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مالحظة 

تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام. 

ــة  وليـس يف التسـميات املسـتخدمة يف هـذا املنشـور وال يف طريقـة عـرض مادتـه، مـا يتضمـن التعبـري عـن رأي أيـا كـان لألمانـة العام
لألمم املتحدة بشأن املركز القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيني ختومها أو حدودها. 
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أوال - القرارات اليت اختذا اجلمعية العاملية 
 

القرار ١* 
اإلعالن السياسي وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، ٢٠٠٢ 

 
 

إن اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة، 

وقد اجتمعت يف مدريد يف الفترة من ٨ إىل ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، 

تعتمد اإلعالن السياسي وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، ٢٠٠٢، املرفقني ذا القرار؛  - ١

ـــة للشــيخوخة، ٢٠٠٢، كمــا اعتمدــا  توصـي اجلمعيـة العامـة بـإقرار اإلعـالن السياسـي وخطـة عمـل مدريـد الدولي - ٢

اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة، 

املرفق األول 

اإلعالن السياسي 
 

املادة ١ 

ـــة العامليــة الثانيــة للشــيخوخة املعقــودة يف مدريــد، قررنــا اعتمــاد خطــة عمــل دوليــة  حنـن، ممثلـي احلكومـات اتمعـني يف اجلمعي

للشـيخوخة، ٢٠٠٢، لالسـتجابة للفـرص ومواجهـة التحديـات يف جمـــال شــيخوخة الســكان يف القــرن احلــادي والعشــرين ودعــم بنــاء جمتمــع 

جلميع األعمار. ويف سياق خطة العمل هذه، نلتزم باختـاذ إجـراءات علـى مجيـع الصعـد، مبـا فيـها الصعيـدان الوطـين والـدويل، يف ثالثـة اجتاهـات 

ذات أولوية هي: كبار السن والتنمية، وتعزيز الصحة والرفاه يف السن املتقدمة؛ وضمان بيئة متكينية وداعمة. 

املادة ٢ 

حنتفل بارتفاع متوسط العمر املتوقع يف العديد مـن منـاطق العـامل بوصفـه إجنـازا رئيسـيا مـن إجنـازات البشـرية. ونعـترف بـأن العـامل 

يشـهد حتـوال دميغرافيـا غـري مسـبوق وأنـه حبلـول عـام ٢٠٥٠ سـيزداد عـدد األشـخاص الذيـن تزيـد أعمـارهم علـى ٦٠ ســـنة مــن ٦٠٠ مليــون 

ــة إىل ٢١ يف  شـخص إىل حنـو بليـوين شـخص، وبأنـه يتوقـع أن تتضـاعف نسـبة األشـخاص الذيـن تزيـد أعمـارهم علـى ٦٠ سـنة مـن ١٠ يف املائ

املائة. وستكون هذه الزيادة األكرب واألسرع يف البلدان النامية حيث يتوقع أن يتضـاعف عـدد كبـار السـن أربـع مـرات خـالل فـترة الــ ٥٠ سـنة 

املقبلة. ويشكل التحول الدميغرايف حتديا جلميع جمتمعاتنا خللق مزيد مـن الفـرص، وخاصـة فرصـا لكبـار السـن بغيـة حتقيـق إمكانيـام للمشـاركة 

التامة يف مجيع جوانب احلياة. 

املادة ٣ 

ـــدة  نكـرر تـأكيد التزامـات رؤسـاء دولنـا وحكوماتنـا الـيت قطعوهـا يف املؤمتـرات ومؤمتـرات القمـة الرئيسـية الـيت عقدـا األمـم املتح

 
 

اعتمدا يف اجللسة العامة العاشرة املعقودة يف ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢؛ لالطالع على املناقشة انظر الفصل اخلامس.  *
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ويف عمليـات املتابعـة هلـا، ويف إعـالن األلفيـة بشـأن يئـة بيئتـني دوليـة ووطنيـة تعـززان قيـام جمتمـع جلميـع األعمـار. ونؤكـد مـن جديـد، عــالوة 

على ذلك، املبادئ والتوصيات الواردة يف خطة العمـل الدوليـة للشـيخوخة، الـيت أقرـا اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة يف عـام ١٩٨٢، ومبـادئ 

األمـم املتحـدة املتعلقـة بكبـار السـن، الـيت اعتمدـا اجلمعيـة العامـة يف عـام ١٩٩١، والـيت تتضمـن توجيـهات يف جمـاالت االسـتقاللية واملشـاركة 

والرعاية وحتقق الذات والكرامة. 
 

املادة ٤ 

نؤكـد أن تعزيـز التعـاون الـدويل أمـر أساسـي السـتكمال اجلـهود الوطنيـة الراميـة إىل تنفيـذ خطـة العمـل الدوليـة للشـيخوخة تنفيــذا 

كامال. ولذلك نشجع اتمع الدويل على زيادة تعزيز التعاون فيما بني مجيع اجلهات الفاعلة املعنية. 
 

املادة ٥ 

ونؤكد االلتزام بأال ندخر وسعا من أجل تعزيـز الدميقراطيـة، وتوطيـد سـيادة القـانون، وتشـجيع املسـاواة بـني اجلنسـني، فضـال عـن 

ـــيز علــى  تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية مبـا فيـها احلـق يف التنميـة. ونلـتزم بالقضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز مبـا فيـه التمي

ـــي أن ينعمــوا، كلمــا تقــدم ــم الســن باهلنــاءة والصحــة واألمــن واملشــاركة الفعالــة يف احليــاة  أسـاس السـن. ونسـلم كذلـك بـأن النـاس ينبغ

ــا مصممـون علـى تعزيـز االعـتراف بكرامـة كبـار السـن والقضـاء علـى مجيـع أشـكال  االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية تمعام. وإنن

اإلمهال وسوء املعاملة والعنف. 
 

املادة ٦ 

ميلـك العـامل املعـاصر قـدرات صحيـة وتكنولوجيـة مل يسـبق هلـا مثيـل كمـا أنـه يتيـح فرصـا خارقـة للعـادة مـن أجـل: متكـني الرجـــل 

واملرأة من بلوغ سن متقدمـة يف صحـة جيـدة وحتقيـق أكمـل درجـات الرفـاه؛ والسـعي إىل حتقيـق اإلدمـاج واإلشـراك الكـاملني لكبـار السـن يف 

اتمعـات؛ ومتكـني كبـار السـن مـن املسـامهة بفعاليـة أكـرب يف جمتمعـام احملليـة وتنميـة جمتمعـام؛ وحتسـني خدمـات الرعايـة والدعـم باســـتمرار 

ـــا تقدمــوا يف  لكبـار السـن كلمـا كـانوا حمتـاجني إليـها. ونسـلم بـأن العمـل املتضـافر الزم لتحسـني فـرص احليـاة ونوعيتـها للرجـال والنسـاء كلم

السن وضمان استدامة نظم دعمهم، وبالتـايل وضـع األسـس الالزمـة لبنـاء جمتمـع جلميـع األعمـار. فعندمـا حتُتضـن الشـيخوخة باعتبارهـا إجنـازا، 

فـإن االعتمـاد علـى املـهارات البشـرية لفئـات كبـار السـن وخـربم ومواردهـم يعـترف بـه  طبعـا كرصيـد يف منـو اتمعـات اإلنســـانية الناضجــة 

واملتكاملة تكامال تاما. 
 

املادة ٧ 

ويف الوقـت ذاتـه، ال تـزال مثـة عقبـات كبـرية أمـام البلـدان الناميـة، وال سـيما أقـل البلـدان منـوا ، فضـال عـن بعـض البلـدان الـيت متــر 

بفترة انتقالية، حتــول دون حتقيقـها للمزيـد مـن التكـامل واملشـاركة التامـة يف االقتصـاد العـاملي. ومـا مل تعـم مثـار التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة 

كـل البلـدان، فـإن أعـدادا مـتزايدة مـن النـاس، وال سـيما كبـار السـن يف مجيـع البلـدان بـل ويف منـاطق بأكملـها، سـتظل علـى هـــامش االقتصــاد 

العـاملي. وهلـذا السـبب، نقـر بأمهيـة إدراج الشـيخوخة يف اخلطـط اإلمنائيـة، وكـذا يف اسـتراتيجيات القضـــاء علــى الفقــر ويف اجلــهود الراميــة إىل 

حتقيق مشاركة مجيع البلدان النامية يف االقتصاد العاملي مشاركة كاملة. 
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املادة ٨  

نلـتزم بإدمـاج مسـألة الشـيخوخة بصـــورة فعليــة ضمــن االســتراتيجيات والسياســات واإلجــراءات االجتماعيــة واالقتصاديــة، مــع 

االعـتراف بـأن السياسـات احملـددة سـتختلف وفقـا ألوضـاع كـل بلـد علـى حـــدة. ونســلم بضــرورة تعميــم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف كــل 

السياسات والربامج ملراعاة احتياجات وخربات كبار السن من النساء والرجال. 
 

املادة ٩ 

نلتزم بالدفاع عن كبار السن ومؤازرم يف حاالت الرتاع املسلح واالحتالل األجنيب. 
 

املادة ١٠  

إن إمكانـات كبـار السـن تشـكل أساسـا قويـا للتنميـة يف املسـتقبل. وميكِّـن ذلـك اتمـع مـن االعتمـاد أكـثر فـأكثر علــى مــهارات 

كبار السن وخربم وحكمتهم، ال ليقوموا بدور رئيسي لتحســني أوضاعـهم فحسـب ولكـن للمشـاركة أيضـا بفعاليـة لتحسـني أوضـاع اتمـع 

ككل. 

املادة ١١ 

نؤكد أمهية البحث الدويل بشأن الشـيخوخة والقضايـا املتعلقـة بالسـن كـأداة هامـة لرسـم السياسـات املتعلقـة بالشـيخوخة، اسـتنادا 

إىل مؤشرات موثوق ا ومتسقة  تضعها هيئات منها املنظمات اإلحصائية الوطنية والدولية. 
 

املادة ١٢ 

يتطلـب حتقيـق آمـال كبـار السـن واالحتياجـــات االقتصاديــة للمجتمــع أن يكــون كبــار الســن قــادرين علــى املشــاركة يف احليــاة 

االقتصادية والسياسية واالجتماعيـة والثقافيـة تمعـام. وينبغـي إتاحـة الفرصـة لكبـار السـن للعمـل أطـول فـترة يرغبـون فيـها ويقـدرون عليـها، 

يف مهنة مرضية ومنتجة، وأن يظل بإمكـام االسـتفادة مـن برامـج التعليـم والتدريـب. ومتكـني كبـار السـن ودعـم مشـاركتهم الكاملـة عنصـران 

أساسيان لتحقيق الشيخوخة النشطة. وينبغي أن يوفّر لكبار السن الدعم االجتماعي املستدام واملالئم. 
 

املادة ١٣ 

نؤكد املسؤولية األساسية للحكومات عن تعزيز وتوفري وضمان فـرص االسـتفادة مـن اخلدمـات االجتماعيـة األساسـية، مـع مراعـاة 

االحتياجات اخلاصة لكبار السن. وهلذه الغاية علينـا أن نعمـل مـع السـلطات احملليـة واتمـع املـدين، مبـا فيـه املنظمـات غـري احلكوميـة، والقطـاع 

اخلـاص واملتطوعـني واملنظمـات التطوعيـة، وكبـار السـن أنفسـهم واجلمعيـات العاملـة مـن أجـل كبـار السـن ومجعيـات كبـار السـن، فضـال عـــن 

األسر واتمعات احمللية. 
 

املادة ١٤ 

نسـلم بضـرورة الوصـول تدرجييـا إىل اإلعمـال التـام حلـق كـل شـخص يف التمتـع بـأعلى مسـتوى ميكـن بلوغـه مـن الصحـــة البدنيــة 

ـــال مــن العديــد مــن  والعقليـة. ونؤكـد أن بلـوغ أعلـى مسـتوى ممكـن مـن الصحـة أهـم هـدف اجتمـاعي علـى نطـاق عـاملي يتطلـب حتقيقـه عم

القطاعات االجتماعية واالقتصادية األخرى باإلضافة إىل قطـاع الصحـة. ونلـتزم بـأن نوفـر لكبـار السـن فرصـا شـاملة ومتسـاوية للحصـول علـى 
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الرعاية الصحية واخلدمات، مبا فيها خدمات الصحـة البدنيـة والعقليـة، ونـدرك أن حاجـة السـكان املسـنني املـتزايدة إىل الرعايـة والعـالج تسـتلزم 

وضع سياسات إضافية، وال ســيما، يف جمـال الرعايـة واملعاجلـة وتعزيـز أمنـاط احليـاة الصحيـة والبيئـات الداعمـة. وسنشـجع علـى اسـتقاللية كبـار 

السـن، والتواصـل معـهم ومتكينـهم مـن املشـاركة بالكـامل يف مجيـع جوانـب اتمـع. ونقـر مبسـامهتهم يف التنميـة مـن خـالل دورهـم كمقدمـــني 

للرعاية. 
 

املادة ١٥ 

ــوم بـه األسـر واملتطوعـون واتمعـات احملليـة ومنظمـات كبـار السـن وسـائر املنظمـات احملليـة الـيت تقـدم  نسلم بأمهية الدور الذي تق

الدعم والرعاية غري الرمسية لكبار السن باإلضافة إىل ما تقدمه هلم احلكومات من خدمات. 
 

املادة ١٦ 

نسلم بضرورة تعزيز التضـامن بـني األجيـال، وإقامـة شـراكات فيمـا بينـها، مـع مراعـاة االحتياجـات اخلاصـة لكـل مـن كبـار السـن 

والشباب، ونشجع إقامة عالقات التجاوب بني األجيال. 
 

املادة ١٧ 

تتحمـل احلكومـات املسـؤولية األوليـة عـن االضطـالع بـدور قيـادي بشـأن مسـائل الشـيخوخة وبشـأن تنفيـذ خطـة العمـــل الدوليــة 

ـــاالت الدوليــة وكبــار الســن أنفســهم ومنظمــام،  للشـيخوخة ٢٠٠٢، غـري أنـه يلـزم التعـاون الفعـال بـني احلكومـات الوطنيـة واحملليـة، والوك

والقطاعات األخرى من اتمع املدين، مبا فيها املنظمات غـري احلكوميـة، والقطـاع اخلـاص. وسـيتطلب تنفيـذ خطـة العمـل الدوليـة للشـيخوخة، 

٢٠٠٢، شــراكة وإشــراك العديــد مــن أصحــاب املصلحــة: املنظمــات املهنيــة؛ والشــركات؛ والعمــــال واملنظمـــات العماليـــة؛ والتعاونيـــات؛ 

واملؤسسات البحثية واملؤسسات األكادميية وغريها من املؤسسات التعليمية والدينية؛ ووسائط اإلعالم. 

املادة ١٨ 

نؤكـد أمهيـة الـدور الـذي تضطلـع بـه منظومـة األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك اللجـان اإلقليميـة، يف مســـاعدة احلكومــات، بنــاء علــى 

ـــيخوخة، ٢٠٠٢، ومتابعتــها ورصدهــا وطنيــا، مــع مراعــاة االختالفــات يف األوضــاع االقتصاديــة  طلبـها، يف  تنفيـذ خطـة العمـل الدوليـة للش

واالجتماعية والدميغرافية القائمة بني البلدان واملناطق. 
 

املادة ١٩ 

ندعو مجيع الناس يف مجيع البلدان من مجيع قطاعـات اتمـع، فـرادى ومجاعـات، إىل االنضمـام إلينـا يف اجلـهود املتفانيـة الـيت نبذهلـا 

من أجل حتقيق رؤية مشتركة للمساواة بني األشخاص من مجيع األعمار. 



02-39749 5

A/CONF.197/9

املرفق الثاين 

خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، ٢٠٠٢ 
 

احملتويات 
الفقرات  الصفحة

مقدمة  أوال - ١-١٥ ٦

توصيات للعمل  ثانيا - ١٧-١١٣ ١٢

التنفيذ واملتابعة  ثالثا - ١١٤-١٣٢ ٥٤

 

مقدمة  أوال -
 

ـــيخوخة املعقــودة يف فيينــا، توجــه التفكــري  ظلـت خطـة العمـل الدوليـة للشـيخوخة(١) الـيت اعتمـدت يف اجلمعيـة العامليـة األوىل للش - ١

واألعمـال فيمـا يتعلـق بالشـيخوخة علـى مـدى العشـرين عامـا املاضيـة، يف حـني أخـذت تتطـور سياسـات ومبـادرات بالغـــة األمهيــة. ففــي عــام 

١٩٩١، أدرجـت القضايـا املتعلقـة حبقـــوق اإلنســان لكبــار الســن يف صياغــة مبــادئ األمــم املتحــدة املتعلقــة بكبــار الســن(٢)، الــيت تضمنــت 

توجيهات يف ااالت املتصلة باستقالل كبار السن ومشاركتهم ورعايتهم وكفالة حتقيق الذات والكرامة هلم. 

وقـد شـهد القـرن العشـرون ثـورة يف جمـال طـول العمـر. فقـد ازداد متوسـط العمـر املتوقـع عنـد املولـد ٢٠ ســـنة منــذ عــام ١٩٥٠  - ٢

ــنوات أخـرى حبلـول عـام ٢٠٥٠. وهـذا النصـر الدميغـرايف والنمـو السـكاين السـريع يف النصـف  ليصل إىل ٦٦ سنة ومن املتوقع أن يزداد عشر س

األول من القرن احلادي والعشرين يعنيان أن عدد األشخاص الذيــن تتجـاوز أعمـارهم ٦٠ سـنة سـيزداد مـن حـوايل ٦٠٠ مليـون نسـمة يف عـام 

٢٠٠٠ إىل بليوين نسمة تقريبا يف عام ٢٠٥٠ ومن املتوقـع أن تـزداد نسـبة األشـخاص املعرفـني بـأم مـن كبـار السـن علـى الصعيـد العـاملي مـن 

ـــة حيــث يتوقــع أن يتضــاعف  ١٠ يف املائـة يف عـام ١٩٩٨ إىل ١٥ يف املائـة يف عـام ٢٠٢٥. وسـتحدث أكـرب زيـادة وأسـرعها يف البلـدان النامي

عدد السكان من كبار السن أربع مرات خالل اخلمسني سنة القادمـة. ويف آسـيا واحمليـط اهلـادئ، سـتزداد نسـبة األشـخاص املصنفـني علـى أـم 

ــار السـن مـن ٨ إىل ١٥ يف املائـة بـني عـامي ١٩٩٨ و ٢٠٢٥، علـى الرغـم مـن أنـه ال يتوقـع أن تنمـو هـذه النسـبة يف أفريقيـا إال مـن ٥  من كب

إىل ٦ يف املائـة خـالل الفـترة ذاـا لتتضـاعف مرتـني حبلـول عـام ٢٠٥٠. ويف بلـدان أفريقيـا الواقعـة جنـوب الصحـراء الكـربى، حيـــث يتواصــل 

الصراع مع وباء فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز ومـع املصـاعب االقتصاديـة واالجتماعيـة، سـتبلغ النسـبة املئويـة نصـف ذلـك املسـتوى. ويف 

أوروبا وأمريكا الشمالية سـتزداد نسـبة األشـخاص املصنفـني علـى أـم مـن كبـار السـن بـني عـامي ١٩٩٨ و ٢٠٢٥ مـن ٢٠ إىل ٢٨ يف املائـة 

ـــة علــى كــل جــانب مــن جوانــب حيــاة األفــراد  ومـن ١٦ إىل ٢٦ يف املائـة علـى التـوايل. وسـيترك هـذا التحـول الدميغـرايف العـاملي آثـارا عميق

 __________

E)، الفصــل  .82.I.16 تقريــر اجلمعيــة العامليــة للشــيخوخة، فيينــا، ٢٦ متــوز/يوليــه – ٦ آب/أغســطس ١٩٨٢ (منشــور األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع (١)
السادس، اجلزء ألف. 

قرار اجلمعية العامة ٩١/٤٦، املرفق.  (٢)
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ـــية  واتمعـات احملليـة واحليـاة علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل. كمـا سـيتطور كـل وجـه مـن وجـوه البشـرية: االجتماعيـة واالقتصاديـة والسياس

والثقافية والنفسية والروحية. 

ـــامل  وسـيؤدي التحـول الدميغـرايف الرائـع الـذي حيـدث حاليـا إىل أن ميثـل كـل مـن الشـباب واملسـنني حصـة متسـاوية مـن سـكان الع - ٣

حبلول منتصف القرن. ومن املتوقـع، علـى الصعيـد العـاملي، أن تتضـاعف نسـبة األشـخاص البـالغني مـن العمـر ٦٠ عامـا وأكـثر فيمـا بـني عـامي 

ـــة. ويف  ٢٠٠٠ و ٢٠٥٠ مـن ١٠ إىل ٢١ يف املائـة، يف حـني يتوقـع أن تنخفـض نسـبة األطفـال مبقـدار الثلـث، مـن ٣٠ يف املائـة إىل ٢١ يف املائ

بعـض البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال، يزيـد عـدد كبـار السـن بـالفعل عـن عــدد األطفــال، وتقــل معــدالت 

املواليـد عـن مسـتويات اإلحـالل. ويف بعـض البلـدان املتقدمـة النمـو، سـيكون عـدد كبـار السـن أكـثر مـــن ضعــف عــدد األطفــال حبلــول عــام 

٢٠٥٠. ويف البلـدان املتقدمـة النمـو يتوقـع أن يـزداد املتوسـط البـالغ ٧١ رجـال لكـل ١٠٠ امـرأة إىل ٧٨. ويف البلــدان األقــل منــوا، ال يتجــاوز 

عدد املسنات عدد املسنني بنفس القدر الذي يتجاوزه بــه يف املنـاطق املتقدمـة النمـو، حيـث إن الفـوارق بـني اجلنسـني، يف متوسـط العمـر املتوقـع 

عند الوالدة، أقــل عمومـا. وتبلـغ نسـب نـوع اجلنـس يف البلـدان الناميـة متوسـط ٨٨ رجـال لكـل ١٠٠ امـرأة بـني األشـخاص البـالغني ٦٠ سـنة 

من العمر أو أكثر، ويتوقع أن تشهد تلك النسب تغريا طفيفا إىل ٨٧ حبلول منتصف القرن. 

ومـن املنتظـر أن تصبـح شـيخوخة السـكان قضيـة كـربى يف البلـدان الناميـة، الـيت يتوقـع أن تزيـد أعمـار سـكاا بصـــورة ســريعة يف  - ٤

ـــع أن ترتفــع نســبة كبــار الســن مــن ٨ إىل ١٩ يف املائــة حبلــول عــام ٢٠٥٠، بينمــا  النصـف األول مـن القـرن احلـادي والعشـرين. فمـن املتوق

سـتنخفض نسـبة األطفـال مـن ٣٣ يف املائـة إىل ٢٢ يف املائـة. وميثـل هـذا التحـول الدميغـرايف حتديـا كبـريا فيمـا يتعلـق بـاملوارد. ففـي حـــني كــان 

مبقـدور البلـدان املتقدمـة النمـو أن ختطـو حنـو الشـيخوخة بصـورة تدرجييـة إال أـا تواجـه حتديـات ناجتـــة عــن العالقــة بــني الشــيخوخة والبطالــة 

واستدامة نظم املعاشات التقاعدية، بينما تواجه البلدان النامية حتدي مواجهة مقتضيات التنمية وشيخوخة السكان يف نفس الوقت. 

وتوجد فوارق دميغرافية رئيسية أخرى بني البلدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة. ففـي حـني تعيـش اليـوم نسـبة سـاحقة مـن كبـار  - ٥

السـن يف البلـدان املتقدمـة النمـو يف منـاطق مصنفـة علـى أـا حضريـة، تعيـش أغلبيـة كبـار السـن يف البلـــدان الناميــة يف املنــاطق الريفيــة. وتفيــد 

اإلسقاطات الدميغرافية بأن ٨٢ يف املائة من ســكان البلـدان املتقدمـة النمـو سيعيشـون حبلـول عـام ٢٠٢٥ يف املنـاطق احلضريـة، يف حـني سـيعيش 

أقل من نصف سكان البلدان النامية يف املناطق احلضرية. أما يف البلـدان الناميـة، فـإن نسـبة كبـار السـن يف املنـاطق الريفيـة أعلـى منـها يف املنـاطق 

احلضريـة. ورغـم احلاجـة إىل مزيـد مـن الدراسـة للعالقـة بـني التقـدم يف السـن والتحضـر، تشـري االجتاهـات السـائدة إىل أنـــه ســيوجد يف املنــاطق 

الريفية يف العديد من البلدان النامية، يف املستقبل، أعداد أكرب من كبار السن. 

وتوجد فوارق هامة أيضـا بـني البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة يف أنـواع األسـر املعيشـية الـيت تضـم أفـرادا مـن كبـار السـن.  - ٦

ففي البلدان الناميـة، تعيـش نسـبة كبـرية مـن كبـار السـن يف أسـر معيشـية متعـددة األجيـال. وتعـين هـذه الفـوارق ضمنـا أن اإلجـراءات يف جمـال 

السياسة العامة ستكون خمتلفة يف البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو. 

ـــر أو أكــثر. ويف عــام  وأسـرع فئـات كبـار السـن منـوا هـي الـيت تضـم أكـربهم سـنا أي أولئـك الذيـن يبلغـون مثـانني عامـا مـن العم - ٧

٢٠٠٠، كان عدد أكرب األشخاص سـنا يبلـغ ٧٠ مليونـا ويتوقـع أن يـزداد عددهـم إىل مخسـة أضعـاف ذلـك العـدد علـى مـدى اخلمسـني عامـا 

القادمة. 
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ويزيد عدد كبريات السن على عدد كبار السـن مـع تقـدم السـكان يف السـن. وينبغـي أن تشـكل حالـة كبـريات السـن يف كـل بلـد  - ٨

أولوية يف إجراءات السياسة العامة. وميثل االعتــراف بـاألثر التفـاضلي للتقـدم يف السـن علـى املـرأة والرجـل جـزءا ال يتجـزأ مـن ضمـان املسـاواة 

الكاملـة بـني املـرأة والرجـل واسـتحداث تدابـري فعالـة وكفـؤة ملعاجلـة املسـألة. ولذلـك يعــد ضمـان إدمـاج منظـور جنسـاين يف مجيـع السياســات 

والربامج والتشريعات أمرا بالغ األمهية. 
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ومـن الضـروري إدمـاج العمليـة اجلاريـة لشـيخوخة سـكان العـامل يف عمليـة التنميـة األوسـع نطاقـا. وال بــد مـن فحـص السياســـات  - ٩

ـــه، علــى أن تؤخــذ يف االعتبــار  املتعلقـة بالشـيخوخة فحصـا دقيقـا مـن املنظـور اإلمنـائي للحيـاة األوسـع نطاقـا والرؤيـة الشـاملة للمجتمـع بأكمل

املبادرات العاملية األخرية واملبادئ التوجيهية اليت وضعتها املؤمترات ومؤمترات القمة الرئيسية اليت عقدا األمم املتحدة. 

ـــريات علــى املواقــف والسياســات واملمارســات علــى مجيــع  وتدعـو خطـة العمـل الدوليـة للشـيخوخة لعـام ٢٠٠٢ إىل إدخـال تغي - ١٠

املستويات ويف مجيع القطاعات حبيث ميكن حتقيق اإلمكانيات اهلائلة لكبار السـن يف القـرن احلـادي والعشـرين. ويتقـدم العديـد مـن كبـار السـن 

يف كنـف األمــن والكرامـة ويتمكِّــنون أيضـا مـن املشـاركة يف شـــؤون أســرهم وجمتمعــام. وهــدف خطــة العمــل الدوليــة هــو ضمــان قــدرة 

األشـخاص يف كـل مكـان علـى التقـدم يف السـن يف كنــف األمـن والكرامـة، واالسـتمرار يف املشـاركة يف شـؤون جمتمعـام كمواطنـني يتمتعــون 

بكـامل حقوقـهم. ويف حـني تسلِّــم اخلطـة بـأن إرسـاء األسـس لشـيخوخة معافـاة ومثريـة، يتـم يف مرحلـة مبكـرة مـن احليـاة، فإـا ــدف إىل أن 

تكـون أداة عمليـة ملسـاعدة صنـاع السياسـات علـى التركـيز علـى األولويـات الرئيسـية املرتبطـــة بشــيخوخة األفــراد واتمعــات. وتـقـــر اخلطــة 

بالسمات املشتركة لطبيعة الشيخوخة وما تطرحه من حتديـات، وتصـوغ توصيـات حمـددة ميكـن تكييفـها مـع الظـروف الشـديدة التنـوع يف كـل 

ـــدان يف عــامل  بلـد. وتعـترف اخلطـة بـاملراحل العديـدة املختلفـة للتنميـة وبـالتحوالت اجلاريـة يف خمتلـف املنـاطق، وكذلـك بـالترابط بـني مجيـع البل

آخذ يف العوملة. 

وتضمن مفهوم جمتمع جلميع األعمار الذي كان هو موضـوع السـنة الدوليـة لكبـار السـن لعـام ١٩٩٩ أربعـة أبعـاد: التنميـة طـوال  - ١١

حياة الفرد؛ والعالقـات بـني األجيـال املتعـددة؛ والـترابط بـني شـيخوخة السـكان والتنميـة؛ وحالـة كبـار السـن. وسـاعدت السـنة الدوليـة لكبـار 

السـن علـى تعزيـز الوعـي والبحـوث وإجـراءات السياسـة العامـة علـى نطـاق العـامل، مبـا يف ذلـك اجلـهود املبذولـة إلدمـاج مسـألة الشـــيخوخة يف 

مجيع القطاعات وتعزيز الفرص األساسية الالزمة لكل مراحل احلياة. 

وقـد رمسـت املؤمتـرات ومؤمتـرات القمـة الرئيسـية الـيت عقدـا األمـم املتحـــدة والــدورات االســتثنائية الــيت عقدــا اجلمعيــة العامــة  - ١٢

وعمليات االستعراض واملتابعـة أهدافـا وغايـات والتزامـات علـى مجيـع املسـتويات ترمـي إىل حتسـني األحـوال االقتصاديـة واالجتماعيـة للجميـع. 

