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*1814000*  

 بالشيخوخة المعني العضوية باب المفتوح العامل الفريق
 التاسعة العمل دورة

    ٢٠١٨متوز/يوليه  ٢٦-٢٣نيويورك، 
تقرير الفريق العاامال المفتوح بااب العضااااااااااوياة المعني باالشاااااااااايخوخاة    دورة   

 التاسعة  مله
 

 )ناميبيا( شيكونغو: الهيا إتيدهيمبوا املقررة  
  

 تنظيم الدورة - أولا  
 افتتاح الدورة ومدتها  - ألف 

، الذي أن ــــــــــــــاته ا معيخ العامخ عقد الفريق العامل املفتوح باب العضــــــــــــــويخ املع  بال ــــــــــــــي و خ - ١
هبدف تعزيز محايخ حقوق اإلنســــــار للبار الســــــ ، تارة عم ه التامــــــعخ يف مقر األمم  ٦5/١٨٢قرارها  يف

 . اعقد الفريق العامل مثاين ج سات.٢٠١٨متوز/يوليه  ٢٦إىل  ٢٣املتحدة، يف الفرتة م  
 اافتتح الدارة رئيس الفريق العامل، مارتني غارميا موريتار )األرجنتني(، الذي أتىل أيضا ببيار. - ٢
 

 الحضور - باء 
لو ور ملؤمــســات من ومخ حضــر الدارة لو و الداا األعضــاا يف األمم املتحدة. احضــرها أيضــا  - ٣

األمم املتحـــدة، امراقبور ع  من مـــات حلوميـــخ تاليـــخ امن مـــات غا حلوميـــخ. ا ل  اال    ع   
ـــــتــــــــا : ـــــ  ال ـــــراب ـــــ  ال ـــــمــــــــخ بــــــــا ــــــــاا امل ــــــــــــــــــــــار ـــــني عـــــ  -http://social.un.org/ageing-working قــــــــائ

group/ninthsession.shtml. 
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 انتخاب أ ضاء المكتب  - جيم 
متوز/يوليه، مارتني غارمـــــــــيا  ٢٣العامل، بالتز يخ، يف ج ســـــــــته األاىل، املعقوتة يف  انت ب الفريق - ٤

موريتار )األرجنتني( رئيســــــــــا ، االعنوت قامــــــــــم  . أ. التميمي )قسر(، اليديا ترافيي )مــــــــــ وفينيا(، ا اتارينا 
 متوفل )النمسا( نوابا  ل رئيس، االهيا إتيدهيمبوا شيلونغو )ناميبيا( مقررة. - ونزيت 

 م  األعضاا التاليخ أ اؤهم: اتالف ملتب الدارة التامعخ ل فريق العامل - 5
 :الرئيس  

 مارتني غارميا موريتار )األرجنتني( 
 الرئيس: نواب  

 العنوت قامم  . أ. التميمي )قسر( 
 ليديا ترافيي )م وفينيا( 
 متوفل )النمسا( - اتارينا  ونزيت  

 املقرر:  
 شيلونغو )ناميبيا(الهيا إتيدهيمبوا  

 
 جدول األ مال وتنظيم األ مال - دال 

متوز/يوليه، اعتمد الفريق العامل جداا األعماا املؤقت،  ٢٣يف ا  ســـــــــــــــخ األاىل، املعقوتة يف  - ٦
 عماا:. ايف ما ي ي جداا األA/AC.278/2018/1بصيغته الوارتة يف الوثيقخ 

 انت اب أعضاا امللتب. - ١ 
 إقرار جداا األعماا امسائل تن يميخ أ رى. - ٢ 
م ــــــــار خ املؤمــــــــســــــــات الو نيخ يقوق اإلنســــــــار يف أعماا الفريق العامل املفتوح باب  - ٣ 

 العضويخ املع  بال ي و خ.
 بال ي و خ. العضويخ املع م ار خ املن مات غا ايلوميخ يف أعماا الفريق العامل املفتوح باب  - ٤ 
 التدابا الراميخ إىل تعزيز امحايخ حقوق اإلنسار للبار الس . - 5 
: التدابا الراميخ إىل تعزيز امحايخ حقوق اإلنســـــار للبار الســـــ  7٢/١٤٤متابعخ القرار  - ٦ 

دراس املســـــت  صـــــخ، اما  ل  تضـــــمينه يف  ـــــي ا رامتهم: املمارمـــــات الفضـــــ   اال
قانوين متعدت األ راف، احتديد اجملاالت ااملســـائل الل ي ز  فيها توفا مزيد م  ايمايخ 

 إضافيخ. ااختاذ إجرااات
 مسائل أ رى. - 7 
جداا األعماا املؤقت لدارة العمل العاشـــــــــــــــرة ل فريق العامل املفتوح باب العضـــــــــــــــويخ  - ٨ 

 خ.بال ي و  املع 
 اعتمات التقرير. - 9 

http://undocs.org/A/AC.278/2016/1
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ايف ا  سخ نفسها، أقر الفريق العامل تن يم األعماا املقرتح لدارة عم ه التامعخ بالصيغخ الوارتة  - 7
 يف ارقخ غا ر يخ  درت باإلنل يزيخ فق .

 
وح باب مشااااارلة المتسااااناااااق الوإلنية لحقوأ اانناااااق في أ مال الفريق العامل المفت - هاء 

 بالشيخوخة العضوية المعني
متوز/يوليه، أُب غ الفريق العامل مب ــــار خ مثاين ع ــــرة مؤمــــســــخ  ٢٣يف ا  ســــخ األاىل، املعقوتة يف  - ٨

املتع ق بسرائق م ـــــار خ املؤمـــــســـــات الو نيخ  7/١ا نيخ يقوق اإلنســـــار يف الدارة التامـــــعخ، افقا ل مقر ر 
 (.١٠، الفقرة A/AC.278/2018/1يقوق اإلنسار يف أعماله )ان ر 

 
وح باب العضاااااااااااوية مشاااااااااااارلة المنظماق ةير الحكومية في أ مال الفريق العامل المفت - واو 

 المعني بالشيخوخة
 :أعماله يف ا  سخ األاىل، قر ر الفريق العامل املوافقخ ع   أر ت ارك املن مات غا ايلوميخ التاليخ يف - 9

 تائرة املسنني الن سني يف أارابامن مخ  غار ع   التقاعد يف أارابا/ 
 (Hellas+50من مخ هي س فوق اخلمسني ) 
 مجعيخ ألزها ر يف لبنار 
 APRe! Associação de)املتقاعدي  ل مســـــــــــاعدة ال ـــــــــــ صـــــــــــيخ ع   العوتة إىل العمل  مجعيخ 

Aposentados, Pensionistas e Reformados) 
 ومبيخ م  أجل شي و خ ن سخ ا ر خال بلخ اللولرابسخ  
 اأنوا  اخلرف األ رى املرتبسخ بهمجعيخ  ومتاريلا ملرض ألزها ر  
 رابسخ منوات حياتنا 
 مر ز  ا ستور القانوين 
 ملؤمسخ الداليخ ألنديخ  بار الس ا 
 من مخ التملني االرعايخ 
 مؤمسخ أُرااا 
 من مخ مسنو العامل 
 ملسنني يف  مبوتيارابسخ مساعدة ا 
 رابسخ مساعدة املسنني يف أملانيا 
 يف مجهوريخ اللونغو الد قرا يخ رابسخ مساعدة املسنني 
 رابسخ مساعدة املسنني يف إمبانيا 
 اإلنساين لدار العجزة يف السجور امل را  
 معهد التنميخ االبحوث االدعوة االرعايخ التسبيقيخ 
  ففخ لآلال  يف  ينيارابسخ تار العجزة االرعايخ امل 
 مجعيخ  غار رفقاا الفقراا 
 مؤمسخ الرتاث ل عيش الرغيد 
 اجملتمعي ل رعايخ السوي خ األجل االئت ف 

http://undocs.org/A/AC.278/2016/1
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 رابسخ رعايخ تن يم األمرة يف موري يوس 
 من مخ رمالخ أرمينيا 
 و نيخ أل حاب املعاشات التقاعديخالرابسخ ال 
 االجتماعي يف تار رعايخ املسنني ال بلخ الو نيخ ل عمل 
 مؤمسخ نوبو جاترا 
 من مخ التحالف العاملي يقوق املسنني 
 (Old’Up)من مخ تعم املسنني  
 شبلخ املسنات يف أارابا 
 مخ تعزيز تعم املسنني يف نيجايامن  
 من مخ الرعايخ امل ففخ لآلال  يف أمرتاليا 
  نداق الب يو  االمتئماين ل هند 
 موارت ل مسننيمر ز  
 “Volga-Don”املن مخ العامخ اإلق يميخ ل مساعدة يف الدفا  ع  حقوق ضحايا األعماا اإلرهابيخ  
 ا معيخ امل ليخ ل مسنني 
 مااا امن مخ  
 من مخ موليماي 
 االحتات اإلمباين ملن مات  بار الس  
 مر ز تعزيز الس   املافحخ العنف ع   الصعيد العاملي 

 ســــــخ ذاعا، شــــــر  الفريق العامل يف الن ر، افقا ل مقرر املتع ق بسرائق م ــــــار خ املن مات ايف ا  - ١٠
، االس بني املقدمني م  مؤمسخ ‘(٢’)ج(  ٨، الفقرة A/AC.278/2011/2غا ايلوميخ يف أعماله )ان ر 

لصحخ املو يات ااملو يني امزتاجي امليل ا نسي امغايري اهلويخ ا نسانيخ النهضخ الداليخ، التحالف الو   
 رتاض م  إحدى الداا األعضاا.احام ي  فات ا نسني، امها املن متار ال تار ارتت ب اهنما رمالخ اع

 دا، اأا رانيا، ااالحتات الرامي.اأتىل ببيانات لو و االحتات األارايب، ا ن - ١١
املســــــــماة مؤمــــــــســــــــخ النهضــــــــخ الداليخ مث اافق الفريق العامل ع   م ــــــــار خ املن مخ غا ايلوميخ  - ١٢
عضــــــوا  ع  التصــــــويت.  ٣٠ ــــــوتا اامتنا   ١٤ ــــــوتا  مقابل  5٣أعماله، بتصــــــويت مســــــجل باغ بيخ  يف

 ا انت نتيجخ التصويت  ما ي ي:
 

