات

  
  ٤حلقة النقاش     
  إساءة املعاملة والعنف    

غرافيـة،  و قطـاع القـضايا الدمي     نن شـرايف، نائبـة رئـيس مكتـب، ورئيـسة          أدارهتا ماريـت كـوهُ    (
  )السامية حلقوق اإلنسان املتحدة األممفوضية مب

 إيليين جورجانتيز، املوظفة والباحثة القانونية مبنـرب أوروبـا للـشيخوخة،            -ذكرت أثينا     
ساس ألي سياسة تـستهدف مـسألة       األأن مكافحة التمييز العمري والتمييز اجلنساين هو حجر         

وأشارت إىل احلاجة إىل وضع تعريف موحـد ملفهـوم العنـف            .  السن ضد كبار املرتكب  العنف  
 حلقــوق اإلنــسان، باعتبــار أن مثــل هــذا  ةضــد املــسنني مــن أجــل إدراجــه يف الــصكوك الدوليــ  

عـي  التعريف سيساعد يف غربلـة األشـكال املختلفـة للعنـف ضـد املـسنني، وسـيكون لـه أثـر ردّ                     
ضد املسنني مدرج على جدول أعمـال       وذكرت السيدة جورجانتيز أن موضوع العنف       . قوي

 يطبعهـا احلماية القانونيـة مـن التمييـز مـسألة          أشكال  االحتاد األورويب، ومع ذلك ال يزال توفري        
التجزؤ على وجه العموم يف كافة الدول األعـضاء يف املنطقـة، وأن هـذه احلمايـة ال تـستهدف                     

 إزاء مـسألة العنـف ضـد املـسنني          وأضافت أن هنج سن قـوانني غـري ملزمـة         . كبار السن إال ملاماً   
ــة    ــه وجــود ثغــرات يف احلماي ــستوعب االحتــاد    . يترتــب علي ــر مشــوال ي ــادت بوجــود رد أكث ون

واختتمت بالقول إنه لـن ميكـن إجيـاد         . األورويب على اتساعه، وأن يكون أيضا ملزما يف طابعه        
يـادة  ال عـن طريـق ز     البيئة التمكينية لألشخاص كبار السن لكي يتمتعوا حبقوقهم متتعـا كـامال إ            

التنـسيق األفـضل وتبـادل املعلومـات     كفالـة   والتوصل إىل حتليل موحد ورؤيـة موحـدة و   التوعية
  .اب املصلحة وحتسني مجيع البياناتفيما بني أصح
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 تيـدج غانغاذران، رئيس االحتاد الدويل للشيخوخة ورئيس مؤسسة هري       . ر. وشاطر ك   
ج، وهو مستشفى متعدد التخصـصات ومرفـق        تيدريمستشفى ه يف  يف حيدر أباد باهلند، جتربته      

شائع هنـاك ينظـر إىل    املفهـوم الـ  والحـظ أن . للرعاية الصحية لطـب الـشيخوخة يف حيـدر أبـاد         
.  التـصنيعي يف هنجـه شخص ال فائدة ُترجى منه يف عامل اليوم املتسارع املتعومل املتزايـد    كاملسن  

ر الـسن، علـى الـرغم مـن العـدد           وأعرب عـن قلقـه بـشأن نطـاق العنـف الـذي يتعـرض لـه كبـا                  
وألقـى الـضوء علـى      . العنـف ضـد املـسنني     ارتكـاب   املتنامي من احملافل الدولية اليت تنـادي مبنـع          

 معينــة، مثــل الفقــر واألميــة وســكىن الريــف واالنتمــاء جلــنس اإلنــاث باعتبارهــا عوامــل  وامــلع
ردف يقـول إن برنـامج      وأ. ه املعاملـة الـسيئة    خلطـر احملتمـل للوقـوع ضـحية ملثـل هـذ           تؤدي إىل ا  

للرعايـة الـصحية املخـصص لكبـار الـسن يتـضمن بعـض عناصـر احلمايـة القانونيـة                    الوطين  اهلند  
جيـري يف الوقـت احلـايل مراجعـة قـانون صـون ورفـاه اآلبـاء                 أنـه    و ؛ملواجهة العنف ضد املسنني   