وهي توفـر اإلطار الذي جيب أن توضـع فيه اإلسهامات والشـواغل احملـددة لكبـار السـن. ومـن شـأن تنفيـذ أحكامـها أن ميكِّــن كبـار السـن مـن 

اإلسهام بشكل كـامل واالسـتفادة علـى قـدم املسـاواة مـن التنميـة. وتتضمـن خطـة العمـل الدوليـة للشـيخوخة لعـام ٢٠٠٢ عـددا مـن املواضيـع 

احملورية ترتبط بتلك األهداف والغايات وااللتزامات وهي تشمل: 

اإلعمال الكامل جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لكل كبار السن.  (أ)

حتقيق الشيخوخة املأمونة، الــيت تتضمـن إعـادة تـأكيد هـدف القضـاء علـى الفقـر يف الشـيخوخة وتطويـر مبـادئ األمـم  (ب)

املتحدة املتعلقة بكبار السن؛ 

متكني كبار السن من املشاركة بصـورة كاملـة وفعالـة يف احليـاة االجتماعيـة واالقتصاديـة والسياسـية تمعـام، مبـا يف  (ج)

ذلك من خالل األنشطة املدرة للدخل والعمل التطوعي؛ 

ـــر، مــن  توفـري الفـرص لتطـور األفـراد وحتقيـق ذواـم ورفاهـهم طـوال حيـام، وكذلـك يف املراحـل املتـأخرة مـن العم (د)

خالل إتاحة فرص التعلم طوال احلياة، مثال، واملشاركة يف احلياة اتمعية مع االعتراف بأن كبار السن ليسوا جمموعة متجانسة؛ 
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ضمـان التمتـع الكـامل بـاحلقوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة واحلقـوق املدنيـة والسياسـية لكبـار السـن والقضـــاء  (هـ)

على مجيع أشكال العنف والتمييز ضد كبار السن؛ 

االلتزام بتحقيق املساواة بني اجلنسني من كبار السن بطرق شىت منها القضاء على التمييز القائم على اجلنس؛  (و)

االعتراف باألمهيــــة البالغـــــة لألسـر، وتكـافل األجيـال وتضامنـها والتعـامل فيمـا بينـها بـاملثل مـن أجـل حتقيـق التنميـة  (ز)

االجتماعية؛ 

توفري الرعاية الصحية والدعم واحلماية االجتماعية لكبار السن، مبا يف ذلك الرعاية الصحية الوقائية والتأهيلية؛  (ح)

ــتويات احلكومـة واتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص وكبـار السـن أنفسـهم مـن أجـل  تيسري بناء الشراكات بني مجيع مس (ط)

ترمجة خطة العمل الدولية إىل إجراءات عملية؛ 

تسخري البحوث واخلربات العلمية واالستفادة من إمكانــات التكنولوجيـا للتركـيز، يف مجلـة أمـور، علـى اآلثـار الفرديـة  (ي)

واالجتماعية والصحية للشيخوخة، وخاصة يف البلدان النامية؛ 

ــني، وظروفـهم الفريـدة واحلاجـة إىل إجيـاد وسـائل لتمكينـهم مـن أن  الوقوف على حالة كبار السن من السكان األصلي (ك)

يكون هلم رأي فعال يف القرارات اليت متسهم بصورة مباشرة. 

إن تعزيز ومحاية مجيـع حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية، مبـا يف ذلـك احلـق يف التنميـة لكبـار السـن أمـر أساسـي إلقامـة جمتمـع  - ١٣

مشويل جلميع األعمار يشارك فيه كبار السن مشاركة كاملة ودون متيـيز وعلـى قـدم املسـاواة. وتعـد مكافحـة التميـيز علـى أسـاس السـن وتعزيـز 

كرامة كبار السن أمرا أساسيا لضمان ما يستحقه كبــار السـن مـن احـترام. ويكتسـي تعزيـز ومحايـة مجيـع حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية 

أمهية من أجل إنشـاء جمتمـع جلميـع األعمـار. ويف هـذا الصـدد، ال بـد مـن رعايـة عالقـات املعاملـة بـاملثل داخـل اجليـل وبـني األجيـال وتأكيدهـا 

وتشجيعها عن طريق حوار شامل وفعال. 

ــــاه يف ســـن  وتنظــم توصيــات العمــل وفقــا لثالثــة مــن التوجــهات ذات األولويــة: كبــار الســن والتنميــة؛ وتوفــري الصحــة والرف - ١٤

الشـيخوخة؛ ويئـة بيئـة متكينيـة وداعمـة. ويؤثـر التقـدم احملـرز يف هـذه التوجـهات الثالثـة بشـدة يف املـدى الـذي ميكــن إليــه تــأمني حيــاة كبــار 

السـن. وتوضـع التوجـهات ذات األولويـة لتوجيـه صياغـة السياسـات العامـة وتنفيذهـا لبلـوغ اهلـدف احملـدد املتمثـل يف النجـــاح يف التكيــف مــع 

عامل آخذ يف الشيخوخة يقـاس فيـه النجـاح بالتنميـة االجتماعيـة، وبالتحسـن لـدى كبـار السـن يف نوعيـة احليـاة الـيت يعيشـوا واسـتدامة خمتلـف 

– اليت تدعم نوعية الرفاه طوال احلياة.  – الرمسية وغري الرمسية  النظم 

ويعـد إدمـاج قضايـا الشـيخوخة يف صلـب اخلطـط العامليـة أمـرا أساسـيا. وجيـب تضـافر اجلـهود يف التحـرك حنـو اعتمـاد ـج واســـع  - ١٥

يتسم بالعدالة يف جمال تكامل السياسـات. وتتمثـل املهمـة يف ربـط قضايـا الشـيخوخة بـاألطر األخـرى للتنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة وحلقـوق 

اإلنسـان. ويف حـني ختتلـف السياسـات احملـددة وفقـا للبلـدان واملنـاطق فـإن شـيخوخة السـكان تظـل قـوة عامليـــة قــادرة علــى تشــكيل املســتقبل 

بدرجة ال تقل عن قدرة العوملة. ومن الضـروري االعـتراف بقـدرة كبـار السـن علـى املسـامهة يف شـؤون جمتمعـام بـاالضطالع بـدور قيـادي ال 

يف حتسني أوضاعهم الذاتية فحسـب ولكـن يف حتسـني أوضـاع جمتمعـام ككـل أيضـا. ويدعونـا التفكـري مـن أجـل املسـتقبل إىل تبـين إمكانيـات 

السكان اآلخذين يف الشيخوخة كأساس للتنمية يف املستقبل. 
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ثانيا - توصيات للعمل 
 

التوجه األول ذو األولوية: كبار السن والتنمية  ألف -
 

ــة كمـا جيـب أن يسـتفيدوا مـن مكاسـبها. وينبغـي أال حيـرم أي فـرد مـن  جيب أن يشارك كبار السن مشاركة كاملة يف عملية التنمي - ١٦

فرصــة االســتفادة مــن التنميــة. وتقضــي آثــار شــيخوخة الســكان علــى التنميــة االجتماعيــة – االقتصاديــة للمجتمــع، إىل جــــانب التغـــريات 

االجتماعية واالقتصادية اليت حتدث يف كافة البلدان، ضرورة العمل العـاجل مـن أجـل ضمـان مواصلـة إدمـاج كبـار السـن ومتكينـهم. وباإلضافـة 

إىل ذلك، ميكن أن تـؤدي اهلجـرة والتحضـر والتحـول مـن األسـر املوسـعة إىل األسـر األصغـر الـيت ال تسـتقر يف مكـان، وعـدم إمكانيـة الوصـول 

إىل التكنولوجيا وغري ذلك مـن التغـريات االجتماعيـة - االقتصاديـة إىل ميـش كبـار السـن واسـتبعادهم مـن املسـار الرئيسـي للتنميـة، مبـا يـهدر 

أدوارهم االقتصادية واالجتماعية اهلادفة ويضعف مصادر الدعم التقليدية هلم. 

ويف حني ميكن أن تفيد التنميـة كـل قطاعـات اتمـع، فـإن اسـتدامة شـرعية العمليـة تتطلـب اسـتحداث ومواصلـة سياسـات تكفـل  - ١٧

عدالة توزيع املكاسب الناجتة عن النمو االقتصادي. ويتمثـل أحـد املبـادئ الـيت تضمنـها إعـالن كوبنـهاغن بشـأن التنميـة االجتماعيـة(٣) وبرنـامج 

العمل املعتمد يف مؤمتر القمة العاملية للتنمية االجتماعية(٤) يف قيام احلكومات بوضـع إطـار للوفـاء مبسـؤولياا جتـاه األجيـال احلـاضرة واملقبلـة مـن 

خالل كفالة العدل واملساواة بـني األجيـال. وعـالوة علـى ذلـك، أكـد مؤمتـر قمـة األلفيـة الضـرورة الطويلـة األجـل للقضـاء علـى الفقـر وحتقيـق 

األهداف االجتماعية واإلنسانية اليت وضعتها املؤمترات العاملية اليت عقدت يف حقبة التسعينيات من القرن املاضي. 

ويـتركز اهتمـام صنـاع السياسـات علـى ضـرورة التكيـف مـع آثـار شـيخوخة قـوة العمــل واحلــرص يف الوقــت ذاتــه علــى حتســني  - ١٨

إنتاجيـة قـوة العمـل وقدرـا علـى املنافسـة، باإلضافـة إىل ضمـان اسـتدامة نظـم احلمايـة االجتماعيـة. وعنـد االقتضـاء ينبغـي تنفيـذ اســـتراتيجيات 

إصالحية متعددة اجلوانب من أجل إرساء نظم املعاشات التقاعدية على أسس مالية سليمة. 

القضية ١: املشاركة النشطة يف اتمع ويف التنمية 

يتضمن بناء جمتمع جلميع األعمــار هـدف إتاحـة الفرصـة أمـام كبـار السـن ملواصلـة املشـاركة يف شـؤون اتمـع. والعمـل مـن أجـل  - ١٩

ـــار الســن تتجــاوز  حتقيـق هـذا اهلـدف يسـتلزم إزالـة كـل مـا يسـتبعد كبـار السـن أو ميثـل متيـيزا ضدهـم. فاملسـامهة االجتماعيـة واالقتصاديـة لكب

ما يضطلعون به من أنشطة اقتصادية. فهم كثريا ما يؤدون أدوارا بالغة األمهيـة علـى مسـتوى األسـرة واتمـع احمللـي. وهـم يقدمـون العديـد مـن 

اإلسـهامات القيمـة الـيت ال تقـاس باملعايـري االقتصاديـة: مثـل رعايـة أفـراد األسـرة، وأعمـال اإلعاشـة املنتجـة، وإعالـة األسـر املعيشـــية، واألنشــطة 

الطوعية يف اتمع احمللي. وعالوة على ذلك، تســهم هـذه األدوار يف إعـداد قـوة عمـل املسـتقبل. وينبغـي االعـتراف بكـل هـذه اإلسـهامات، مبـا 

يف ذلك اإلسهامات عن طريق العمل غري املدفوع األجر يف مجيع القطاعات اليت يقدمها األشخاص من مجيع األعمار وخباصة النساء. 

 __________

مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، كوبنهاغن، ٦ - ١٢ آذار/مارس ١٩٩٥، منشــور األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع A.96.V.8، الفصــل األول،  (٣)
القرار ١، املرفق األول. 

املرجع نفسه، املرفق الثاين.  (٤)
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ـــة والرياضيــة والترفيهيــة والطوعيــة يف منــو الرفــاه الشــخصي  وتسـهم املشـاركة أيضـا يف األنشـطة االجتماعيـة واالقتصاديـة والثقافي - ٢٠

واسـتمراره. ومتثـل منظمـات كبـار السـن وسـائل هامـة لتمكينـهم مـن املشـاركة مـن خـالل أنشـطة الدعـوة وتشـجيع التفـــاعالت بــني األجيــال 

املتعددة. 

اهلدف ١: االعتراف باملسامهات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية لكبار السن.  - ٢١

اإلجراءات 

ضمان التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية مـن خـالل تشـجيع تنفيـذ اتفاقيـات حقـوق اإلنسـان  (أ)

وسائر الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان وخاصة يف مكافحة مجيع أشكال التمييز؛ 

اإلقرار مبسامهات كبار السن يف شؤون األسرة واتمع احمللي واالقتصاد وتشجيع هذه املسامهات ودعمها؛  (ب)

توفــري الفــرص والــربامج والدعــم لتشــجيع كبــار الســن علــى املشــــاركة أو مواصلـــة املشـــاركة يف احليـــاة الثقافيـــة  (ج)

واالقتصادية والسياسية واالجتماعية ويف التعلم طوال احلياة؛ 

توفـري املعلومـات وإمكانيـات الوصـول إليـها لتسـهيل مشـاركة كبـار السـن يف مجاعـات املسـاعدة الذاتيـة املتبادلـة بـــني  (د)

األجيال على صعيد اتمع احمللي وفرص حتقيق كامل طاقام؛ 

يئة بيئة متكينية للعمل التطوعي جلميع األعمار، مبا يف ذلـك مـن خـالل اإلقـرار العـام بذلـك، وتيسـري مشـاركة كبـار  (هـ)

السن الذين تقل أو تنعدم الفرص املتاحة هلم جلين فوائد العمل التطوعي؛ 

التشـجيع علـــى فــهم أوســع نطاقــا للــدور الثقــايف واالجتمــاعي واالقتصــادي لكبــار الســن يف جمتمعــام ومواصلــة  (و)

إسهامهم فيها مبا يف ذلك اإلسهام بالعمل غري مدفوع األجر. 

ينبغي معاملة كبـار السـن معاملـة عادلـة حتفـظ كرامتـهم بصـرف النظـر عـن حالـة العـوق أو أي حالـة أخـرى وتقديـر  (ز)

قيمتهم مبعزل عن إسهامهم االقتصادي؛ 

مراعاة احتياجات كبار السن واحترام احلق يف احلياة مبا حيفظ كرامتهم يف مجيع أطوار احليـاة؛  (ح)

ـــة  تشـجيع موقـف إجيـايب، لـدى أصحـاب العمـل، مـن القـدرة اإلنتاجيـة للعمـال مـن كبـار السـن مبـا يـؤدي إىل مواصل (ط)

تشغيلهم وزيادة التوعية، مبا يف ذلك وعيهم الذايت، بقيمتهم يف سوق العمل؛ 

تشجيع املشاركة املدنية والثقافية كاستراتيجية ملكافحة العزل االجتماعي ودعم عملية التمكني.  (ي)
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اهلدف ٢: مشاركة كبار السن يف عمليات صنع القرار على مجيع املستويات.  - ٢٢

مراعاة احتياجات وشواغل كبار السن يف عمليات صنع القرار على مجيع املستويات؛  (أ)

التشجيع على إنشاء منظمات لكبار السـن علـى مجيـع املسـتويات، عندمـا تكـون تلـك املنظمـات غـري موجـودة فعـال،  (ب)

وذلك لكي تقوم، يف مجلة أمور، بتمثيل كبار السن يف صنع القرار؛ 

اختاذ تدابري لتمكني كبار السن، وخاصة كبريات السن، مــن املشـاركة الكاملـة وعلـى قـدم املسـاواة يف عمليـات صنـع  (ج)

القرار على مجيع املستويات؛ 

القضية ٢: العمل وشيوخة وقوة العمل 

ينبغي متكيــن كبــــار السن من مواصلــــة العمــــل املــــدر للدخــــل مـا أرادوا ومـا اسـتطاعوا ذلـك بصـورة منتجـة. غـري أن البطالـة  - ٢٣

والعمالـة الناقصـة والقيـود الصارمـة يف أسـواق العمـل عـادة مـا حتـول دون ذلـك، ممـا يضيـق الفـرص املتاحـة أمـام األفـراد وحيرمـون اتمـــع مــن 

طاقـام ومـهارام. ويتسـم تنفيـذ االلـتزام ٣، الـوارد يف إعـالن كوبنـهاغن بشـأن التنميـة االجتماعيـة(٣)، واملتعلـق بتعزيـز هـدف حتقيـــق العمالــة 

ـــر القمــة  الكاملـة بأمهيـة أساسـية هلـذه األسـباب ذاـا حتديـدا، مثلمـا تتسـم بذلـك االسـتراتيجيات والسياسـات الـيت يتضمنـها برنـامج عمـل مؤمت

العاملي(٤) واملبادرات األخرى من أجل منـو العمالـة الـيت أوصـت ـا الـدورة االسـتثنائية الرابعـة والعشـرون للجمعيـة العامـة(٥(. وهنـاك حاجـة إىل 

زيادة الوعي يف أماكن العمل بفوائد احلفاظ على قوة عمل شائخة. 

ويف البلدان النامية والبلدان اليت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال، يعمـل معظـم األشـخاص املسـنني حاليـا يف االقتصـاد غـري الرمسـي ممـا  - ٢٤

حيرمـهم يف أغلـب األحيـان مـن فوائـد ظـروف العمـل واحلمايـة االجتماعيـة املناسـبة الـيت يوفرهـا القطـاع الرمسـي مـــن االقتصــاد. ويف كثــري مــن 

البلدان املتقدمة النمو والبلدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال، يتجـاوز متوسـط العمـر املتوقـع عنـد الـوالدة السـن احملـددة للتقـاعد أو اإلحالـة 

إىل املعاش. وعالوة على ذلــك، تنضـم يف هـذه البلـدان أعـداد أقـل مـن األشـخاص إىل القـوة العاملـة بسـبب احنسـار معـدالت اخلصوبـة؛ وكثـريا 

ما يرافق هذا االجتاه التمييز القائم على أساس السن. ومن املرجــح أن ينجـم نقـص يف اليـد العاملـة عـن اخنفـاض جمموعـة الشـبان الذيـن يدخلـون 

سوق العمل، وشيوخة قوة العمل واالجتـاه حنـو التقـاعد املبكـر. ويف هـذا السـياق مـن األساسـي اعتمـاد سياسـات لتمديـد إمكانيـة التشـغيل مـن 

قبيـل اختـاذ ترتيبـات عمـل جديـدة تتيـح التقـاعد املـرن، ويئـة بيئـة عمـل متكيفـة والتـأهيل املـهين لكبـار السـن املعوقـني ومتكـني كبـار السـن مـن 

اجلمع بني العمل املدفوع األجر وأنشطة أخرى. 

تسـتحق العوامـل الـيت متـس كبـريات السـن يف سـوق العمـل اهتمامـا خاصـا، وال سـيما العوامـل الـيت تؤثـر علـى مشـــاركة املــرأة يف  - ٢٥

ــأجور ومنـها تقـاضي مرتبـات أقـل، وعـدم التطـور الوظيفـي بسـبب تكـرر االنقطـاع عـن العمـل، وواجبـات الرعايـة األسـرية، والقـدرة  العمل امل

على بناء معاشات تقاعدية وموارد أخــرى لفـترة التقـاعد. ومـن شـأن غيـاب السياسـات املواتيـة لألسـرة فيمـا يتعلـق بتنظيـم العمـل أن يزيـد مـن 

هـذه املصـاعب. وكثـريا مـا قـد يـؤدي الفقـر واخنفـاض دخـل املـرأة يف سـنوات عملـها إىل الفقـر يف ســنوات الشــيخوخة. ومــن األهــداف الــيت 

تشكل جزءا ال يتجزأ من خطة العمل الدولية حتقيق التنوع يف الفئات العمرية والتوازن بني اجلنسني يف أماكن العمل. 

 __________

انظر قرار اجلمعية العامة دإ - ٢/٢٤، املرفق.  (٥)
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وينبغي التسليم، عند تناول هـدف توفـري العمـل للجميـع بـأن اسـتمرار تشـغيل العمـال املسـنني جيـب أال يـؤدي إىل تقليـص الفـرص  - ٢٦

يف سوق العمل أمام الشباب وبأنـه ميكـن أن يقـدم إسـهاما متواصـال وقيمـا يف حتسـني األداء والنـاتج االقتصـاديني علـى الصعيـد الوطـين مبـا يفيـد 

مجيع أفراد اتمع. وميكن أيضا أن يستفيد االقتصـاد عمومـا مـن وضـع خطـط أخـرى السـتخدام خـربة العمـال كبـار السـن ومـهارام لتدريـب 

العمال الصغار واجلدد. 

وحيثما توجد حاالت نقـص حمتملـة يف اليـد العاملـة فإنـه قـد يتعـني إجـراء تغيـريات كبـرية علـى اهليـاكل احلاليـة للحوافـز، لتشـجيع  - ٢٧

عدد أكرب من العمال على التطوع بتأجيل التقاعد الكامل ومواصلـة العمـل، سـواء جلـزء مـن الوقـت أو علـى أسـاس التفـرغ. وينبغـي أن تراعـي 

ممارسات وسياسات إدارة املوارد البشـرية وأن تلـيب بعـض االحتياجـات احملـددة للعمـال املسـنني. وقـد يتطلـب األمـر إدخـال التعديـالت املناسـبة 

على بيئة أماكن العمل وعلى ظروف العمل حىت تتوفــر للعمـال املسـنني املـهارات والصحـة والقـدرة الالزمـة ملواصلـة العمـل يف سـنوات الحقـة. 

ويعـين ذلـك أن علـى أصحـاب العمـل، ومنظمـات العمـال واملوظفـني املعنيـني بـاملوارد البشـرية أن يولـوا اهتمامـا أكـــرب للممارســات الناشــئة يف 

أماكن العمل، احمللية منها والدولية، اليت من شأا أن تسهل االحتفاظ بالعمال املسنني ومتكينهم من العمل املنتج يف أماكن العمل. 

اهلدف ١: توفري فرص العمل لكل راغب فيه من كبار السن.  - ٢٨

اإلجراءات 

وضـع منـو العمالــة يف صلــب سياســات االقتصــاد الكلــي وذلــك، مثــال، بضمــان أن تســتهدف السياســات املتعلقــة  (أ)

بأسواق اليد العاملة تشجيع معدالت منو عالية يف جمايل اإلنتاج والعمالة لفائدة األشخاص من مجيع األعمار؛ 

متكني كبار السن من مواصلة العمل ما أرادوا واستطاعوا العمل.  (ب)

اختاذ إجراءات لزيــادة مشـاركة السـكان الذيـن يف سـن العمـل يف سـوق العمـل واحلـد مـن خمـاطر االسـتبعاد أو التبعيـة  (ج)

يف املراحل الالحقة من احلياة. وينبغي تعزيـز هـذا اإلجـراء عـن طريـق تنفيـذ سياسـات مـن مثـل: زيـادة مشـاركة النسـاء الكبـريات سـنا؛ وتوفـري 

خدمات الرعاية الصحية املستدامة ذات الصلة بـالعمل مـع التشـديد علـى الوقايـة وتعزيـز الصحـة والسـالمة املـهنيتني للحفـاظ علـى القـدرة علـى 

العمـل، وإمكانيـة الوصـول إىل التكنولوجيـا والتعلـم طـــوال احليــاة، والتعليــم املســتمر، والتدريــب يف أثنــاء العمــل، والتــأهيل املــهين وترتيبــات 

التقاعد املرن، واجلهود الرامية إىل إعادة إدماج العاطلني عن العمل واملعوقني يف سوق العمل؛ 

بـذل جـهود خاصـة لرفـع معـدالت مشـاركة النسـاء والفئـات احملرومـة مثـل العـاطالت لفـترات طويلـة واملعاقـات، ممــا  (د)

حيد من خطر استبعادهن يف املراحل الالحقة من احلياة؛ 

ــرى  تشـجيع مبـادرات كبـار السـن للعمـل حلسـام اخلـاص بطـرق شـىت منـها تشـجيع إنشـاء املشـاريع الصغـرية والصغ (هـ)

وكفالة فرص حصول كبار السن على القروض، دون أي متييز وخاصة التمييز على أساس اجلنس؛ 

ــالفعل يف أنشـطة القطـاع غـري الرمسـي علـى حتسـني دخوهلـم وإنتاجيتـهم وظـروف  مساعدة كبار السن الذين يعملون ب (و)

عملهم؛ 

القضـاء علـى احلواجـز املتعلقـة بالسـن يف سـوق العمـل الرمسيـة بتشـجيع توظيـف كبـار السـن واحليلولـــة دون حــدوث  (ز)

أضرار للعمال الشائخني يف عملهم؛ 
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التشجيع، عند االقتضاء، على اعتماد ج جديد جتـاه التقـاعد يـأخذ يف االعتبـار احتياجـات العـامل وصـاحب العمـل،  (ح)

والسيما بتطبيق مبدأ املرونة يف سياسات وممارسات التقـاعد، مـع احلفـاظ علـى احلقـوق املكتسـبة يف املعاشـات التقاعديـة. ومـن التدابـري احملتملـة 

لتحقيق هذا اهلدف احلد من احلوافز والضغوط اليت حتمل على التقاعد املبكر وإزالة مثبطات العمل بعد سن التقاعد؛ 

االعـتراف والقبـول مبسـؤوليات الرعايـة الـيت تقـع علـى عـاتق نسـبة مـتزايدة مـن العـاملني جتــاه أفــراد أســرهم املســنني  (ط)

واملعاقني واملصابني بـأمراض مزمنـة مبـا يف ذلـك فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، وذلـك جبملـة أمـور منـها وضـع سياسـات مواتيـة لألسـرة 

تراعي الفوارق بني اجلنسني تستهدف التوفيق بني مسؤوليات العمل والرعاية؛  

إزالـة مثبطـات العمـل بعـد سـن التقـاعد بسـبل منـها مثـال محايـة احلقــوق املكتســبة يف املعاشــات التقاعديــة واحلقــوق  (ي)

املتعلقة باستحقاقات اإلعاقة واالستحقاقات الصحية النامجة عن التأثر بتأجيل سن التقاعد.  

تشـجيع اعتمـاد ترتيبـات عمـل جديـدة وممارسـات ابتكاريـة يف أمـاكن العمـل تســـتهدف احلفــاظ علــى القــدرة علــى  (ك)

العمل والتكيف مع احتياجات العمال وهم يتقدمون يف السن بسبل شىت منها وضع برامج ملساعدة العمال؛  

تقـدمي الدعـم للعمـال لكـي يتخـذوا عـن بينـة قـرارات بشـأن اآلثـار املاليـة والصحيـة وغريهـا مـن اآلثـــار احملتملــة علــى  (ل)

مشاركة أطول يف قوة العمل؛  

ـــح اآلراء املقولبــة املضــرة حــول  تشـجيع إعطـاء صـورة واقعيـة عـن مـهارات العمـال املسـنني وقدراـم وذلـك بتصحي (م)

العمال أو املترشحني للعمل املسنني؛ 

مراعاة مصاحل العمال املسنني عند موافقـة صنـاع السياسـات أو القـرارات علـى عمليـات دمـج أعمـال جتاريـة لكـي ال  (ن)

يتعرضوا أكثر من نظرائهم الشباب لألضرار أو خلفض االستحقاقات أو فقدان العمل. 

القضية ٣: التنمية الريفية واهلجرة والتحضر 

يف العديد من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا بفترة انتقـال، يـربز كبـار السـن يف املنـاطق الريفيـة نتيجـة لـرتوح البـالغني مـن الشـباب. وقـد يبقـى كبـار السـن دون الدعـم األسـري التقليـدي، بـل ودون مـا يكفـي  - ٢٩

ـــا تقتصــر  مـن املـوارد املاليـة. وال بـد أن تراعـي سياسـات وبرامـج األمـن الغذائـي واإلنتـاج الزراعـي اآلثـار املترتبـة علـى شـيخوخة أهـل الريـف. والنسـاء كبـريات السـن يف املنـاطق الريفيـة مسـتضعفات اقتصاديـا بشـكل خـاص وال سـيما عندم

أدوارهن على أعمال الرعاية األسرية غـري مدفوعـة األجـر، وعندمـا يعتمـدن علـى اآلخريـن يف إعالتـهن وبقائـهن. ويف البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال، كثـريا مـا يظـل كبـار السـن يف املنـاطق الريفيـة يفتقـرون 

إىل اخلدمات األساسية وحيصلون على موارد اقتصادية وجمتمعية غري كافية. 

ــرة الدوليـة القانونيـة، تزايـدت تدفقـات اهلجـرة علـى الصعيـد الـدويل. ويف البلـدان الناميـة والبلـدان  ورغم القيود املفروضة على اهلج - ٣٠

ـــا  الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال، كثـريا مـا ميثـل الدعـم االقتصـادي، مبـا يف ذلـك التحويـالت الـيت يرسـلها األبنـاء مـن اخلـارج، شـرياناً حيوي

لكبار السن ومن خالهلم تمعام واقتصادام احملليـة. ومـع تقـدم املـهاجرين الدوليـني مـن العقـود السـابقة يف السـن، تسـعى بعـض احلكومـات 

إىل مساعدة املهاجرين كبار السن. 

والبيئة احلضرية األقل مواتاة بوجه عام من املناطق الريفية يف إعالـة شـبكات األسـر املمتـدة التقليديـة ونظـام الدعـم املتبـادل. وكثـريا  - ٣١

مـا يواجـه املـهاجرون كبـار السـن الوافـدون مـن املنـاطق الريفيـة إىل املنـاطق احلضريـة فقـدان الشـبكات االجتماعيـة ويعـانون مـن انعـدام اهليــاكل 

األساسـية الداعمـة يف املـدن، ممـــا قــد يــؤدي إىل ميشــهم واســتبعادهم، وال ســيما يف حــاالت املــرض أو اإلعاقــة. ويف البلــدان ذات التــاريخ 
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الطويـل يف اهلجـرة مـن الريـف إىل احلضـر ويف توسـع املـدن املتخلفـة، يـزداد عـدد الفقـراء مـــن كبــار الســن. وكثــريا مــا تتســم البيئــة احلضريــة 

للمهاجرين كبار السـن يف البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال بازدحـام املسـاكن والفقـر وفقـدان االسـتقالل االقتصـادي 

وضعف الرعاية املادية واالجتماعية من جانب أفراد األسرة الذين يتعني عليهم كسب قوم خارج البيت. 

اهلدف ١: حتسني ظروف العيش واهلياكل األساسية يف املناطق الريفية.  - ٣٢

اإلجراءات 

تعزيـز قـدرة املزارعـني املسـنني مـن خـالل مواصلـة متكينـهم مـن احلصـــول علــى اخلدمــات املاليــة وخدمــات اهليــاكل  (أ)

األساسية والتدريب من أجل حتسني األساليب الفنية والتكنولوجيات الفالحية؛ 

تشـجيع إنشـاء وتنشـيط املشـروعات الصغـرية بتوفـري التمويـل أو الدعـم للمشـاريع املـدرة للدخـل والتعاونيـات الريفيـــة  (ب)

وبزيادة التنوع االقتصادي؛ 

ـــري يف  تشـجيع تنميـة اخلدمـات املاليـة احملليـة، مبـا يف ذلـك برامـج القـروض الصغـرية الضئيلـة ومؤسسـات التمويـل الصغ (ج)

املناطق الريفية اليت تنقصها تلك اخلدمات من أجل تشجيع االستثمار؛  

تشجيع تعليم الكبار وتدريبهم وإعادة تدريبهم بشكل مستمر يف املناطق الريفية والنائية؛   (د)

ربط سكان املناطق الريفية والنائية باالقتصاد القائم على املعرفة وباتمع؛  (هـ)

ـــريات الســن يف املنــاطق الريفيــة والنائيــة يف مــا يتعلــق بتوفــري فــرص متســاوية هلــن  كفالـة مراعـاة حقـوق النسـاء كب (و)

للحصول على املوارد االقتصادية والتصرف فيها؛ 

ـــري املناســبة يف جمــال احلمايــة االجتماعيــة/الضمــان االجتمــاعي لكبــار الســن يف املنــاطق الريفيــة  تشـجيع اختـاذ التداب (ز)

والنائية؛ 

كفالة املساواة يف إمكانية حصول كبار السن يف املناطق الريفية والنائية على اخلدمات االجتماعية األساسية.  (ح)

اهلدف ٢: احلد من ميش كبار السن يف املناطق الريفية.  - ٣٣

اإلجراءات 

تصميـم وتنفيـذ برامـج وتوفـري خدمـات لتحقيـق اسـتمرار اسـتقالل كبـار السـن يف املنـاطق الريفيـة، مبـا يف ذلـك كبــار  (أ)

السن املعاقون؛ 

تيسري وتعزيز آليات الدعم التقليدية يف الريف ويف اتمعات احمللية.  (ب)

تركيز الدعم على كبـار السـن يف املنـاطق الريفيـة غـري ذوي األقـارب، وخاصـة النسـاء كبـريات السـن الـاليت يواجـهن  (ج)

شيخوخة أطول مبوارد أقل؛ 
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ــة  منـح األولويـة لتمكـني النسـاء كبـريات السـن يف املنـاطق الريفيـة مـن خـالل توفـري فـرص الوصـول إىل اخلدمـات املالي (د)

وخدمات اهلياكل األساسية. 