 املؤيدار:  
اإمــــــــرائيل، األبانيا، اأملانيا، اأاراغواي، اأا رانيا، ، اإمــــــــبانيا، اأمــــــــرتاليا، اإمــــــــتونيا، األرجنتني 

اأيرلندا، اآيســـــــــــــ ندا، اإيساليا، االاازيل، االاتغاا، اب جيلا، اب غاريا، االبومـــــــــــــنخ ااهلرمـــــــــــــي، 
ابولندا، ات ــــــيليا، امجهوريخ  وريا، امجهوريخ مقدانيا اليوغومــــــ فيخ مــــــابقا، امجهوريخ مولدافا، 

يا، امــــــار مارينو، االســــــ فاتار، امــــــ وفا يا، امــــــ وفينيا، االســــــويد، اجورجيا، االدامنرك، ارامان
امويسرا، اشي ي، افرنسا، افن ندا، اقاص، ا رااتيا، ا ندا، ا ومتاريلا، االتفيا، اللسماغ، 
اليايا، اليتوانيا، الي تن تاي ، اامللسيي، ااملم لخ املتحدة لايسانيا الع م  اأيرلندا ال ماليخ، 

 االيونار لنمسا، انيوزي ندا، اهنغاريا، اهولندا، االواليات املتحدة األمريليخ، االيابار،االنرايج، اا
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 املعارضور:  

اإلمـــ ميخ(، ابوراندي،  -االحتات الرامـــي، ااإلمارات العربيخ املتحدة، اأنغوال، اإيرار )مجهوريخ  
ر، االصـــــــــــــــني، ابي راس، امجهوريــــــخ  وريــــــا ال ـــــــــــــــعبيــــــخ الــــــد قرا يــــــخ، ازمبــــــابوي، االســـــــــــــــوتا

 البوليفاريخ(، اقسر، انيلاراغوا، ااهلند - )مجهوريخ افنزاي 
 

 املمتنعور ع  التصويت:  
األرتر، اإ واتار، اإندانيسيا، اأاغندا، ابا ستار، االبحري ، ابراين تار الس  ، ابنغ تيش،  

، امـــــــــــــــنغــــافورة، ابوتــــار، اباا، اتــــاي نــــد، اا زائر، اا مهوريــــخ الــــدامينيليــــخ، اجنوب أفريقيــــا
امـــــــــــــــااليور، اغــانــا، اغواتيمــاال، االف بني، افييــت نــا ، االلويــت، اليبيــا، امــاليزيــا، ااملغرب، 

 ااملم لخ العربيخ السعوتيخ، اموري يوس، اناميبيا، انيباا، اهنداراس، االيم 

 اقبل التصويت، أتىل لول الواليات املتحدة ببيار تع ي  ل تصويت. - ١٣
فريق العامل أيضا ع   م ار خ املن مخ غا ايلوميخ املسماة: التحالف الو   لصحخ مث اافق ال - ١٤

املو يات ااملو يني امزتاجي امليل ا نســـي امغايري اهلويخ ا نســـانيخ احام ي  ـــفات ا نســـني، يف أعماله، 
تيجخ عضــوا  ع  التصــويت. ا انت ن ٢٠ ــوتا، اامتنا   ٢٤ ــوتا ، مقابل  5٦بتصــويت مســجل باغ بيخ 

 التصويت  ما ي ي:
 :املؤيدار  

األرجنتني، اإمــــــــبانيا، اأمــــــــرتاليا، اإمــــــــتونيا، اإمــــــــرائيل، األبانيا، اأملانيا، اأاراغواي، اأا رانيا،  
اأيرلندا، اآيســـــــــــــ ندا، اإيساليا، االاازيل، االاتغاا، اب جيلا، اب غاريا، االبومـــــــــــــنخ ااهلرمـــــــــــــي، 

هوريخ مولدافا، ابولندا، ات ــــــيليا، امجهوريخ  وريا، امجهوريخ مقدانيا اليوغومــــــ فيخ مــــــابقا، امج
اجنوب أفريقيا، اجورجيا، االدامنرك، ارامانيا، امـــــــــــــــار مارينو، االســـــــــــــــ فاتار، امـــــــــــــــ وفا يا، 

البوليفاريخ(، افن ندا،  -امـــــ وفينيا، االســـــويد، امـــــويســـــرا، اشـــــي ي، افرنســـــا، افنزاي  )مجهوريخ 
ا، الي تن ـــــــــتاي ، اقاص، ا رااتيا، ا ندا، ا ومـــــــــتاريلا، االتفيا، اللســـــــــماغ، اليايا، اليتواني

امالسخ، اامللســـــيي، ااملم لخ املتحدة لايسانيا الع م  اأيرلندا ال ـــــماليخ، االنرايج، االنمســـــا، 
 انيوزي ندا، اهنغاريا، اهولندا، االواليات املتحدة األمريليخ، االيابار، االيونار

 
 :املعارضور  

اإلم ميخ(،  -اأنغوال، اإيرار )مجهوريخ االحتات الرامي، ااإلمارات العربيخ املتحدة، اإندانيسيا،  
ابا ستار، االبحري ، ابراين تار الس  ، ابنغ تيش، ابوراندي، ابي راس، اا زائر، امجهوريخ 
 وريا ال ـــــــــــعبيخ الد قرا يخ، ازمبابوي، االســـــــــــوتار، االعراق، اقسر، االلويت، اليبيا، اماليزيا، 

 يا، االيم امصر، ااملم لخ العربيخ السعوتيخ، انيجا 
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 التصويت ع  املمتنعور  
األرتر، اإ واتار، اأاغنــدا، ابوتــار، اباا، اتــاي نــد، اا مهوريــخ الــدامينيليــخ، امـــــــــــــــنغــافورة،  

امـــــااليور، االصـــــني، اغانا، اغواتيماال، االف بني، افييت نا ، ااملغرب، اموري ـــــيوس، اناميبيا، 
 انيباا، ااهلند، اهنداراس

 انني تع ي  ل تصويت.ىل لو   ندا اأمرتاليا ببياقبل التصويت، أت - ١5
إىل اإلتالا ببيار، إذا مـــنح  (Gray Panthers)اتعا الفريق العامل أيضـــا من مخ الفهوت الرماتيخ  - ١٦

 .١99٦/٣١)ب( م  قرار اجمل س االقتصاتي ااالجتماعي  ٣٨متسع م  الوقت لذلي، افقا ل فقرة 
 

 الوثائق - حاء 
 اال    ع   قائمخ الوثائق املعراضخ ع   الفريق العامل يف تارة عم ه التامعخ ع   الراب  ل   - ١7

 .http://social.un.org/ageing-working-group/ninthsession.shtmlالتا : 
  

 التدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوأ اانناق لكبار الن  - ثانيا 
ه األاىل االوـــانيـــخ املعقوتتني م  جـــداا األعمـــاا يف ج ســـــــــــــــتيـــ 5ن ر الفريق العـــامـــل يف البنـــد  - ١٨
 اأجرى مناق خ عامخ ب ار هذا البند. ٢٠١٨متوز/يوليه  ٢٣ يف
يف ا  ســـخ األاىل، بدأ الفريق العامل مناق ـــته العامخ هلذا البند م  جداا األعماا اامـــتمع إىل ا  - ١9

املتعدتة القوميات(، االاازيل،  - ني، ابوليفيا )تالخبيانات أتىل هبا لو و الســــ فاتار )أيضــــا بامــــم األرجنت
اشــي ي، ا ولومبيا، ا ومــتاريلا، اا مهوريخ الدامينيليخ، اإ واتار، االســ فاتار، اغواتيماال، اهنداراس، 
اإندانيســــــــيا، ا ينيا، اماليزيا، اامللســــــــيي، ابنما، اباراغواي، اباا، اقسر، امــــــــ وفينيا، اجنوب أفريقيا، 

أعضــــاا ةموعخ أ ــــدقاا  بار الســــ (، اأاراغواي )أيضــــا بامــــم ألبانيا،  -اتوباغو، اأاراغواي  اترينيدات
ااألرجنتني، اأمـــرتاليا، االاازيل، اشـــي ي، ا ولومبيا، ا ومـــتاريلا، ا رااتيا، االســـ فاتار، افرنســـا، اأملانيا، 

زي ندا، االنرايج، اإمبانيا ااملم لخ اإمرائيل، اإيساليا، االيابار، اا بل األموت، اامللسيي، اهولندا، انيو 
امفوضــــــــــــــيـخ األمم املتحـدة الســـــــــــــــاميـخ يقوق املتحـدة، االواليـات املتحـدة، اأاراغواي، ااالحتـات األارايب، 

امها  -: من مخ ر ـــد حقوق اإلنســـار، ااملن مخ الداليخ ل عمل املباشـــر رتاايلومياإلنســـار، ااملن متار غا 
األمــــــــــامــــــــــي املع  باملو يات ااملو يني امزتاجي امليل ا نســــــــــي امغايري اهلويخ من متار عضــــــــــوار يف الفريق 

االصــني(،  77ا نســانيخ احام ي  ــفات ا نســني التابع لتمم املتحدة(، امصــر )أيضــا بامــم ةموعخ الــــــــــــــــ 
يل، ا ومتاريلا، ااالحتات األارايب، االف بني، ااألرجنتني، اباا، اتر يا، اأاراغواي، االيابار، اهنغاريا، اإمرائ

 ام وفينيا، ا ندا، ات يليا، ااالحتات الرامي، اأملانيا، اباراغواي، افييت نا ، اإ واتار، ابنغ تيش.
ايف ج ســـــــــــــــتـــه الوـــانيـــخ، امـــــــــــــــتمع الفريق العـــامـــل إىل بيـــانـــات أتىل هبـــا لو و  ـــل م  ا مهوريــخ  - ٢٠

، االاازيــل، اامللســـــــــــــــيــي، االعراق، نــا ، االســـــــــــــــوتار، ااملم لــخ املتحــدة الــدامينيليــخ، اشـــــــــــــــي ي، افييــت
اأذربيجار، اقسر، االصـــــــني، االســـــــ فاتار، اإندانيســـــــيا، انيجايا، ا ينيا، اماليزيا، اغواتيماال، افرنســـــــا، 

 ااهلند، ا ولومبيا.
 ايف ا  سخ نفسها، أتىل لول ال جنخ الو نيخ يقوق اإلنسار يف مجهوريخ  وريا ببيار أيضا. - ٢١
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 فسها أيضا ، أتىل لول من مخ الصحخ العامليخ ببيار.ايف ا  سخ ن - ٢٢
و املن مات غا ايلوميخ التاليخ: املن مخ الداليخ  ايف ا  ســــــــــــــخ الوانيخ أيضــــــــــــــا، أتىل ببيانات لو - ٢٣

 نداد اا معيخ امل ليخ ل مســــــــنني )بوتار(د   ملســــــــاعدة  بار الســــــــ د ااملر ز الدا  لدرامــــــــات  وا العمر،
ل مرا ز القانونيخ اجملتمعيخد االرابسخ الداليخ ملســــــاعدة املســــــننيد امر ز  ا ســــــتور القانويند االرابسخ الو نيخ 

االقتصــــــــــاتيخد امن مخ ايقوق يف الرعايخد امر ز  - ااملؤمــــــــــســــــــــخ املعنيخ بالن ــــــــــاا مر ز ل تنميخ االجتماعيخ
د اال ـــبلخ الداليخ ترامـــات ع م ال ـــي و خد امر ز اليابار لدعم األن ـــسخ االبحوث املتع قخ بلبار الســـ 

ملنع إمــــااة معام خ املســــننيد امنا أارابا ل  ــــي و خد امر ز حقوق اإلنســــار لتشــــ اص الذي   ضـــعور 
 لع ج السب النفسي االذي  عاشوا جتربته.