لقـة بكبـار الـسن      وأملح إىل أن السياسة الوطنية املتع     . ٢٠٠٧واملواطنني املسنني، املعتمد يف عام      
، يتمثــل يف التقــاعس عــن تنفيــذ الــسياسات    كمــا يــراه، وأن التحــدي،١٩٩٩تعــود إىل عــام 

  . يف احلماية القانونيةا قصورالقائمة أكثر من كونه
 ألكادمييــة حقــوق اإلنــسان والقــانون    ة املــشاركةوالحظــت كلوديــا مــارتن، املــدير     

لتجزؤ الشديد فيما يتـصل بإسـباغ احلمايـة          با حاليااإلنساين، أن قانون حقوق اإلنسان يتصف       
معيـــب ورأت أن اإلطـــار القـــانوين احلـــايل . علـــى كبـــار الـــسن مـــن إســـاءة املعاملـــة والعنـــف 

يف الوقـت   يتصل حباالت ارتكاب العنف ضد املـسنني أو إسـاءة معاملتـهم الـيت ال تـشكل                   فيما
. يف عـدم التعـرض للتعـذيب      احلـق يف احلريـة أو        وأانتهاكا يتصل بنوع اجلنس أو اإلعاقة       نفسه  

واســتنتجت مــن ذلــك أن كبــار الــسن يف وضــع بــالغ اهلــشاشة فيمــا يتعلــق بــالتعرض إلســاءة     
وقالـت إن العـالج الطـيب بـدون موافقـة مـسألة شـائعة بـني                 . املعاملة يف سياق الرعاية املؤسسية    

ــوايف     ــشكل ال ــشملها قــوانني حقــوق اإلنــسان بال ــسن، وال ت ــار ال  ذات ن التقــاريرأ رأتو. كب
اصـة متثـل مـصدرا مرجعيـا موثوقـا عـن            اخلجـراءات   يف إطـار اإل   صدرها املكلفـون    يـ الصلة الـيت    

  .نطاق الضعف الذي يعانيه كبار السن
ــوعــرض    ــو، ب ــنييم أنغي ــا،     األم ــسان يف نيجريي ــوق اإلن ــة حلق ــة الوطني ــذي للجن  التنفي

 اسـتهل مبقارنـة جتـربيت   و. رييـا األوضاع احلقيقية لكبار السن يف أفريقيا، وعلـى األخـص يف نيج        
غــري أن . الــشائخني يف أفريقيــا واهلنــد اللــتني تقتــسمان مــساحة كــبرية مــن األرضــية املــشتركة   

ــر      ــذرة أكث ــضايا من ــى ق ــة تنطــوي عل ــة األفريقي ــريوس نقــص املناعــة     . التجرب ــر وف ــاك الفق فهن
ــشرية ــذين يفــ   /الب ــسيني الل ــاملني الرئي ــدز، باعتبارمهــا الع املاضــي  بــني جتــارب  سران الفــرقاإلي

دهورت إىل حـد كـبري مـن مكانتـه كـشخص            تـ ن  ّسُمـفحقيقة ال . واحلاضر بالنسبة لكبار السن   
ض لقـدر أكـرب مـن العنـف وإسـاءة املعاملـة،       عـرَّ حمترم يعمل كوسيط يف جمتمعـه، إىل شـخص مُ       
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عدة أنواع من إساءة املعاملـة      وجود  وأشار السيد أنغيو إىل      .اتسّنلُماحلال بالنسبة ل  وال سيما   
بـصورة متزايـدة يف     اإلبـالغ عنـها     لعنف، مبا يف ذلك االغتصاب على يـد العـصابات، جيـري             وا

ة يف سنَّ مُـ ٥٠٠وأضـاف أنـه يف العـام املاضـي وحـده، أُبلـغ عـن قتـل                  .  يف أفريقيـا   ناطقبعض امل 
ويف ظـروف أخـرى، فقـد كبـار         . يف أعقاب اهتامـات مبمارسـة الـسحر        ترتانيا املتحدة    مجهورية