تشجيع وضع آليات دعـم ابتكاريـة يف الريـف ويف اتمعـات احملليـة، مبـا يف ذلـك اآلليـات الـيت تسـهل تبـادل املعـارف  (هـ)

واخلربات بني كبار السن. 

اهلدف ٣: إدماج املهاجرين كبار السن يف جمتمعام احمللية اجلديدة.  - ٣٤

اإلجراءات 

تشجيع الشبكات االجتماعية الداعمة للمهاجرين كبار السن؛  (أ)

وضع تدابري ملساعدة املهاجرين كبار السن على ضمان استمرار أمنهم االقتصادي والصحي؛   (ب)

اختاذ تدابري جمتمعية ملنع أو معادلة اآلثار السلبية للتحضر، مثل إنشاء مراكز لكبار السن؛  (ج)

تشـجيع تصميـم املسـاكن الـيت تعـزز احليـاة املشـتركة بـني األجيـال املختلفـة، يف احلـاالت املناسـبة مـن الناحيـة الثقافيـة،  (د)

وحيث يكون ذلك مرغوبا فيه على املستوى الفردي؛ 

مساعدة األسر على السكن مع أفراد األسرة من كبار السن الذين يرغبون يف ذلك.   (هـ)

وضع سياسات وبرامج تسـهل، حسـب االقتضـاء، ومبـا تتماشـى مـع القوانـني الوطنيـة، إدمـاج املـهاجرين كبـار السـن  (و)

يف احلياة االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية يف بلدان املهجر، وتشجع على احترامهم. 

إزالة احلواجز اللغوية والثقافية لدى تقدمي اخلدمات العامة للمهاجرين كبار السن.  (ز)

القضية ٤: الوصول إىل املعرفة والتعليم والتدريب  

يعد التعليم أساسا بالغ األمهية للحياة النشطة املرضية. وقد مت يف مؤمتـر قمـة األلفيـة االلـتزام بكفالـة أن ينـهي مجيـع األطفـال التعليـم  - ٣٥

االبتدائي الكامل حبلول عام ٢٠١٥. ويتطلب اتمع القائم علـى املعرفـة األخـذ بسياسـات لضمـان توافـر فـرص الوصـول إىل التعليـم والتدريـب 

طوال احلياة. ذلك أن التعليم والتدريب املستمرين أساسيان لكفالة استمرار إنتاجية األفراد واألمم. 

ويف الوقت احلاضر، تضم البلدان النامية أعدادا كبرية من األشـخاص الذيـن يبلغـون الشـيخوخة وهـم ال ميلكـون سـوى قـدر ضئيـل  - ٣٦

ــد مـن قدرـم علـى كسـب العيـش وقـد يؤثـر بالتـايل علـى متتعـهم  من اإلملام بالقراءة والكتابة ومعرفة األرقام والعمليات احلسابية البسيطة، مما حي

بالصحة والرفاه. ويف مجيع البلدان يعد التعليم والتدريب طوال احلياة أيضا شرطا أساسيا ملشاركة كبار السن يف العمالة. 

يهيئ مكان العمل الذي يتسم بتنوع التوزيع العمـري بيئـة ميكـن فيـها لألفـراد تبـادل املـهارات واملعـارف واخلـربات. وميكـن إعطـاء  - ٣٧

هذا النوع من التدريب املتبادل طابعا رمسيا يف اتفاقات وسياسات مجاعية أو تركه للممارسات غري الرمسية.  

وقد يشعر كبار السن بالعزلة يف مواجهتهم للتغري التكنولوجـي بـدون تعليـم أو تدريـب. وبازديـاد فـرص التعليـم يف الصغـر يسـتفيد  – ٣٨

ـــة والتعليــم والتدريــب.تظــل مســتويات األميــة  األشـخاص يف الكـرب ، مبـا يف ذلـك يف تغلبـهم علـى التغـري التكنولوجـي رغـم الوصـول إىل املعرف
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مرتفعـة يف منـاطق عديـدة مـن العـامل. وميكـن اسـتخدام التكنولوجيـا للجمـع بـني األشـخاص وبالتـايل املسـامهة يف احلـد مــن التــهميش والشــعور 

بالوحدة والفصل بني خمتلف األعمار. لذلك ينبغـي اختـاذ تدابـري لتمكـني كبـار السـن مـن االسـتفادة مـن التغـريات التكنولوجيـة واملشـاركة فيـها 

والتكيف معها. 

٣٩ - يعترب التدريب وإعادة التدريـب والتعليـم عوامـل هامـة يف حتديـد قـدرة العـامل علـى أداء عملـه والتكيـف مـع التغـريات يف مكـان العمـل. 

فالتغريات التكنولوجية والتنظيمية ميكـن أن جتعـل مـهارات العـامل متقادمـة وأن تقلـل إىل حـد بعيـد مـن قيمـة مـا سـبق أن اكتسـبه مـن خـربة يف 

جمال العمل. فينبغي التركـيز علـى زيـادة فـرص احلصـول علـى املعـارف والتعليـم والتدريـب ملَـن هـم يف القـوى العاملـة مـن كبـار السـن. فـهؤالء 

األشخاص كثــريا مـا يواجـهون صعوبـات يف التكيـف مـع التغـريات التكنولوجيـة والتنظيميـة أكـثر ممـا يواجهـه الشـباب مـن العمـال، ال سـيما يف 

جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات الذي يتسع نطاقه بصورة متعاظمة. 

اهلدف ١ - كفالة املساواة يف الفرص مدى احلياة فيما يتعلق باستمرار التعليم والتدريــب وإعــادة التدريــب، وكذلــك  - ٤٠

التوجيه املهين وخدمات التنسيب.  

اإلجراءات 

حتقيق حتسني بنسبة ٥٠ يف املائة يف مستويات إملام الكبـار بـالقراءة والكتابـة حبلـول عـام ٢٠١٥، وبوجـه خـاص لـدى  (أ)

النساء، وكفالة إتاحة فرص الوصول على قدم املساواة إىل التعليم األساسي والتعليم املستمر جلميع الكبار؛ 

ــة  تشـجيع وتعزيـز اإلملـام مببـادئ القـراءة والكتابـة ومعرفـة األرقـام والعمليـات احلسـابية البسـيطة واملـهارات التكنولوجي (ب)

لـدى كبـار السـن والقـوى العاملـة املشـاركة، مبـا يف ذلـك توفـري تدريـب خـاص يف جمـال اإلملـام بـالقراءة والكتابـة واســـتخدام احلاســوب لكبــار 

السن املعاقني؛ 

تنفيذ سياسات تعزز فرص الوصول املستمر إىل التدريب وإعـادة التدريـب لكبـار السـن مـن العمـال وتشـجيعهم علـى  (ج)

مواصلة ما اكتسبوه من معارف ومهارات بعد التقاعد؛  

كفالـة اسـتفادة اجلميـع مـن فوائـد التكنولوجيـا اجلديـدة، وخاصـــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، مــع مراعــاة  (د)

احتياجات كبريات السن؛ 

ـــتجابة بفعاليــة ملتطلبــات التكنولوجيــا الــيت  وضـع ونشـر معلومـات تراعـي ظـروف كبـار السـن ملسـاعدم علـى االس (هـ)

تفرضها احلياة اليومية؛  

ـــا حاســوبية ومــواد مسعيــة وبصريــة تــأخذ يف االعتبــار مــا حيــدث مــن تغــريات يف  التشـجيع علـى تصميـم تكنولوجي (و)

القدرات البدنية وقوة اإلبصار لكبار السن.  

التشجيع على القيام مبزيد من البحـوث لتحسـني حتديـد العالقـة بـني التدريـب واإلنتاجيـة حـىت تتبـني لكـل مـن أربـاب  (ز)

العمل والعاملني فوائد استمرار التدريب والتعليم لكبار السن.  

إذكاء الوعي لدى منظمات أصحاب العمل والعاملني بقيمة االحتفاظ بالعمال كبار السن، وال سيما العامالت.  (ح)
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اهلدف ٢: االستغالل التام لقدرات الناس من مجيع األعمار وخـــربام الفنيــة، مــع التســليم باملكاســب الــيت تتحقــق مــن  - ٤١

زيادة اخلربة مع تقدم السن.  

اإلجراءات 

النظر يف اختاذ تدابري الستغالل مجيع قدرات كبار السن وخربم يف جمال التعليم؛  (أ)

ـــمل ذلــك اســتخدام التكنولوجيــات  يئـة الفـرص يف الـربامج التعليميـة لتبـادل املعـارف واخلـربات بـني األجيـال، ويش (ب)

اجلديدة؛  

متكني كبار السن من العمل مربني ووسطاء ومستشارين؛  (ج)

ــة بـني األجيـال، مـع توفـر منظـور واضـح يراعـي نـوع  تشجيع ودعم األنشطة التقليدية وغري التقليدية للمساعدة املتبادل (د)

اجلنس، على مستوى األسرة واحلي السكين واتمع احمللي؛ 

ــــدان  تشــجيع املتطوعــني مــن كبــار الســن علــى تقــدمي مــهارام يف مجيــع ميــادين األنشــطة، وبوجــه خــاص يف مي (هـ)

تكنولوجيا املعلومات؛ 

تشجيع استغالل ما لدى كبار السن من معارف وقدرات يف ااالت االجتماعية والثقافية والتعليمية.  (و)

القضية ٥: التضامن بني األجيال 

ميثل التضامن بني األجيال على مجيـع املسـتويات - يف األســــر واتمعــــات احملليـة واألمـم - مبـدأ جوهريـا لتحقيـق جمتمـع جلميـع  - ٤٢

األعمار. والتضــامن أيضـا شـرط أساسـي للتالحـم االجتمـاعي وقـاعدة لنظـم الرعايـة العامـة الرمسيـة ونظـم الرعايـة غـري الرمسيـة. فتغـري الظـروف 

السكانية واالجتماعية واالقتصادية يقتضي تعديـل نظـم املعاشـات والضمـان االجتمـاعي والصحـة والرعايـة علـى املـدى الطويـل للمحافظـة علـى 

النمو االقتصادي والتنمية وتأمني الدخل وتوفري اخلدمات بصورة مالئمة وفعالة. 

وعلـى صعيـد األسـرة واتمـع احمللـي، ميكـن أن تكـون األواصـر بـني األجيـال ذات قيمـة كبـرية للجميـع. وعلـى الرغـم مـن التنقـــل  - ٤٣

وغـريه مـن ضغـوط احليـاة املعـاصرة الـيت تبـاعد بـني النـاس، فـإن األغلبيـة السـاحقة منـهم يف مجيـع الثقافـات حيـافظون علـى عالقـــات وثيقــة مــع 

أسرهم طوال حيام. وهذه العالقات متبادلة، إذ كثـريا مـا يقـدم كبـار السـن مسـامهات جديـدة مـن الناحيـة املاليـة وبصـورة خاصـة مـن ناحيـة 

تربية حفدم وغريهم مـن األقربـاء وتوفـري الرعايـة هلـم. وينبغـي جلميـع قطاعـات اتمـع، مبـا فيـها احلكومـات، أن تعمـل مـن أجـل تعزيـز تلـك 

األواصر. ومع ذلك، من املهم التسليم بأن العيش مع األجيال الصغرية ليس باالختيار املفضل أو األحسن على الدوام لكبار السن. 

اهلدف ١: تعزيز التضامن من خالل املساواة واملعاملة باملثل بني األجيال.  - ٤٤

اإلجراءات 

تشجيع فهم الشيخوخة عن طريق التثقيف العام بوصفه موضوعا يهم اتمع بكامله؛  (أ)

النظر يف استعراض السياسات القائمة لكفالة دعمها للتضامن بني األجيال ومن مث تعزيز التالحم االجتماعي؛  (ب)
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وضـع مبـادرات ـدف إىل تعزيـز التبـادل املثمـر بـني األجيــال، تركــز علــى كبــار الســن بوصفــهم يشــكلون مــوردا  (ج)

اجتماعيا؛ 

زيادة فرص احملافظة على الوشائج بني األجيال وحتسينها داخـل اتمعـات احملليـة، وذلـك مـن خـالل مجلـة أمـور منـها  (د)

تيسري اللقاءات بني مجيع الفئات العمرية وجتنب التفريق بني األجيال؛ 

النظـر يف احلاجـة إىل معاجلـة احلالـة اخلاصـة للجيـل الـذي يتعـني عليـه العنايـة بـــاألبوين وباألطفــال وبــاحلفدة يف نفــس  (هـ)

الوقت؛ 

تشجيع وتعزيز التضامن والتكافل فيما بني األجيال بوصفهما عنصرين أساسيني من عناصر التنمية االجتماعية؛  (و)

ـــار الســن يف خمتلــف  البـدء بـإجراء حبـوث بشـأن الفوائـد واملضـار الـيت ينطـوي عليـها اختـالف الترتيبـات املعيشـية لكب (ز)

الثقافات والبيئات مبا يف ذلك اإلقامة األسرية املشتركة واإلقامة املستقلة. 

القضية ٦: القضاء على الفقر 

ميثل الكفاح ضد الفقر بني كبار السن من أجل القضاء عليه هدفـا أساسـيا خلطـة العمـل الدوليـة للشـيخوخة. وعلـى الرغـم مـن أن  - ٤٥

اهتمام العامل انصب مؤخرا بشكل أكـثر فعاليـة علـى األهـداف والسياسـات املتصلـة بالقضـاء علـى الفقـر، ال يـزال هنـاك اجتـاه يف بلـدان عديـدة 

إىل استثناء كبار السن مـن هـذه السياسـات والـربامج. ويف األمـاكن الـيت يسـتوطن فيـها الفقـر، يواجـه األشـخاص الذيـن عاشـوا حيـام يف فقـر 

مزيدا من الضنك عندما يتقدم م العمر.  

أمـا بالنسـبة للنسـاء، فـإن التحـيز املؤسسـي يف نظـم احلمايـة االجتماعيـة، وال سـيما تلـك الـيت تركـز علـى ضـرورة اسـتمرار العمـــل  - ٤٦

دون توقف، يزيد من تفاقم الفقر يف أوساط النساء. وترتب علــى حـاالت عـدم املسـاواة والتفـاوت بـني اجلنسـني يف تقاسـم القـدرة االقتصاديـة، 

وعدم املساواة يف توزيع العمل غري مدفوع األجـر بـني املـرأة والرجـل، واالفتقـار إىل الدعـم التكنولوجـي واملـايل للمشـاريع الـيت تقـوم ـا املـرأة، 

وعدم املساواة يف احلصـول علـى رأس املـال والتصـرف بـه، وال سـيما األرض واالئتمانـات والوصـول إىل أسـواق العمـل، إضافـة إىل املمارسـات 

التقليدية والعرفية الضارة، أن فرضت قيودا علـى متكـني املـرأة االقتصـادي وأن فـاقم مـن انتشـار الفقـر يف أوسـاط النسـاء. ويف جمتمعـات كثـرية، 

تواجه األسر املعيشية اليت ترأسها نساء، مبا فيـها املطلقـات واملنفصـالت عـن أزواجـهن وغـري املتزوجـات واألرامـل، خطـر التعـرض للفقـر بوجـه 

خاص. وينبغي اختاذ تدابري خاصة لتوفري محاية اجتماعية للتصدي النتشار الفقر بني النساء، وال سيما بني كبريات السن منهن. 

٤٧ - وكبـار السـن املعـاقون كذلـك أكـثر تعرضـا للفقـر مـن كبـار السـن غـري املعـاقني، ألسـباب منـها التميـيز يف مكـــان العمــل، مبــا يف ذلــك 

التمييز من جانب أصحاب العمل وعدم وجود ترتيبات يف مكان العمل لتلبية احتياجام. 

اهلدف ١: خفض نسبة الفقر بني كبار السن.  - ٤٨

اإلجراءات  

خفض نسبة األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع مبقدار النصف حبلول عام ٢٠١٥.  (أ)

إدراج كبار السن يف السياسات والربامج لتحقيق هدف احلد من الفقر؛  (ب)
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العمـل علـى املسـاواة يف اسـتفادة كبـار الســـن مــن فــرص العمــل وفــرص توليــد الدخــل واالئتمانــات والوصــول إىل  (ج)

األسواق واألصول؛  

مراعـاة تلبيـة االحتياجـات اخلاصـة لكبـــريات الســن والطــاعنني يف الســن وكبــار الســن املعــاقني واألشــخاص الذيــن  (د)

يعيشون مبفردهم يف استراتيجيات القضاء على الفقر وبرامج تنفيذها؛ 

القيام، حسب االقتضاء وعلى مجيـع الصعـد املالئمـة، بوضـع مؤشـرات للفقـر مفصلـة حسـب العمـر واجلنـس بوصـف  (هـ)

ذلـك وسـيلة أساسـية لتعيـني احتياجـات الفقـريات كبـريات السـن وتشـجيع اسـتخدام مؤشـرات الفقـر احلاليـة حـــىت يتســىن القيــام باالســتعراض 

حسب الفئة العمرية واجلنس؛ 

تقـدمي الدعـم للـربامج االبتكاريـة الراميـة إىل متكـني كبـار السـن وال سـيما النســـاء منــهم، ــدف زيــادة إســهامهم يف  (و)

جهود التنمية الرامية إىل القضاء على الفقر واستفادم منها؛ 

تعزيـز التعـاون الـدويل لدعـم اجلـهود الوطنيـة الراميـة إىل القضـاء علـى الفقـر متشـيا مـع األهـــداف املتفــق عليــها دوليــا  (ز)

وذلك من أجل حتقيق الدعم االجتماعي واالقتصادي املستدام لكبار السن؛ 

تعزيز قدرات البلدان النامية على مواجهة العقبات الـيت تعرقـل مشـاركتها يف اقتصـاد متعـومل بـاطراد وذلـك مبسـاعدا  (ح)

يف جهودها الرامية إىل القضاء على الفقر، وال سيما يف صفوف كبار السن. 

القضية ٧: تأمني الدخل واحلماية االجتماعية/الضمان االجتماعي والوقاية من الفقر 

تشمل تدابري تـأمني الدخـل واحلمايـة االجتماعيـة/الضمـان االجتمـاعي، سـواء كـانت تقـوم علـى االشـتراكات أم ال، وضـع خطـط  - ٤٩

غري رمسية وخطط حمكمة التنظيم. وهي تشكل جزءا من قاعدة تعد ضرورية لتحقيق االزدهار االقتصادي والتالحم االجتماعي. 

كثريا ما تعترب العوملة وبرامج التكيف اهليكلي والقيـود املاليـة وازديـاد عـدد كبـار السـن مـن عوامـل الضغـط الـيت تتعـرض هلـا النظـم  - ٥٠

ــة  الرمسيـة للحمايـة االجتماعيـة/الضمـان االجتمـاعي. ومـن األمهيـة مبكـان أن تتوفـر القـدرة املتواصلـة علـى توفـري دخـل كـاف. ويف البلـدان النامي

الـيت توفـر فيـها النظـم الرمسيـة تغطيـة حمـدودة يف جمـال احلمايـة االجتماعيـــة/الضمــان االجتمــاعي، يكــون الســكان عرضــة لصدمــات األســواق 

ـــة لإلعالــة األســرية. ويف البلــدان الــيت متــر اقتصاداــا مبرحلــة انتقــال، ألقــت  والكـوارث الفرديـة الـيت تشـكل ضغوطـا علـى املـوارد غـري الرمسي

التحوالت االقتصادية بقطاعات كاملة من السـكان يف براثـن الفقـر، وال سـيما كبـار السـن والعديـد مـن األسـر الـيت تعـول أطفـاال. ويف املنـاطق 

اليت تفاقم فيها التضخم، أصبحت املعاشات التقاعدية والتأمينات ضد العجز واالستحقاقات الصحية واملدخرات ال قيمة هلا تقريبا. 

جيـب اختـاذ تدابـري مالئمـة يف جمـال احلمايـة االجتماعيـة/الضمـان االجتمـاعي مـن أجـل التصـدي لظـاهرة تفشـــي الفقــر يف أوســاط  - ٥١

النســـــاء، ال سيما بني املســــنات منهن. 

٥٢ – اهلدف ١: نشر برامج لتمكني مجيع العمال من احلصول على احلماية االجتماعية األساســية/الضمــان االجتمــاعي األساســي، 

مبا يف ذلك، إن أمكن، املعاشات التقاعدية، والتأمني ضد العجز واالستحقاقات الصحية. 

وضع وتنفيذ سياسات ترمي إىل توفري احلماية االقتصادية واالجتماعية الكافية يف فترة الشيخوخة؛  (أ)
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العمل من أجل كفالة املساواة بني اجلنسني يف نظم احلماية االجتماعية/الضمان االجتماعي؛  (ب)

العمـل، حسـب االقتضـاء، مـن أجــل أن تشــمل نظــم احلمايــة االجتماعيــة/الضمــان االجتمــاعي نســبة مــتزايدة مــن  (ج)

العاملني يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي؛ 

النظر يف وضع برامج ابتكارية للحماية االجتماعية/الضمان االجتماعي لصاحل العاملني يف القطاع غري الرمسي؛  (د)

ـــج لتشــجيع تشــغيل كبــار الســن مــن ذوي املــهارات احملــدودة، مبــا يتيــح اســتفادم مــن نظــم احلمايــة  وضـع برام (هـ)

االجتماعية/الضمان االجتماعي؛  

العمـل مـن أجـل سـالمة، واسـتمرارية نظـم املعاشـات التقاعديـة، وعنـد االقتضـاء، التـأمني ضـد العجــز، وقــدرة تلــك  (و)

النظم على الوفاء بالتزاماا وشفافيتها. 

إنشاء إطار تنظيمي لتقدمي املعاشات التقاعدية اخلاصة والتكميلية، وعند االقتضاء، التأمني ضد العجز؛  (ز)

تقدمي املشورة والنصح لكبار السن فيما يتعلق جبميع جماالت احلماية االجتماعية/الضمان االجتماعي.  (ح)

اهلدف ٢: تأمني دخل أدىن كاف جلميع كبار السن، وإيالء عناية خاصة للفئات احملرومة اجتماعيا واقتصاديا.  - ٥٣

اإلجراءات 

النظر يف أن يتم عند االقتضاء، إنشاء نظام للمعاشات غري قائم على االشتراكات، ونظام استحقاقات للعجز؛  (أ)

القيام على وجه السرعة بإنشـاء نظـم للحمايـة االجتماعيـة/الضمـان االجتمـاعي، حيـث ال توجـد هـذه النظـم، لتـأمني  (ب)

دخل أدىن لكبار السن الذين ليس لديهم مورد آخر للرزق، ومعظمهم من النسـاء، ال سـيما أولئـك الذيـن يعيشـون مبفردهـم وهـم أكـثر عرضـة 

للفقر؛ 

مراعـاة مسـتويات معيشـة كبـار السـن عندمـا جتـرى إصالحـات يف نظـم املعاشـات التقاعديـــة والتــأمني ضــد العجــز،  (ج)

حسب االقتضاء؛ 

اختاذ تدابري ملكافحة آثار تفاقم التضخم ، حسب االقتضـاء، علـى ترتيبـات املعاشـات التقاعديـة، والتـأمني ضـد العجـز  (د)

وترتيبات االدخار؛ 

دعوة املنظمات الدولية، وبوجه خـاص املؤسسـات املاليـة الدوليـة، إىل القيـام، وفقـا لوالياـا، مبسـاعدة البلـدان الناميـة  (هـ)

ومجيع البلدان احملتاجة فيما تبذله من جهود لتوفري احلماية االجتماعية األساسية، وال سيما لكبار السن. 

القضية ٨: حاالت الطوارئ 

يف حـاالت الطـوارئ، مثـل الكـوارث الطبيعيـة وغريهـا مـن حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية، يكـون كبـار السـن عرضـة لــألذى بوجــه  - ٥٤

خـاص، وينبغـي التعـامل معـهم بصفتـهم تلـك ألـم قـد يكونـون معزولـني عـن أســـرهم وأصدقائــهم وأقــل قــدرة علــى احلصــول علــى الغــذاء 
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واملأوى. كما ميكن دعوم للقيام بـأدوار أساسـية يف جمـال تقـدمي الرعايـة. فعلـى احلكومـات ووكـاالت اإلغاثـة اإلنسـانية أن تـدرك أن بإمكـان 

كبار السن أن يسامهوا بشكل بناء يف مواجهة حاالت الطوارئ يف جمال تعزيز عمليات اإلصالح واإلعمار. 

اهلدف ١: حصول كبار السن على الغــذاء واملــأوى والرعايــة الصحيــة وغريهــا مــن اخلدمــات أثنــاء حــاالت الكــوارث  - ٥٥

الطبيعية وغريها من حاالت الطوارئ اإلنسانية وما بعدها. 

اإلجراءات 

اختـاذ تدابـري ملموسـة حلمايـة كبـار السـن ومسـاعدم يف حـاالت الصـراع املسـلح واالحتـالل األجنـــيب، جبملــة أمــور  (أ)

منها توفري خدمات التأهيل البدين والعقلي ملن يعانون من عجز يف هذه احلاالت؛ 

دعوة احلكومات إىل محاية كبار السـن يف حـاالت التشـرد الداخلـي ومؤازرـم وتوفـري املسـاعدة اإلنسـانية واملسـاعدة  (ب)

اإلنسانية يف حالة الطوارئ هلم وفقا لقرارات اجلمعية العامة؛ 

ــود كبـار السـن والتعـرف عليـهم يف حـاالت الطـوارئ، وكفالـة إدراج مسـامهام ومواطـن ضعفـهم  حتديد أماكن وج (ج)

يف تقارير تقييم االحتياجات؛ 

ــائل البدنيـة والصحيـة اخلاصـة بكبـار السـن وبوسـائل تكييـف الدعـم املقـدم لتلبيـة  توعية موظفي وكاالت اإلغاثة باملس (د)

احتياجام األساسية حسب متطلبام؛ 

العمل من أجل إتاحــة اخلدمـات املالئمـة وحصـول كبـار السـن الفعلـي عليـها وكفالـة مشـاركتهم يف ختطـــيط وتنفيـذ  (هـ)

اخلدمات حسب االقتضاء؛ 

التسليم بأن كبار السن من الالجئني مبختلف انتماءام الثقافية الذيـن يتقـدم ـم العمـر يف حميـط جديـد وغـري مـألوف  (و)

هلم كثريا ما يكونون حباجة خاصة إىل وجود شبكات من اخلدمات االجتماعية وإىل مزيـد مـن الدعـم والعمـل مـن أجـل حصوهلـم الفعلـي علـى 

هذه اخلدمات؛ 

اإلشـارة بوضـوح إىل مسـألة تقـدمي املسـاعدة إىل كبـار السـن يف خطـط تقـدمي اإلغاثـــة يف حــاالت الكــوارث ووضــع  (ز)

مبادئ توجيهية وطنية هلذا الغرض، مبا يف ذلك التأهب للكوارث وتدريب عمال اإلغاثة، وتوفري اخلدمات والسلع هلم؛ 

مسـاعدة كبـار السـن علـى اســـتعادة روابطــهم األســرية واالجتماعيــة ومعاجلــة حالــة اإلجــهاد الــيت يواجــهوا بعــد  (ح)

الصدمات؛ 

استحداث آليات، بعد الكوارث، للحيلولة دون قيام االنتهازيني احملتالني باستهداف كبار السن واستغالهلم ماليا؛  (ط)

زيـادة وعي كبار السن ومحايتهم مـن سـوء املعاملـة البدنيـة أو النفسـية أو اجلنسـية أو املاليـة يف حـاالت الطـوارئ، مـع  (ي)

توجيه اهتمام خاص ملا تواجهه النساء بوجه خاص من أخطار؛ 
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التشـجيع علـى مواصلـة إدراج كبـار السـن مـن الالجئـني بشـكل واضـح األهـداف يف مجيـع جوانـب ختطيـــط الــربامج  (ك)

وتنفيذها، وذلــك بوسـائل منـها مسـاعدة الناشـطني مـن األشـخاص علـى أن يكونـوا أكـثر قـدرة علـى الدعـم الـذايت، وبتشـجيع تنفيـذ مبـادرات 

جمتمعية أفضل يف جمال تقدمي الرعاية للمتقدمني جدا يف العمر؛ 

تشجيع التعاون علـى الصعيـد الـدويل، ويشـمل ذلـك املشـاركة يف حتمـل األعبـاء وتنسـيق تقـدمي املسـاعدات اإلنسـانية  (ل)

إىل البلـدان املتضـررة مـن الكـوارث الطبيعيـة وغريهـا مـن حـاالت الطـوارئ اإلنسـانية وحـاالت مـا بعـد الصـراع بطـرق توفـــر الدعــم لعمليــات 

اإلنعاش والتنمية على املدى الطويل. 

اهلدف ٢: تعزيز مسامهات كبار السن يف إنعاش اتمعات احمللية وإعمارها والعمل على تالحم النسيج االجتماعي من  - ٥٦

جديد يف أعقاب حاالت الطوارئ. 

اإلجراءات 

إدراج كبار السن يف توفري برامج اإلغاثـة والتـأهيل داخـل اتمعـات احملليـة، ويشـمل ذلـك التعـرف علـى كبـار السـن  (أ)

املستضعفني وتقدمي املساعدة هلم؛ 

التسـليم بقـدرات كبـار السـن يف النـهوض بـدور القيـادة داخـل األسـرة واتمـــع يف ميــادين التربيــة واالتصــال وحــل  (ب)

الرتاعات؛ 

مسـاعدة كبـار السـن علـى اسـتعادة اكتفائـهم الـذايت اقتصاديـا عـن طريـق مشـــاريع التــأهيل، وتشــمل توليــد الدخــل  (ج)

وبرامج تعليمية وأنشطة مهنية، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة لكبريات السن؛ 

تقدمي املشورة واملعلومـات القانونيـة لكبـار السـن يف حالـة تعرضـهم للتشـرد واسـتالب أراضيـهم وغريهـا مـن أصوهلـم  (د)

اإلنتاجية والشخصية التابعة هلم؛ 

إيـالء عنايـة خاصـة لكبـار السـن ضمـن برامـج وجمموعـات املعونـة اإلنســـانية املقدمــة يف حــاالت الكــوارث الطبيعيــة  (هـ)

وغريها من حاالت الطوارئ اإلنسانية؛ 

القيام، حسب االقتضاء، بتعميم وتطبيق الدروس املستفادة مـن املمارسـات الـيت وظفـت فيـها بنجـاح إسـهامات كبـار  (و)

السن يف أعقاب حاالت الطوارئ. 
 

التوجه الثاين ذو األولويـة: توفري اخلدمات الصحية والرفاه يف سن الشيخوخة  باء -
 

ـــيزة فرديــة حيويــة األمهيــة. كمــا أن الرتفــاع املســتوى الصحــي للســكان أمهيــة قصــوى يف النمــو االقتصــادي  الصحـة اجليـدة م - ٥٧

ــم البشـرية مجيعـها بعـد بكـل فوائـد العيـش حيـاة طويلـة مفعمـة بالصحـة، والدليـل علـى ذلـك أن بلدانـا بكاملـها،  للمجتمعات وتنميتها. ومل تنع

وخاصة البلدان النامية وبعض الفئات السكانية ما زالت تواجه معدالت مرتفعة للوفيات واألمراض يف مجيع األعمار. 