  
 ااننااااااااااااق حقوأ وحماية تعزيز إلى الرامية التدابير: 72/144 القرار متابعة - ثالثا 

 يمك  وما المنااتخل ااة والدروس الفضاالى الممارساااق: ولرامتهم الناا  لكبار
 التي والمناااائل المجالق وتحديد األإلراف، متعدد قانوني صااا  في تضااامينه

 إضافية إجراءاق واتخاذ الحماية م  مزيد توفير فيها يلزم
املعقوتة ماا يف ج ســاته م  الوالوخ إىل الســاتمــخ، م  جداا األع ٦ن ر الفريق العامل يف البند  - ٢٤
 متوز/يوليه. ٢5ا  ٢٤يف 
 

 الستقاللية وال تماد  لى الذاقحلقة نقاش بشأق   

االمــــتق ليخ متوز/يوليه، عقد الفريق العامل ح قخ نقاش ب ــــار  ٢٤يف ا  ســــخ الوالوخ املعقوتة يف  - ٢5
عراض قدمها أعضـــاا ح قخ النقاش التاليخ أ اؤهم: ماتياس . اامـــتمع ايضـــور إىل ااالعتمات ع   الذات

فور شــــــــفانينف وغل، رئيس املديريخ العامخ ل تغا الد غرايف، ااملوا نني املســــــــنني االرعايخ االجتماعيخ، الوزارة 
جاا و،  -االحتاتيخ ل ــــؤار األمــــرة ااملوا نني املســــنني االنســــاا اال ــــباب، يف أملانياد اف ورانس مــــيمباي 

مايت، اخلباة  -ملبعوثخ اخلا ـــــخ ل تحالف العاملي ل مؤمـــــســـــات الو نيخ يقوق اإلنســـــارد ارازيتا  ورنفي د ا
 املستق خ املعنيخ بتمتع  بار الس  جبميع حقوق اإلنسار.

اعقد الفريق العامل بعد ذلي ح قخ نقاش حتااريخ رت   هلا أعضـــــــــــــــاا اي قخ ع   التع يقات  - ٢٦
لو و االحتــات األارايب، اهولنــدا، ااملم لــخ املتحــدة، ا نــدا، االواليــات املتحــدة، ااألمـــــــــــــــئ ــخ الل  رحهــا 

امـــــــــــــــ وفينيا، اا مهوريخ الدامينيليخ، ا ومـــــــــــــــتاريلا. اأتىل ببيانني لو  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
و  املؤمستني الو نيتني اال جنخ االقتصاتيخ ألمريلا ال تينيخ امنسقخ البحر اللارييب. اأتىل ببيانني أيضا ل

التاليتني يقوق اإلنســـار: ملتب أمني امل امل يف  رااتيا، االرابسخ األملانيخ يقوق اإلنســـار. اأتىل ببيانات 
أيضــــــــــا لو و املن مات غا ايلوميخ التاليخ: رابسخ اكامني األمريليخد ااملؤمــــــــــســــــــــخ الو نيخ ملســــــــــ   لياياد 

 ام خ املسننيد امؤمسخ جاناميفاد اشبلخ املسنات يف أارابا.اال بلخ الداليخ ملنع إمااة مع
متوز/يوليه، عقد الفريق العامل ح قخ نقاش ب ـــــار االمـــــتق ليخ  ٢٤ايف ا  ســـــخ الرابعخ املعقوتة يف  - ٢7

ااالعتمات ع   الذات. اقد  عراضا أعضاا ح قخ النقاش التاليخ أ اؤهم:  ريغ خميا، مدير ملتب مفوضيخ 
تحدة يقوق اإلنسار يف نيويورك، انائب األمني العا  املساعد ل ؤار حقوق اإلنسارد اغوهر  ار األمم امل

https://undocs.org/ar/A/RES/72/144
https://undocs.org/ar/A/RES/72/144
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فوراا،  با مســـــاعد يف املديريخ العامخ خلدمات األشـــــ اص ذاي اإلعاقخ ااملســـــنني، ازارة األمـــــرة اال ـــــؤار 
 منغوليا. ميخ يفاالجتماعيخ يف تر ياد اأارانتسوج غومبوموري ، رئيس مر ز حقوق اإلنسار االتن

مث أجرى الفريق العامل ح قخ نقاش حتااريخ، رت فيها امل ـــــــار ور يف ح قخ النقاش ع   التع يقات  - ٢٨
االســ فاتار، اماليزيا، ا ومــتاريلا. اأتىل ببيانات أيضــا  ،ااألمــئ خ الل قدمها لو و األرجنتني، اأاراغواي

   يف الاتغاا، الو و املن مات غا ايلوميخ التاليخ: لول ملتب أمني امل امل ملعهد يقوق اإلنســـــار الو 
من مخ نسينداجيزاد امر ز ترامات ع م ال ي و خد االرابسخ الداليخ لتوفا اإلملار ااخلدمات ل مسننيد 
ارابسخ املتقاعدي  األمريليخد االرابسخ الداليخ ملســـــــــــاعدة املســـــــــــنني يف  مبوتياد االرابسخ الداليخ ملســـــــــــاعدة 

د االرابسخ الو نيخ ل مرا ز القانونيخ اجملتمعيخد امنا أارابا ل  ـــــــــــــي و خد امن مخ ر ـــــــــــــد حقوق املســـــــــــــنني
اإلنســارد امر ز حقوق اإلنســار لتشــ اص الذي   ضــعور لع ج السب النفســي االذي  عاشــوا جتربتهد 

من مخ الفهوت ااملر ز الدا  لدرامـــــــــــــــات  وا العمرد االرابسخ الو نيخ األملانيخ ملن مات  بار الســـــــــــــــ د ا 
امر ز الدفا   الرماتيخد ااالحتات الدا  لرابسات املســـننيد امن مخ اإلتماج الداليخد امؤمـــســـخ متلني املرأةد

 اليخ ملنع إمااة معام خ املسنني.ع  حقوق املسننيد اال بلخ الد
 

 حلقة نقاش بشأق الر اية الطويلة األجل والر اية المخففة لآللم  
متوز/يوليه، عقد الفريق العامل ح قخ نقاش ب ـــــــار الرعايخ  ٢5اخلامســـــــخ املعقوتة يف يف ا  ســـــــخ  - ٢9

السوي ــخ األجــل االرعــايــخ امل ففــخ لآلال . اقــد  عراضــــــــــــــــا أعضــــــــــــــــاا ح قــخ النقــاش التــاليــخ أ ــاؤهم: رازا 
د الفيبا، مايت، اخلباة املســــتق خ املعنيخ بتمتع  بار الســــ  جبميع حقوق اإلنســــارد االســــيد ف ر ي -  ورنفي د

مســــؤاا ع  قياتة امل ــــاريع يف إتارة الرعايخ السوي خ األجل يف ازارة الصــــحخ االرعايخ االجتماعيخ االرياضــــخ 
 يف الف بني.تامبيت، مفوضخ  نخ حقوق اإلنسار  -يف هولنداد االسيدة  اري  غوميس 

خ النقاش ع   ما أبداه اعقد الفريق العامل بعد ذلي ح قخ نقاش حتااريخ رت   هلا أعضــــاا ح ق - ٣٠
م  تع يقات اما  رحه م  أمـــــــــئ خ لو و جنوب أفريقيا، ااملم لخ املتحدة، امـــــــــ وفينيا، اأملانيا، االواليات 

اأتىل ببيـانني أيضــــــــــــــــا، لو  املتحـدة، ا ومـــــــــــــــتـاريلـا، ااألرجنتني، ا ـذلـي املراقـب ع  االحتـات األارايب. 
اتيخ ألمريلا ال تينيخ امنسقخ البحر اللارييب. اأتىل من مخ الصـــــــــــــــحخ العامليخ، اال جنخ االقتصـــــــــــــــ م   ل

ببيانات أيضــا لو و املؤمــســات الو نيخ يقوق اإلنســار التاليخ: ملتب مفوض حقوق اإلنســار يف بولنداد 
املتب أمني امل امل يف إ واتارد املتب أمني امل امل يف جورجياد املتب أمني امل امل يف  رااتياد اأتىل 

 ول من مخ ر د حقوق اإلنسار، اهي من مخ غا حلوميخ.ببيار أيضا ل
متوز/يوليه، عقد الفريق العامل ح قخ نقاش ب ــــــــــــار  ٢5ايف ا  ســــــــــــخ الســــــــــــاتمــــــــــــخ املعقوتة يف  - ٣١

االمـــــــــتق ليخ ااالعتمات ع   الذات. اامـــــــــتمع ايضـــــــــور إىل عراض قدمها أعضـــــــــاا ح قخ النقاش التاليخ 
)ايقوق االقتصــــــــــــــاتيخ ااالجتماعيخ االوقافيخ(، قســــــــــــــم حقوق اإلنســــــــــــــار أ اؤهم: ريو هاتا، رئيس فريق 