وبـات االحتـاد األفريقـي منـشغال بـشكل           .أو مـواردهم املاليـة    /لى ممتلكـاهتم و   السن سيطرهتم ع  
متزايد بأوجه الضعف اليت تواجه كبار السن ويقـوم يف الوقـت الـراهن بالتفـاوض علـى إضـافة                    

مـن  ة املـسنني  بروتوكول اختياري للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والـشعوب مـن أجـل محايـ      
  .إساءة املعاملة والعنف

الل احلوار التفاعلي، الحظت الدول األعضاء ومنظمات اجملتمـع املـدين أن العنـف      وخ  
ــدمي       ــالتغيري ال ــق فحــسب ب ــسألة ال تتعل ــشائخون م ــه ال ــذي يتعــرض ل ــة ال غرايف، وإســاءة املعامل

وألقـوا الـضوء علـى دور اجملتمعـات بوصـفها           . املعـايري اجملتمعيـة   بـالتطور احلاصـل يف      أيضا   وإمنا
ورأوا أنه يتعني، من أجل التصدي ملسألة العنـف         . مرتكبة له يف الوقت ذاته    حامية من العنف و   

 الفجوات املعيارية، وإمنـا أيـضا الفجـوات         حتديداملرتكب حبق كبار السن، أن جيري ليس فقط         
ودعت الوفود إىل تدعيم اآلليات القضائية من أجـل منـع ارتكـاب     . املعرفية فيما بني اجملتمعات   

املتـصلة بنـوع اجلـنس    الـضعف  د كبار السن، وضعا بعـني االعتبـار عناصـر          العنف أو التمييز ض   
وأشـار املتكلمـون إىل ضـرورة أن تقـوم الـدول األعـضاء              . والوضعية االقتصادية واهلويـة اإلثنيـة     

  .بتنفيذ السياسات الراهنة املتعلقة حبماية كبار السن
  

  ٥حلقة النقاش     
  سبل الوصول إىل القضاء    

  )دكرت، احملامية واملستشارة القانونية للرابطة الدولية حلقوق كبار السنل أْيأدارهتا جِ(
أشارت كلوديا مارتن، املديرة املشاركة ألكادميية حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين،             

إىل أن مسألة سبل الوصول إىل القضاء تتسم بالتجزؤ، إال أهنا تتألف من ثالثة عناصـر رئيـسية                  
 يف احملاكمـة وفـق األصـول القانونيـة، الـذي ميكـن االسـتدالل عليـه يف                   أن محاية احلـق   ) أ: (هي

أن حــق احلــصول علــى ) ب(مجيــع معاهــدات حقــوق اإلنــسان، غــري حمــددة حبــسب الفئــات؛   
صاف الفعال يقتصر على محاية احلقوق املدنية والسياسية وال ميتد إىل احلقـوق االقتـصادية               تنالا

أن احلق يف احلرية، الذي إذا ُنظر إليه كمعيـار          ) ج(ر السن؛   لكبااحلامسة  واالجتماعية والثقافية   
 الـسيدة مـارتن اجملـاالت الـيت توجـد           توحـدد  .بتعريفه الراهن، ال يساعد يف محاية كبار السن       

األهليــة ) أ: (فيهــا فجــوات رئيــسية يف جمــال احلقــوق يف االتفاقيــات الدوليــة القائمــة، وتــشمل  
اإليـــداع القـــسري  ) ج(ء موافقـــة حـــرة مـــسبقة؛   فرصـــة إعطـــا ) ب(القانونيـــة والوصـــاية؛  
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واعتـربت أن   . احلـبس املـستمر وعقوبـة اإلعـدام       ) هــ (العنف وسـوء املعاملـة؛      ) د(باملؤسسات؛  
  .سبيل الوصول إىل القضاء ينبغي أن يشمل أيضا آليات الوقاية

وذكــر تــشارلز ســاباتينو، مــدير جلنــة القــانون والــشيخوخة التابعــة لرابطــة احملــامني            
 مبـادرة الوصـول إىل      ٢٠١٠مريكية، أن وزارة العدل يف الواليـات املتحـدة دّشـنت يف عـام               األ