لكبـار السـن احلـق يف احلصـول علـى خدمـات الوقايـة والعـالج مبـا يف ذلـك خدمـات التـأهيل ورعايـــة الصحــة اجلنســية. ويقتضــي  - ٥٨

تزويد كبار السن جبميع سبل احلصول على الرعاية واخلدمات الصحيــة، الـيت تشـمل الوقايـة مـن األمـراض، والتسـليم بـأن أنشـطة تعزيـز الصحـة 
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ـــة بــاملرض وعــالج اإلعاقــة  والوقايـة مـن املـرض يف مجيـع مراحـل احليـاة جيـب أن تركـز علـى احملافظـة علـى االسـتقاللية والوقايـة وتأخـري اإلصاب

وعلـى حتسـني نوعيـة حيـاة كبـار السـن الذيـن يعـانون أصـال مـن اإلعاقـات. وينبغـي أن تشـمل الرعايـة واخلدمـات الصحيـة التدريـب الضـروري 

للموظفني واملرافق الالزمة لتلبية االحتياجات اخلاصة للسكان املسنني. 

وتعـرف منظمـة الصحـة العامليـة الصحـة بأـا حالـة مـن السـالمة البدنيـة والعقليـة واالجتماعيـة التامـة، ال جمـرد عـدم وجـود املـــرض  - ٥٩

واالعتـالل. ويتطلـب الوصـول إىل مرحلـة الشـيخوخة يف حالـة مـن السـالمة والعافيـة بـذل جـهد فـردي يف مجيـع مراحـــل احليــاة، ووجــود بيئــة 

مؤاتية لنجاح تلك اجلهود. وتتمثل مسـؤولية األفـراد يف اتبـاع أسـلوب صحـي يف احليـاة، ويتعـني علـى احلكومـة إجيـاد بيئـة داعمـة تسـاعد علـى 

النـهوض بالصحـة والسـالمة حـىت مرحلـة الشـيخوخة. ومـن الضـروري، ألسـباب إنسـانية واقتصاديـة معـا، تزويـد كبـار السـن بنفـس القـدر مــن 

الرعاية الوقائية والعالجية والتأهيل الذي حتصــل عليـه الفئـات األخـرى. ويف الوقـت ذاتـه، ال بـد مـن توفـر خدمـات صحيـة يكـون الغـرض منـها 

ــة،  تلبيـة االحتياجـات اخلاصـة لكبـار السـن، مـع مراعـاة إدخـال طـب الشـيخوخة يف املقـررات ذات الصلـة يف اجلامعـات وأنظمـة الرعايـة الصحي

حسـب االقتضـاء. وإىل جـانب احلكومـات، هنـاك جـهات فاعلـة أخـرى هامـة، وبوجـه خـاص املنظمـات غـري احلكوميـة واألسـر، تقـــدم الدعــم 

لألفراد يف احملافظة على اتباع أسلوب صحي يف احلياة مع التعاون بشكل وثيق مع احلكومات يف يئة بيئة داعمــة لذلك. 

ويف الوقت الراهن، متر منـاطق العـامل كلـها بفـترة انتقـال مـن حيـث انتشـار األوبئـة، وتشـري إىل وجـود حتـول مـن انتشـار األمـراض  - ٦٠

املعدية واجلرثومية إىل انتشار األمراض املزمنة واالنتكاسية. بيد أن العديد مـن البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال تتحمـل 

عبئا مضاعفا يتمثل يف مكافحة األمراض املعدية سواء ما جد منها ومـا عـاد إىل الظـهور، كفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة 

املكتسب (اإليدز)، والسل، واملالريا، يف نفس الوقت الذي تواجه فيه خطر األمراض غري املعدية املتعاظم. 

وتتطلب احلاجة املتنامية إىل توفري الرعايــة والعـالج لكبـار السـن سياسـات مالئمـة. وميكـن أن يـؤدي عـدم وجـود هـذه السياسـات  - ٦١

إىل زيـادات كبـرية يف التكـاليف. وبوسـع السياسـات الـيت تشـجع أسـاليب احليـاة الصحيـة مبـا يف ذلـك تعزيـز اخلدمـات الصحيـة وتدابـري الوقايــة 

ـــك، وخدمــات الصحــة العقليــة، وتعزيــز  مـن األمـراض، والتكنولوجيـات املسـاعدة، وخدمـات الرعايـة يف جمـال التـأهيل، مـىت اقتضـى األمـر ذل

أساليب احلياة الصحية ويئة بيئات داعمة، أن ختفّض مستويات العجز املقترن بالشيخوخة، وحتقق وفورات يف امليزانيات. 

القضية ١: تعزيز الصحة والرفاه طوال احلياة 

تسـاهم برامـج تعزيـز الصحـة يف تشـجيع النـاس علـى مراقبـة صحتـهم والعمـل مـن أجـل حتسـينها. وتـرد االسـتراتيجيات األساســـية  - ٦٢

) أهدافـا تتمثـل يف زيـادة  7 ) ). وقـد وضـع املؤمتـر الـدويل للسـكان والتنميـة (١٩٩٤) 6 ) لتعزيز الصحة يف ميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة (١٩٨٦)

سـنوات احليـاة املليئـة بالصحـة وحتسـني نوعيـة احليـاة للجميـع وخفـض معـدالت الوفيـات واألمـراض وزيـادة العمـر املتوقـع عنـد امليـالد. وميكـــن 

حتقيـق هـذه األهـداف بطريقـة أكـثر فعاليـة بتنفيـذ اإلجـراءات الـيت أوصـت ـا منظمـة الصحـة العامليـة مـن أجـل حتســـني الصحــة العامــة وســبل 

احلصول على الرعايا الصحية املالئمة. 

 __________

 .WHO/HPR/HEP/95.1 (٦)

تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة، ٥ - ١٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ (منشور األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع A.95.XIII.(18))، الفصــل  (٧)
األول، القرار ٢، املرفق. 
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إن أنشطة تعزيز الصحة وتزويد كبـار السـن بإمكانيـة متكافئـة للحصـول علـى الرعايـة واخلدمـات الصحيـة الـيت تشـمل الوقايـة مـن  - ٦٣

األمراض يف مجيع مراحل احليـاة تعـد حجـر الزاويـة يف احلفـاظ علـى الصحـة عنـد التقـدم يف السـن. فاعتمـاد منظـور يشـمل مجيـع مراحـل احليـاة 

ـــة مــن املــرض والعجــز  يسـتدعي التسـليم بـأن أنشـطة تعزيـز الصحـة والوقايـة مـن املـرض جيـب أن تركـز علـى احملافظـة علـى االسـتقاللية والوقاي

وتأخريمها وتوفري العالج، فضال عن حتسني ممارسة كبار السن الذين يعانون أصال من اإلعاقات للمهام احلياتية وحتسني نوعية حيام. 

تتطلب احملافظة على الصحة وحتسينها أكثر من جمرد اختـاذ إجـراءات حمـددة تؤثـر علـى احلالـة الصحيـة للفـرد. فالصحـة تتـأثر كثـريا  -  ٦٤

بعوامـل بيئيـة واقتصاديـة واجتماعيـة، مبـا يف ذلـك البيئـة املاديـة، وباجلغرافيـة والتعليـم واملهنـة والدخـل واملركـز االجتمـــاعي والدعــم االجتمــاعي 

والثقافـة ونـوع اجلنـس. فتحقيـق حتسـني يف احلالـة االقتصاديـة واالجتماعيـة لكبـار السـن مـن شـأنه أن يـؤدي إىل حتســـني حيــام أيضــا. وعلــى 

ــى  الرغـم مـن حـدوث حتسـن يف التشـريعات وجمـاالت تقـدمي اخلدمـات، مـازالت املـرأة يف منـاطق عديـدة حمرومـة طـوال حياـا مـن احلصـول عل

فرص كالرجل يف هذا اال. وبالنسبة للمرأة، يكتسب اتباع ج يشـمل مجيـع مراحـل حياـا لتحسـني صحتـها عنـد الشـيخوخة أمهيـة خاصـة، 

إذ أـا تواجـه عقبـات يف مجيـع مراحـل حياـا ومـا يـترتب علـى ذلـك مـن آثـار تراكميـة تنعكـس يف رفاهـها االجتمـاعي واالقتصـــادي والبــدين 

والنفساين يف السنوات املتأخرة من عمرها. 

األطفال واملسنون أشد تأثرا مبختلف ضروب التلوث البيئـي مـن متوسـطي العمـر، وهـم أكـثر عرضـة خلطـر التضـرر حـىت مـن أدىن  -٦٥

مستويات التلوث. وتؤدي احلاالت الطبية النامجة عن التلـوث البيئـي إىل اخنفـاض اإلنتاجيـة وتؤثـر علـى نوعيـة حيـاة األشـخاص مـع تقدمـهم يف 

السن. ويعرض سوء التغذية كبار السن أيضا خلطر أكـرب، وميكـن أن يؤثـر سـلبا علـى صحتـهم وحيويتـهم. وميكـن احلـد مـن األسـباب الرئيسـية 

لإلصابـة بـاملرض والعجـز وللوفـاة لـدى كبـار السـن باختـاذ تدابـري لتعزيـز صحتـهم ووقايتـهم مـن األمـراض تركـــز يف مجلــة أمــور علــى التغذيــة 

والنشاط اجلسماين واإلقالع عن التدخني. 

اهلدف ١: خفض اآلثار املتراكمة للعوامل اليت تزيد من خطر املرض ومن مث االعتماد على الغري يف سن الشيخوخة.  - ٦٦

اإلجراءات 

إعطاء األولوية لسياسات القضاء على الفقر لتحقيـق مجلـة أمـور منـها حتسـني احلالـة الصحيـة لكبـار السـن، وال سـيما  (أ)

الفقراء منهم واملهمشون؛ 

العمل، حسب االقتضـاء، علـى تـأمني الظـروف املالئمـة لتمكـني األسـر واتمعـات احملليـة مـن توفـري العنايـة واحلمايـة  (ب)

لألشخاص عند تقدمهم يف السن؛ 

وضـع أهـداف، وخباصـة أهـداف تراعـي نـوع اجلنـس، وذلـك مـن أجـل حتسـني احلالـة الصحيـة لكبـار السـن وخفــض  (ج)

معدالت العجز والوفاة بينهم؛ 

ــأخرة  حتديـد العوامـل البيئيـة واالجتماعيـة واالقتصاديـة الرئيسـية الـيت تسـهم يف اإلصابـة بـاملرض والعجـز يف املراحـل املت (د)

من العمر والتصدي هلا؛ 
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التركـيز، يف أنشـطة تعزيـز الصحـة والتربيـة الصحيـة وسياســـات الوقايــة ومحــالت التوعيــة، علــى األخطــار الرئيســية  (هـ)

املعروفة النامجة عـن عـدم سـالمة العـادات الغذائيـة وانعـدام النشـاط اجلسـماين وغـري ذلـك مـن ألـوان السـلوك غـري الصحـي كـالتدخني وتعـاطي 

املشروبات الكحولية؛ 

اختاذ إجراءات شاملة ملنع اإلدمـان علـى الكحـول واحلـد مـن اسـتعمال منتجـات التبـغ والتعـرض االضطـراري ألدخنـة  (و)

التبغ لتشجيع اإلقالع عن التدخني يف مجيع األعمار؛ 

وضع وتنفيذ تدابري قانونية وإدارية وتنظيم محالت إعالمية عامة ومحـالت لتعزيـز الصحـة، مبـا يف ذلـك محـالت للحـد  (ز)

من التعرض للملوثات البيئية منذ الطفولة ويف مجيع مراحل العمر؛ 

التشجيع على االستخدام السليم جلميـع األدويـة والتقليـل إىل أدىن حـد مـن إسـاءة اسـتعمال األدويـة الـيت ال تؤخـذ إال  (ح)

بوصفات طبية وذلك باختاذ تدابري تنظيمية وتثقيفية يشارك فيها القطاعان الصناعي واملهين. 

اهلدف ٢: وضع سياسات لوقاية كبار السن من االعتالل.  - ٦٧

اإلجراءات 

وضع تدابري للتدخل املبكر للوقاية من املرض والعجز أو تأخريه؛  (أ)

تعزيز برامج التحصني املقدمة للكبار باعتبارها تدبريا وقائيا؛  (ب) 

العمل على توفري برامج الوقاية والفحص األساسيني املراعية لنوع اجلنس بأسعار يقوى على دفعها كبار السن؛  (ج)

توفري التدريب واحلوافـز ملوظفـي الصحـة واخلدمـات االجتماعيـة والرعايـة مـن أجـل تقـدمي املشـورة لألشـخاص الذيـن  (د)

بلغوا سن الشيخوخة وإرشادهم إىل أساليب احلياة السليمة والرعاية الذاتية؛ 

التنبه لألخطار النامجة عن االنعـزال االجتمـاعي واألمـراض العقليـة واحلـد مـن اخلطـر الـذي تشـكله علـى صحـة كبـار  (هـ)

السن، وذلك بتقدمي الدعم للمجتمعات احمللية وجمموعات املساعدة املتبادلــة، مبـا يف ذلـك محـالت التوعيـة بواسـطة األقـران وبرامـج الزيـارة فيمـا 

بني أهل احلي الواحد وبتسهيل مشاركة كبار السن بنشاط يف األنشطة الطوعية؛ 

تشـجيع مشـاركة كبـار السـن يف اـــالني املــدين والثقــايف بوصــف ذلــك اســتراتيجية ملكافحــة االنعــزال االجتمــاعي  (و)

وتقدمي الدعم؛ 

العمـل، حيثمـا أمكـــن، علــى تطبيــق معايــري صارمــة للســالمة ــدف إىل منــع التعــرض لإلصابــة يف مجيــع األعمــار  (ز)

وتعزيزها على الصعيدين الوطين والدويل؛ 

ـــالمة املشــاة  العمـل علـى منـع التعـرض لإلصابـة غـري املقصـودة بتطويـر فـهم أفضـل ألسـباا وباختـاذ تدابـري لضمـان س (ح)

ــل إىل أدىن حـد مـن األخطـار، مبـا يف ذلـك أخطـار انـدالع النـار يف املنـازل وتقـدمي اإلرشـادات املتعلقـة  وتنفيذ برامج للوقاية من السقوط والتقلي

بالسالمة؛ 
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وضع مؤشرات إحصائية على مجيـع الصعـد بشـأن األمـراض الشـائعة لـدى كبـار السـن لتوجيـه السياسـات الراميـة إىل  (ط)

منع وقوع مزيد من األمراض يف هذه الفئة العمرية؛ 

تشجيع كبار السن على اتباع أسلوب نشط وصحي يف احلياة، مبا يف ذلك القيام باألنشطة اجلسمانية والرياضة.  (ي)

اهلدف ٣: توفري التغذية املالئمة جلميع كبار السن.  - ٦٨

اإلجراءات 

كفالة حصول كبار السن على املاء النقي والغذاء السليم على قدم املساواة مع اآلخرين؛  (أ)

حتقيـق األمـن الغذائـي بتوفـري إمـدادات غذائيـة سـليمة وكافيـة مـن الناحيـة التغذويـة علـى كـل مـــن الصعيديــن الوطــين  (ب)

والدويل، والعمل، يف هذا الصدد، على أال يستخدم الغذاء والدواء وسيلتني لفرض ضغوط سياسية؛ 

تشـجيع التغذيـة الصحيـة مـدى احليـاة ابتـداء مـن مرحلـة الطفولـــة، مــع إيــالء عنايــة خاصــة لكفالــة التغذيــة املالئمــة  (ج)

للرجال والنساء يف مجيع مراحل العمر؛ 

ـــة الدقيقــة، وبفضــل االعتمــاد يف  تشـجيع نظـام غذائـي متـوازن لتوفـري الطاقـة املالئمـة ودرء النقـص يف العنـاصر املغذي (د)

ذلك على األغذية احمللية من خالل وضع أهداف تغذوية وطنية؛ 

إيالء عناية خاصة حلـاالت النقـص التغـذوي واألمـراض املقترنـة ـا لـدى وضـع وتنفيـذ برامـج تعزيـز الصحـة والوقايـة  (هـ)

لدى كبار السن؛ 

ـــة لكبــار  توعيـة كبـار السـن وعامـة اجلمـهور، وخاصـة مقدمـي الرعايـة يف القطـاع غـري الرمسـي، باالحتياجـات الغذائي (و)

السن، مبا يف ذلك املقادير املالئمة من املاء والسعرات احلرارية والربوتينات والفيتامينات واملعادن؛ 

توفري خدمات طب األسنان بأسعار معقولة لدرء ومعاجلة اإلصابات اليت قد تعوق األكل وتسبب سوء التغذية؛  (ز)

ـــار الســن يف منــاهج الــربامج التدريبيــة جلميــع العــاملني واملختصــني يف جمــال  دمـج االحتياجـات الغذائيـة احملـددة لكب (ح)

الرعاية الصحية وأنواع الرعاية ذات الصلة؛ 

كفالـة تـأمني القـدر الكـايف واملالئـم مـن التغذيـة واألغذيـة املتيسـرة لكبـار السـن يف املستشـفيات وغريهــا مــن أمــاكن  (ط)

الرعاية. 

القضية ٢: توفري خدمات الرعاية الصحية للجميع وعلى قدم املساواة  

ـــة والنشــاط. ويتمثــل اهلــدف  يسـاهم االسـتثمار يف الرعايـة الصحيـة لكبـار السـن وإعـادة تأهيلـهم يف إطالـة سـنوات متتعـهم بالعافي - ٦٩

األساسي يف توفري رعاية شاملة تتراوح بني برامج تعزيز الصحة والوقايـة مـن املـرض وتوفـري الرعايـة الصحيـة األساسـية وعـالج األمـراض احلـادة 

والتأهيل والرعاية اتمعيـة للمشـاكل الصحيـة املزمنـة والتـأهيل اجلسـماين والعقلـي لكبـار السـن مبـن فيـهم املعـاقون وتقـدمي الرعايـة التسـكينية(٨) 

 __________

يستند تعريف الرعاية التسكينية إىل التعريف الذي وضعته منظمة الصحة العاملية، وهي الرعاية اإلمجالية النشطة للمرضى الذيــن ال يســتجيب مرضــهم  (٨)
للمعاجلة الدوائية أي عن طريق السيطرة على األمل وأعراض املرض األخرى وتوفري الدعم النفسي واالجتماعي والروحي للمرضى وعائالم. 
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ـــمية والعقليــة  لكبـار السـن الذيـن يعـانون مـن أمـراض أو أدواء مؤملـة أو مسـتعصية. وتتطلـب الرعايـة الفعالـة لكبـار السـن مراعـاة العوامـل اجلس

واالجتماعية والروحية والبيئية. 

ـــا،  إن الرعايـة الصحيـة األوليـة هـي رعايـة صحيـة أساسـية تسـتند إىل طـرق وتكنولوجيـات عمليـة وسـليمة علميـا ومقبولـة اجتماعي - ٧٠

وأصبحت ميسرة جلميع الناس من األفراد واألسر يف اتمـع وذلـك بفضـل مشـاركتهم الكاملـة وبتكلفـة يسـتطيع اتمـع والبلـد حتملـها يف كـل 

مرحلة من مراحل تطورمها بـروح مـن االعتمـاد علـى الـذات وحريـة اإلرادة. وميكـن أن يواجـه كبـار السـن عقبـات ماليـة وجسـمانية ونفسـانية 

وقانونية يف جمال االستفادة من خدمات الرعاية الصحية. وقد يواجـهون أيضـا التميـيز القـائم علـى أسـاس السـن والتميـيز بسـبب العجـز يف جمـال 

تقدمي اخلدمات ألن عالجهم قد يعترب أقل قيمة من عالج الشباب. 

تسـلم خبطـورة مشـاكل الصحـة العامـة الـيت تواجهـها العديـد مـن البلـدان الناميـة وأقـل البلـدان منـوا، ال سـيما املشـاكل الناشـئة عــن  -  ٧١

أوبئة نقص فـريوس نقـص املناعـة البشـرية املكتسـب/اإليـدز، والسـل، واملالريـا وغريهـا. ونؤكـد علـى ضـرورة أن يكـون اتفـاق منظمـة التجـارة 

العاملية بشأن اجلوانب التجارية من حقوق امللكية الفكرية جزءا من العمل الوطين والدويل األوسع نطاقا والرامي إىل معاجلة هذه املشاكل. 

ـــار علــى  ٧٢ - ومحايـة امللكيـة الفكريـة مسـألة هامـة السـتحداث أدويـة جديـدة. ونسـلم أيضـا بالشـواغل املتصلـة مبـا يـترتب علـى ذلـك مـن آث

األسعار. وحنن متفقون على أن االتفاق املتعلـق بـاجلوانب التجاريـة مـن حقـوق امللكيـة الفكريـة ال مينـع، بـل وال ينبغـي أن مينـع الـدول األعضـاء 

من اختاذ تدابري حلماية الصحة العامة. ولذلك، ويف حني نكرر تـأكيد التزامنـا ـذا االتفـاق، نؤكـد أن االتفـاق ميكـن بـل ينبغـي أن يفسـر وينفـذ 

بطريقة تدعم حق احلكومات يف محاية الصحة العامة، وبوجه خاص، يف تعزيز حصول اجلميع على الدواء. 

ــة الصحيـة ومراقبتـها، عـالوة علـى توفـري الرعايـة الصحيـة جلميـع  وتقع على عاتق احلكومات مسؤولية كربى يف وضع معايري للرعاي - ٧٣

األعمـار. وتشـكل الشـراكات فيمـا بـني احلكومـات واتمـع املـدين مبـا يف ذلـك املنظمـات غـري احلكوميـة، ومنظمـات اتمـــع احمللــي والقطــاع 

اخلـاص إسـهاما قيمـا يف تقـدمي اخلدمــات والرعايــة لكبــار الســن. غــري أن مــن األمهيــة مبكــان االعــتراف بــأن اخلدمــات الــيت تقدمــها األســر 

واتمعات احمللية ال ميكن أن حتل حمل أي نظام فعال يف جمال الصحة العامة. 

اهلدف ١: إزالة أوجه التفاوت االقتصادي واالجتماعي القائمة على أساس السن أو اجلنس أو أي أسباب أخرى مبا يف  - ٧٤

ذلك احلواجز اللغوية، لكفالة استفادة مجيع كبار السن من الرعاية الصحية على قدم املساواة مع اآلخرين. 

اإلجراءات 

اختاذ تدابري لكفالة حتقيق املساواة يف توزيع مـوارد خدمـات الصحـة والتـأهيل علـى كبـار السـن والعمـل بوجـه خـاص  (أ)

علـى زيـادة أسـباب الوصـول إىل هـذه املـوارد لـدى الفقـراء مـن كبـار السـن وتعزيـز توزيعـها علـى املنـاطق احملرومـة مـن اخلدمـات اجليـدة، مثــل 

املناطق الريفية والنائية، مبا يف ذلك توفري السبل للحصول على األدوية األساسية بأسعار معقولة، وغري ذلك من التدابري العالجية؛ 

العمل من أجل حتقيق املساواة يف احلصول على الرعايـة للفقـراء مـن كبـار السـن وللذيـن يعيشـون يف منـاطق ريفيـة أو  (ب)

نائية، وذلك بوسائل منها خفض رسوم املستعملني أو إزالتها، وتوفري خطط للتأمني وغري ذلك من تدابري الدعم املايل؛ 

(ج)   العمل على جعل احلصول على األدوية األساسية وغريها من التدابري العالجية ميسورًا؛ 

تثقيف األشخاص كبار السن ومتكينهم من االستفادة الفعالة من اخلدمات الصحية وخدمات التأهيل واختيارها؛  (د)
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تنفيذ االلتزامات الدوليـة لضمـان حصـول كبـار السـن علـى الرعايـة الصحيـة األوليـة دون متيـيز بسـبب السـن أو غـريه  (هـ)

من أشكال التمييز؛ 

ـــى التميــيز يف  العمـل مـن أجـل وصـول كبـار السـن إىل خدمـات الرعايـة الصحيـة األوليـة واختـاذ خطـوات للقضـاء عل (و)

خدمات الرعاية الصحية القائم على أساس السن وغري ذلك من أشكال التمييز؛ 

ـــك، والتعلــم مــن بعــد وذلــك خلفــض القيــود  االسـتفادة مـن التكنولوجيـا مـن قبيـل التطبيـب مـن بعـد، مـىت أتيـح ذل (ز)

اجلغرافية واللوجستية فيما يتعلق بأسباب احلصول على الرعاية الصحية يف املناطق الريفية. 

اهلدف ٢: تطوير خدمات الرعايــة الصحيــة األوليــة وتعزيزهــا لتلبيــة احتياجــات كبــار الســن وتشــجيع دجمــهم يف هــذه  - ٧٥

العملية. 

اإلجراءات 

اختاذ تدابري لتوفـري خدمـات الرعايـة الصحيـة األوليـة للجميـع وعلـى قـدم املسـاواة ووضـع برامـج صحيـة لكبـار السـن  (أ)

على مستوى اتمعات احمللية. 

دعم اتمعات احمللية يف توفري خدمات الرعاية الصحية لكبار السن؛  (ب)

دمج الطب التقليدي يف برامج الرعاية الصحية األولية حيثما يكون ذلك ممكنا ومفيدا؛  (ج)

تدريب العاملني يف جمال الرعايـة الصحيـة األوليـة واألخصـائيني االجتمـاعيني علـى املبـادئ األساسـية لعلـم الشـيخوخة  (د)

وطب الشيخوخة؛ 

القيـام، علـى مجيـع املسـتويات، بتشـجيع وضـع ترتيبـات وتقـدمي حوافـز مـن أجـل تعبئـة الشـركات التجاريـــة، وبوجــه  (هـ)

خـاص الشـركات الـيت تعمـل يف جمـال إنتـاج املسـتحضرات الصيدالنيـة، ألن تســـتثمر يف جمــال البحــوث الراميــة إىل اســتحداث أدويــة بأســعار 

معقولة لعالج األمراض الـيت تصيـب كبـار السـن بوجـه خـاص يف البلـدان الناميـة، ودعـوة منظمـة الصحـة العامليـة إىل دراسـة حتسـني الشـراكات 

بني القطاعني العام واخلاص يف جمال البحوث الصحية. 

اهلدف ٣: توفري سلسلة من خدمات الرعاية الصحية لتلبية احتياجات كبار السن.  - ٧٦

اإلجراءات 

استحداث آليات تنظيمية على املستويات املناسبة لوضع معايري مناسبة للرعاية الصحية لكبار السن وتأهيلهم؛  (أ)

تنفيذ استراتيجيات للتنمية اتمعية حتدد قاعدة للتقدير املنتظـم لالحتياجـات مـن أجـل ختطيـط الـربامج الصحيـة احملليـة  (ب)

وتنفيذها وتقييمها. وينبغي أن تشمل القاعدة إسهامات كبار السن؛ 

زيادة تنسيق الرعاية الصحية األولية والرعاية الطويلة األجل واخلدمات االجتماعية وغريها من اخلدمات اتمعية؛  (ج)

دعـم خدمـــات الرعايــة التســكينية(٨) وإدماجــها يف الرعايــة الصحيــة الشــاملة. وهلــذا الغــرض، ينبغــي وضــع معايــري  (د)

للتدريب والرعاية التسكينية(٨)، وتشجيع النهج املتعددة التخصصات جلميع مقدمي خدمات الرعاية التسكينية. 
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ـــة األوليــة،  تشـجيع إنشـاء وتنسـيق جمموعـة كاملـة مـن خدمـات الرعايـة املترابطـة، وتشـمل الوقايـة والـترويج، والرعاي (هـ)
ورعايـة األمـراض احلـادة، والتـــأهيل، والرعايــة الطويلــة األجــل والرعايــة التســكينية(٨)، حبيــث يتــأتى توزيــع املــوارد مبرونــة مــن أجــل الوفــاء 

باالحتياجات الصحية املتنوعة واملتغرية لكبار السن. 

اسـتحداث دوائـر متخصصـة يف جمـال علـم الشـيخوخة وزيـادة تنســـيق أنشــطتها مــع دوائــر الرعايــة الصحيــة األوليــة  (ز)
والرعاية االجتماعية. 

 

اهلدف ٤: إشراك كبار السن يف وضع وتعزيز خدمات الرعاية الصحية األولية والطويلة األجل.  - ٧٧

اإلجراءات 

إشراك كبار السن يف ختطيط برامج الرعاية االجتماعية والصحية والتأهيل وتنفيذها وتقييمها؛  (أ)

ــة واالجتماعيـة علـى اإلشـراك الكـامل لكبـار السـن يف اختـاذ القـرارات املتصلـة  تشجيع مقدمي خدمات الرعاية الصحي (ب)
برعايتهم؛ 

تشجيع الرعاية الذاتية لدى كبار السـن واالسـتفادة إىل أقصـى حـد مـن مواطـن القـوة لديـهم وقدراـم داخـل الدوائـر  (ج)
الصحية واالجتماعية. 

إدماج احتياجات كبار السن وتصورام يف عملية صياغة السياسات الصحية.  (د)
 

القضية ٣: كبار السن وفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) 

يصعب تشخيص فريوس نقص املناعة البشــرية/اإليـدز لـدى كبـار السـن ألن أعـراض املـرض قـد تعـزى خطـأ إىل متالزمـات أخـرى  - ٧٨
من متالزمات نقص املناعـة الـيت تصيـب كبـار السـن. وميكـن أن يكـون كبـار السـن أكـثر عرضـة لإلصابـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية ـرد 

كوم ال يستهدفون حبمالت التوعية العامة وال يستفيدون بالتايل من التثقيف فيما يتعلق بكيفية محاية أنفسهم. 
 

اهلدف ١: حتسني عملية تقييم أثر فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز على صحة كبار السن، سواء بالنســبة للمصــابني  - ٧٩
أو كبار السن الذين يقدمون الرعاية للمصابني أو ملن خيلفوم من أفراد األسرة. 

اإلجراءات 

تـأمني وتوسـيع نطـاق مجـع البيانـات املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز إلتاحـة تقييـم مـــدى إصابــة كبــار  (أ)

السن بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 

إيـالء اهتمـام خـاص لكبـار السـن الذيـن يقدمـون الرعايـة ملرضـى اإليـدز، مبـا يف ذلـك مجـع البيانـات الكميـة والنوعيــة  (ب)

املتعلقة باحلالة الصحية ملقدمي الرعاية من كبار السن وباحتياجام. 

اهلدف ٢: إتاحة املعلومات املالئمة والتدريب على مهارات تقدمي الرعاية والعالج والرعاية الطبية والدعم االجتماعي  - ٨٠

لكبار السن املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ومن يقدمون الرعاية هلم. 
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اإلجراءات 

القيـام حسـب االقتضـاء بتنقيـح اسـتراتيجيات الصحـة العامـة واالسـتراتيجيات الوقائيـــة لكــي تعكــس األوبئــة احملليــة.  (أ)

وينبغي أن تليب املعلومات املتعلقة بالوقاية من مرض اإليدز وخماطره واملوجهة لعامة اجلمهور احتياجات كبار السن. 

توفري التدريب ملقدمي الرعاية من كبار السن ملسـاعدم علـى تقـدمي رعايـة فعالـة مـع التقليـل إىل أدىن حـد ممكـن مـن  (ب)

التأثريات السلبية احملتملة على صحتهم ورفاههم. 

كفالة التسليم يف استراتيجيات املعاجلة والدعم يف جمال اإليدز، باحتياجات كبار السن املصابني مبرض اإليدز.  (ج)

اهلــدف ٣: تعزيــز مســامهة كبــار الســن يف التنميــة والتســليم بتلــك املســامهة يف إطــار دورهــم كرعــاة لألطفــال املصــابني  - ٨١

بأمراض مزمنة مبا فيها مرض اإليدز، وكأهل بدالء. 
 