ااملســــــــــائل االقتصــــــــــاتيخ ااالجتماعيخ، فر  التنميخ ااملســــــــــائل االقتصــــــــــاتيخ ااالجتماعيخ )مفوضــــــــــيخ حقوق 
اإلنســــار(د اماريا مــــوليدات مــــيســــرتناس رييس، املبعوثخ اخلا ــــخ لتمني العا  املعنيخ مبســــالخ اإلعاقخ اتوفا 

ت اخلا ــــخ باألشــــ اص ذاي اإلعاقخد اإمــــرائيل تارار، أمــــتاذ زائر يف معهد إمــــرائيل، يف   يخ التســــهي 
 خلدمخ االجتماعيخ، جامعخ شيلاغو.إتارة ا
مث عقد الفريق العامل ح قخ نقاش حتااريخ، رت فيها امل ـــــــــــــــار ور ع   التع يقات ااألمـــــــــــــــئ خ الل  - ٣٢

مهوريخ الدامينيليخ. اأتىل ببيانات أيضـــــــا  لو و املن مات قدمها لو و ت ـــــــيليا، االســـــــ فاتار، ا ندا، اا 
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ايلوميخ التاليخ: ال بلخ الداليخ ملنع إمااة معام خ املسننيد ااالحتات الدا  املع  بال ي و خد ارابسخ  غا
اكامني األمريليخد امر ز حقوق اإلنسار لتش اص الذي   ضعور لع ج السب النفسي االذي  عاشوا 

تــهد االرابســخ الو نيــخ ألعضــــــــــــــــاا النيــابــخ العــامــخ املعنيني بــالــدفــا  ع  حقوق املســـــــــــــــنني ااألشـــــــــــــــ ــاص جترب
اإلعاقخد االرابسخ الداليخ ل رعايخ االمــت ــفائيخ االرعايخ امل ففخ لآلال د امؤمــســخ جانامــيفاد امن مخ  ذاي

مريليــخد االرابســخ الــداليـخ اإلتمــاج الــداليــخد ااملر ز الــدا  لــدرامــــــــــــــــات  وا العمرد ارابســخ املتقــاعــدي  األ
(د االرابسخ الداليخ Nsindagizaملســـــاعدة املســـــنني يف  مبوتياد امن مخ التحالف العاملي يقوق املســـــنني )

 ملساعدة املسنني.
 

 الستنتاجاق المتعلقة بمجالي الترليز  
 لخ املتحدة، يف ا  ســــــــخ الســــــــابعخ، اعقب بيار أتىل به الرئيس، أتىل ببيانات لو و  ل م  املم - ٣٣

 اأملانيا، ام وفينيا، ا ندا، ااألرجنتني، االواليات املتحدة، االنرايج، ا ومتاريلا، االس فاتار، اأاراغواي.
ايف ا  سخ نفسها، أتىل ببيانات لو و املؤمسات الو نيخ يقوق اإلنسار التاليخ: ال جنخ الو نيخ  - ٣٤

اإلنســــار يف بولنداد ااملعهد األملاين يقوق اإلنســــار. يقوق اإلنســــار يف نيجاياد املتب مفوض حقوق 
اأتىل ببيانات أيضــــــا لو و املن مات غا ايلوميخ التاليخ: مر ز  ا ســــــتور القانوين )أيضــــــا بامــــــم الرابسخ 
الو نيخ ل مرا ز القانونيخ اجملتمعيخ امر ز الدفا  ع  حقوق املســـــنني(د امر ز حقوق اإلنســـــار لتشـــــ اص 

ع ج السب النفســـي االذي  عاشـــوا جتربتهد امن مخ ر ـــد حقوق اإلنســـارد امنا أارابا الذي   ضـــعور ل
ل  ي و خد االرابسخ الداليخ لع م ال ي و خ ا ب املسن ني )أيضا بامم ال بلخ الداليخ ملنع إمااة معام خ 

   ل مرأة يف  اتالونياد املســنني(د االرابسخ الداليخ ملســاعدة املســننيد ارابسخ اكامني األمريليخد ااجمل س الو 
 األمريلي لرابسات املسنني. -ااالحتات اإليباي 

  
 منائل أخرى - رابعا 

 مناقشة بشأق سبل المضي قدما  
متوز/يوليه،  ٢٦م  جداا األعماا يف ج ســــته الوامنخ املعقوتة يف  7ن ر الفريق العامل يف البند  - ٣5

لرئيس، أتىل ببيــانــات لو و بيــار أتىل بــه ا اعقــد ح قــخ نقــاش ب ــــــــــــــــار مـــــــــــــــبــل املضـــــــــــــــي قــدمــا. اعقــب
موري ــــــــيوس، ااالحتات األارايب، االنمســــــــا، اامللســــــــيي، ااألرجنتني، امــــــــ وفينيا، اأملانيا، ا ندا،  م   ل

االســـــ فاتار، اأاراغواي. اأتىل ببيار أيضـــــا لول ملتب أمني امل امل الو   يقوق اإلنســـــار التابع ملعهد 
األمريلي لرابسات  -، الو و املن مات غا ايلوميخ التاليخ: االحتات اإليباي حقوق اإلنســــــار يف الاتغاا

املســـــــننيد االتحالف العاملي ل مرا ز الداليخ لدرامـــــــات  وا العمرد اال ـــــــبلخ الداليخ ملنع إمـــــــااة معام خ 
 املسننيد امر ز اليابار لدعم األن سخ االبحوث املتع قخ بلبار الس .

 نفسها، أتلت اخلباة املستق خ املعنيخ بتمتع  بار الس  جبميع حقوق اإلنسار ببيار.ايف ا  سخ  - ٣٦
ايف ا  ســــــخ نفســــــها، ابناا ع   اقرتاح م  الرئيس، اتفق الفريق العامل ع   ةا  الرت يز ل دارة  - ٣7

ايمايخ االجتماعيخ ” ا “التع يم االتدريب االتع م مدى ايياة ابناا القدرات”املقب خ، ع   النحو التا : 
 .“االضمار االجتماعي )مبا يف ذلي ايدات الدنيا ل حمايخ االجتماعيخ(
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 موجز الرئيس بشأق النقاط الرئينية للمناقشاق - خامناا  
متوز/يوليه، اافق الفريق العامل ع   إتراج املوجز الذي أعده  ٢٣ايف ا  سخ األاىل، املعقوتة يف  - ٣٨

 الرئيسيخ ل مناق ات يف تقرير الدارة. ايف ما ي ي املوجز الذي أعده الرئيس:الرئيس ب ار النقاط 
 

موجز الرئيس بشااااأق النقاط الرئينااااية للمناقشاااااق التي دارق خالل دورة العمل التاسااااعة للفريق   
 العامل المفتوح باب العضوية المعني بالشيخوخة

خ املع  بال ــــــــي و خ بانت اب أعضــــــــاا بدأت الدارة التامــــــــعخ ل فريق العامل املفتوح باب العضــــــــوي 
امللتب. اانت ب الفريق العامل بالتز يخ مارتني غارمـــيا موريتار رئيســـاد االعنوت قامـــم  . أ. التميمي )قسر(، 

مــــتوفل )النمســــا( نوابا ل رئيسد االهيا إتيدهيمبوا شــــيلونغو  - اليديا ترافيي )مــــ وفينيا(، ا اتارينا  ونزيت
 )ناميبيا( مقررا .

 رى ع  ارتيـــاحي ال ــــــــــــــــــديـــد ألر مـــا يتع ق بتلوي  امللتـــب، ا حوا   أر أعرب مرة أ ايف 
يف مـــياق ا هوت  املائخ م  أعضـــاا امللتب هم م  النســـاا، اهو ما  ول ع مخ هامخ اإجابيخ جدا   يف ٨٠

 األمم املتحدة.ؤ بني ا نسني يف الل تبذهلا الداا األعضاا ااجملموعات اإلق يميخ م  أجل حتقيق التلاف
ل الـــدارة. اينبغي التـــا يـــد ع   ابعـــد ذلـــي، أقر  الفريق العـــامـــل جـــداا األعمـــاا ابرنـــامج عمـــ 

الفريق العامل ن  م أعماله افقا ل قرار الذي اختذ   ا املناق ـــخ ب ـــار مـــبل املضـــي قدما الل أجريت  أر
ارتني، اقرتح امللتب تن يما  لتعماا ع   . ايف فرتة ما بني الد٢٠١7أثناا الدارة الوامنخ، يف متوز/يوليه 

التدابا الراميخ إىل تعزيز امحايخ حقوق اإلنســــار ل مســــنني ”أمــــاس ما ي ي: مناق ــــخ عامخ ب ــــار موضــــو  
الرعايخ السوي خ ”ا  “االمـــــــــــــــتق ليخ ااالعتمات ع   الذات”د اح قتا نقاش حتااريتار ب ـــــــــــــــار “ا رامتهم

تابعخ الن ر يف ةا  الرت يز ش حتااريخ ب ـــــــــــــــار العنا ـــــــــــــــر املعياريخ ملد اح قخ نقا“األجل اامل ففخ لآلال 
د امناق ــــــخ ب ـــــار (١)(“العنف ااإلمهاا اإمــــــااة املعام خ”ا  “املســــــاااة اعد  التمييز”)الدارة الوامنخ  يف

 مبل املضي قدما.
ت اذداا ايف فرتة ما بني الدارتني،   ب الرئيس إىل أعضـــاا الفريق العامل )الداا األعضـــاا اال 

مر ز املراقب( اا هات املعنيخ األ رى ذات الصـــــــــ خ )املؤمـــــــــســـــــــات الو نيخ يقوق اإلنســـــــــار، ااملن مات 
ايلوميخ الداليخ، ا يانات من ومخ األمم املتحدة، ااملن مات غا ايلوميخ( تقدمي مد  ت موضــــــــــوعيخ 

انني ال ذي  أعدعما مفوضـــــــيخ األمم ب ـــــــار ةا  الرت يز امل تاري  ل دارة التامـــــــعخ، امـــــــتناتا  إىل االمـــــــتبي
املتحدة الســاميخ يقوق اإلنســار، اإتارة ال ــؤار االقتصــاتيخ ااالجتماعيخ. ات ق  الفريق العامل مد  ت 

مؤمـــــــســـــــخ ا نيخ يقوق اإلنســـــــار،  ٢٦ تالخ م  الداا األعضـــــــاا االداا ذات مر ز املراقب، ا ٢7م  
 من مخ غا حلوميخ معتمدة. ٢5  يانات تابعخ ملن ومخ األمم املتحدة، ا ٦ ا