زيادة سـبل الوصـول إىل القـضاء عـن طريـق      ) أ: (القضاء، مستندة يف ذلك إىل ثالثة أسس هي 
التأكيـد علـى العـدل، بإجنـاز        ) ب(إزالة احلواجز اليت تعترض فهم الناس وممارستهم حلقـوقهم؛          

منــصفة جلميــع األطــراف، مبــا يف ذلــك األطــراف الــيت تعــاين صــعوبات ماليــة أو نــواتج عادلــة و
زيادة الكفاءة بإجناز هذه النـواتج العادلـة واملنـصفة بـشكل            ) ج(تواجه أسبابا أخرى للضعف؛     

وأفاد السيد ساباتينو بأن الوصول إىل القضاء يفترض أيضا معرفة وإدراك ُمبجمل نطـاق              . فعَّال
بــار الــسن، ووجــود ســبل معقولــة ملمارســة تلــك احلقــوق، وتــوافر مــوارد  احلقــوق املكفولــة لك

قانونية معقولة وطرائق للمساعدة الذاتية تتـيح احلـصول علـى اجلـرب أو اإلنـصاف ومتنـع ضـياع                    
وأضــاف أن القــوانني املتعلقــة بالــشائخني تــستند إىل قــيم وأهــداف مــن قبيــل،    . هــذه احلقــوق

اإلسـكان،  :  اجليدة للحياة، وتركز على ثالثة مواضيع هـي        االستقالل الذايت والكرامة والنوعية   
وأشــار الــسيد ســاباتينو أيــضا إىل . والرفــاه املــايل والــصحي، والرعايــة الــصحية الطويلــة األجــل

بعــض احلــاالت الــيت تعتريهــا أوجــه نقــص ســواء مــن ناحيــة القــانون املعيــاري، أو علــى صــعيد  
اص حمـدودي الـدخل؛ والوصـاية علـى البـالغني؛           املساعدة القانونية لألشـخ   : التنفيذ، ومن ذلك  

وســوء معاملــة كبــار الــسن واســتغالهلم؛ والتمييــز العمــري؛ واحملــاكم، والــسجون، والــسجناء   
  .املسنني؛ وحقوق التصويت

ويف ثنايا احلوار التفاعلي، أثارت الدول األعضاء ومنظمات اجملتمـع املـدين عديـداً مـن                  
كانيــة التوصــل إىل حــل للنـــزاعات خــارج أســوار احملــاكم القــضايا ذات الــصلة مبــا يف ذلــك، إم

جتنبــاً للمواجهــات القانونيــة؛ وإمكانيــة قيــام الفريــق العامــل املفتــوح العــضوية بــصياغة أدوات    
لزيــادة الــُسُبل املتاحــة أمــام كبــار الــسن للوصــول إىل القــضاء ووضــع أحكــام الســتخدامها يف   

 دويل يف جمـال حقـوق اإلنـسان يعـاجل الثغـرات             إعداد إطار قانوين دويل؛ وإمكانية إعداد صـك       
املعيارية املتعلقـة بـسبل الوصـول إىل القـضاء، واملمارسـات اجليـدة ألمنـاء املظـامل علـى الـصعيد                      

ورأى بعـض املـتكلمني أنـه ولـئن         . الوطين، وبشأن مسأليت اخلََرف والوصـاية علـى كبـار الـسن           
كـل األعمـار، ال يـزال يلـزم وجـود           انطبقت قوانني حقوق اإلنسان علـى مجيـع األشـخاص يف            

وقيـل إن   . اتفاقية حلقوق املسنني جيري فيها حتديد املـسائل املتعلقـة بـسبل الوصـول إىل القـضاء                
بعض الصكوك القانونية اإلقليمية والدولية القائمة تتطرق إىل مسألة الوصـول إىل القـضاء وأنـه       

  .ميكن االستعانة هبا كمخطط أساسي يف هذا اخلصوص
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  حظات ختامية للرئيسمال    
يف سياق املالحظات اخلتامية اليت أدىل هبا الرئيس، قام بتلخـيص املواضـيع واملناقـشات                 

وألقي الضوء علـى جمموعـة مـن     .   اجللسات التفاعلية ألفرقة النقاش     املهمة اليت جرى تناوهلا يف    
  .املقترحات اليت تقدمت هبا الدول األعضاء ومنظمات اجملتمع املدين