اإلجراءات 

ـــم كمقدمــي الرعايــة، حســب  اسـتعراض اآلثـار االقتصاديـة ملـرض اإليـدز علـى كبـار السـن، وخاصـة يف إطـار دوره (أ)

املتفق عليه يف إعالن االلتزام املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز(٩(؛ 

اسـتحداث سياسـات لتقـدمي الدعـم العيـين، والرعايـة الصحيـة والقـروض ملقدمـي الرعايـة مـن كبـار الســـن ملســاعدم  (ب)

على تلبية احتياجات األبناء واألحفاد وفقا إلعالن األلفية(١٠(؛ 

 

 

تشـجيع التعـاون بـني الوكـاالت احلكوميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تعمـل مـع األطفـال والشـباب وكبـار الســن  (ج)

بشأن املسائل املتعلقة مبرض اإليدز؛ 

ــدان،  تشـجيع إعـداد دراسـات لزيـادة فـهم وإبـراز إسـهام كبـار السـن يف التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة يف مجيـع البل (د)

وخاصة يف البلدان الشديدة التضرر مبرض اإليدز ونشر االستنتاجات على أوسع نطاق ممكن. 
 

القضية ٤: تدريب مقدمي الرعاية واملختصني الصحيني 
 

هناك حاجة ملحة علـى الصعيـد العـاملي لتوسـيع نطـاق الفـرص التعليميـة يف ميـدان طـب الشـيخوخة وعلـم الشـيخوخة للمختصـني  - ٨٢

يف جمال الصحة الذين يعملون مع كبار السن وتوسـيع نطـاق الـربامج التعليميـة، املتعلقـة بالصحـة وكبـار السـن، للمختصـني يف قطـاع اخلدمـات 

االجتماعية. وهناك حاجة أيضا إىل توفري إمكانيات حصــول مقدمـي الرعايـة غـري الرمسيـني علـى املعلومـات والتدريـب األساسـي يف جمـال رعايـة 

كبار السن. 

 __________

قرار اجلمعية العامة دإ-٢/٢٦، املرفق.  (٩)

قرار اجلمعية العامة ٢/٥٥.  (١٠)
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اهلدف ١: توفري معلومات أفضل وتدريب أحسن للمختصني يف جمال الصحة ومساعديهم فيما يتعلق باحتياجات كبــار  - ٨٣

السن. 
 

اإلجراءات 

بدء وتعزيز برامـج تعليميـة وتدريبيـة للمختصـني يف جمـال الصحـة واملختصـني يف الرعايـة االجتماعيـة ومقدمـي الرعايـة  (أ)

غـري الرمسيـني يف جمـال اخلدمـات املقدمـة لكبـار السـن ورعايتـهم مبـا يف ذلـك يف جمـال علـم الشـيخوخة وطـب الشـيخوخة وتقـدمي الدعـم جلميـع 

البلدان، وخاصة البلدان النامية يف هذه اجلهود. 

توفري برامج للتعليم املستمر للمختصني يف الرعاية الصحية واالجتماعيـة ـدف اعتمـاد ـج متكـامل جتـاه صحـة كبـار  (ب)

السن ورفاههم ورعايتهم وكذلك اجلوانب االجتماعية والنفسانية للشيخوخة؛ 

توسـيع نطـاق التعليـم املتخصـص يف جمـايل علـم الشـيخوخة وطـب الشـيخوخة، مبـا يف ذلـك عــن طريــق بــذل جــهود  (ج)

خاصة من أجل زيادة عدد امللتحقني من الطالب ذين االني. 
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القضية ٥: احتياجات كبار السن يف جمال الصحة العقلية 

مشاكل الصحة العقلية هــي األسـباب الرئيسـية لإلعاقـة وتـدين نوعيـة احليـاة يف العـامل بأسـره. وواضـح أن مشـاكل الصحـة العقليـة  - ٨٤

ليسـت نتيجـة حتميـة لتقـدم السـن، غـري أنـه ميكـن توقـع زيـادة كبـرية يف عـدد كبـار السـن املصـابني بـأمراض عقليـة بسـبب شـيخوخة السـكان. 

وكثريا ما تؤدي التغريات املختلفة اليت تطرأ علـى اإلنسـان يف سـن متـأخرة مـن عمـره إىل حـاالت اختـالل علـى مسـتوى الصحـة العقليـة، والـيت 

إذا مل يتم تشخيصها على الوجه الصحيح ميكن أن تـؤدي إىل تلقِّـــي املريـض العـالج غـري املناسـب أو عـدم معاجلتـه و/أو الرعايـة املؤسسـية الـيت 

ال داعي موضوعيا هلا. 

ـــب أفــراد أســرة  وضـع اسـتراتيجيات ملقاومـة هـذه األمـراض تشـمل العـالج، والرعايـة النفسـانية، وبرامـج التدريـب املعـريف، وتدري - ٨٥

املريض الذين يقدمون له الرعاية واملوظفني مقدمي الرعاية واألجهزة اخلاصة اليت تقدم الرعاية للمرضى املقيمني يف املستشفى. 

اهلدف ١: تطوير خدمات الرعاية الشاملة يف جمال الصحة العقلية ابتداء بالوقايــة ووصــوال إىل العــالج املبكــر، وتوفــري  - ٨٦

اخلدمات العالجية وإدارة مشاكل الصحة العقلية لدى كبار السن. 
 

اإلجراءات 

وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية وحملية مصممة لتحسـني الوقايـة، والكشـف عـن األمـراض العقليـة لـدى كبـار السـن  (أ)

ومعاجلتها يف حينها مبا يف ذلك إجراءات التشخيص، وتقدمي العـالج املناسـب، وتدريـب املختصـني ومقدمـي الرعايـة غـري الرمسيـني علـى العـالج 

النفساين وتثقيفهم؛ 

القيـام حسـب االقتضـاء، بوضـع اسـتراتيجية فعالـة لتحسـني مسـتوى تقييـم وتشــخيص مــرض الزهــامير واالختــالالت  (ب)

املرتبطـة بـه يف مرحلـة مبكـرة مـن املـرض. وجيـب أن تتـم البحـوث بشـأن هـذه االختـالالت علـى أسـاس متعـدد التخصصـات لتلبيـة احتياجـــات 

املرضى واملختصني يف جمال الصحة ومقدمي الرعاية؛ 

توفـري برامـج ملسـاعدة املصـابني مبـرض الزهـــامير وغــريه مــن األمــراض العقليــة الــيت تعــزى إىل أســباب أخــرى للعتــه  (ج)

لتمكينهم من العيش يف بيوم أطول فترة ممكنة ولتلبية احتياجام الصحية؛ 

وضع برامج لدعم املساعدة الذاتية وتوفري الرعاية التروحيية للمرضى وأفراد أسرهم وغريهم من مقدمي الرعاية؛  (د)

وضع برامج للعـالج النفسـاين االجتمـاعي ملسـاعدة املرضـى علـى االندمـاج مـن جديـد يف اتمـع بعـد خروجـهم مـن  (هـ)

املستشفيات؛ 

توفري سلسلة خدمات شاملة يف اتمع احمللي لتفادي الرعاية املؤسسية اليت ال داعي هلا؛  (و)

ــر األمـان والعـالج وتكفـل الكرامـة الشـخصية لتلبيـة احتياجـات كبـار السـن الذيـن يعـانون  إنشاء خدمات ومرافق توف (ز) -

من أمراض عقلية خطرية. 

دعم اإلعالم بشأن أعراض األمراض العقلية وعالجها وآثارها واجتاهاا احملتملة.  (ح)

توفري خدمات الصحة العقلية لكبار السن املقيمني يف مرافق الرعاية لفترات طويلة؛  (ط)
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توفــري التدريــب املســتمر للمختصــني يف الرعايــة الصحيــة يف جمــال اكتشــــاف وتقييـــم مجيـــع االختـــالالت العقليـــة  (ي)

واالكتئاب. 
 

القضية ٦: كبار السن واإلعاقة 

تتزايد احتماالت اإلصابة بالضعف واإلعاقة مع تقـدم السـن. واملسـنات معرضـات بشـكل خـاص لإلعاقـة عندمـا يتقـدم ـن العمـر  - ٨٧

ألسباب منها االختالفات بني اجلنسني يف متوسط العمر املتوقع وإمكانية اإلصابة باملرض، وعدم املساواة بني اجلنسني على مر العمر. 

كثـريا مـا تتفـاقم آثـار الضعـف واإلعاقـة بسـبب املواقـف النمطيـة السـلبية إزاء األشـخاص املعـاقني ممـا يــؤدي إىل إضعــاف قدراــم  - ٨٨

والسياسات االجتماعية اليت ال تسمح هلم باستغالل قدرام استغالالً كامالً. 

ـــاقني ومتكينــهم مــن املشــاركة  توفـري األنشـطة والبيئـات املناسـبة جلميـع كبـار السـن أمـر أساسـي لتعزيـز اسـتقاللية كبـار السـن املع - ٨٩

الكاملـة يف مجيـــع جوانــب احليــاة االجتماعيــة. وينبغــي أخــذ عــامل تقــدم املصــابني بإعاقــات معرفيــة يف الســن يف عمليــيت التخطيــط وصنــع 

القرارات. 

اهلدف ١: احملافظة على احلد األقصى من القدرات الوظيفية لكبار السن املعـاقني طـوال حيـام وتشـجيعهم علـى املشـاركة  - ٩٠

الكاملة يف اتمع. 
 

اإلجراءات 

ـــيق السياســات  كفالـة إيـالء االهتمـام بالقضايـا املتعلقـة بكبـار السـن املعـاقني يف برامـج الوكـاالت الوطنيـة املعنيـة بتنس (أ)

والربامج؛ 

ـــي مســأليت نــوع اجلنــس  القيـام، حسـب االقتضـاء، بوضـع سياسـات وتشـريعات وخطـط وبرامـج وطنيـة وحمليـة تراع (ب)

والسن، ملعاجلة اإلعاقات والوقاية منها، مع مراعاة العوامل الصحية والبيئية واالجتماعية؛ 

توفري خدمات التأهيل البدين والعقلي لكبار السن املعاقني؛  (ج)

وضع برامج على املسـتوى احمللـي للتوعيـة بأسـباب اإلعاقـة وتوفـري املعلومـات عـن كيفيـة الوقايـة منـها أو معاجلتـها يف  (د)

كامل مراحل احلياة؛ 

وضع املعايري ويئة البيئات اليت تراعي عنصر السن ملنع اإلصابة باإلعاقة أو تفاقمها؛  (هـ)

ـــل، حيثمــا  تشـجيع توفـري خيـارات السـكن لكبـار السـن املعـاقني لتخفيـف القيـود علـى اسـتقالليتهم وتعزيزهـا؛ والعم (و)

أمكن، على تيسري وصوهلم لألماكن العامة وخدمات النقل وغريها، فضال عن األماكن واخلدمات التجارية اليت يستخدمها عامة اجلمهور. 

تشجيع توفري التأهيل والرعاية املناسبة والتكنولوجيات املسـاعدة لكبـار السـن املعـاقني لتلبيـة احتياجـام مـن اخلدمـات  (ز)

والدعم واندماجهم الكامل يف اتمع. 



36 02-39749

A/CONF.197/9

كفالــة حصــول اجلميــع دون متيــــيز، مبـــا يف ذلـــك أكـــثر قطاعـــات الســـكان ضعفـــا، علـــى املـــواد الصيدالنيـــة أو  (ح)

التكنولوجيات الطبية وجعلها يف متناول اجلميـع ومبـا يف ذلـك اموعـات احملرومـة، وذلـك وفقـا للقـانون الـدويل الواجـب التطبيـق، مبـا يف ذلـك 

االتفاقات الدولية املنضم إليها. 

تشجيع وتيسري إنشاء منظمات العون الذايت لكبار السن املعاقني ومقدمي الرعاية هلم.  (ط)

تشجيع قبول أصحاب العمل كبار السـن املعـاقني الذيـن مـا يزالـون قـادرين علـى اإلنتـاج وعلـى القيـام بعمـل مدفـوع  (ي)

األجر أو تطوعي. 
 

التوجه الثالث ذو األولوية: كفالة يئة بيئة متكينية وداعمة  جيم
 

كانت يئة بيئة متكينية للتنمية االجتماعية أحد األهـداف الرئيسـية املتفـق عليـها يف مؤمتـر القمـة العـاملي املعـين بالتنميـة االجتماعيـة.  - ٩١

وجتدد هذا اهلدف وتعزز خــالل الـدورة االسـتثنائية الرابعـة والعشـرين للجمعيـة العامـة املعنيـة بالتنميـة االجتماعيـة ومشـل االلـتزام شـروطا إطاريـة 

أساسـية مثـل النظـم السياسـية القائمـة علـى املشـاركة والشـفافية واملسـاءلة، فضـال عـن اإلدارة اجليـدة لشـــؤون احلكــم علــى الصعيديــن الوطــين 

ــــه مجيــع حقــوق اإلنســان مــن ترابــط وعــدم قابليــة للتجزئــة؛ وزيــادة  والـدويل كمـا ينـص علـى ذلـك إعـالن األلفيـة؛ واالعـتراف مبـا تتسـم ب

املسـاعدات اخلارجيـة للبلـدان الناميـة عـن طريـق املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة وختفيـف عـبء الديـون؛ واالعـتراف بأمهيـة التفـاعل بـــني السياســات 

البيئية واالقتصادية واالجتماعية، وحتسني إمكانية وصـول البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال إىل أسـواق البلـدان املتقدمـة 

النمو؛ وختفيف اآلثار السلبية للتقلبات املالية الدولية. وإذا ما حتققت هذه اجلوانـب املتعلقـة بتهيئـة بيئـة مالئمـة وغريهـا، ومـا تسـهم فيـه مـن منـو 

اقتصادي وتنمية اجتماعية، سيصبح من املمكن حتقيق األهداف والسياسات املتفق عليها يف خطة العمل الدولية هذه. 

تشكل تعبئة املوارد احمللية والدولية لغرض التنميـة االجتماعيـة عنصـرا أساسـيا لتنفيـذ خطـط العمـل الدوليـة للشـيخوخة. ومنـذ عـام  - ٩٢

١٩٨٢ حظيـت اإلصالحــات الراميـة إىل تشـجيع االسـتخدام الفعـال والكفـؤ للمـوارد املوجـودة مبزيـد مـن االهتمـام. بيـد أن عـدم كفايـة توليـد 

ومجـع اإليـرادات الوطنيـة ومـا اقـترن بــه ذلـــك مــن حتديــات تتعلــق باخلدمــات االجتماعيــة ونظــم احلمايــة االجتماعيــة وتنشــأ عــن التغــريات 

الدميغرافيـة وعوامـل أخـرى، يـهدد متويـل النظـم واخلدمـات االجتماعيـة واحلمايـة االجتماعيـة يف العديـد مـن البلـدان. وهنـاك أيضـــا قبــول علــى 

نطاق أوسع للرأي القائل إن ازدياد عبء الدين الذي يثقل كاهل معظم البلـدان الناميـة املدينـة أصبـح ال حيتمـل ويشـكل أحـد العوائـق الرئيسـية 

اليت حتول دون حتقيق تقدم يف جمال التنميـة املسـتدامة والقضـاء علـى الفقـر اللذيـن يركـزان علـى السـكان. وبالنسـبة للعديـد مـن البلـدان الناميـة، 

فضـال عـن البلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال، أدت خدمـة الديـن املفرطـة إىل إعاقـة قدراــا بشــدة يف جمــال تعزيــز التنميــة االجتماعيــة 

وتوفري اخلدمات األساسية. 

نالحـظ مـع القلـق التقديـرات احلاليـة لالخنفـاض الشـديد يف املـوارد الالزمـة لبلـوغ أهــداف التنميــة املتفــق عليــها دوليــا، مبــا فيــها   ٩٣

األهـداف الـواردة يف اإلعـالن بشـأن األلفيـة. وإن حتقيـق أهـداف التنميـة املتفـق عليـها دوليـا، مبـا فيـها تلـك الـواردة يف اإلعـالن بشـــأن األلفيــة، 

يقتضي شراكة جديدة بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان الناميـة، وإننـا نلـتزم بسياسـات سـليمة، واإلدارة اجليـدة علـى مجيـع املسـتويات وسـيادة 

القانون. ونلتزم أيضا حبشد املـوارد احملليـة، واسـتقطاب التدفقـات الدوليـة، وتعزيـز التجـارة الدوليـة كـأداة للتنميـة، وزيـادة التعـاون املـايل والفـين 
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الدوليـني مـن أجـل التنميـة، والتمويـل املسـتدام للديـون، وختفيـــف عــبء الديــون اخلارجيــة، وتعزيــز متاســك وتســاوق النظــم النقديــة واملاليــة 

والتجارية الدولية. 

وااللـتزام بتعزيـز السياسـات والـربامج مـن أجـل بنـاء جمتمعـات شـاملة ومتماسـكة للجميـع – النسـاء والرجـال واألطفـال والشــباب  - ٩٤

– أمر ضــروري . وأيـا كـانت ظـروف كبـار السـن فمـن حقـهم مجيعـا العيـش يف بيئـة تعـزز قدراـم. وعلـى الرغـم مـن أن بعـض  وكبار السن 

كبار السن حيتاجون إىل مستوى عاٍل من الدعم والرعاية املادية، فإن الغالبية مصممـة بـل وقـادرة علـى أن تظـل نشـطة ومنتجـة مبـا يف ذلـك مـن 

خـالل األنشـطة التطوعيـة. ويلـزم وضـع سياسـات متكِّـن كبـار السـن مـن املســـامهة يف اتمــع وتســاعدهم علــى ذلــك. ويشــمل ذلــك تيســري 

حصوهلـم علـى اخلدمـات األساسـية كامليـاه النظيفـة والغـذاء املناسـب. ويلـزم أيضـا تطبيـق سياسـات تعـزز منـو األشـــخاص واســتقالليتهم طــوال 

حيـام وتدعـم يف الوقـت ذاتـه املؤسسـات االجتماعيـة القائمـة علـى مبـادئ املعاملـة بـاملثل والتعـاضد. وجيـب علـى احلكومــات أن تقــوم بــدور 

رئيسي يف صياغة وتنفيذ السياسـات الـيت تسـاعد علـى يئـة مثـل هـذه البيئـة املالئمـة والـيت تشـرك يف الوقـت نفسـه اتمـع املـدين وكبـار السـن 

أنفسهم فيها. 

القضية ١: السكن والبيئة واملعيشية 

للسكن والبيئة احمليطة أمهية خاصة لكبار السن بسبب عنـاصر تشـمل سـهولة الوصـول والسـالمة؛ والعـبء املـادي لالعتنـاء باملنــزل  - ٩٥

فضال عن الطمأنينة العاطفيــة والنفسـية الـيت يوفرهـا املنــزل. ومـن املسـلَّم بـه أن السـكن اجليـد ميكـن أن يعـزز الصحـة والرفـاه. ومـن املـهم أيضـا 

إتاحة اخليار املالئم لكبار السن، حيثما أمكن فيما يتعلق باملكان الذي يعيشون فيه، وهذا عامل ينبغي إدماجه يف السياسات والربامج. 

ويف البلـدان الناميـة، وبعـض البلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقـال، حيـدث منـو سـريع يف عـدد كبـار السـن يف سـياق التحضـــري  - ٩٦

املسـتمر، لكـن عـددا مـتزايدا مـن األشـخاص الذيـن يتقـدم ـم السـن يف املنـاطق احلضريـة يفتقـرون إىل سـكن وخدمـات يف حـدود إمكانيـــام. 

ويف الوقت نفسه يتزايد عـدد األشـخاص الذيـن يتقـدم ـم السـن وهـم يعيشـون يف عزلـة يف منـاطق ريفيـة، بـدال مـن أن يكونـوا يف بيئـة األسـرة 

املمتدة اليت عهدوها. وغالبا ما يعيش كبار السن هؤالء وحيدين بدون وسائل نقل مناسبة وال أجهزة مساعدة. 

ويف البلـدان املتقدمـة النمـو يشـكل توفـري البيئـة السـكنية ووســـائل النقــل املناســبة لكبــار الســن مصــدر قلــق مــتزايد. فالتوســعات  - ٩٧

السكنية تصمم عادة حبيث تناسب األسر الشابة اليت متتلـك وسـائل نقـل خاصـة ـا. ومتثـل وسـائل النقـل مشـكلة يف املنـاطق الريفيـة، ألن كبـار 

السن يعتمدون بشكل متزايد على املواصالت العامة كلما تقدمـت ـم السـن، وهـي غالبـا ال تتوافـر بشـكل مالئـم يف املنـاطق الريفيـة. وعـالوة 

على ذلك، قد يســتمر بعـض كبـار السـن يف العيـش يف مسـاكن يعجـزون عـن تدبـري شـؤوا بعـد خـروج األبنـاء عنـهم أو بعـد وفـاة الزوجـة أو 

الزوج.  
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اهلدف ١: الترويج لفكرة �بقاء املسنني يف أماكنهم� يف اتمع احمللي مع إيالء املراعاة الواجبة لألفضليــات الشــخصية  - ٩٨

وتوفري البدائل السكنية بتكلفة مناسبة لكبار السن. 
 

اإلجراءات 

تشجيع قيام جتمعات تتكامل فيها األعمار؛  (أ)

تنسيق اجلهود املشتركة بني عدة قطاعات لدعم استمرار اندماج كبار السن يف أسرهم وجمتمعام احمللية؛  (ب)

تشـجيع االسـتثمار يف اهليـاكل األساسـية احملليـــة كــاملواصالت والصحــة واملرافــق الصحيــة واألمــن، املصممــة خلدمــة  (ج)

جمتمعات متعددة األجيال؛ 

األخذ بسياسات ومبادرات دعم تيسر وصول كبار السن إىل السلع واخلدمات؛  (د)

العمل على ختصيص مساكن عامة لكبار السن بشكل عادل؛  (هـ)

ربـط املسـاكن ذات التكلفـة املعقولـة خبدمـات املسـاعدة االجتماعيـة لضمـان حتقيـق التكـــامل بــني الترتيبــات املعيشــية  (و)

والرعاية الطويلة األجل وفرص التفاعل االجتماعي. 

تشـجيع وتصميـم مسـاكن يراعــى فيــها عــامل الســن ويتيســر الوصــول إليــها، وكفالــة ســهولة الوصــول إىل املبــاين  (ز)

واألماكن العامة؛  

ـــة يف حينــها بشــأن خيــارات الســكن  تزويــد كبـار السـن وأسـرهم ومقدمـي الرعايـة هلـم باملعلومـات واملشـورة الفعال (ح)

املتاحة هلم؛ 

عند توفري السكن لكبار السن ينبغي مراعاة احتياجام من الرعاية واحتياجام الثقافية؛  (ط)

تشجيع زيادة جمموعة خيارات السكن املتاحة لكبار السكن.  (ي)
 

اهلدف ٢: حتسني تصميم املساكن والبيئة احمليطة لتشــجيع املعيشــة املســتقلة عــن طريــق مراعــاة احتياجــات كبــار الســن  - ٩٩
وخاصة املعاقني منهم. 

اإلجراءات 

التأكد من خلو املساحات احلضرية اجلديدة من احلواجز اليت تعوق احلركة والدخول؛  (أ)

تشجيع استخدام التكنولوجيا وخدمات التأهيل املصممة لدعم العيش املستقل؛  (ب)

تلبية احلاجة إىل إقامة مساكن مشتركة ومتعددة األجيال من خالل تصميم املساكن واألماكن العامة؛  (ج)

(د) مساعدة كبار السن على جعل منازهلم خالية من احلواجز اليت تعوق احلركة والدخول. 

١٠٠ -  اهلدف ٣: إتاحة وسائل النقل امليسـرة وذات األجرة املعقولة لكبار السن 

توفري خدمات النقل العام الكفؤة يف املناطق الريفية واحلضرية؛  (أ)



02-39749 39

A/CONF.197/9

ـــيت  تيسـري منـو وسـائل النقـل العـام واخلـاص البديلـة يف املنـاطق احلضريـة، مثـل املكـاتب التجاريـة ومكـاتب اخلدمـات ال (ب)

تغطي األحياء؛ 

تشجيع تدريب وتقييم ســائقي السـيارات مـن كبـار السـن وتصميـم طـرق أكـثر أمانـا واسـتحداث أنـواع جديـدة مـن  (ج)

السيارات تليب احتياجات كبار السن واملعاقني؛ 

القضية ٢: الرعاية ودعم مقدمي الرعاية 

تتوىل األسرة أو اتمـع احمللـي يف معظـم احلـاالت تقـدمي الرعايـة للذيـن حيتاجوـا، وذلـك إمـا عـن طريـق كبـار السـن أو هلــم، وال  - ١٠١

سـيما يف البلـدان الناميـة. وتقـوم أيضـا األسـر واتمعـات احملليـة بـدور رئيسـي يف وقايـة األشـــخاص املصــابني بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/ 

اإليـدز ورعايتـهم ودعمـهم وعالجـهم. وإذا كـان مقدمـو الرعايـة هـم مـن كبـار السـن فإنـه ينبغـي اختـاذ الترتيبـات الالزمـة ملســـاعدم؛ أمــا إذا 

كانوا املتلقني للرعاية فال بد من توفـري املـوارد البشـرية واهليـاكل األساسـية الصحيـة واالجتماعيـة وتعزيزهـا كشـرطني أساسـيني لتحقيـق الفعاليـة 

يف خدمـات الوقايـة والعـالج والرعايـة والدعـم. وينبغـي تعزيـز نظـام تقـدمي الرعايـة هـذا عـن طريـق السياسـات احلكوميـة نظـرا ألن اجلـزء الــذي 

حيتاج إىل هذه الرعاية من السكان آخذ يف االزدياد. 

وحىت يف البلدان اليت تنتهج سياسات رمسية متطورة للرعاية، تكفـل الروابـط القائمـة بـني األجيـال ومعاملتـها بـاملثل أن تظـل معظـم  - ١٠٢

أشكال الرعاية غري رمسيـة. والرعايـة غـري الرمسيـة ذات طـابع تكميلـي وال حتـل حمـل الرعايـة املقدمـة مـن متخصصـني. وال يـزال التقـدم يف السـن 

ـــدمي الرعايــة األســرية دون مقــابل يشــكل يف بلــدان عديــدة ضغوطــا  يف اتمـع احمللـي هدفـا أمسـى لكـل شـخص يف مجيـع البلـدان. علـى أن تق

اقتصادية واجتماعية جديدة بالنسبة ملـن يقدموـا. وبـدأ االعـتراف اآلن باألعبـاء الـيت تتحملـها النسـاء، وعلـى وجـه اخلصـوص، اللـوايت مـا زلـن 

يوفرن اجلزء األكرب مـن الرعايـة غـري الرمسيـة. وتتحمـل القائمـات علـى الرعايـة مـن النسـاء األعبـاء املاليـة النامجـة عـن ضعـف املعاشـات، بسـبب 

ـــوط  التغــيب عـن سـوق العمـل وجتـاوزهن يف الترقيـات واخنفـاض الدخـول. كمـا يتحملـن أيضـا األعبـاء اجلسـمانية والوجدانيـة النامجـة عـن ضغ

التوفيق بني واجبات العمل والبيت. ويزداد الوضع صعوبة بالنسبة للنساء الاليت يتحملن مسؤوليات رعاية األطفال وكبار السن. 

ويف مناطق عدة من أفريقيا، أجرب انتشار فريوس نقص املناعـة البشـرية املكتسـب/ اإليـدز نسـاء مسـنات، يعشـن بـالفعل يف ظـروف  - ١٠٣

صعبـة، علـى حتمـل األعبـاء اإلضافيـة لرعايـة أبنـاء وأحفـاد هلــن أصيبـوا ـذا املـرض، وأحفـاد أصبحـوا يتـامى بسـبب اإليـدز. وبينمـــا كــان مــن 

الطبيعي أن يتوىل األبناء البالغون رعاية ذويهم من كبـار السـن، وجــد العديـد مـن كبـار السـن أنفسـهم يتحملـون مسـؤولية رعايـة أطفـال قُصـر 

على حنو غري متوقع أو أصبحوا يعولون أحفادهم مبفردهم. 

وخالل العقديــن املـاضيني، أصبحـت رعايـة اتمـع احمللـي كبـار السـن يف أمـاكن إقامتـهم بعـد تقدمـهم يف السـن هدفـا للسياسـات  - ١٠٤

الـيت تنتهجـها حكومـات عـدة. وكـان الدافـع األساسـي ماليـا يف بعـض األحيـان، ألنـه اسـتنادا إىل االفـتراض بـأن العـائالت سـتوفر اجلـزء األكــرب 

مـن الرعايـة يف احلالـة األوىل فإنـه يتوقـــع أن تكــون رعايــة اتمــع احمللــي كبــار الســن أقــل كلفــة مــن رعايتــهم يف أمــاكن إقامتــهم. وبــدون 

املسـاعدات املناسـبة، سـيصبح القـائمون بالرعايـة مـن أفـراد األسـرة مثقلـني باألعبـاء. وعـالوة علـى ذلـك، تفتقـر النظـــم الرمسيــة لرعايــة اتمــع 

احمللي، حـىت إن وجـدت، للقـدرة الالزمـة بسـبب نقـص املـوارد والتنسـيق. ومـن مث ميكـن أن تصبـح الرعايـة يف حمـل اإلقامـة خيـارا أفضـل سـواء 

لكبري السن الذي حيتاج إىل رعاية أو ملـن يقـوم بتلـك الرعايـة. ونظـرا هلـذه املسـائل كلـها، يسـتحب توفـري سلسـلة متصلـة مـن خيـارات الرعايـة 
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ذات التكلفـة املناسـبة، بـدءا مـن الرعايـة األسـرية ووصـوال إىل الرعايـة املؤسسـية. ويف النهايـة، فـإن مشـاركة كبـار الســـن يف تقييــم احتياجــام 

ومراقبة اخلدمات املقدمة أمر بالغ األمهية عند اختيار أكثر هذه اخليارات فعالية. 

١٠٥ -  اهلدف ١: توفري سلسلة متواصلة من خدمات الرعاية لكبار السن من خمتلف املصادر ودعم مقدمي الرعاية. 

اإلجراءات 

اختاذ اخلطوات الالزمة لتقدمي الرعاية اتمعية ودعم الرعاية األسرية؛  (أ)

حتسني نوعيــة الرعايـة وإمكانيـة احلصـول علـى الرعايـة اتمعيـة الطويلـة األجـل لكبـار السـن الذيـن يعيشـون مبفردهـم  (ب)

بغية متديد الفترة اليت يستطيعون العيش فيها مستقلني كبديل ممكن من وضعهم يف املستشفيات ودور رعاية املسنني؛ 

دعم مقدمي الرعاية من خالل اآلليات التدريبية واإلعالمية والنفسانية واالقتصادية واالجتماعية والتشريعية؛  (ج)

اختـاذ اخلطـوات الالزمـة لكفالـة تقـدمي املسـاعدة لكبـار السـن يف احلـاالت الـيت ينعـدم فيـها الدعـم الرمسـي أو يفقـــد أو  (د)

يكون غري مرغوب فيه؛ 

تيسري البحث املقارن يف نظم الرعاية يف خمتلف الثقافات والظروف؛  (هـ)

ـــة مــن كبــار الســن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة  إعـداد وتنفيـذ اسـتراتيجيات لتلبيـة االحتياجـات اخلاصـة ملقدمـي الرعاي (و)

املعرفية؛ 

وضع وتطبيق معايري وآليات لكفالة اجلودة يف جمال تقدمي الرعاية الرمسية.  (ز)

إنشاء نظم دعـم اجتماعيـة، رمسيـة وغـري رمسيـة ـدف إىل تعزيـز قـدرة األسـر علـى رعايـة كبـار السـن داخـل األسـرة  (ح)

وتشمل، بوجه خاص تقدمي الدعم واخلدمات على األجل الطويل لألعداد املتزايدة من كبار السن الضعاف؛ 

القيام، من خالل اختـاذ التدابـري املناسـبة، بتعزيـز اعتمـاد كبـار السـن نسـاء ورجـاال علـى االعتمـاد علـى الـذات ويئـة  (ط)

األحوال اليت تعزز نوعية احلياة ومتكنهم من العمل والعيش مستقلني يف جمتمعام ما استطاعوا وما أرادوا؛ 

ـــني الرجــال والنســاء  دعـم تقـدمي الرعايـة اتمعيـة والرعايـة األسـرية مـع مراعـاة التوزيـع العـادل ملسـؤوليات الرعايـة ب (ي) 

باختاذ تدابري متكِّن من التوفيق األفضل بني العمل واحلياة األسرية؛ 

١٠٦ - اهلدف ٢: دعم دور تقدمي الرعاية الذي يضطلع به كبار السن، ال سيما املسنات.  