اامتناتا إىل العدت اللبا م  املد  ت الل ارتت، توىل امللتب، عا مفوضيخ حقوق اإلنسار،  
اإتارة ال ــــــــؤار االقتصــــــــاتيخ ااالجتماعيخ، إعدات ارقخ مناق ــــــــخ حت ي يخ للل م  ح قل النقاش التحااريتني 

امازا  القوامــــــــــــــم ااالجتاهات امل ــــــــــــــرت خ الل جرى حتديدها  املتع قتني مبجا  الرت يز، موجزا  املســــــــــــــامهات،
__________ 

 ع   املقب خ تاراته يف الرت يز العامل الفريق قرر الســــــــابعخ، الدارة يف أجريت الل قدما، املضــــــــي بســــــــبل املتع قخ املناق ــــــــخ يف (١) 
 العامل الفريق أعضـــاا ع   املقرتحخ الرت يز مبســـائل قائمخ اترت. اإلنســـار حبقوق املســـنني متتع ع   تؤثر الل العم يخ املســـائل

 (.٢9 الفقرة، A/AC.278/2016/2) السابعخ بالدارة املتع ق التقرير يف
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الرتات ع   االمـــتبيانني. اأات أر أ ب  بال ـــلر مفوضـــيخ حقوق اإلنســـار، اإتارة ال ـــؤار االقتصـــاتيخ  يف
اهو ما مـــــــــــــــاعد ع   توجيه ح قل النقاش التحااريتني.  ااالجتماعيخ، ع   توليهما إعدات هاتني الورقتني،

 .العامل الل تتضم  املد  ت الفنيخ الوارتة اارقات املناق خ ع   املوقع ال بلي ل فريقاترت الوثائق 
اع اة ع   ذلــي، ا مــا اتفق ع يــه امللتــب   ا فرتة مــا بني الــدارتني، انتقــل الفريق العــامـل،  

ملتع قخ مبجا  أثناا تارته التامـــعخ، إىل إجراا مناق ـــخ تفاع يخ ب ـــار العنا ـــر املعياريخ ل تصـــدي ل مســـائل ا
 .“العنف ااإلمهاا اإمااة املعام خ”ا  “املساااة اعد  التمييز”الرت يز ل دارة الوامنخ، امها 

ايف هذا الصــــــــــــدت، ايف فرتة ما بني الدارتني،   ب الرئيس إىل أعضــــــــــــاا الفريق العامل اا هات  
وضـــيخ حقوق اإلنســـار، اإتارة املعنيخ األ رى تقدمي مســـامهات ع   أمـــاس االمـــتبيانني ال ذي  أعدعما مف
تالخ م  الداا األعضــــــــــــاا  ١١ال ــــــــــــؤار االقتصــــــــــــاتيخ ااالجتماعيخ. ات ق  الفريق العامل مد  ت م  

 اتسع من مات غا حلوميخ معتمدة. االداا ذات مر ز املراقب، امؤمستني ا نيتني يقوق اإلنسار،
يخ ااإلتارة، إعدات ارقات جتميعيخ اامتناتا إىل هذه اإلمهامات، توىل امللتب، م    ا املفوض 

 لتوجيه ح قخ النقاش التحااريخ ب ار العنا ر املعياريخ.
ابعد أر اعتمد الفريق العامل جداا األعماا ابرنامج العمل، ن ر يف م ــار خ مر ز املؤمــســات  

ق م ــــــــــــــار خ ل فريق العامل املتع ق بسرائ 7/١. اافقا ل مقرر (٢)الو نيخ يقوق اإلنســــــــــــــار ذات املر ز ألف
( قامت األمانخ العامخ ١٠الفقرة  ،A/AC.278/2016/2املؤمسات الو نيخ يقوق اإلنسار يف عم ه )ان ر 

بتعميم الس بات املقدمخ م  مثاين ع ــــرة مؤمــــســــخ م  هذه املؤمــــســــات ذات املر ز ألف ع   مجيع الداا 
 خ أمابيع م  عقد الدارة التامعخ.قبل أربع األعضاا
 ،A/AC.278/2016/2اقد قرر الفريق العامل تسبيق الرتتيب الذي أاجزه الرئيس الســـــــــــابق )ان ر  
ع   شـــــغل مقاعد (، االذي مبوجبه تلور املؤمـــــســـــات الو نيخ يقوق اإلنســـــار املعتمدة قاترة ٢9الفقرة 

 مخ، تار التمتع حبق التصـــــــــــويت، منفصـــــــــــ خ بعد الداا األعضـــــــــــاا االداا ذات مر ز املراقب، اأ ذ الل
امل يف إ ار أي بند إ ار أي بند م  بنوت جداا األعماا، اتقدمي مســـــــــــــــامهات  سيخ إىل الفريق الع يف
 بنوت جداا األعماا. م 

ف املعتمدة ل دارة التامــــــــعخ ل فريق العامل اأات أر أاضــــــــح أر عدت املؤمــــــــســــــــات ذات املر ز أل 
مؤمــــــســــــخ، م  مجيع اجملموعات اإلق يميخ اخلمس( ب غ ضــــــعف عدتها يف الدارة الوامنخ، الل  انت  ١٨)

أاا تارة يسـمح فيها هلذه املؤمـسـات بامل ـار خ بصـفتها ال ـ صـيخ. اأُعرب ع  ترحييب مب ـار تها الفع يخ 
مناق ـــات الفريق العامل اأعماله. ايف الواقع، فقد اا ـــل الفريق العامل  ااملســـامهات اجملديخ الل قدمتها يف

 .7٢/١٨١عم ه م  أجل تعزيز م ار تها يف أعماله، عم   بالواليخ الل حدتعا ا معيخ العامخ يف قرارها 
مث انتقل الفريق العامل إىل املوافقخ ع   م ـــــــــــــــار خ املن مات غا ايلوميخ الل ليس لديها مر ز  

اقد ت ق  الفريق رقما قيامــــــيا  مــــــت ــــــاري لدى اجمل س االقتصــــــاتي ااالجتماعي، االل   بت اعتماتها.ا
منها بدار تصــــــــويت، ااعتمد   بار بتصــــــــويت مســــــــجل،  ٤٠  با، اعتمد  ٤٢هذه الس بات، اهو  م 

__________ 

 ل تحالف التابعخ باالعتمات املعنيخ الفرعيخ ال جنخ قبل م  ألف املر ز متنح الل اإلنســــــــار، يقوق الو نيخ املؤمــــــــســــــــات تعتا (٢) 
 حقوق امحايخ لتعزيز الو نيخ املؤمـــســـات مبر ز املتع قخ ل مباتئ تا  امتواا يف اإلنســـار، يقوق الو نيخ ل مؤمـــســـات العاملي
 .٤٨/١٣٤ قرارها يف العامخ ا معيخ أقرته ما حنو ع  (، باريس)مباتئ  اإلنسار
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ع  لسرائق م ــــــــــــــــار ــخ املن مــات غا ايلوميــخ يف أعمــاا الفريق العــامــل املفتوح بــاب العضـــــــــــــــويــخ امل افقــا
 .(٨الفقرة  ،A/AC.278/2011/2بال ي و خ )ان ر 

من مخ غا حلوميخ ل م ار خ يف الدارة، حضر منهم  ١٦٦لو  م   ٣٢١ايف اجملمو ، اعُتمد  
 من مخ غا حلوميخ. 5٣لو  م   ١١٢

التدابا الراميخ إىل تعزيز ”ايف اقت الحق، عقد الفريق العامل مناق ــــــته العامخ ب ــــــار موضــــــو   
اإين أقدر امل ـــــــار خ الن ـــــــسخ م  جانب لو ي العديد م  الداا . “امحايخ حقوق اإلنســـــــار للبار الســـــــ 

ســات الو نيخ األعضــاا االداا ذات مر ز املراقب يف املناق ــخ، ام  جانب لو ي ةموعات الداا، ااملؤمــ
 يقوق اإلنسار، ااملن مات ايلوميخ الداليخ ااملن مات غا ايلوميخ، اأات أر أنوه بت ي امل ار خ.

ايف املناق ـــــخ العامخ، أشـــــارت الوفوت إىل التغياات الد غرافيخ اللباة الل متر هبا ةتمعاتنا، اع    
مــــــنخ فا ور تنمو بوتاة أمــــــر . اجرى  ٦٠اجه اخلصــــــوص، إىل أر نســــــبخ الســــــلار الذي  تب غ أعمارهم 

التا يد ع   اياجخ إىل معا خ هذه التغاات، االتاهب ملعا خ أثرها ع   متتع املســـــــــــــــنني اللامل االفع ي 
 حبقوقهم اإلنسانيخ.

، ااملبدأ ٢٠٣٠اشــــــــــــــدتت افوت عديدة ع   التزا  ب داهنا بتنفيذ  سخ التنميخ املســــــــــــــتدامخ لعا   
مت  فا ع  الر ب يف مـــيامـــاعا الو نيخ، ابضـــمار اإلتماج اللامل للبار الســـ ، ال ـــامل بعد  ترك أحد 

الذي  ُحدتاا باعتبارهم فئخ مســــتضــــعفخ م  الســــلار. اأشــــارت الوفوت، ع   اجه اخلصــــوص، إىل اياجخ 
امل حخ إىل أر توفر هلؤالا الرعايخ الصــــــــحيخ، اإملانيات ايصــــــــوا ع   العمل، االســــــــل ، االو ــــــــوا إىل 

 ، ضم  حقوق اإلنسار األماميخ األ رى، بغيخ محايخ  رامتهم.العدالخ
ع  ال ــــــــــي و خ ااملســــــــــنني، االســــــــــعي اع اة ع   ذلي، أبرزت الوفوت أمهيخ تغيا التصــــــــــورات  

أجل ت ـــــجيع م ـــــار تهم  عنا ـــــر فاع خ يف اجملتمع. اشـــــدتت ع   اياجخ إىل توفا بيئخ مواتيخ هلم،  م 
 هم اجتماعيا .تار متييز، م  أجل حتقيق إتماج

اع اة ع   ذلي، أشـــــــــارت الوفوت إىل  ـــــــــلوك إق يميخ، مول اتفاقيخ الب دار األمريليخ ب ـــــــــار  
محايخ حقوق اإلنسار للبار الس ، االااتو وا امل حق بامليواق األفريقي يقوق اإلنسار اال عوب املتع ق 