الــرئيس أنــه كــان واضــحاً اســتمرار الــدول األعــضاء يف إبــداء اهتمامهــا بتعزيــز وذكــر   
وأن الدورة أتاحت فرصة لتبادل اآلراء بـشأن سـبل تنـاول            . محاية حقوق اإلنسان لكبار السن    

وأضـاف أن بعـض الـدول       . هذا املوضوع؛ وظهرت يف سياق املناقـشات بعـض اآلراء املتقاربـة           
ك القائمــة حاليــاً حتمــي حقــوق اإلنــسان لكبــار الــسن، وأن األعــضاء كــان مقتنــع بــأن الــصكو

التركيز ينبغي أن ينصب على التنفيذ عن طريق حتـسني األطـر القانونيـة والبنـاء علـى الـصكوك                    
ــة           ــد الدولي ــل مدري ــة عم ــأن خط ــم ب ــن الفه ــاً م ــة، انطالق ــة القائم ــة والدولي ــة واإلقليمي الوطني

  .للشيخوخة كافية حلماية حقوق كبار السن
حظ الرئيس أن بعض الدول األعضاء ركّز يف البيانات الـيت أدىل هبـا علـى ضـرورة                 وال  

فيما اجته بعـض آخـر إىل       . وضع قانون، ضماناً لوجود محاية أمشل حلقوق اإلنسان لكبار السن         
القول بـأن اهليئـات التعاهديـة احلاليـة مكّبلـة بالفعـل بِكَـم األعمـال الثقيـل الواقـع علـى عاتقهـا                         

ــة ــاء أخــرى تتعلــق       الوقــت وقلّ ــادرة علــى حتُمــل أي أعب  املتــاح هلــا، وهــو مــا يعــين أهنــا غــري ق
وأردف يقـول إن بعـض الـدول        . باملسؤولية عن تناول موضـوع حقـوق اإلنـسان لكبـار الـسن            

األعضاء اقترح االستعانة باملقررين اخلاصني احلاليني التـابعني لألمـم املتحـدة، بينمـا اجتـه بعـض                  
لس حقوق اإلنسان باعتماد إجراءات خاصـة جديـدة لوضـع توصـيات             آخر إىل تفضيل قيام جم    

ودعــا بعــض الــدول األعــضاء  . عــن أفــضل ســبل محايــة وتعزيــز حقــوق اإلنــسان لكبــار الــسن  
واملنظمات غري احلكومية إىل صياغة صك دويل جديد مبـسمى، اتفاقيـة األمـم املتحـدة حلقـوق                  

ــة حتــدد حقــوق        ــدة ملزم ــن أجــل إجيــاد معاه ــسن، م ــار ال ــدول   كب ــات ال ــسن والتزام ــار ال كب
  . بشأهنا األطراف
وأكد الرئيس ملمثلـي الـدول األعـضاء ومنظمـات اجملتمـع املـدين أن اآلراء الـيت أعربـوا                      

وشّدد على األمهية اليت يكتسيها الفريـق العامـل يف هـذا            . عنها سُتراعى وستُؤخذ بعني االعتبار    
يــارات املتعلقــة بالتوصــل إىل حلــول الــصدد، وضــرورة جتديــد واليتــه الستكــشاف ودراســة اخل

مقبولــة عمومــاً حلمايــة وتعزيــز متتــع كبــار الــسن جبميــع حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية   
  .متييز دون
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وبعــد أن انتــهى الــرئيس مــن ذكــر ذلــك، اقتــرح أن ُيتــرك للجنــة الثالثــة حتديــد مــسار     
صوص يف الــدورة الــسابعة العمــل يف املــستقبل بــشأن هــذه املــسألة، وأن تتخــذ قــراراً هبــذا اخلــ  

  .والستني للجمعية العامة
    
  اعتماد تقرير الدورة التنظيمية  -رابعا   

أغــسطس، اعتمــد الفريــق العامــل مــشروع  / آب٢٤يف اجللــسة الــسابعة، املعقــودة يف   - ٣٠
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