اإلجراءات  

التشـجيع علـى تقـدمي الدعـم االجتمـاعي، مبـا يف ذلـك اخلدمـات الترفيهيـة واملشـورة واملعلومـات، ملقدمـي الرعايـة مــن  (أ)

كبار السن واألسر اليت يرعوا على حد سواء؛ 

حتديد سبل مساعدة كبار السن، ال سيما املسـنات يف جمـال تقـدمي الرعايـة وتلبيـة احتياجـام االجتماعيـة واالقتصاديـة  (ب)

والنفسانية اخلاصة؛ 
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تعزيز الدور اإلجيايب لألجداد يف تنشئة أحفادهم؛  (ج)

مراعاة األعداد املتزايدة من مقدمي الرعاية من كبار السن عند وضع خطط تقدمي اخلدمات.  (د)
 

القضية ٣: اإلمهال وسوء املعاملة والعنف 

يتخـذ اإلمهـال وسـوء املعاملـة والعنـف الـيت متـارس ضـد كبـار السـن أشـــكاال عــدة: جســدية ونفســية ووجدانيــة وماليــة وماديــة،  - ١٠٧

وحتدث يف مجيع ااالت االجتماعية واالقتصادية والعرقية واجلغرافية. ومـع التقـدم يف السـن تضعـف قـدرة الشـخص علـى الـربء، لـذا فـإن كبـار 

السـن الذيـن يتعرضـون لسـوء املعاملـة رمبـا ال يـربأون أبـدا مـن آالمـهم اجلسـدية أو النفسـية. وقـد تتفـاقم تأثـري الصدمـات ألن اخلـوف واخلجـــل 

جيعـالن كبـري السـن حيجـم عـن طلـب املسـاعدة. وجيـب علـى اتمعـات احملليـة أن تعمـل معـا علـى مكافحـة ســـوء املعاملــة وغــش املســتهلكني 

ـــراد  واجلرائـم الـيت ترتكـب ضـد كبـار السـن. وجيـب علـى املختصـني التعـرف علـى احتمـاالت سـوء املعاملـة الـيت ميكـن أن تصـدر عـن بعـض أف

األسرة أو عن مقدمي الرعاية غري الرمسيني على صعيد كل من البيت واتمع احمللي واملؤسسة. 

تتعـرض املسـنات خلطـر اإليـذاء البـدين والنفسـي أكـثر مـن غـريهن بسـبب مواقـف اتمـع التمييزيـة وعـدم إعمـال حقـوق اإلنســان  - ١٠٨

اخلاصة باملرأة. وتؤدي بعض املمارسـات التقليديـة العرفيـة الضـارة إىل تعريـض املسـنات لإليـذاء والعنـف، وكثـريا مـا يتفـاقم ذلـك بسـبب الفقـر 

وانعدام إمكانية احلصول على احلماية القانونية. 

يتصل الفقر الذي تعاين منه املرأة اتصاال مباشـرا بغيـاب الفـرص االقتصاديـة واالسـتقالل االقتصـادي، وانعـدام أسـباب الوصـول إىل  - ١٠٩

ــا يف ذلـك االئتمـان وملكيـة األراضـي واملـرياث، وانعـدام فـرص احلصـول علـى التعليـم وخدمـات الدعـم، وضآلـة مشـاركة  املوارد االقتصادية، مب

املرأة يف عمليات صنع القرار. كما ميكن أن يفرض الفقر على املرأة أوضاعا تتعرض فيها لالستغالل اجلنسي. 

١١٠ - اهلدف ١: القضاء على مجيع أشكال اإلمهال وسوء املعاملة والعنف ضد كبار السن.  

اإلجراءات  

توعية املختصني وتثقيف اجلمهور، باستخدام وسائل اإلعالم وغريها مـن محـالت التوعيـة مبوضـوع سـوء املعاملـة الـيت  (أ)

ميكن أن يتعرض هلا كبار السن وخصائصها وأسباا املختلفة؛ 

القضاء على طقوس الترمل اليت تضر بصحة املرأة ورفاهها؛  (ب)

سن القوانني وتعزيز اجلهود القانونية للقضاء على سوء معاملة املسنني؛  (ج)

القضاء على املمارسات التقليدية املؤذية اليت يتعرض هلا كبار السن؛  (د)

تشجيع التعاون بني احلكومة واتمع املـدين مبـا يف ذلـك املنظمـات غـري احلكوميـة يف التصـدي لسـوء معاملـة املسـنني،  (هـ)

عن طريق إجراءات منها، تطوير مبادرات اتمع احمللي. 

التقليل ما أمكن من املخاطر اليت تتعــرض هلـا املسـنات واملتمثلـة يف مجيـع أشـكال اإلمهـال وسـوء املعاملـة والعنـف عـن  (و)

طريق إذكاء الوعي العام بذلك ومحاية املسنات من هذا اإلمهال وسوء املعاملة والعنف وال سيما يف حاالت الطوارئ. 
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(ز)  تشجيع إجراء املزيد من البحـوث يف أسـباب مجيـع أشـكال العنـف ضـد كبـار السـن مـن النسـاء والرجـال، وطبيعتـها 

ونطاقها ومدى خطورا وآثارها، ونشر نتائج البحوث والدراسات على نطاق واسع. 

١١١ - اهلدف ٢: إنشاء خدمات دعم ملواجهة إساءة معاملة كبار السن. 

اإلجراءات 

إنشاء خدمات ملعاجلة ضحايا سوء املعاملة ووضع ترتيبات لتأهيل سيئي املعاملة؛  (أ)

تشجيع املختصني يف جمال تقدمي اخلدمات الصحية واالجتماعيــة فضـال عـن عامـة اجلمـهور علـى اإلبـالغ عـن حـاالت  (ب)

سوء معاملة كبار السن املشتبه فيها؛ (متفق عليه) 

تشجيع املختصني يف جمال تقدمي اخلدمات الصحية واالجتماعيـة علـى إبـالغ كبـار السـن الذيـن يشـتبه يف أـم يعـانون  (ج)

من سوء املعاملة باحلماية والدعم اللذين ميكنهم احلصول عليها؛ 

إدراج موضـوع عـن كيفيـة معاجلـة حـاالت سـوء معاملـة كبـار السـن يف التدريبـات الـيت يتلقاهـا املختصـــون يف جمــال  (د)

رعاية كبار السن؛ 

وضع برامج إعالمية لتوعية كبار السن بأشكال غش املستهلك.  (هـ)
 

القضية ٤: الصور املتعلقة بالشيخوخة 

تعـد النظـرة اإلجيابيـة للشـيخوخة جـزء ال يتجـزأ مـن خطـة العمـل الدوليـة للشـيخوخة. فقـــد كــان االعــتراف باملرجعيــة واحلكمــة  - ١١٢

والكربياء وضبط النفس كصفات مصاحبة خلربة كبار السن، مظهرا طبيعيـا مـن مظـاهر احـترام كبـار السـن علـى مـر التـاريخ. وغالبـا مـا تـهمل 

هذه القيم يف بعض اتمعات وأصبـح كبـار السـن يصـورون علـى حنـو مبـالغ فيـه علـى أـم عـبء علـى االقتصـاد بسـبب حاجتـهم املـتزايدة إىل 

اخلدمات الصحية وخدمات املساعدة. ورغم أن االحتفاظ بصحة جيدة مع تقـدم السـن يشـكل بطبيعـة احلـال موضوعـا ذا أمهيـة مـتزايدة لكبـار 

السن، فإن التركيز العـام علـى حجـم وتكلفـة الرعايـة الصحيـة واملعاشـات وغريهـا مـن اخلدمـات الـيت تقـدم لكبـار السـن عـزز الصـورة السـلبية 

للشيخوخة. وينبغي العمل على تقدمي صـور لكبـار السـن كـأفراد جذابـني وخمتلفـني ومبدعـني ويقدمـون إسـهامات حيويـة للمجتمـع، مـن أجـل 

جـذب اهتمـام اجلمـهور. وتـأثرت املسـنات علـى وجـه اخلصـوص بـالقوالب النمطيـة املضللـة والســـلبية: فبــدال مــن تصويرهــن علــى حنــو يــربز 

إسـهامان ونقـاط قوـن وسـعة حيلتـهن وإنسـانيتهن، يوصفـن عـادة بـأن ضعيفـات ويعتمــدن علــى اآلخريــن. وهــذا يعــزز مــن املمارســات 

االستبعادية على الصعيدين احمللي والوطين�. 
 

١١٣ - اهلدف ١: تعزيز االعتراف العام بنفوذ كبار السن وحكمتهم وإنتاجيتهم ومسامهام الكبرية األخرى.  
 

اإلجراءات  

وضع إطار لسياسة عامة ينص على املسـؤولية الفرديـة واجلماعيـة عـن االعـتراف باملسـامهات املاضيـة واحلـاضرة لكبـار  (أ)
السـن والـترويج لـه علـى نطـاق واسـع، سـعيا إىل مقاومـة التحـيزات القائمــة علــى األفكــار املســبقة واألســاطري، وبالتــايل معاملــة كبــار الســن 

باالحترام واالمتنان ومراعاة كرامتهم ومشاعرهم؛ 
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تشـجيع وسـائط اإلعـالم علـى نشـر صـور تـربز حكمـة كبـار السـن مـن النسـاء والرجـال ونقـــاط قوــم وإســهامام  (ب)
وشجاعتهم وسعة حيلتهم، مبا يف ذلك املعاقون منهم؛ 

تشـجيع املربـني علـى االعـتراف بإسـهامات األشـــخاص مــن مجيــع األعمــار، مبــن فيــهم كبــار الســن، وإدراجــها يف  (ج)
مقررام؛ 

تشجيع وسائط اإلعالم على جتاوز مرحلة تقدمي الصور النمطية وإلقاء الضوء على كافة فئات البشر؛  (د)

االعـتراف بـالدور الرائـد لوسـائط اإلعـالم يف عمليـة التغيـري وبأـا ميكـن أن تكـــون عنــاصر موجهــة يف تعزيــز الــدور  (هـ)
الذي يقوم به كبار السن يف استراتيجيات التنمية، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية؛ 

تيسري مشاركة كبار السن من النساء والرجال يف كيفية عرض وسائط اإلعالم ألنشطتهم وشواغلهم؛  (و)

تشـجيع وسـائط اإلعـالم، والقطـاعني اخلـاص والعـام علـى جتنـب التميـيز القـائم علـى أســاس الســن يف مكــان العمــل  (ز)
وتقدمي صور إجيابية عن كبار السن. 

الترويج لصورة إجيابية عن مسامهة املسنات دف تعزيز احترام الذات لديهن.  (ح)

التنفيذ واملتابعة  ثالثا-
 

يتطلب تنفيذ خطة العمل الدولية للشيخوخة، ٢٠٠٢، عمـال متواصـال علـى مجيـع املسـتويات ـدف مواجهـة التغـريات الدميغرافيـة  - ١١٤

سلفاً وتعبئة مهارات كبار السن وطاقام. وسيتطلب ذلك إجـراء تقييـم منظـم ـدف مواجهـة التحديـات اجلديـدة. وباإلضافـة إىل ذلـك هنـاك 

حاجة ماسة ومتواصلة للمساعدة الدولية لتمكني البلدان النامية من تطبيق السياسات املتعلقة بالشيخوخة. 

يتطلب تنفيذ خطة العمل الدولية، يف مجلة أمـور، رؤيـة سياسـية واقتصاديـة وأخالقيـة وروحيـة مـن أجـل حتقيـق التنميـة االجتماعيـة  - ١١٥

ــــة والتعـــاون  لكبــار الســن قوامــها الكرامــة اإلنســانية، وحقــوق اإلنســان، واملســاواة، واالحــترام، والســالم، والدميقراطيــة واملســؤولية املتبادل

واالحترام التام ملختلف األديان والقيم األخالقية واخللفيات الثقافية للشعوب. 
 

اإلجراءات الوطنية 

ـــة. وهنــاك خطــوة أوىل ضروريــة لنجــاح  ١١٦ - احلكومـات هـي املسـؤولة األوىل عـن تنفيـذ توصيـات الـس الـواردة يف خطـة العمـل الدولي

تنفيـذ اخلطـة أال وهـي إدمـاج مسـألة الشـيخوخة وشـواغل كبـار السـن يف أطـر التنميـة الوطنيـة واسـتراتيجيات القضـاء علـــى الفقــر. وينبغــي أن 

تتزامن عمليات ابتكار الربامج، وتعبئـة املـوارد املاليـة وتنميـة املـوارد البشـرية الضروريـة. وبنـاء علـى ذلـك، يتوقـف إحـراز تقـدم يف تنفيـذ اخلطـة 

على إقامة شراكة فعالة بني احلكومـات، ومجيـع فئـات اتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص، فضـال عـن يئـة بيئـة مالئمـة تسـتند يف مجلـة أمـور، إىل 

ـــدة علــى مجيــع األصعــدة: مبــا يف ذلــك علــى  الدميقراطيـة، وسـيادة القـانون، واحـترام مجيـع حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية واإلدارة اجلي

الصعيدين الوطين والدويل. 

يعد دور املنظمات غري احلكومية هاماً يف دعم احلكومات يف تنفيذها وتقييمها ومتابعتها خطة العمل الدولية، ٢٠٠٢.  - ١١٧
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١١٨ - ينبغي بذل اجلهود لتشجيع املتابعة املؤسسية خلطـة العمـل الدوليـة، مبـا يف ذلـك، حسـب االقتضـاء، إنشـاء وكـاالت وجلـان وطنيـة تعـىن 

بالشـيخوخة. وميكـن للجـان الوطنيـة املعنيـة بالشـيخوخة الـيت تشـمل املمثلـني عـن القطاعـات ذات الصلـة يف اتمـع املـدين، وال سـيما منظمـات 

كبار السن، أن تقدم مسامهات قيمة جدا، كما ميكنها أن تقوم بدور آليات االستشارة والتنسيق الوطنية بشأن الشيخوخة. 

ومثة عناصر حيوية أخـرى للتنفيـذ تشـمل: املنظمـات الكفـؤة الـيت تعـىن بكبـار السـن؛ وأنشـطة التعليـم والتدريـب والبحـث املتعلقـة  - ١١٩

بالشيخوخة؛ ومجع البيانات وحتليلها على الصعيـد الوطـين مـن قبيـل مجـع املعلومـات املبوبـة حسـب اجلنـس والسـن ألغـراض ختطيـط السياسـات 

ورصدها وتقييمها. وتكتسي أيضا املراقبة املستقلة وغـري املنحـازة للتنفيـذ أمهيـة قيمـة، كمـا ميكـن أن تضطلـع ـا مؤسسـات مسـتقلة. وتسـتطيع 

احلكومات، وكذلك اتمع املدين تيسري تعبئة املوارد من جانب املنظمات اليت متثل كبار السن وتدعمهم عن طريق مضاعفة احلوافز. 

اإلجراءات الدولية 

وندرك أن العوملة واالعتماد املتبـادل يـهيئان فرصـا جديـدة لنمـو االقتصـاد العـاملي ولتحقيـق التنميـة وحتسـني مسـتويات العيـش عـرب  - ١٢٠

العامل من خـالل التجـارة واالسـتثمار وتدفقـات رأس املـال والتقـدم احملـرز يف التكنولوجيـا، وال سـيما تكنولوجيـا املعلومـات. ويف الوقـت نفسـه 

تظل بعض التحديات اخلطرية قائمة، مبا فيها األزمات املاليـــــة اخلطيــــــرة، وانعـدام األمـن، والفقـر واإلقصـاء والتفـاوت داخـل اتمعـات وفيمـا 

بينها. وال تزال البلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منوا، فضال عن بعـض البلـدان الـيت متـر اقتصاداـا بفـترة انتقاليـة، تواجـه عقبـات كبـرية حتـول 

ـــع البلــدان، فســيظل عــدد مــتزايد مــن  دون اندماجـها ومشـاركتها بصفـة كاملـة يف االقتصـاد العـاملي. ومـا مل تعـم مثـار التنميـة االجتماعيـة مجي

األفراد يف مجيع البلدان، بل ومناطق بأكملـها، علـى هـامش االقتصـاد العـاملي. وجيـب أن نعمـل اآلن مـن أجـل التغلـب علـى تلـك العقبـات الـيت 

تؤثر على الشعوب والبلدان، ومن أجل استغالل اإلمكانيات اليت تتيحها الفرص احلاليـــــة استغالال تامـــــــا ملصلحـــــة اجلميع. 

ـــر اقتصاداــا مبرحلــة انتقاليــة صعوبــات خاصــة عنــد  تتيـح العوملـة فرصـا وختلـق حتديـات. وتواجـه البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت مت - ١٢١

التصدي هلذه التحديات واالستجابة هلذه الفرص. وينبغي أن تكون أبـواب العوملـة مفتوحـة علـى مصاريعـها أمـام اجلميـع وأن تقـوم علـى العـدل 

متاما. ومثة حاجة قوية العتمـاد سياسـات وتدابـري علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل، وأن تصـاغ وتنفـذ مبشـاركة كاملـة وفعالـة مـن قبـل البلـدان 

النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية ملساعدا على التصدي هلذه التحديات واالستجابة استجابة فعالة هلذه الفرص. 

ومـن أجـل اسـتكمال اجلـهود الوطنيـة فـإن مـن الضـرورة مبكـان تعزيـز التعـــاون الــدويل لدعــم البلــدان الناميــة وأقــل البلــدان منــوا  –  ١٢٢

ـــاعدة وتوفــري  والبلـدان الـيت متـر مبرحلـة انتقـال يف تنفيـذ خطـة العمـل الدوليـة، ٢٠٠٢، مـع التسـليم يف الوقـت ذاتـه، يف مجلـة أمـور، بأمهيـة املس

املساعدة املالية، بالقيام، يف مجلة أمور، مبا يلي: 

التسـليم باحلاجـة املاسـة لتحسـني متاســـك وإدارة واتســاق األنظمــة النقديــة واملاليــة والتجاريــة الدوليــة. وإســهاما يف حتقيــق هــذا  �

اهلـدف، فإننـا نؤكـد أمهيـة مواصلـة حتسـني اإلدارة االقتصاديـة العامليـة وتعزيـز الـــدور القيــادي لألمــم املتحــدة يف تشــجيع التنميــة. 

وحتقيقـا للغـرض ذاتـه، فإنـه ينبغـي تعزيـز اجلـهود علـى الصعيـد الوطـين لتحسـني التنسـيق بـني مجيـع الـوزارات واملؤسسـات املعنيـــة. 

وبـاملثل، ينبغـي لنـا أن نشـجع تنسـيق السياســات والــربامج للمؤسســات الدوليــة والتماســك علــى الصعيديــن التشــغيلي والــدويل 

لتحقيق أهداف التنمية الواردة يف إعالن األلفية واملتمثلة يف النمو االقتصادي املستدام والقضاء على الفقر والتنمية املستدامة. 

مالحظة أنه تبـذل يف الوقـت الراهـن جـهود دوليـة هامـة إلصـالح النظـام املـايل الـدويل، ينبغـي مواصلتـها بشـفافية أكـرب ومبشـاركة  �

فعالـة مـن قبـل البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة. ويتمثـل أحـد األهـــداف الرئيســية لعمليــة اإلصــالح يف 
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حتسني التمويل ألغراض التنمية والقضـاء علـى الفقـر. ونؤكـد أيضـا التزامنـا بالقطاعـات املاليـة احملليـة السـليمة، والـيت تقـدم إسـهاما 

حيويا يف جهود التنمية الوطنية، باعتبارها عنصرا هاما من عناصر النظام املايل الدويل الذي يدعم التنمية. 

الدعوة إىل اختاذ تدابري عاجلة ومتضافرة ملعاجلـة مشـكلة ديـون أقـل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة املنخفضـة الدخـل والبلـدان الناميـة  �

املتوسطة الدخل معاجلة إمنائية املنحى شاملة ومنصفة ومسـتدامة مـن خـالل اختـاذ تدابـري وطنيـة ودوليـة ترمـي إىل جعـل ديـون هـذه 

البلدان ميكن حتملـها يف األمـد الطويـل، مبـا يف ذلـك، حسـب االقتضـاء، اآلليـات املنظمـة القائمـة خلفـض الديـون مـن مثـل مقايضـة 

الديون مبشاريع. 

التسـليم بأنـه ال بـد مـن زيـادة املسـاعدة اإلمنائيـة وغريهـا مـن املـوارد زيـادة كبـرية إذا مــا أريــد متكــني البلــدان الناميــة مــن حتقيــق  �

األهداف واملقاصد اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك األهداف الواردة يف إعالن األلفية. 

حنـث البلـدان املتقدمـة النمـو الـيت مل تبـذل جـــهودا ملموســة لتحقيــق هــدف ختصيــص ٠,٧ يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل 

للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة للبلـدان الناميـة و ٠,١٥ يف املائـة مـن النـاتج القومـي اإلمجـايل للبلـدان املتقدمـة النمـو ألقـل البلـدان منــوا 

ــدان الناميـة علـى اإلفـادة مـن التقـدم احملـرز وذلـك بغيـة كفالـة اسـتخدام املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة  على أن تفعل ذلك، وتشجع البل

استخداما فعاال من أجل حتقيق األهداف واملقاصد اإلمنائية. 

١٢٣ - إن تعزيـز وتركـيز التعـاون الـدويل والـتزام البلـدان املتقدمـة النمـو والوكـاالت اإلمنائيـة الدوليـة التزامـا صرحيـا سـيعززان اخلطـــة الدوليــة، 

ـــاا املتعلقــة بــالقروض واملنــح  وميكنـان مـن تنفيذهـا. واملؤسسـات املاليـة الدوليـة ومصـارف التنميـة اإلقليميـة مدعـوة إىل فحـص وتعديـل ممارس

لضمان التسليم بأن كبـار السـن يشـكلون مـوردا إمنائيـا ولكفالـة أخذهـم يف االعتبـار عنـد وضـع سياسـاا ومشـاريعها كجـزء مـن اجلـهود الـيت 

تبذهلا ملساعدة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال يف جمال تنفيذ خطة العمل الدولية، ٢٠٠٢. 

وباملثل، فإن التزام صناديق األمـم املتحـدة وبراجمـها بكفالـة إدراج مسـألة الشـيخوخة ضمـن براجمـها ومشـاريعها، مبـا يف ذلـك علـى  - ١٢٤

ـــاء  املسـتوى القطـري، أمـر هـام. ويكتسـي دعـم اتمـع الـدويل والوكـاالت اإلمنائيـة الدوليـة للمنظمـات الـيت تشـجع بوجـه خـاص التدريـب وبن

القدرات يف جمال الشيخوخة يف البلدان النامية أمهية بالغة. 

وينبغـي أن تشـمل بقيـة األولويـات املتعلقـة بالتعـــاون الــدويل بشــأن الشــيخوخة تبــادل التجــارب وأفضــل املمارســات والبــاحثني  - ١٢٥

ونتائج البحوث ومجع البيانات لدعم تطوير السياسات والربامج حسب االقتضاء؛ وإنشاء مشاريع لتوليد لدخل؛ ونشر املعلومات. 

وينبغي أن يدرج جملس الرؤساء التنفيذيني للتنسـيق التـابع ملنظومـة األمـم املتحـدة تنفيـذ خطـة العمـل الدوليـة للشـيخوخة، ٢٠٠٢،  –  ١٢٦

ــة  علـى مسـتوى املنظومـة يف جـدول أعمالـه. وينبغـي احملافظـة علـى مراكـز التنسـيق الـيت أنشـئت داخـل منظومـة األمـم املتحـدة للتحضـري للجمعي

العاملية للشيخوخة، وتعزيز تلك املراكـز. وينبغـي حتسـني القـدرة املؤسسيـــة ملنظومــــة األمـم املتحـدة علـــى االضطـالع مبسؤولياتــــها عـن تنفيـذ 

اخلطة. 

وستكون املهمة األساسية لربنـامج الشـيخوخة التـابع إلدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة، بوصفـها مركـز التنسـيق يف منظومـة  - ١٢٧

األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق بالشـيخوخة، تيسـري خطـة العمـل الدوليـة للشـيخوخة، ٢٠٠٢، والـترويج هلـا، مبـا يف ذلـك: وضـع املبـادئ التوجيهيــة 
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لتطوير السياسات وتنفيذهـا؛ والتوصيـة بسـبل إدراج املسـائل املتعلقـة بالشـيخوخة يف برامـج التنميـة؛ وإجـراء حـوار مـع اتمـع املـدين والقطـاع 

اخلاص بشأن املوضوع؛ وتبادل املعلومات. 

– وتضطلع اللجان اإلقليمية لألمم املتحــدة مبسـؤولية حتويـل خطـة العمـل الدوليـة للشـيخوخة، ٢٠٠٢، إىل خطـط عمـل إقليميـة. وجيـب   ١٢٨

ـــة يف تنفيــذ إجراءاــا املتعلقــة بالشــيخوخة ورصدهــا. وبإمكــان الــس  عليـها أيضـا، أن تقـوم بنـاء علـى الطلـب، مبسـاعدة املؤسسـات الوطني

االقتصادي واالجتماعي أن يعزز قـدرات اللجـان اإلقليميـة يف هـذا الشـأن. وينبغـي دعـم املنظمـات اإلقليميـة غـري احلكوميـة يف جـهودها الراميـة 

إىل استحداث شبكات لتعزيز خطة العمل الدولية. 
 

البحوث 

من الضروري تشجيع إجـراء حبـوث شـاملة ومتنوعـة ومتخصصـة متقدمـة بشـأن الشـيخوخة يف مجيـع البلـدان، ال سـيما يف البلـدان  - ١٢٩

النامية. وتوفر البحوث، مبـا يف ذلـك مجـع وحتليـل املعلومـات املبوبـة حسـب السـن واجلنـس، دليـال أساسـيا علـى فعاليـة السياسـات. ومـن املـهام 

الرئيسية يف عنصر البحـث يف خطـة العمـل الدوليـة للشـيخوخة، ٢٠٠٢، تيسـري تنفيـذ التوصيـات واإلجـراءات احملـددة يف خطـة العمـل الدوليـة، 

حسـب االقتضـاء. ومـن الضـروري توفـري معلومـات موثـوق ـا يف حتديـد القضايـا الناشـئة واعتمــاد التوصيــات. ومــن الضــروري أيضــا وضــع 

واسـتخدام أدوات شـاملة وعمليــة، حســب االقتضــاء، لتقييــم مثــل هــذه املؤشــرات الرئيســية وذلــك لتيســري اســتجابة السياســات يف الوقــت 

املناسب. 

ومـن الضـروري أيضـا إجـراء حبـوث دوليـة بشـأن الشـيخوخة لدعـم اسـتجابة السياسـات هلـا ولنجـاح تنفيـذ خطـــة العمــل الدوليــة  - ١٣٠

للشيخوخة، ٢٠٠٢. وسيساعد ذلك على تعزيز التنسيق الدويل للبحوث بشأن الشيخوخة. 
 

الرصد واالستعراض والتنقيح على الصعيد العاملي 

رصد الدول األعضاء املنظم لتنفيذ خطة العمـل الدوليـة للشـيخوخة، ٢٠٠٢، ضـروري لنجاحـها يف حتسـني مسـتوى معيشـة كبـار  - ١٣١

السن. وميكن للحكومات بالتعاون مـع أصحـاب املصـاحل اآلخريـن، أن تقـرر مـا تـراه مناسـبا مـن ترتيبـات تتعلـق باالسـتعراض. وسـيكون أيضـا 

من املفيد تبادل نتائج االستعراض املنتظم فيما بني الدول األعضاء. 

ـــة العمــل الدوليــة للشــيخوخة، ٢٠٠٢. وينبغــي أن  سـتكون جلنـة التنميـة االجتماعيـة هـي املسـؤولة عـن متابعـة وتقييـم تنفيـذ خط –  ١٣٢

تدرج اللجنة خمتلف أبعـاد شـيخوخة السـكان بصيغتـها الـواردة يف خطـة العمـل الدوليـة يف سـياق عملـها. وسـتكون االسـتعراضات والتقييمـات 

حامسة بالنسبة للمتابعة الفعالة لدى اجلمعية العامة، وينبغي أن يتم يف أقرب وقت ممكن البت يف أشكال هذه االستعراضات والتقييمات. 
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القرار ٢ 

اإلعراب عن الشكر لشعب إسبانيا وحكومتها* 
 

إن اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة، 

وقد اجتمعت يف مدريد، من ٨ إىل ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ بدعوة من حكومة اسبانيا، 

تعـرب عـن عميـق تقديرهـا لصـاحب الفخامـة خوصـي ماريـا أثنـار، رئيـس حكومـة مملكـة إسـبانيا، ملسـامهته البــارزة،  - ١

بصفته رئيسا للجمعية العاملية الثانية للشيخوخة، يف إجناح املؤمتر؛ 

ــبانيا إلتاحتـها عقـد اجلمعيـة العامليـة الثانيـة يف إسـبانيا وملـا وضعتـه حتـت تصرفـها  تعرب عن عميق امتناا حلكومة إس - ٢

بسخاء من تسهيالت وموظفني وخدمات ممتازة؛ 

تطلب إىل حكومة إسبانيا أن تنقـل إىل مدينـة مدريـد وإىل شـعب إسـبانيا مشـاعر امتنـان اجلمعيـة ملـا لقيـه املشـاركون  - ٣

من كرم الضيافة وحرارة االستقبال؛ 

تقـرر أن تسـمي خطـة العمـل الدوليـة للشـيخوخة، املعتمـدة يف مدريـد يف ١٢ نيســـان/أبريــل ٢٠٠٢، �خطــة عمــل  - ٤

مدريد الدولية للشيخوخة�. 
 
 
 

القرار ٣ 
 

وثائق تفويض املمثلني لدى اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة** 
 

إن اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة، 

وقد نظرت يف تقرير جلنة وثائق التفويض(١)والتوصيات الواردة فيه، 

توافق على تقرير جلنة وثائق التفويض. 

 

 
 

اختذ يف اجللسة العامة العاشرة املعقودة يف ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، ولالطالع على املناقشة، انظر الفصل الثامن.  *
اختذ يف اجللسة العاشرة املعقودة يف ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، ولالطالع على املناقشة، انظر الفصل السادس.  **

 .A/CONF.197/6 الوثيقة (١)
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ثانيا -احلضور وتنظيم األعمال 
 

تاريخ ومكان اجلمعية العاملية  ألف - 
 

ـــرار اجلمعيــة العامــة  عقـدت اجلمعيـة العامليـة الثانيـة للشـيخوخة يف مدريـد، يف الفـترة مـن ٨ إىل ١٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ وفقـا لق - ١
٢٦٢/٥٤ املؤرخ ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٠. وعقدت اجلمعية العاملية خالل تلك الفترة ١٠ جلسات عامة. 