ايخ فعالخ يقوق املســــــــــــنني احتســــــــــــني حبقوق املســــــــــــنني يف أفريقيا، باعتبارها أتاات هامخ م  أجل توفا مح
الســـــــــيامـــــــــات الو نيخ. اذ ر البعن أر محايخ املســـــــــنني  ل  أر تتعزز ع   أفضـــــــــل حنو بتحســـــــــني تنفيذ 
الصـــلوك الداليخ القائمخ يقوق اإلنســـار، يف حني شـــدت آ رار ع   أمهيخ اضـــع  ـــي متعدت األ راف 

 لعاملي.م ز  قانونا لتحديد املعايا اااللتزامات ع   الصعيد ا
أر ي ــل مفتوحــا اشـــــــــــــــــام  ل جميع، اأ اا، ذ ر العــديــد م  الوفوت أر الفريق العــامــل ينبغي  

 التس يم باملسامهخ القي مخ ل مؤمسات الو نيخ يقوق اإلنسار ااجملتمع املدين. مع
اعقب املناق ـــــــــــــــخ العامخ، عقد الفريق العامل ح قل نقاش حتااريتني ب ـــــــــــــــار ةا  تر يز الدارة  

“. الرعايخ السوي خ األجل االرعايخ امل ففخ لآلال ”ا “ االمـــــــتق ليخ ااالعتمات ع   الذات”التامـــــــعخ امها 
ايف هذه املرح خ، أات أر أعرب ع  بالغ تقديري ألعضـــــــــــــــاا ح قل النقاش ملا قد موه م  مدا  ت لتازة 

 الفريق العامل، مســامهني بذلي يف ااجوهريخ ل غايخ، اهو األمر الذي أثار مناق ــخ عميقخ امومرة بني أعضــا
الوفاا بواليته، اهي تعزيز محايخ حقوق اإلنســار للبار الســ . ا ار م  بني املتحدثني اخلبا املســتقل املع  
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مبسالخ متتع املسنني جبميع حقوق اإلنسار، ااملبعوث اخلاص لتمني العا  املع  باإلعاقخ اإملانيخ الو وا، 
 .الو نيخ لساميخ يقوق اإلنسار، امؤمسات حقوق اإلنسار الو نيخ، اايلوماتالو ني م  املفوضيخ ا

امــبقت  ل مناق ــخ ج ســخ حوار و ت عراضــا قد مها خمت ف أ ــحاب املصــ حخ الذي   رحوا  
أفلارهم الواقبخ م  من ورات خمت فخ، مول ن ا  اهليئات املن ـــــــــــــــاة مبوجب معاهدات حقوق اإلنســـــــــــــــار، 

ا  يقوق اإلنســـــــــــــــار، ااخلاات الو نيخ ااإلق يميخ، االواليات اكدتة يف ةاا حقوق االقانور ايا  الد
 اإلنسار، ااملؤمسات الو نيخ يقوق اإلنسار.

اأعقبت  ل مداالخ ح قخ نقاش حتااريخ بني مجيع أ حاب املص حخ، امرتشدت بورقل املناق خ  
االقتصاتيخ ااالجتماعيخ، اال تني توجزار االجتاهات ال تني أعد عما مفوضيخ حقوق اإلنسار اإتارة ال ؤار 

 الرئيسيخ االقوامم امل رت خ الناشئخ م  املد  ت الل ارتت قبل الدارة.
 

 الستقاللية وال تماد  لى الذاق  
رحب أعضـــــــــاا ح قل النقاش االوفوت امل ـــــــــار ور فيهما باملناق ـــــــــخ املوضـــــــــوعيخ املتع قخ مبفهومي  

مات ع   الذات، ال ذي  يرتبسار ارتبا ا اثيقا بلرامخ  بار الســ . اأشــار امل ــار ور إىل االمــتق ليخ ااالعت
عد  اجوت تعريف تقيق لل  املفهومني يف القانور اك ي، اعد  اتســـــــــــــــاق اإلشـــــــــــــــارات إليهما يف اإل ار 

ق  بار الس  الدا  يقوق اإلنسار. اقد تبني م  املناق خ أر املفهومني مت ابلار إىل حد بعيد مع حقو 
 م  حيث اختاذ القرارات اليوميخ اامل ار خ اللام خ يف اجملتمع اك ي.

تتوافر هلم، ع   قد  املســــــــــاااة اجرى تعريف حق املســــــــــنني يف االعتمات ع   الذات باعتباره أر  
ا غاهم، إملانيخ اال تيار بني  يارات خمت فخ. ايف هذا الصـــــــــدت،   الت ـــــــــديد ع   أر املســـــــــنني غالب مع
يلونور أ ور عرضـــخ لســـوا املعام خ م  جانب أفرات األمـــرة. اتلم  امل ـــل خ مع األقارب الذي  يُرجح  ما

أر يت ذاا قرارات تلور منامـــــــبخ هلم، ال بناا  ع   رغبات املســـــــنني املعنيني باألمر، االذي   رمور بذلي 
  هم املاليخ، االصحيخ، االسلنيخ.م  القدرة ع   البت يف مسائ

حيث    لتحسني نوعيخ حياة املسنني م امل ار ور إىل التدابا الل نفذت ع   الصعيد الو  اأشار 
االمــــتق ليخ ااالعتمات ع   الذات، م  قبيل ر ــــد مرافق الرعايخ االجتماعيخ االرعايخ السوي خ األجل، اإن ــــاا 

 .القانونيخ أله يخمج ت ا نيخ ملقدمي الرعايخ ااإل  حات ملنع إمااة االمتعماا يف لارمخ ا
اُأشـــــــــــــــاا إىل أعماا  نخ الب دار األمريليخ يقوق اإلنســـــــــــــــار ا لمخ الب دار األمريليخ يقوق  

اإلنســــار يف تن يم ج ســــات امــــتما ، ااضــــع معايا ب ــــار ايق يف االمــــتق ليخ ااالعتمات ع   الذات. 
 قي الضوا ع   ذلي ايق الذي  ذلي فالر األحلا  الوارتة يف اتفاقيخ حقوق األش اص ذاي اإلعاقخ ت

يقو  ع   أمـــــاس اجوب التغ ب ع   ايواجز االجتماعيخ لضـــــمار االمـــــتق ا الذايت. ا  ب اجملتمعور 
 إىل أر الدالخ تضس ع بدار رئيسي يف تعزيز ذلي ايق امحايته.

اأشـــــــــار امل ـــــــــار ور إىل حالخ بعن فئات املســـــــــنني،  املســـــــــنات ااملســـــــــنني ذاي اإلعاقخ، الذي   
 المتق ليخ ااالعتمات ع   الذات.واجهور حتديات أ ا يف حتقيق اي

اأثار العديد م  امل ــــــار ني أيضــــــا موضــــــو  عد  توافر بيانات مفيدة مصــــــنفخ لتح يل حالخ  بار  
الســـــــــ . فالبيانات اإلحصـــــــــائيخ أمر بالغ األمهيخ م  أجل اختاذ اخلسوات ال زمخ يمايخ حقوقهم ع   حنو 

 أ ور فعاليخ.
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 الر اية الطويلة األجل والر اية المخففة لآللم  

اأعرب أعضـــــــــاا ح قل النقاش االوفوت اامل ـــــــــار ور ع  ترحيبهم باملناق ـــــــــخ املوضـــــــــوعيخ ل رعايخ  
 السوي خ األجل االرعايخ امل ففخ لآلال ، اهي مسالخ تتصل أماما بنوعيخ حياة املسنني.

بالنســــــــــبخ ل مجتمعات  “الرعايخ”اإذ الحظ امل ــــــــــار ور عد  اجوت تعريف مقبوا عامليا ملفهو   
اه البدين االعا في، االوقايخ ال ـــــــائ خ، فقد عر فوها باهنا تع  ضـــــــمار املســـــــتوى األمول م  الصـــــــحخ االرف

 األمراض أا تا ا ظهورها. م 
يز بني الرعايخ االجتماعيخ االرعايخ الصــحيخ اأشــار امل ــار ور إىل االجتاه الســائد يف حتديد فارق ل 

باعتبارها  “الرعايخ”م  حيث املســـتفيدار م  اخلدمات. اهذه اجهخ ن ر  ا ئخ، إذ ينبغي أر يُن ر إىل 
 ةموعخ  ام خ م  التدابا التلمي يخ لصاحل املسنني.

ي خ األجل، اما إذا  انوا اجرى التا يد ع   أمهيخ احرتا  إراتة املســـــنني يف ما يتع ق بالرعايخ السو  
دا  القســــــــــــري يف مؤمــــــــــــســــــــــــات الرعايخ يرغبور يف البقاا يف املنزا أا العيش يف مر ز رعايخ ةتمعيخ. فاإلي

انتهاك يقوق اإلنســــار. ايف هذا الســــياق، أ د مع م الوفوت ع   أمهيخ تلييف الت ــــريعات، ااضــــع  هو
 املسنني.قواعد ااضحخ ل حصوا ع   موافقخ مستناة م  األش اص 

االرعايخ السوي خ األجل االرعايخ امل ففخ لآلال  م ـــــــــــار إليهما بوضـــــــــــوح يف اتفاقيخ الب دار األمريليخ  
ب ار محايخ حقوق اإلنسار للبار الس ، إذ جتع هما ااجبتني ع   الداا يف إعماا ايق يف الرعايخ، باعتمات 

امله  املقد  إىل مقدمي الرعايخ. اترت إحاالت  ميامات معززة عدف، ع   مبيل املواا، إىل حتسني التدريب
مرجعيخ إىل الرعايخ امل ففخ لآلال  يف العديد م  التع يقات العامخ هليئات معاهدات حقوق اإلنســـــــــــــــار، ايف 
اثائق من مخ الصـــــــحخ العامليخ. االحظ امل ـــــــار ور أر ايق يف هذه الرعايخ م ـــــــموا أيضـــــــا  يف مفهو  ايمايخ 

 .١٠ا  ١، اال ميما هدفا التنميخ املستدامخ ٢٠٣٠التنميخ املستدامخ لعا   االجتماعيخ يف  سخ
اجرى الت ـــــــــــــــديد ع   أر هناك حاجخ  باة إىل إتراج ايق يف الرعايخ السوي خ األجل االرعايخ  

ه امل ففــخ لآلال  يف  ــــــــــــــــي عــاملي م ز  قــانونــا،  ــدت بوضـــــــــــــــوح التزا  الــداا بــاحرتا  هــذا ايق امحــايتــ
 ، الضمار إملانيخ التقاضي ب ار حقوق اإلنسار للبار الس .مياماعا يف

احدت امل ـــــــــــــــار ور القدرة ع   حتمل تلاليف الرعايخ، اتوافر اخلدمات، ااياجخ إىل اتبا  هنج  
قائم ع   حقوق اإلنســـــــــــــــار يف تقدمي الرعايخ السوي خ األجل االرعايخ امل ففخ لآلال  باعتبارها حتديات. 

عينخ، ااألجهزة الليخ، لتحســـني حياة املســـنني  اأشـــا أيضـــا إىل أمهيخ
ُ
تيســـا ايصـــوا ع   التلنولوجيات امل

 يف املها  اليوميخ.
اع اة ع   ذلي، أشــار امل ــار ور إىل أمهيخ توافر مــيامــات ات ــريعات ا نيخ الارمــات جيدة  

اا، بصـــــفخ  ا ـــــخ، إىل لضـــــمار تقدمي الرعايخ السوي خ األجل االرعايخ امل ففخ لآلال  للبار الســـــ . اأشـــــار 
 دمات التمرين املنز ، اتدريب املســـــــــاعدي  السبيني ع   تعم املرضـــــــــ  يف املنزا، االتقييم املا  ااتبا  

 هنج ب ار إتارة اياالت الفرتيخ يف تقدمي الرعايخ امل ففخ لآلال .
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 المدخالق المعيارية المتعلقة بمجالي ترليز الدورة الثامنة  
، ل مرة األاىل منذ أر بدأ تر يز مناق ـــــــــــــاته ع   ةاالت  دتة  ل  أر تؤثر عقد الفريق العامل 

ع   متتع املســـــــــــــــنني حبقوق اإلنســـــــــــــــار، اتتس ب مزيدا  م  ايمايخ، ح قخ نقاش حتااريخ م  أجل متابعخ 
العنف ااإلمهاا ”ا  “املســــــاااة اعد  التمييز”املناق ــــــات املوضــــــوعيخ الل عقدها يف تارته الوامنخ ب ــــــار 

ااهلدف م  ا زا التحااري هو القيا  مبتابعخ ل مناق ــات املومرة ااملوضــوعيخ الل جرت . “اإمــااة املعام خ
  ا الدارة الوامنخ ب ـــــار هذي  اجملالني، اموا ـــــ خ البناا ع يهما م  اجهخ ن ر معياريخ، م  أجل تباتا 

معياري اعم ي  ن، م  أجل تعزيز الراا، اأفضــــــــــل املمارمــــــــــات، االعنا ــــــــــر اكدتة، انس قا  م  هنج 
امحايخ حقوق اإلنســــــار للبار الســــــ ، إىل املســــــاااة اعد  التمييز االعيش حياة  اليخ م  العنف ااإلمهاا 

 اإمااة املعام خ.
اناقش لو و الداا األعضــــــــاا ااملن مات غا ايلوميخ امؤمــــــــســــــــات حقوق اإلنســــــــار الو نيخ  

مل ــــار ور إىل اياجخ إىل حتديد املفاهيم الل  ل  إتراجها يف تيباجخ املد  ت املعياريخ بفعاليخ. اأشــــار ا
 ي تا  م ز  قانونا، مول مباتئ املساااة اعد  التمييز. اذ ر بعضهم أر ع   الداا أر تلفل املساااة 
مبوجب القانور، م  تار أي متييز ع   أمـــــــــــــــاس الســـــــــــــــ ، اغا ذلي م  األمـــــــــــــــباب املتدا  خ األ رى 

العرق، أا األ ــل اإلث ، أا امليل ا نســي، أا اهلويخ ا نســانيخ، أا اإلعاقخ(. ايف أي إشــارة  ) ا نس، أا
إىل ح ر التمييز ع   أمــــــــــــاس الســــــــــــ ، ينبغي إي ا العنايخ الواجبخ ل عمل، اايمايخ االجتماعيخ، االرعايخ 

 الصحيخ ااالجتماعيخ، ااإلملار، ضم  مسائل أ رى.
اة  اليخ م  العنف، أشــــــار بعن الوفوت إىل الصــــــلوك الداليخ القائمخ ايف ما يتع ق بايق يف حي 

يقوق اإلنســــار، الل تتضــــم  حلما م  هذا القبيل. اشــــدت عدت م  امل ــــار ني ع   أمهيخ التو ــــل إىل 
توافق يف الراا ب ــــــــار تعريف حق املســــــــنني يف حياة  اليخ م  العنفد اجب أر ُت ــــــــمل مجيع أشــــــــلاا 

م خ. اجب أر يؤ ذ يف االعتبار العنف يف مجيع البيئات، بداا م  مؤمــــســــات الرعايخ العنف اإمــــااة املعا
 اانتهاا  بسياق األمرة.

احدت امل ـــــار ور أيضـــــا اضـــــع قواعد ااضـــــحخ ب ـــــار الو ـــــوا إىل العدالخ بالنســـــبخ لتشـــــ اص  
م  أجل تعزيز املســــنني امــــبل االنتصــــاف ل ضــــحايا. اأشــــا إىل أر ع   الداا أر تت ذ التدابا امل ئمخ 

الليات الراميخ إىل منع أي شـــــــــــــلل م  أشـــــــــــــلاا العنف ااإلمهاا اإمـــــــــــــااة املعام خ. احدت امل ـــــــــــــار ور 
املد  ت املعياريخ باهنا التدابا املت ذة يف ةاا العدالخ ا نائيخ، ااملمارمــــات املتصــــ خ بال ــــدار األحلا ، 

 املسنني، الذي  هم مستضعفور. االل ينبغي أر تعلس السابع اخلسا ل جرائم املرتلبخ ضد
اأشـــــــار امل ـــــــار ور إىل أر اتفاقيخ الب دار األمريليخ ب ـــــــار محايخ حقوق اإلنســـــــار للبار الســـــــ   

تتضــــــــم  أحلاما  دتة يف ما يتع ق باملســــــــاااة اعد  التمييز ع   أمــــــــاس الســــــــ ، ا ذلي ايق يف حياة 
 “املســنور”مفيدة ملصــس حات م  قبيل   اليخ م  العنف م  أي نو . اتضــمنت االتفاقيخ أيضــا تعاريف

 .“التمييز ع   أماس الس ”ا 
العنف ضـــــــــد املســـــــــنني جب أر يا ذ اشـــــــــدت امل ـــــــــار ور ع   أر النهج املعياري يف ما يتع ق ب 

 االعتبار ايالخ اخلا خ ل نساا املسنات ال مسنني ذاي اإلعاقخ. يف
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 قدما يسبل المض  
دما، أعربت الوفوت ع  ارتياحها إزاا تسور الدارتني السـابقتني يف املناق ـخ املتع قخ بسـبل املضـي ق 

ا يغخ املناق ات املوضوعيخ فيهما ب ار ةالني م  ةاالت الرت يز يؤثرار تاثاا مباشرا ع   التمتع حبقوق 
اإلنسار للبار الس . ايف هذا الصدت، اقرتحُت، بصفل رئيسا، ع   أعضاا الفريق العامل موا  خ العمل 

 متسُّ حقوق اإلنسار للبار الس . ه الصيغخ، بت جيع املناق ات املوضوعيخ ب ار املسائل اللهبذ
، ذ  رُت أعضــــاا ٢٠١9ايف ما يتع ق با تيار ةا  الرت يز ل دارة العاشــــرة، الل مــــتعقد يف عا   

ت الل تســــــتحق عنايخ الفريق العامل أننا قمنا أثناا الدارة الســــــابعخ بتحديد ةموعخ م  املســــــائل أا اجملاال
(، اتعوُت الوفوت إىل إضـــــافخ املزيد م  املســـــائل إىل ٢9، الفقرة A/AC.278/2016/2الفريق العامل )ان ر 

 ت ي القائمخ.
راقب، ايف هذا الصــــــــدت، ابعد م ــــــــاارات غا ر يخ مع الداا األعضــــــــاا، االداا ذات مر ز امل 

ُأجريــت ع   مســـــــــــــــتوى امللتــب   ا فرتة مــا بني الــدارتني، قــد  الفريق العــامــل قرارا شـــــــــــــــفويــا بــا تيــار 
ايمايخ االجتماعيخ االضــــــمار االجتماعي ”ا  “التع يم، االتدريب، االتع م مدى ايياة، ابناا القدرات”

 لرت يز ل دارة العاشرة.ا ةا  اباعتبارمه “)مبا يف ذلي ايدات الدنيا ل حمايخ االجتماعيخ(
اع   غرار ما حدث يف إ ار التحضـــــــــا ل دارة التامـــــــــعخ، مـــــــــيقد   امللتب،   ا فرتة ما بني  

ما بعد عرضــــــــــــها بالجاز، الدارتني، تعوة إىل تقدمي مد  ت ب ــــــــــــار ةا  الرت يز، تتوىل األمانخ العامخ في
 اال تيار. لني ال ذي  اقع ع يهماأجل توجيه مناق اتنا ب ار اجملا م 

اأعربت الوفوت أيضا ع  تاييدها ملوا  خ املمارمخ املتبعخ يف ح قخ نقاش حتااريخ ب ار العنا ر املعياريخ  
 . ذلي  ملعا خ ةا  الرت يز ل دارة السابقخ. اأ داا اياجخ إىل موا  خ متابعخ ةا  الرت يز ل دارة الوامنخ

العامل أر يلرر املمارمـــــــخ املتبعخ يف فرتة ما بني الدارتني ايف هذا الســـــــياق، اقرتحُت ع   الفريق  
الســابقخ، اأر يوعز إىل امللتب بالدعوة إىل اضــع مد  ت معياريخ ملتابعخ املســالتني ال تني حبوتا يف الدارة 

 ،“الرعايخ السوي خ األجل االرعايخ امل ففخ لآلال ”ا  “االمتق ليخ ااالعتمات ع   الذات” التامعخ، امها:
باالمـــتنات أيضـــا إىل املســـامهات الل ُقدمت أثناا الدارة، ن را  إىل أر ت ي السريقخ يف العمل قد أثبتت أهنا 

 امي خ فعالخ ل وفاا بواليخ الفريق العامل.
ااقرتحُت أيضـــا أر يوا ـــل الفريق العامل منهجيخ عقد مناق ـــات موضـــوعيخ ب ـــار ةا  الرت يز  