 

احلضور  باء - 
مثلت الدول التالية يف اجلمعية العاملية:   - ٢

االحتاد الروسي 

إثيوبيا 

أذربيجان 

األرجنتني 

األردن 

أرمينيا 

إريتريا 

اسبانيا 

استراليا 

استونيا 

إسرائيل 

أفغانستان 

إكوادور 

ألبانيا 

أملانيا 

اإلمارات العربية املتحدة 

أندورا 

إندونيسيا 

أنغوال 

أوروغواي 

أوزبكستان 

أوغندا 

أوكرانيا 

– اإلسالمية)  إيران (مجهورية 

أيرلندا 

أيسلندا 

إيطاليا 

باراغواي 

باكستان 

البحرين 

الربازيل 

بربادوس 

الربتغال 

بروين دار السالم 

بلجيكا 

بلغاريا 



02-39749 49

A/CONF.197/9

بليز 

بنغالديش 

بنما 

بنن 

بوتان 

بوتسوانا 

بوركينا فاسو 

بوروندي 

البوسنة واهلرسك 

بولندا 

بوليفيا 

بريو 

تايلند 

تركيا 

ترينيداد وتوباغو 

تشاد 

توغو 

تونس 

جامايكا 

اجلزائر 

جزر البهاما 

اجلماهريية العربية الليبية 

اجلمهورية التشيكية 

مجهورية تنـزانيا املتحدة 

اجلمهورية الدومينيكية 

اجلمهورية العربية السورية 

مجهورية كوريا 

مجهورية الكونغو الدميقراطية 

مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

مجهورية مولدوفا 

جنوب أفريقيا 

الدامنرك 

الرأس األخضر 

رواندا 

رومانيا 

زامبيا 

زمبابوي 

سانت كيتس ونيفيس 

سري النكا 

السلفادور 

سلوفاكيا 

سلوفينيا 

سنغافورة 

السنغال 

السودان 
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سورينام 

السويد 

سويسرا 

سرياليون 

شيلي 

الصني 

العراق 

عمان 

غابون 

غامبيا 

غانا 

غواتيماال 

غيانا 

غينيا 

غينيا االستوائية 

– بيساو  غينيا 

فانواتو 

فرنسا 

الفلبني 

فنـزويال 

فنلندا 

فييت نام 

قربص 

قطر 

قريغيزستان 

كازاخستان 

الكامريون 

الكرسي الرسويل 

كرواتيا 

كمبوديا 

كندا 

كوبا 

كوت ديفوار 

كوستاريكا 

كولومبيا 

الكويت 

كينيا 

التفيا 

لبنان 

لكسمربغ 

ليتوانيا 

ليختنشتاين 

مالطة 

مايل 

ماليزيا 

مدغشقر 
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مصر 

املغرب 

املكسيك 

مالوي 

ملديف 

اململكة العربية السعودية 

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

منغوليا 

موريتانيا 

موريشيوس 

موزامبيق 

موناكو 

ميامنار 

– املوحدة)  ميكرونيزيا (واليات 

ناميبيا 

النرويج 

النمسا 

نيبال 

نيجرييا 

نيكاراغوا 

نيوزيلندا 

هاييت 

اهلند 

هندوراس 

هنغاريا 

هولندا 

الواليات املتحدة األمريكية 

اليابان 

اليمن 

يوغوسالفيا 

اليونان  

 

ومثِّل األعضاء املنتسبون يف اللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة التالية أمساؤهم مبراقبني:  - ٣

بورتوريكو 

جزر األنتيل اهلولندية 

ومثل الكيان التايل بعد تلقيه دعوة للمشاركة كمراقب يف دورات وأعمال اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة:   - ٤

فلسطني 

ومثِّلت أمانات اللجان اإلقليمية التالية:  - ٥

اللجنة االقتصادية ألوروبا 
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اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا 

ومثلت هيئات وبرامج األمم املتحدة التالية:  - ٦

منظمة األمم املتحدة للطفولة 

مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان 

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل - األمم املتحدة) 

صندوق األمم املتحدة للسكان 

متطوعو األمم املتحدة 

ومثلت وكاالت األمم املتحدة املتخصصة واملنظمات ذات الصلة التالية أمساؤها:  - ٧

منظمة العمل الدولية 

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

منظمة الصحة العاملية 

البنك الدويل 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

منظمة التجارة العاملية 

ومثِّلت املنظمات احلكومية الدولية التالية:  - ٨

مجاعة دول األنديز 

رابطة الدول املستقلة 

مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية 

جملس أوروبا 

اجلماعة األوروبية 
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مصرف التنمية للبلدان األمريكية 

االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر 

برملان أمريكا الالتينية 

جامعة الدول العربية 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

منظمة الوحدة األفريقية 

منظمة فرسان مالطة العسكرية 

ومثلت املنظمة الدولية األخرى التالية بعد تلقيها دعوة للمشاركة كمراقب يف دورة وأعمال اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة:  - ٩

املعهد الدويل للشيخوخة 

وحضـر عـدد كبـري مـن املنظمـات غـري احلكوميـة اجلمعيـة العامليـة. وأمسـاء املنظمـات غـري احلكوميـة املعتمـدة مذكـــورة يف املقرريــن  - ١٠

ـــة التحضرييــة للجمعيــة العامليــة الثانيــة  PC/3/2001 و PC/1/2002 للدورتـني األوىل والثانيـة للجنـة التنميـة االجتماعيـة بوصفـها اللجن

للشيخوخة. 
 

احتفال الترحيب  جيم -
 

ــــة  رحــب األمــني العــام لألمــم املتحــدة بصاحبــة الســمو امللكــي االبنــة دنيــا كريســتينا، رســول اخلــري إىل اجلمعيــة العامليــة الثاني - ١١

للشيخوخة. وأدلت صاحبة السمو امللكي خبطاب ترحيب أمام اجلمعية العاملية. 
 

افتتاح اجلمعية العاملية  دال - 
 

افتتـح األمـني العـــام لألمــم املتحــدة اجلمعيــة العامليــة الثانيــة للشــيخوخة يف ٨ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢. وأدىل األمــني العــام ببعــض  - ١٢

عبارات الترحيب. 
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انتخاب الرئيس وأعضاء مكتب اجلمعية العاملية  هاء - 
 

ـــى  انتخبـــــت اجلمعيــــة العامليــة، يف جلســتيها العــامتني األوىل والسادســة املعقودتــني يف ٨ و ١٠ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢، بنــاء عل - ١٣

مقترح األمني العام لألمم املتحدة، املسؤولني التالية أمساؤهم: 

رئيس املؤمتر: انتخب خوزيه ماريا أثنار رئيس حكومة مملكة اسبانيا رئيسا للجمعية العاملية بالتزكية 

نواب الرئيس: 

(سبعة نواب للرئيس): إثيوبيا، بوركينا فاسو، اجلزائر، مجهورية جنوب أفريقيا، غابون، غانا، كينيا  جمموعة الدول األفريقية

(ستة نواب للرئيس): اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا، الصني، الفلبني*  جمموعة الدول اآلسيوية

جمموعة دول أوروبا الشرقية (ثالث نواب للرئيس): أوكرانيا، بلغاريا، اجلمهورية التشيكية 

جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب (مخسة نواب للرئيس): األرجنتني، إكوادور، بليز، سورينام، املكسيك 

جمموعة دول أوروبا الغربية والدول األخرى (ستة نواب للرئيس): أملانيا، أندورا، إيطاليا، مالطة، موناكو، النمسا 
 

انتخاب نائب رئيس اجلمعية العاملية حبكم منصبه 

انتخب خوان خوسيه لوكاس خيمنيس، وزير الرئاسة يف إسبانيا، بالتزكية نائبا لرئيس اجلمعية العاملية حبكم منصبه 
 

انتخاب املقرر العام 

انتخب أنطوان ميفسود بونيشي، أمني الشؤون الربملانيـة بـوزارة السياسـات االجتماعيـة يف مالطـة، بالتزكيـة، مقـررا عامـا للجمعيـة 

العاملية 

انتخاب رئيس اللجنة الرئيسية 

انتخب فيلييب باوليو من أوروغواي، بالتزكية، رئيسا للجنة الرئيسية للجمعية العاملية 
 

اعتماد النظام الداخلي  واو - 
 

 .(A/ C O NF.197/2) ،اعتمدت اجلمعية العاملية، يف جلستها األوىل املعقودة يف ٨ نيسان/أبريل، النظام الداخلي - ١٤
 

إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى  زاي - 
 

A) كمــا  / C ONF.197/1) اعتمـدت اجلمعيـة العامليـة، يف جلسـتها األوىل، املعقـودة يف ٨ نيسـان/أبريـل، جـدول األعمـال - ١٥

 
 

مازال اثنان من مناصب نواب الرئيس موعة الدول اآلسيوية شاغرين.  *
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). وفيما يلي جدول األعمال بالصيغة اليت أقر ا:  A /CONF.197/3) أوصت بذلك اللجنة التحضريية يف قرارها
 

جدول أعمال اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة 

افتتاح اجلمعية العاملية.  - ١

انتخاب الرئيس.  - ٢

اعتماد النظام الداخلي.  - ٣

إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى.  - ٤

انتخاب أعضاء املكتب ما عدا الرئيس.  - ٥

تنظيم األعمال مبا يف ذلك إنشاء اللجنة الرئيسية.  - ٦

وثائق تفويض املمثلني يف اجلمعية العاملية:  - ٧

تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض؛  (أ)

تقرير جلنة وثائق التفويض.  (ب)

تبادل عام لآلراء.  - ٨

اإلعالن السياسي وخطة العمل الدولية بشأن الشيخوخة لعام ٢٠٠٢.  - ٩

اعتماد تقرير اجلمعية.  - ١٠
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تنظيم األعمال، مبا يف ذلك إنشاء اللجنة الرئيسية  حاء -
 

 .(A / C ONF.197/4) أقرت اجلمعية العاملية، يف جلستها األوىل املعقودة يف ٨ نيسان/أبريل، تنظيم األعمال - ١٦

ويف اجللســــة ذاــــا، أيــــدت اجلمعيــــة العامليــــة املقترحــــــات املتعلقـــــة بتبـــــادل اآلراء وتكويـــــن مكتـــــب اللجنـــــة الرئيســـــية  - ١٧

 .(A/CONF.197/4)

ـــــة وتنظيــــم اجللســــات  ويف اجللســـة ذاـــا أيضـــا، أقـــرت اجلمعيـــة العامليـــة اجلـــدول الزمـــين املقـــترح ألعمـــال اجلمعيـــة العاملي - ١٨

 .(A/CONF.197/4)
 

الوثائق  طاء -
 

ترد قائمة وثائق اجلمعية العاملية يف املرفق األول هلذا التقرير.  - ١٩
 

تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض  ياء - 
 

ــض  عينـت اجلمعيـة العامليـة يف جلسـتها األوىل املعقـودة يف ٨ نيسـان/أبريـل، وفقـا للمـادة ٤ مـن النظـام الداخلـي جلنـة لوثـائق التفوي - ٢٠

ـــض التابعــة للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف دورــا السادســة واخلمســني أال وهــي: االحتــاد  يسـتند تكوينـها إىل تكويـن جلنـة وثـائق التفوي

الروسي، أوروغواي، جامايكا، الدامنرك، سنغافورة، السـنغال، الصـني، ليسـوتو، الواليـات املتحـدة األمريكيـة. وفيمـا يتعلـق بتقريـر جلنـة وثـائق 

التفويض، كان مفهوما أنه يف حالة عدم مشاركة إحدى تلك الدول يف اجلمعية العاملية، حتل حملها دولة أخرى من نفس اموعة اإلقليمية. 
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تبادل عام لآلراء  ثالثا -
 

أجرت اجلمعية العامليـة الثانيـة للشـيخوخة تبـادال عامـا لـآلراء (البنـد ٨ مـن جـدول األعمـال) يف اجللسـات مـن األوىل إىل العاشـرة  - ١

يف الفترة من ٨ إىل ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 

ويف اجللسـة العامـة األوىل املعقـودة يف ٨ نيسـان/أبريـل، ألقـى كلمـات أمـام اجلمعيـة العامليـة السـادة التاليـة أمسـاؤهم: الســـيد مــارك  - ٢

– فـورن، رئيـس إمـارة أنـدورا؛ واحلـاج عمـر بونغـو، رئيـس مجهوريـة غـابون، والسـيد رجـب ميـداين، رئيـس مجهوريـة ألبانيـا، والســـيد  فـورن 

أوبيـانغ نغيمـا مباسـوغو، رئيـس مجهوريـة غينيـا االسـتوائية؛ والسـيد خـوان كـارلوس أبارسـيو، وزيـــر العمــل والشــؤون االجتماعيــة يف إســبانيا 

(باسـم الـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب ودولـه املنتسـبه)؛ والسـيد لويـس ألفونسـو دافيـال، وزيـــــر الشــــــــؤون اخلارجيـة جلمهوريـة فــرتويال 

ــيد موزيـز ماشـار كـاكول، نـائب رئيـس مجهوريـة السـودان، والسـيدة سيسـيليا ف.  البوليفارية (باسم الدول األعضاء يف جمموعة الـ ٧٧)؛ والس

ـــر مؤسســات الضمــان االجتمــاعي والتضــامن  ل بانارمـان، وزيـرة تنميـة القـوى البشـرية واليـد العاملـة يف غانـا؛ والسـيد مسـوح اهللا لوثـان، وزي

الوطين ورعاية املواطنني لكبار السن واإلصالح يف مجهوريـة موريشـيوس؛ والسـيدة أمنياتـا تـول، وزيـر التنميـة االجتماعيـة والتضـامن الوطـين يف 

مجهوريـة السـنغال؛ والسـيدة أليخـاندرا فلوريـس، مديـرة الربنـامج الوطـين للشـيخوخة يف غواتيمـاال؛ والسـيدة سـيلفيا غاســـكون، أمينــة شــؤون 

ـــة يف مجهوريــة األرجنتــني؛ والدكتــور ســاتيا نارايــان جاتيبــا، وزيــر العدالــة والتمكــني  التنميـة البشـرية واألسـرية يف وزارة الشـؤون االجتماعي

االجتماعيني يف اهلند. 

ويف اجللسـة العامـة الثانيـة، املعقـودة يف ٨ نيسـان/أبريـل، ألقـى كلمـــات أمــام اجلمعيــة العامليــة الســادة التاليــة أمســاؤهم: الدكتــور  - ٣

خوسيه فرانسيسكو لوبيز بريتران، وزير الصحـة العامـة والرعايـة االجتماعيـة يف السـلفادور؛ والسـيد روبرتـو مـاروين، وزيـر الرعايـة االجتماعيـة 

يف إيطاليا؛ والسيد إيفان ساخان، وزير العمل والسياسـة االجتماعيـة يف أوكرانيـا؛ والسـيد مسـعود بزيشـكيان، وزيـر الصحـة والتعليـم الطـيب يف 

ــالمية، والدكتـور زي. س. ت سـكويبييا، وزيـر الشـؤون االجتماعيـة يف مجهوريـة جنـوب أفريقيـا؛ والسـيد عبـاس الفاسـي،  مجهورية إيران اإلس

ـــس البــابوي  وزيـر التشـغيل والتكويـن املـهين والتنميـة االجتماعيـة والتضـامن يف اململكـة املغربيـة؛ واألسـقف خافيـري لوزانـو باراغـان، رئيـس ال

للرعاية الصحية لدى الكرسـي الرسـويل؛ والسـيدة فريجيليـا ميتـابيال، وزيـرة شـؤون املـرأة والعمـل االجتمـاعي يف مجهوريـة موزامبيـق؛ والسـيدة 

أ. م. فليحنثـارت، وزيـرة الدولـة لشـؤون الصحـة والرعايـة االجتماعيـة والرياضـــة يف مملكــة هولنــدا؛ والســيدة كاريلوفــا، النائبــة األوىل لوزيــر 

العمل والتنمية االجتماعيـة يف االحتـاد الروسـي؛ والسـيدة ماريـا مينوداكـو – بيلديكـو، األمينـة العـام لشـؤون الرعايـة يف وزارة الصحـة والرعايـة 

يف اليونان؛ والسيدة جنيفا رازرفــورد ، نـائب رئيـس جملـس شـيوخ رابطـة جـزر البـهاما؛ والسـيدة أداخليسـا أبريـو سانشـيز، وكيلـة وزيـر الدولـة 

ـــة الدومينيكيــة؛ والســيد زاملــاي حقــاين، ســفري أفغانســتان إىل فرنســا. وأدىل رئيــس  لشـؤون الصحـة العامـة والرعايـة االجتماعيـة يف اجلمهوري

الـس االقتصـادي واالجتمـاعي ببيـان. وأدىل ببيـان أيضـا كـل مـن املديـرة التنفيذيـة لصنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان، ورئيـس االحتـــاد الــدويل 

للشيخوخة واللجنة األوروبية لشؤون التوظيف والشؤون االجتماعية يف اجلماعة األوروبية. 

ويف اجللسـة العامـة الثالثـة، املعقـودة يف ٩ نيسـان/أبريـل، ألقـى كلمـة أمـام اجلمعيـة العامليـة كـــل مــن األشــخاص التاليــة أمســاؤهم:  - ٤

السيدة روث دريفيوس، عضو جملس احتادي يف سويسرا؛ والسـيد امسعيـل عصمـت، عضـو جملـس الدولـة يف مجهوريـة الصـني الشـعبية؛ والسـيدة 

ديلبار غولياموفا، نائبة رئيس وزراء أوزبكستان؛ والسـيد هـريبرت هوبـت، الوزيـر االحتـادي للضمـان االجتمـاعي وشـؤون األجيـال يف النمسـا؛ 

ـــاما، وزيــر الدولــة لشــؤون الصحــة  والسـيد الفريـدو موراليـس كارتايـا، وزيـر العمـل والضمـان االجتمـاعي يف كوبـا؛ والدكتـور يانكوبـا كاس
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والرعايـة االجتماعيـة يف غامبيـا؛ والسـيدة سوشـيال سـوار، وزيـرة الدولـة لرعايـة املـرأة والطفـل والرعايـــة االجتماعيــة يف مملكــة نيبــال؛ والســيد 

هـاميلتون الشـلي، وزيـر التحـول االجتمـــاعي يف بربــادوس؛ والســيد دافوركــو فيدوفيتــش، الوزيــر يف وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة يف 

مجهوريـة كرواتيـا؛ والسـيد بـدر الديـن إبراهيمـي، وزيـر العمـل يف مجهوريـة مقدونيـا اليوغوســـالفية الســابقة؛ والدكتــورة كريســتني بريغمــان، 

الوزيرة االحتادية لشؤون األسرة واملواطنني كبار السـن واملـرأة والشـباب يف مجهوريـة أملانيـا االحتاديـة؛ والسـيدة هـنريت كجـار، وزيـرة الشـؤون 

االجتماعيـة يف الدامنـرك؛ والسـيد شـيليغ باتبايـار، وزيـر الشـؤون االجتماعيـة والعمـل يف منغوليـا؛ والســـيد أنطونيــو سانشــيز ديــاز دي ريفــريا، 

نـائب وزيـر، بـوزارة التنميـة االجتماعيـة يف املكسـيك؛ والسـيد فيليـب بـاوليو، رئيـس وفـد أوروغـواي؛ والسـيدة هيـدي. س. ويرجـو ســنيتوتو، 

رئيسة وفد سورينام. وأدىل ببيـان أيضـا كـل مـن املديـر العـام ملنظمـة العمـل الدوليـة واملديـر العـام ملنظمـة الصحـة العامليـة. وأدىل ببيـان كـل مـن 

ممثلي املنظمات غري احلكوميـة التاليـة املعتمـدة لـدى اجلمعيـة العامليـة: املسـؤول التنفيـذي األول للمركـز الـدويل لدراسـات طـول العمـر؛ ورئيـس 

منظمة رسل السالم، إيداد دورادا. 

ـــن األشــخاص التاليــة أمســاؤهم:  ويف اجللسـة العامـة الرابعـة، املعقـودة يف ٩ نيسـان/أبريـل، ألقـى كلمـة أمـام اجلمعيـة العامـة كـل م - ٥

السيد ح. خبتيار مشسـية، وزيـر الشـؤون االجتماعيـة يف مجهوريـة إندونيسـيا؛ والسـيد الرس اجنكفيسـت وزيـر الصحـة والشـؤون االجتماعيـة يف 

ــــرة والتضـــامن االجتمـــاعي والشـــباب يف لكســـمربغ؛ والســـيد كراســـي  الســويد؛ والســيدة مــاري جوزيــه جــاكوب، وزيــرة شــؤون األس

شـاناوونغس، وزيـر يف مكتـب رئيـس وزراء تـايلند؛ والســـيدة شــارون كارســتريز، زعيمــة حــزب احلكومــة يف جملــس الشــيوخ الــيت تضطلــع 

مبسـؤولية خاصـة عـن منظمـة كنـدا للرعايـة اإلجيابيـة والسـيد الشـيخ فـالح بـن جاسـم بـن جـرب آل ثـاين، وزيـر اإلدارة العامـــة واملاليــة يف قطــر؛ 

والسـيد كيفـني أنـدروز، وزيـر شـؤون الشـيخوخة يف اســـتراليا؛ والســيد اندريــا موســهوتاس، وزيــر العمــل والضمــان االجتمــاعي يف قــربص، 

والسـيدة سيسـيليا بلونديـت، وزيـر شـؤون النـهوض بـاملرأة والتنميـة االجتماعيـة يف بـريو؛ والسـيدة بوليـت غينشـارد – كنسـتلر، وزيـــرة الدولــة 

لشؤون الشيخوخة يف فرنسا؛ والسيد يل كيونـغ – هـو، نـائب وزيـر، يف وزارة الصحـة والرعايـة االجتماعيـة يف مجهوريـة كوريـا؛ والسـيد بيـتر 

كيوتلـوس، وزيـر دولـة يف وزارة العمـل والتضـامن االجتمـاعي يف رومانيـا؛ والسـيدة انغجـريد تشـــو، وزيــرة الشــؤون االجتماعيــة يف الــنرويج؛ 

والسيدة هيلني . ب. راجاو ناريفيلو، رئيسة وفد مدغشـقر؛ والسـيد إنريكـي سـيلفا سـيما، رئيـس وفـد مجهوريـة شـيلي؛ والسـيد عمـر حسـني 

سـبعا، رئيـس وفـد مجهوريـة اليمـن؛ والسـيدة نيكـول إليشـا، رئيسـة وفـد بنـن؛ والسـيد طـالل مبـــارك العيــار، وزيــر الكــهرباء واملــوارد املائيــة 

والشؤون االجتماعية والعمل يف دولة الكويت. 

ويف اجللسة العامة اخلامسة، املعقودة يف ١٠ نيسـان/أبريـل، ألقـى كلمـة أمـام اجلمعيـة العامليـة كـل مـن األشـخاص التاليـة أمسـاؤهم:  - ٦

معايل السيد بابا ولد سيدي، وزير اخلدمـة املدنيـة والعمـل والشـباب والرياضـة يف موريتانيـا؛ والسـيد داريـو دانتـاس دوس ريتـس، وزيـر الصحـة 

يف مجهورية الرأس األخضر؛ والسيد أحسن أمحـد، وزيـر الصحـة ورعايـة السـكان يف حكومـة السـند بباكسـتان؛ والسـيد جـان كلـود ديغرانـج، 

ـــوزراء يف حكومــة اليابــان؛  رئيـس ديـوان رئيـس مجهوريـة هـاييت؛ والسـيد ماسـا هيكـو أتسـوبو، نـائب وزيـر للمـهام اخلاصـة، مبكتـب رئاسـة ال

والسـيد شـان سـون سـني، وزيـر الدولـة لشـؤون التنميـة اتمعيـة والرياضـة يف سـنغافورة؛ والدكتـور أنطـوان منسـود بونيســـيي، أمــني الشــؤون 

ـــريل  الربملانيـة يف وزارة السياسـة االجتماعيـة يف مالطـة؛ والسـيد سـانتياغو الفـاريز دي توليـدو، املبعـوث اخلـاص لرئيـس وزراء بلـيز؛ والسـيدة بيف

هـول – تيلـر، رئيسـة وفـد جامايكـا؛ والسـيد فرانسـيس نييبـرت املبجـل، وزيـر الـتراث والرياضـة يف كينيـا؛ والدكتـور آكـني ازمـريليوغلو، رئيــس 

وفـد تركيـا؛ والسـيد ليونبـو داغـو تسـريينغ، رئيـس وفـد بوتـان؛ والسـيد سـام. أ. اوتوييلـو، رئيـس وفـد نيجرييـا؛ والســـيدة كريســتينا كاباتــاال، 
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رئيسة وفد مجهورية ترتانيـا املتحـدة. وأدىل ممثـل برملـان أمريكـا الالتينيـة ببيـان. وأدىل ببيـان املنظمتـان غـري احلكوميتـني املعتمدتـان لـدى اجلمعيـة 

العاملية: رئيس االحتاد الدويل للشيخوخة، ورئيس االحتاد الدويل لتنمية األسرة. 

ويف اجللسة العامة السادسة، املعقودة يف ١٠ نيسان/أبريــل، ألقـى كلمـة أمـام اجلمعيـة العامليـة كـل مـن األشـخاص التاليـة أمسـاؤهم:  - ٧

السـيد عبـد النـــيب عبــد اهللا الشــعلة، وزيــر العمــل والشــؤون االجتماعيــة يف مملكــة البحريــن؛ والســيدة ماريــا دا لــوز، نائبــة وزيــر املســاعدة 

االجتماعيـة واإلدمـاج يف أنغـوال؛ والسـيدة خـافيزا يوتيولينـا، نائبـة رئيـس العمـل واحلمايـة االجتماعيـة يف كازاخســتان؛ والســيدة ماجيــا بــريهو، 

وزيرة الشؤون االجتماعية والصحة يف فنلنـدا؛ والسـيدة فـايزة أبـو النجـا، وزيـرة الدولـة للشـؤون اخلارجيـة يف مجهوريـة مصـر العربيـة؛ والسـيدة 

جوديـت سـزميكيو، وزيـرة دولـة يف وزارة الشـؤون االجتماعيـــة واألســرية يف مجهوريــة هنغاريــا؛ والســيدة وانــدا اجنيــل ادوان، وزيــرة الدولــة 

لشؤون املساعدة اإلنسانية يف الربازيل؛ والسـيدة أوهوشـي كلوتيلـد، وزيـرة الشـؤون االجتماعيـة والتضـامن الوطـين يف كـوت ديفـوار؛ والسـيدة 

جوسفينا. ج. كاربونيل، األمينة املساعدة ملنظمة الشـيخوخة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة؛ والسـيد دام هـو داك، نـائب وزيـر شـؤون العمـل 

والعـاجزين والشـؤون االجتماعيـة يف فييـت نـام؛ والسـيد فونفسـفات بوفـا، نـائب وزيـر الشـؤون اخلارجيـة جلمهوريـة الو الدميقراطيــة الشــعبية؛ 

والسيد شاهد أخطر، رئيس وفد بنغالديش؛ والسيدة جـني أسـاين – نديلميـين، رئيسـة وفـد مـالوي. وأدىل ببيـان كـل مـن األمـني العـام ملنظمـة 

التجارة الدولية ورئيس وفد منظمة الوحدة األفريقية. وأدىل ببيان أيضا كـل مـن املنظمـات غـري احلكوميـة التاليـة املعتمـدة لـدى اجلمعيـة العامليـة: 

الرئيـس التنفيـذي للرابطـة الدوليـة ملسـاعدة املسـنني، ورئيسـة احتـاد النسـاء املنـاصرات للدميقراطيـة، ورئيــس الرابطــة الدوليــة لعلــم الشــيخوخة، 

ورئيس املعهد الدويل للشيخوخة. 

ويف اجللسة العامة السابعة، املعقـودة يف ١١ نيسـان/أبريـل، ألقـى كلمـة أمـام اجلمعيـة العامليـة كـل مـن األشـخاص التاليـة أمسـاؤهم:  - ٨

السيد إيدي. بومتان، وزير الدولة للتعاون والتنميـة يف بلجيكـا؛ والسـيد بيـتر ماغفاشـي، وزيـر العمـل والشـؤون االجتماعيـة وشـؤون األسـرة يف 

ـــات  سـلوفاكيا؛ والسـيد اهلـادي ملـهين، وزيـر الشـؤون االجتماعيـة يف اجلمهوريـة التونسـية؛ والسـيد إيـان ماكـارتين، وزيـر الدولـة لشـؤون املعاش

التقاعدية يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية؛ والسـيدة فيليـا بلينكيفيشـويت، وزيـرة الضمـان االجتمـاعي والعمـل يف ليتوانيـا؛ 

والسيد ألفارو باتنيو بوليدو، نـائب وزيـر العمـل والضمـان االجتمـاعي يف كولومبيـا؛ والسـيدة فلورانـس ناييجـا سـكابريا، وزيـر الدولـة لشـؤون 

املسـنني وحـاالت العجـز يف أوغنـدا؛ والسـيد هـريتزل امبـار، رئيـس وفـد إسـرائيل؛ والسـيد جـاك . ل. بواسـون، رئيـس وفـد مونـاكو؛ والســـيد 

ـــد عبــاس، وزيــر العمــل االجتمــاعي والتضــامن الوطــين يف اجلزائــر؛ والســيد حســني مــاجد، رئيــس وفــد لبنــان؛ والســيد ديكــالن  مجيـل ول

ــور طلعـت محـزة الوزنـة، رئيـس وفـد اململكـة العربيـة السـعودية؛ والسـيدة غونتـا روبـيزنيس، رئيسـة وفـد  أودونوفان، رئيس وفد أيرلندا؛ والدكت

التفيا. وألقت كلمـة أمـام اجلمعيـة العامليـة املراقـب عـن فلسـطني، معـايل السـيدة انتصـار الوزيـر، وزيـرة الشـؤون االجتماعيـة. وأدىل ببيـان كـل 

من املنسق التنفيذي ملتطوعي األمم املتحدة ورئيس االحتاد الـدويل جلمعيـات الصليـب األمحـر واهلـالل األمحـر. وأدلـت ببيـان كـل مـن املنظمـات 

ـــة: الرئيــس اإلداري األول جلامعــة برامهــا كومــاريس الروحيــة العامليــة؛ ورئيــس االحتــاد اإلســباين  غـري احلكوميـة املعتمـدة لـدى اجلمعيـة العاملي

للمنظمات املعنية بكبار السـن، والرئيـس املشـارك ملنتـدى املنظمـات غـري احلكوميـة؛ ورئيـس االحتـاد الدميقراطـي ألصحـاب املعاشـات التقاعديـة 

والرئيس املشارك ملنتدى املنظمات غري احلكومية. 