إىل املســامهات الل ترت قبل انعقات الدارة. امــوف يُس ب تقدمي مد  ت  ا ديدي  يف  ل تارة، امــتناتا
موضــوعيخ ب ــار هذي  اجملالني يف فرتة ما بني الدارتني، امــيتوىل امللتب بعد ذلي تعميم ارقات املناق ــخ 

اجهخ  لتوجيه املناق ات   ا الدارة. اميوا ل الفريق العامل أيضا متابعخ ةا  تر يز الدارة السابقخ م 
الن ر املعياريخ، حيث مــــيس ب مد  ت ب ــــار هذي  اجملالني يف فرتة ما بني الدارتني قبل انعقات الدارة، 

 اميقو  بتعميم ارقات املناق خ بعد ذلي.
أعضـــــــــــــــاا الفريق العامل أر ين ر  اباإلضـــــــــــــــافخ إىل ذلي، ابصـــــــــــــــفل الرئيس، فقد اقرتحت ع   

التنا، اإبراز اتفاقاتنا ب ــــــــــــار خ، م  أجل االمــــــــــــتفاتة م  مداا إملانيخ ا تتا   ل تارة بنتائج م مومــــــــــــ يف
ةاا م  اجملاالت الل تؤثر ع   متتع  بار الس  حبقوق اإلنسار. ا ل  أر تت ذ هذه النتائج أشلاال   ل
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عديدة، م  قبيل االمــتنتاجات املتفق ع يها، أا مقررات الفريق العامل، اهو ما ينبغي التفااض ب ــانه بني 
 .حُبث فيها م  اجهخ ن ر معياريخ ات اإبراز أي نقاط م رت خ  دتة يف ةاالت الرت يز اللايلوم

ا فحســــــــب، بل  ل  أر تســــــــهم أيضــــــــا اهذه النتائج ل  تتيح لنا عرض امــــــــتنتاج يف مناق ــــــــاتن 
عم يات أ رى تتع ق بال ــــــي و خ، احقوق  بار الســــــ ، مول ت ي املوجوتة يف إ ار مدااالت ال جنخ  يف
لوخ التابعخ ل جمعيخ العامخ أا ة س حقوق اإلنســـــار. ارحب بعن الوفوت باالقرتاح الذي قدمه الرئيس الوا

اأعربت ع  تاييدها إياه، م ـــدتي  ع   أر م  شـــار االقرتاح أر يلور امـــي خ بنااة ل مضـــي قدما، بدال 
 م  إجراا مناق خ تائمخ للل ةاا م  ةاالت الرت يز.

 يف هذا االقرتاح   ا فرتة ما بني الدارتني.اموف ين ر امللتب  ذلي  
اأ دت الوفوت يف مدا  عا أمهيخ ايصـــــــــــوا ع   مزيد م  اإلرشـــــــــــاتات ب ـــــــــــار  بيعخ املســـــــــــائل  

األالويخ يف  ل ةاا م  ةا  الرت يز، م  أجل حتسـني ارقات املناق ـخ الل أُعدت ل دارة. ا ل  تعزيز  ذات
 يل ب ـــار املســـائل ذات األالويخ، اتقدمي مقرتحات ب ـــار  يفيخ معا تها. هذه الورقات بالجراا مزيد م  التح

 .االتامعخ اشدت امل ار ور ع   أمهيخ موا  خ العمل التح ي ي ب ار ةاالت الرت يز يف الدارتني الوامنخ
الوفوت إىل أر االيخ الفريق العامل تتصل حبقوق اإلنسار، افقا ملا حد تته ا معيخ العامخ  اأشارت 
(، اأشــــارت أيضــــا إىل أر االيخ الفريق العامل ت ــــلل جزاا م  االيخ  نخ ٢٨)الفقرة  ٦5/١٨٢يف القرار 

رغم م  أهنا تتس ب اتبا  هنج   ي إزاا مســـــالخ حقوق اإلنســـــار للبار الســــ ، التنميخ االجتماعيخ، ع   ال
مبا يف ذلي البعدار االجتماعي ااإلمنائي، اإجراا حت يل لتبعات االجتماعيخ ل  ـــــــــي و خ، م  حيث  وهنا 
ظاهرة، ايالخ خمت ف الفئات االجتماعيخ، مبا يف ذلي فئخ  بار الســـــــــــــــ . الذلي، ينبغي أر يلور نساق 

 ل الفريق العامل اةاا تر يزه قائمني ع   أماس حقوق اإلنسار، لتملينه م  الوفاا بواليته.عم
اأُعرب ع  الرتحيب بالع ر افد النمســــا يف ما يتع ق بتن يم مؤمتر تا  ب ــــار حقوق اإلنســــار  

 .٢٠١٨للبار الس ، مقرر عقده يف فيينا، يف ت ري  الواين/نوفما 
ع   ضرارة تعم تنفيذ االيخ الفريق العامل أثناا املفااضات املتع قخ  اأ اا، شدتت افوت عديدة 

بصـــــياغخ قرار ب ـــــار متابعخ ا معيخ العامليخ الوانيخ ل  ـــــي و خ يف الدارة الوالوخ االســـــبعني ل جمعيخ العامخ، 
 امني موارت ماليخ ل فريق العامل.، اع   أمهيخ ت٢٠١٨املقرر عقدها يف عا  

ر حت   ا هوت الل مـــتبذهلا الداا األعضـــاا،   ا املفااضـــات ب ـــار قرار ا داين األمل يف أ 
ا معيخ العامخ، بدعم مجيع الداا األعضـــــــــــاا، اأر ختصـــــــــــب املوارت ال زمخ لعقد االجتماعات، ليتســـــــــــ  

 ل فريق العامل االضس   بواليته ع   الوجه األ مل.
برنامج العمل املؤقت ل دارة العاشـــرة، الل امـــيقو  امللتب،   ا فرتة ما بني الدارتني، بالعدات  

مـــــــــــت ـــــــــــمل مناق ـــــــــــخ عامخ، اجزاا  ملناق ـــــــــــخ املد  ت املعياريخ الوارتة يف ما يتع ق مبجا  الرت يز ل دارة 
يتني ب ـــار ةا  الرت يز امل تاري ، ااملناق ـــخ االعتياتيخ املتع قخ بســـبل املضـــي ر التامـــعخ، اح قل نقاش حتاا 

ب أيضــــا بامــــتل ــــاف إملانيخ التو ــــل إىل نتيجخ تفااضــــيخ م مومــــخ تعلس النقاط قدما. امــــيقو  امللت
 حُبوا م  اجهخ الن ر املعياريخ. امل رت خ الل حدتت يف مناق خ ةا  الرت يز،  ما

اأات أر أعرب ع  تقديري لتمانخ العامخ ملا تقدمه م  تعم مســــــــــتمر ل فريق العاملد الرازماري  
ال ي و خد األلباتو باتافا، اأمل رافع، اليزا آينبايندر، م  إتارة ال ؤار االقتصاتيخ لني، املنسقخ املعنيخ ب

https://undocs.org/ar/A/RES/65/182
https://undocs.org/ar/A/RES/65/182


 A/AC.278/2018/2 

 

18/18 18-14000 

 

ااالجتماعيخد ا ي ي، أاغنيمبا، اريو هاتا، امار وس أ  ي، م  مفوضــــــــيخ األمم املتحدة الســــــــاميخ يقوق 
أر أعرب ع   الب  اإلنسار. اأُعرب ع  امتناين أيضا  هلنري بريد، أمني الفريق العامل. اا حوا   أيضا

ماريت األمينخ السابقخ ل فريق العامل، ع   عرضها املمتاز، اعم ها املتميز،  - االمتنار إىل مفيت نا إمي ينا
 االدعم غا امل راط الذي قدمته إىل الفريق العامل اامللتب   ا السنوات السبع املاضيخ.

رات ع   تقد ها الدعم يف ةاا  دمات اأات أيضــا أر أشــلر إتارة شــؤار ا معيخ العامخ ااملؤمت 
الرتمجخ ال ـــــــــــــــفويخ، امجيع موظفي غرف املؤمترات، ااملرتمجني الفوريني، الذي  قدموا  دمات لدارة الفريق 

 العامل بسريقخ مهنيخ عاليخ.
، ع   تقد هم مســــــــــامهات جوهريخ اأات مرة أ رى أر أعرب ع  تقديري ل م ــــــــــار ني املرموقني 

لفريق العامل هذه، املمو ي مؤمـــســـات حقوق اإلنســـار الو نيخ، امن ومخ األمم املتحدة، أعماا تارة ا يف
ااجملتمع املدين، ع   م ــــــــــــار تهم الن ــــــــــــسخ اعم هم البناا. ا دانا األمل يف أر نوا ــــــــــــل االعتمات ع   

انتس ع إىل ور م امســــامهاتلم القيمخ يف الدارات املقب خ، ملســــاعدة الفريق العامل ع   الوفاا بواليته، ضــــح
 م ار تلم املعززة يف هذا الصدت.

لنواب الرئيس امقررة الفريق  ايف اخلتــــا ، أات أر أعرب ع   ــــالب االمتنــــار االتقــــدير العميق 
مـــتوفل،  - العامل، العنوت قامـــم  . أ. التميمي، م  قسر، اليديا ترافيي، م  مـــ وفينيا، ا اترينا  ونزيت

ونغو، م  ناميبيا، ال وايت ما  ار هلذه الدارة أر تنعقد لوال ما أمهم  م  النمسا، االهيا إيتيدهيمبوا شيل
 القيمخ، يف إتارة أعماا امللتب. به م  أشلاا الدعم، االعمل الدؤاب، االلفااة املهنيخ

  
جدول األ مال المتقت لدورة العمل العاشاااااااااارة للفريق العامل المفتوح باب  - سادسا 

 العضوية المعني بالشيخوخة
متوز/يوليه، أتىل الرئيس ببيار ب ـــــــــــــار جداا  ٢٦يف ا  ســـــــــــــخ الوامنخ ل فريق العامل املعقوتة يف  - ٣9

 األعماا املؤقت لدارة العمل العاشرة ل فريق.
  

 ا تماد التقرير - سابعا 
اعتمــــد الفريق العــــامــــل، يف ج ســـــــــــــــتــــه الوــــامنــــخ، م ـــــــــــــــرا  التقرير ع  تارة عم ــــه التــــامــــــــــــــعــــخ  - ٤٠
(A/AC.278/2018/L.1.) 
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