ويف اجللسـة العامـة الثامنـة، املعقـودة يف ١١ نيسـان/أبريـل، ألقـى كلمـة أمـام اجلمعيـة العامليـة كـل مـن األشـخاص التـالني املذكــورة  - ٩

أمسـاؤهم: الدكتـور فـالدو دميوفسـكي، وزيـر الشـؤون العماليـة واألسـرية واالجتماعيـة يف ســـلوفينيا؛ والســيدة بــروس ماريامــا أريبــوت، وزيــر 
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الشؤون االجتماعية والنهوض بـاملرأة والطفـل يف غينيـا؛ والسـيد ميـودراج كوفـاتش، الوزيـر االحتـادي للسياسـة العماليـة والصحيـة واالجتماعيـة 

يف يوغوسالفيا، والسيد أمادو روامبا، األمـني العـام لـوزارة التنميـة االجتماعيـة والتضـامن والشـيخوخة يف مـايل؛ والسـيدة سـييت زهـرة سـليمان، 

وزيرة الوحدة الوطنية والتنميـة االجتماعيـة يف ماليزيـا؛ والسـيد علـي نـاغييف، وزيـر الضمـان االجتمـاعي والعمـل يف أذربيجـان؛ والسـيدة غـادة 

اجلـايب، وزيـرة العمـل والشـؤون االجتماعيـة يف اجلمهوريـة العربيـة الســـورية؛ والســيد ايرنســتو بــازمينو، نــائب رئيــس الرعايــة االجتماعيــة يف 

مجهوريـة إكـوادور؛ والسـيدة داريـا كريسـتفتش، رئيسـة وفـد البوسـنة واهلرسـك؛ والســـيدة جــين نانــا، رئيســة وفــد نيوزيلنــدا؛ والســيد بــراك 

ـــا؛ والســيد مــانفريدو كمبــف ســواريز، رئيــس وفــد بوليفيــا؛  سـوكهون، رئيـس وفـد كمبوديـا؛ والسـيدة غريـس موزيامبـا، رئيسـة وفـد زامبي

ــد اهللا سـراج، رئيـس وفـد األردن؛ والسـيدة لوليـت زيـوداي مريـام، رئيسـة وفـد إثيوبيـا؛ والسـيدة سـونيا إليـوت، رئيسـة وفـد غيانـا؛  والسيد عب

والسـيد شـاندرا ويكواماسـينغ، رئيـس وفـد سـري النكـا وأدىل ببيـان رئيـس وفـد جامعـة الـدول العربيـة. وأدىل ببيـان كـل مـــن املنظمــات غــري 

احلكومية التالية املعتمدة لدى اجلمعية العاملية: األمني العام للرابطـة الدوليـة للضمـان االجتمـاعي؛ ومنظـم عقـد منتـدى فالنسـية؛ ورئيـس اللجنـة 

املعنية بالشيخوخة التابعة ملؤمتر املنظمات غري احلكومية املعين بالشيخوخة؛ ورئيس رابطة املتقاعدين األمريكية. 

ويف اجللسة العامة التاسـعة، املعقـودة يف ١٢ نيسـان/أبريـل، ألقـى كلمـة أمـام اجلمعيـة العامليـة كـل مـن األشـخاص اآلتيـة أمسـاؤهم:  - ١٠

السيد أوريليو فـاريال أمادريـا، وزيـر العمـل االجتمـاعي يف مجهوريـة بـاراغواي؛ والسـيدة ناتاليـا باريـاس دي مونتيـل، وزيـرة شـؤون األسـرة يف 

ـــة يف زمبــابوي؛ والســيدة خينيــا كاراخــال، وزيــرة  نيكـاراغوا؛ والسـيد جـوالي . غ. مويـو، وزيـر اخلدمـة العامـة والعمـل والرعايـة االجتماعي

شؤون وضع املرأة يف كوستاريكا؛ والســيد هانشـورغ فرتسـك، وزيـر الصحـة العامـة والشـؤون االجتماعيـة يف ليختنشـتاين؛ والسـيدة كريشـتينا 

ـــل والسياســة االجتماعيــة يف بولنــدا؛ والســيد غيلــربت أويدراغــو، وزيــر العمــل  – بريناتسـيك، وكيلـة وزيـر دولـة يف وزارة العم توكارشـكا 

االجتماعي والتضامن الوطين يف بوركينا فاسـو؛ والسـيدة بـوال هينـا، نائبـة وزيـر العمـل والشـؤون االجتماعيـة يف اجلمهوريـة التشـيكية؛ والسـيد 

ـــل رئيــس مجهوريــة غينيــا – بيســاو؛ والســيدة كريســتينا كريسســتوفا، نائبــة وزيــر العمــل والسياســة  بوبكـر رشـيد ديـالو، وزيـر الدولـة وممث

ـــائب وزيــر الرعايــة االجتماعيــة واإلغاثــة وإعــادة التوطــني يف احتــاد ميامنــار؛ والســيد اندريــس  االجتماعيـة يف بلغاريـا؛ والسـيد هيلنـغ ويـن، ن

توماسربغ، رئيس وفد اســتونيا؛ والسـيدة نـانيت – غرانـدي ادجـا، رئيسـة وفـد توغـو؛ والسـيدة أنطونيـا بوبلـول، رئيسـة وفـد ترينـداد وتوبـاغو؛ 

والسيد انديربهام ويلينغيورغيس، رئيس وفد إريتريا. 

ويف اجللسة العامة العاشرة، املعقودة يف ١٢ نيسـان/أبريـل، ألقـى كلمـة أمـام اجلمعيـة العامليـة كـل مـن األشـخاص التاليـة أمسـاؤهم:  - ١١

السـيدة نصريوفـا أنـارا، األمينـة التنفيذيـة للسياسـة املتعلقـة بـاملرأة واألسـرة ونـوع اجلنـس يف عـهد إدارة رئيـس قريغيزسـتان؛ والسـيدة كــورازون 

جوليـانو سـليمان، وزيـرة الرعايـة االجتماعيـة يف الفلبـني؛ والسـيد عبـد احلميـد السـيد زينتـاين، أمـني اللجنـة الشـــعبية للصنــدوق العــام للضمــان 

االجتمـاعي يف اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة؛ والسـيدة شـرييل غبوجامـا، وزيـرة الرعايـة االجتماعيـة وشـؤون نـوع اجلنـس واألطفـــال يف ســرياليون؛ 

والسيدة روزالني إ. هيزيل، األمينة الدائمـة يف وزارة التنميـة االجتماعيـة يف سـانت كيتـس ونيفيـس؛ والسـيد فرانسيسـكو ريـربيو تيليـس، رئيـس 

وفد الربتغال؛ والسيد فادي جنـم الديـن، رئيـس وفـد العـراق؛ والسـيدة زوليمـا سـوكر، رئيسـة وفـد بنمـا؛ والسـيدة فوليـل ليغويـال، رئيسـة وفـد 

بوتسوانا؛ والسيد نساندزا باغوانا ستراتون، رئيس وفد رواندا. وأدىل ببيان أيضا رئيس وفد بورتوريكو. 

ويف اجللسـة العاشـرة أيضـا، أدىل السـيد خيمـــي مونتــالفو كوريــا، رئيــس الــس االقتصــادي واالجتمــاعي مــن إســبانيا ومنســق  - ١٢

احلوارات، ٢٠٢٠، ببيان حتدث فيه عن احلوارات. 
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تقرير اللجنة الرئيسية  رابعا -
 

يف اجللسـة العامـة األوىل، املعقـودة يف ٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، قـررت اجلمعيـــة العامليــة الثانيــة للشــيخوخة أن حتيــل البنــد ٩ مــن  - ١

جـدول األعمـال (اإلعـالن السياسـي وخطـة العمـل الدوليـة للشـيخوخة، ٢٠٠٢) إىل اللجنـة الرئيسـية، الـيت كـان مـن املقـرر أن تقـدم توصياــا 

إىل اجلمعية. 
 

تنظيم األعمال  ألف -
 

وعقـدت اللجنـة الرئيسـية ٣ جلسـات يف الفـترة ٨ و ١١ و ١٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢. كمـا عقـدت عـددا مـن االجتماعـات غــري  - ٢

الرمسية يف إطار فريقني عاملني. 

وكان معروضا على اللجنة الرئيسية الوثائق التالية:  - ٣

ـــن أعمــال  إضافتـان لتقريـر جلنـة التنميـة االجتماعيـة بوصفـها اللجنـة التحضرييـة للجمعيـة العامليـة الثانيـة للشـيخوخة ع (أ)

A و 4)؛  / C ONF.197/3/Add.1) ا الثانية، تتضمنان مشروع اإلعالن السياسي والتعديالت املتفق عليها بشأنهدور

إضافـات لتقريـر جلنـة التنميـة االجتماعيـة بوصفـها اللجنـة التحضرييـة للجمعيـة العامليـة الثانيـة للشـيخوخة عـــن أعمــال  (ب)

ــــــــة العمـــــــل الدوليـــــــة للشـــــــيخوخة، ٢٠٠٢ والتعديـــــــالت املتفـــــــق عليـــــــها بشـــــــأنه  دورــــــا الثانيــــــة، تتضمــــــن مشــــــروع خط

(A/CONF.197/3/Add.2 و 3 و 5)؛ 

ـــــة الرئيســــية تتضمــــن تعديــــالت أخــــرى متفقــــا عليــــها ملشــــروع اإلعــــالن السياســــي  إضافـــات لتقريـــر اللجن (ج)

(A/CONF.197/MC/L.1/Add.1 و 4 و 6 و 7)؛ 

ـــة للشــيخوخة  إضافـات لتقريـر اللجنـة الرئيسـية تتضمـن تعديـالت أخـرى متفقـا عليـها ملشـــــروع خطـة العمـل الدولي (د)

(A/CONF.197/MC/L.1/Add.2 و 3 و 5 و 8)؛ 

مشــروع قــرار مقــدم مــن الرئيــــس عنوانـــه �اإلعـــالن السياســـي وخطـــة العمـــل الدوليـــة للشـــيخوخة، �٢٠٠٢  (هـ)

 .(A/CONF.197/MC/L.2)

– باولييو (أوروغـواي)، الـذي انتخـب بالتزكيـة يف اجللسـة العامـة األوىل للجمعيـة العامليـة  وكان رئيس اللجنة الرئيسية هو فيلييب  - ٤

املعقودة يف ٨ نيسان/أبريل. 

ـــل، أعضــاء املكتــب التاليــة أمســاؤهم  وانتخبـت اللجنـة الرئيسـية، يف جلسـتيها األوىل والثانيـة، املعقودتـني يف ٨ و ١١ نيسـان/ أبري - ٥

بالتزكية: 

(املغرب)  عائشة عفيفي  نواب الرئيس: 

(الربتغال)  ماريا خوسيه كارليخو 

(اجلمهورية التشيكية)  إيفانا غرولوفا 
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(إندونيسيا)  بين د. هرياسايت

وعملت السيدة غرولوفا أيضا مقررة للجنة الرئيسية. 

ويف اجللسـة األوىل أيضـا، أنشـأت اللجنـة الرئيسـية فريقـني عـاملني ومسـت عائشـة عفيفـي (املغـرب) رئيسـة للفريـق العـــامل األول،  - ٦

الذي نظر يف مشروع خطـة العمـل الدوليـة للشـيخوخة، ٢٠٠٢. وتـرأس رئيـس اللجنـة الرئيسـية الفريـق العـامل الثـاين، الـذي نظـر يف مشـروع 

اإلعالن السياسي. 

ويف اجللسة الثالثة، املعقودة يف ١٢ نيسان/أبريل، أدىل الرئيس ببيان ختامي.  - ٧
 

اإلجراء الذي اختذته اللجنة الرئيسية  باء -
 

مشروع اإلعالن السياسي 

يف جلســتها الثالثــة املعقــودة يف ١٢ نيســان/أبريــل؛ كــان معروضــا علــى اللجنــة الرئيســية نفــــس مشـــروع اإلعـــالن السياســـي   - ٨

ــــت  A و 4 و 6 و 7) الــيت قُدم /CONF.197/MC/L.1/Add.1) والتعديــالت عليــه (و 4 A/CONF.197/3/Add.1)

بناء على مناقشات جرت يف الفريق العامل الثاين. 

ــــــــه الـــــــواردة يف الوثـــــــائق   ويف اجللســــــة نفســــــها، أقــــــرت اللجنــــــة الرئيســــــية مشــــــروع اإلعــــــالن السياســــــي، بصيغت - ٩

(A/CONF.197/3/Add.1 و 4 و A/CONF.197/MC/L.1/Add.1 و 4 و 6 و 7). 
 

مشروع خطة العمل الدولية للشيخوخة، ٢٠٠٢ 

ـــان/أبريــل، كــان معروضــا علــى اللجنــة الرئيســية نــص مشــروع خطــة العمــل الدوليــة  يف جلسـتها الثالثـة، املعقـودة يف ١٢ نيس - ١٠

/A و  CONF.197/MC/L.1/Add.2)  ــه A و 3 و 5) والتعديـالت علي /CONF.197/3/Add.2)  للشـيخوخة، ٢٠٠٢

3 و 5 و 8)، اليت قُدمت نتيجة ملشاورات جرت يف الفريق العامل األول. 

 .(Add.8 و A / CONF.197/MC/L.1/ Add.5) ويف اجللسة نفسها، اقترح ممثل مصر تعديالت للوثيقتني - ١١

وعقـب بيانـات أدىل ـا ممثلـو السـودان وكوبـا ومصـر والواليـات املتحـدة األمريكيـة واملكســـيك وغيانــا وبوليفيــا، أقــرت اللجنــة  - ١٢

/A و 3 و  C O NF.197/3/Add.2) الرئيسية مشروع خطة العمل الدولية للشيخوخـــة، ٢٠٠٢، بصيغتهـــــا الــــــــواردة يف الوثـائق

5 و (A/CONF.197/MC/L.1/L.2 و 3 و 5 و 8) بصيغتها املعدلة شفويا. 
 

مشـــروع قـــــرار بشأن اإلعالن السياسي وخطة العمل الدوليـــــة للشيخوخة، ٢٠٠٢ 

يف اجللسة الثالثة، املعقودة يف ١٢ نيسان/أبريل، اعتمدت اللجنـة الرئيسـية مشـروع قـرار مقدمـا مـن الرئيـس، وفيـه أوصـت اللجنـة 

 .(A/ C O NF.197/ Add.2) اجلمعية العاملية باعتماد اإلعالن السياسي وخطة العمل الدولية للشيخوخة، ٢٠٠٢ املرفقني طيا
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خامسا -اعتماد اإلعالن السياسي وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، ٢٠٠٢ 
 

يف اجللسة العامة العاشرة، املعقودة يف ١٢ نيسـان/أبريـل، نظـرت اجلمعيـة العامليـة يف التوصيـات املتعلقـة بـاإلعالن السياسـي وخطـة  - ١

عمـل مدريـد الدوليـة للشـــيخوخة، ٢٠٠٢، الــواردة يف تقريــر جلنــة التنميــة االجتماعيــة بوصفــها اللجنــة التحضرييــة للجمعيــة العامليــة الثانيــة 

/A) و  CONF.197/8) ــــــة الرئيســـــية A) وتقريــــر اللجن /CONF.197/3/Add.1-5) ــــا الثانيــــةللشــــيخوخة بشــــأن دور

 .(L.2 و A/CONF.197/MC/L.1/Add.1-8)

وقدمـت مقـررة اللجنـة الثانيـة، السـيدة إيفانـا غرولوفـا (اجلمهوريـة التشـيكية) تعديـالت أخـرى شـفوية لنصـــي اإلعــالن السياســي  - ٢

وخطة العمل الدولية ٢٠٠٢، حسب ما أوصت ا وأقرا اللجنة الرئيسية. 

وأدىل ممثل مصر ببيان.  - ٣

ويف اجللســـــة نفســـــها، اعتمـــــدت اجلمعيـــــة العامليـــــة، بنـــــاء علـــــى توصيـــــــة اللجنــــــة الرئيســــــية، اإلعــــــالن السياســــــــي  - ٤

(A/CONF.197/3/Add.1 و 4 و A/CONF.197/ MC/L.1/Add.1 و 4 و 6 و 7)، بصيغتـــه املنقحـــــة شــــفويا، 

وأوصت أيضا اجلمعية العامة، بإقراره يف دورا السابعة واخلمسني (انظر الفصل األول، القرار ١). 

ـــة اللجنــة الرئيســية، خطــة عمــل مدريــد الدوليــة للشيخوخــــــة،  ويف اجللسـة نفسـها، اعتمـدت اجلمعيـة العامليـة، بنـاء علـى توصي - ٥

٢٠٠٢، (A/CONF.197/3/Add.2 و 3 و 5 و A/CONF.197/MC/L.1/Add.2 و 3 و 5 و 8)، بصيغتـها املنقحـــة 

شفويا، وأوصت أيضا اجلمعية العامة بإقرارها يف دورا السابعة واخلمسني (انظر الفصل األول، القرار ١). 

وبعـد إقـرار اإلعـالن السياسـي وخطـة العمـل الدوليـة، ٢٠٠٢، أدىل ببيـــان كــل مــن ممثلــي كنــدا والواليــات املتحــدة األمريكيــة  - ٦

والنرويج وفرتويال (باسم الدول األعضاء يف جمموعة الـ ٧٧ والصني) وإسبانيا (باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب). 

ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان كل من رئيس اجلمعية العاملية ورئيس اللجنة الرئيسية.  - ٧
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سادسا -تقرير جلنة وثائق التفويض 
 

ـــا للمــادة ٤ مــن نظامــها  عينـت اجلمعيـة العامليـة الثانيـة للشـيخوخة، يف جلسـتها األوىل املعقـودة يف ٨ نيسـان/ أبريـل ٢٠٠٢، وفق - ١

ـــم املتحــدة، يف دورــا العاديــة  الداخلـي، جلنـة وثـائق تفويـض تسـتند يف تكوينـها إىل تكويـن جلنـة وثـائق التفويـض التابعـة للجمعيـة العامـة لألم

السادســة واخلمســني أي: االحتــاد الروســي، وأوروغــواي، وجامايكــا، والدامنــرك، وســنغافورة، والســنغال، والصــني، وليســوتو، والواليـــات 

املتحدة األمريكية. 

وعقدت جلنة وثائق التفويض اجتماعها يف ١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢.  - ٢

وانتخب السيد كارلوس أ. غاسباري (أوروغواي) رئيسا باإلمجاع.  - ٣

ــائق  وكـان معروضـا علـى اللجنـة مذكـرة مـن أمانـة اجلمعيـة العامليـة الثانيـة للشـيخوخة مؤرخـة ٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، تتعلـق بوث - ٤

ـــم املتحــدة ببيــان يتصــل بــاملذكرة، قــام فيــه، يف مجلــة أمــور،  تفويـض ممثلـي الـدول لـدى اجلمعيـة العامليـة. وأدىل ممثـل املستشـار القـانوين لألم

باستكمال املذكرة، مشريا إىل وثائق التفويض والرسائل الواردة بعد إعداد املذكرة. 

وكمـا أشـري إىل ذلـك يف الفقـرة ١ مـن املذكـرة ويف البيـان املتصـل ـا، فقـد وردت وقـت اجتمـــاع جلنــة وثــائق التفويــض وثــائق  - ٥

تفويض رمسية للممثلني لدى اجلمعيـة العامليـة الثانيـة للشـيخوخة، تسـتويف الشـكل الـذي تقتضيـه املـادة ٣ مـن النظـام الداخلـي للجمعيـة العامليـة، 

مـن الـدول الــ ٤٢ التاليـة: أذربيجـــان، واألردن، وأســبانيا، وأنــدورا، وأوروغــواي، وإيــران (مجهوريــة - اإلســالمية)، وأيســلندا، والربتغــال، 

وبنمـا، وتـايلند، وتركيـا، وترينيـداد وتوبـاغو، وتوغـــو، وتونــس، وجامايكــا، وجــزر البــهاما، واجلمهوريــة الدومينيكيــة، واجلمهوريــة العربيــة 

السـورية، ومجهوريـة كوريـا، وزمبـابوي، وسـري النكـا، وسـلوفاكيا، والسـويد، وسويسـرا، والصـني، والعـــراق، وغــابون، وغينيــا، وفــرتويال، 

وفنلنـدا، وفييـت نـام، وقطـر، والكرسـي الرســـويل، وكرواتيــا، والكويــت، وليختنشــتاين، ومالطــة، وموزامبيــق، وميامنــار، ونيبــال، وهولنــدا، 

واليابان. 

وكما أشري إىل ذلك يف الفقرة ٢ من املذكــرة. ويف البيـان املتصـل ـا، وردت إىل أمانـة اجلمعيـة العامليـة وقـت اجتمـاع جلنـة وثـائق  - ٦

التفويض، معلومات تتعلق بتعيني ممثلـي الـدول لـدى اجلمعيـة العامليـة الثانيـة للشـيخوخة، عـن طريـق برقيـات أو فاكسـات مـن رئيـس الدولـة أو 

احلكومة أو من وزير اخلارجية، أو عن طريق رسائل أو مذكرات شفوية مـن الـوزارات أو السـفارات أو البعثـات الدائمـة املعنيـة مـن البلـدان الــ 

١١٦ التاليـة: االحتـاد الروسـي، وإثيوبيـا، واألرجنتـني، وأرمينيـا، وإريتريـا، واسـتراليا، وإسـتونيا، وإسـرائيل، وأفغانســـتان، وإكــوادور، وألبانيــا، 

وأملانيـا، واإلمـارات العربيـة املتحـدة، وإندونيسـيا، وأنغـوال، وأوزبكسـتان، وأوغنـدا، وأوكرانيـا، وأيرلنـــدا، وإيطاليــا، وبــاراغواي، وباكســتان، 

والبحريـن، والـربازيل، وبربـادوس، وبـروين دار السـالم، وبلجيكـا، وبلغاريـا، وبلـيز، وبنغالديـش، وبنـن، وبوتـان، وبوتسـوانا، وبوركينـا فاســو، 

ـــة  وبورونـدي، والبوسـنة واهلرسـك، وبولنـدا، وبوليفيـا، وبـريو، وتشـاد، واجلزائـر، واجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، واجلمهوريـة التشـيكية، ومجهوري

ـــة الو الدميقراطيــة الشــعبية، ومجهوريــة مقدونيــا، اليوغوســالفية الســابقة، وجنــوب  ترتانيـا املتحـدة، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، ومجهوري

أفريقيا، والدامنرك، والرأس األخضر، وروانـدا، ورومانيـا، وزامبيـا، وسـانت كيتـس ونيفيـس، والسـلفادور، وسـلوفينيا، وسـنغافورة، والسـنغال، 

ـــا، وغينيــا االســتوائية، وغينيــا - بيســاو، وفــانواتو،  والسـودان، وسـورينام، وسـرياليون، وشـيلي، وعمـان، وغامبيـا، وغانـا، وغواتيمـاال، وغيان

وفرنســا، والفلبــني، وقــربص، وقريغيزســتان، وكازاخســتان، والكامــريون، وكمبوديــا، وكنــــدا، وكوبـــا، وكـــوت ديفـــوار، وكوســـتاريكا، 
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ــــرب، واملكســـيك، ومـــالوي،  وكولومبيــا، وكينيــا، والتفيــا، ولبنــان، ولكســمربغ، وليتوانيــا، ومــايل، وماليزيــا، ومدغشــقر، ومصــر، واملغ

وملديـف، واململكـة العربيـة السـعودية، واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، ومنغوليـا، وموريتانيـا، وموريشـيوس، ومونــاكو، 

وميكرونيزيا (واليات - املوحدة)، وناميبيـا، والـنرويج، والنمسـا، ونيجرييـا، ونيكـاراغوا، ونيوزيلنـدا، وهـاييت، واهلنـد، وهنـدوراس، وهنغاريـا، 

والواليات املتحدة األمريكية، واليمن، ويوغوسالفيا، واليونان. 

وأوصى الرئيس اللجنة بأن تقبـل وثـائق تفويـض ممثلـي مجيـع الـدول املشـار إليـها يف مذكـرة أمانـة اجلمعيـة العامليـة، علـى أن يكـون  - ٧

مفهوما أن وثائق التفويض الرمسية ملمثلي الدول املشار إليها يف الفقرة ٦ أعاله ستقدم إىل أمانة اجلمعية العاملية يف أسرع وقت ممكن. 

واعتمدت اللجنة، بناء على مقترح الرئيس مشروع القرار التايل:  - ٨

�إن جلنة وثائق التفويض، 

�وقد درست وثائق تفويـض املمثلـني لـدى اجلمعيـة العامليـة الثانيـة للشـيخوخة املشـار إليـها يف مذكـرة أمانـة اجلمعيـة 

العاملية املؤرخة ٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، 

�تقبل وثائق تفويض ممثلي الدول املعنية�. 

واعتمد مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس بدون تصويت.  - ٩

ــترح الرئيـس أن توصـي اللجنـة اجلمعيـة العامليـة الثانيـة للشـيخوخة جمتمعـة بكـامل هيئتـها، باعتمـاد مشـروع قـرار (انظـر  ومن مث، اق - ١٠

الفقرة ١٢ أدناه) واعتمد املقترح بدون تصويت. 
 

اإلجراء الذي اختذته اجلمعية العاملية 

ــــة وثـــائق التفويـــض  يف اجللســة العامــة العاشــرة، املعقــودة يف ١٢ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢، نظــرت اجلمعيــة العامليــة يف تقريــر جلن - ١١

 .(A/CONF.197/6)

اعتمدت اجلمعية العاملية مشروع القرار الذي أوصت به اللجنة يف تقريرها (انظر الفصل األول، القرار ٣).  - ١٢
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اعتماد تقرير اجلمعية العاملية  سابعا -
 

يف اجللسة العامة العاشرة، املعقودة يف ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، عــرض املقـرر العـام وعـدل شـفويا مشـروع تقريـر اجلمعيـة العامليـة  - ١

 .(A/CONF.197/L.2)

ـــر،  ويف اجللسـة نفسـها، اعتمـدت اجلمعيـة العامليـة مشـروع التقريـر بالصيغـة الـيت عرضـه ـا املقـرر العـام، وأذنـت لـه إكمـال التقري - ٢

وفقا للممارسة املعمول ا يف األمم املتحدة، بغية تقدميه إىل اجلمعية العامة يف دورا السابعة واخلمسني. 
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اختتام اجلمعية  ثامنا -
يف اجللسة العامة العاشـرة، املعقـودة يف ١٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، عـرض ممثـل فـرتويال، باسـم الـدول األعضـاء يف جمموعـة الــ ٧٧  - ١

 .(A / C ONF.197/L.3) والصني، مشروع قرار عنوانه �اإلعراب عن الشكر لشعب إسبانيا وحكومتها�

ويف اجللسة نفسها، اعتمد املؤمتر مشروع القرار (انظر القرار ٢).  - ٢

ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان ممثـل كـل مـن البحريـن (باسـم جمموعـة الـدول اآلسـيوية) وأنغـوال (باسـم جمموعـة الـدول األفريقيـة)  - ٣

وبنن (باسم أقل البلدان منوا). 

وعقب بيان أدىل به وكيل األمني العام للشــؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة، أدىل رئيـس اجلمعيـة العامليـة ببيـان ختـامي وأعلـن اختتـام  - ٤

اجلمعية العاملية. 
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املرفق األول 
قائمة الوثائق 

 

العنوان أو الوصف 
البنـــد مـــن جــــدول 

األعمال  رقم الوثيقة 

جدول األعمال املؤقت   ٤  A/CONF.197/1

النظام الداخلي املؤقت   ٣  A/CONF.197/2

تقرير جلنة التنميـة االجتماعيـة بوصفـها اللجنـة التحضرييـة للجمعيـة العامليـة الثانيـة للشـيخوخة عـن أعمـال 
دورا الثانية 

 ٩  Add.1-5 و A/CONF.197/3

تنظيم األعمال واملسائل اإلجرائية   ٦  A/CONF.197/4

رسالة مؤرخة ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ موجهة إىل األمني العام من املمثل الدائم ملالطا لدى األمم املتحدة  ٨ و ٩   A/CONF.197/5

تقرير جلنة وثائق التفويض   ٧  A/CONF.197/6

مذكرة شفوية مؤرخة ٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ موجهة إىل األمني العام مــن البعثـة الدائمـة ألذربيجـان لـدى 
األمم املتحدة 

٨ و ٩   A/CONF.197/7

تقرير اللجنة الرئيسية   ٩  A/CONF.197/8

مشروع تقرير اجلمعية العاملية   ١٠  A/CONF.197/L.2

مشروع قرار مقدم من فرتويال باسم الدول األعضــاء يف جمموعـة الــ ٧٧ والصـني، عنوانـه �اإلعـراب عـن 
الشكر لشعب إسبانيا وحكومتها� 

 ١٠  A/CONF.197/L.3

معلومات للمشتركني    A/CONF.197/INF.1

قائمة ائية باملشاركني    A/CONF.197/INF.2/Rev.1

تقرير اللجنة الرئيسية   ٩  Add.1-8 و A/CONF.197/MC/L.1

مشــروع قــرار مقــدم مــن رئيــس اللجنــة الرئيســية عنوانــه �اإلعــالن السياســي وخطــة العمــل الدوليـــة 
للشيخوخة، �٢٠٠٢ 

 ٩  A/CONF.197/MC/L.2
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املرفق الثاين 
 

البيانات االفتتاحية 
 

كلمــــة صاحبــــة السمـــــو امللكـــــي دونيــــا كريستينا أمام اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة 
 

مـن دواعـي سـروري أن أخـاطبكم اليـوم، بصفـيت سـفرية متجولـة لألمـم املتحـدة يف هـذه اجلمعيـة العامليـة الثانيـة للشـيخوخة، وهــو 

تشريف ميلؤين شعورا باالمتنان العميق ويتيح يل فرصة عظيمة لإلسهام يف توعية اتمع بشأن ظاهرة الشيخوخة. 

ـــل املمتــاز  وأهنـئ األمـني العـام لألمـم املتحـدة ومديـري املؤسسـات التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة ومديريـها التنفيذيـني، علـى العم

ـــوا مــن عقــد هــذه  الـذي أجنـزوه. كمـا أشـكر رئيـس اللجنـة التحضرييـة ونـائب رئيسـها علـى تفانيـهما، وكذلـك مجيـع األشـخاص الذيـن مكن

اجلمعية العاملية. 

ونشعر يف إسبانيا بالفخر الستضافة هـذا احلـدث العـاملي. وينبـع اهتمامنـا ـذا املوضـوع مـن وعينـا بـأن شـيخوخة السـكان تطـرح 

حتديـا ينبغـي أن نكـون علـى أهبـة االسـتعداد ملواجهتـه، وقـادرين يف الوقـت ذاتـه علـى اغتنـام مـا يتيحـه مــن إمكانيــات. وتبعــا لذلــك، رغبــت 

إسبانيا، من خالل عرضها اسـتضافة اجلمعيـة، يف إظـهار اهتمامـها بسياسـات إدمـاج املسـنني وإثـارة النقـاش بشـأن املوضـوع مـن زاويـة جديـدة 

يف جمتمعنا. 

إننـا نعيـش يف جمتمـع يشـهد حتـوال دميغرافيـا بـالغ األمهيـة، إذ أن عـدد املسـنني آخـذ يف الـتزايد. ومـن أهـم منجـزات البشـرية متكــني 

هذه الفئة السكانية من العيش مدة أطول ويف ظل ظروف أحسن، نتيجة ألوجه التقدم احملرز يف اال االجتماعي. 

ويعد املسنون قوة عاملية مبقدورها تغيري املسـتقبل، وهـو تغيـري علـى الصعيـد العـاملي سـيطال تأثـريه األشـخاص، واألسـر واتمعـات 

ومجيع املناحي االجتماعية تقريبا. 

ــا أن نسـتعد ملواجهـة هـذا التحـدي اجلديـد، بـأن نشـجع تغيـري املواقـف إزاء هـذه �الثـورة الدميغرافيـة� الـيت حتـدث  لذلك، ينبغي لن

بسبب ارتفاع عدد املسنني يف العامل. 

ويتطلـب خلـق �جمتمـع الئـق لكـل األعمـار� حتليـال للمجتمـع مـن منظـور أوســـع نطاقــا، مــع إبــراز دور العالقــات بــني خمتلــف 

األجيـال الـيت تكونـه. ويكتسـي التكـافل بـني األجيـال علـى صعيـدي األسـرة واتمـع احمللـي والصعيـد الوطـين أمهيـة جوهريـة يف حتقيـق التالحــم 

االجتماعي. 

وينبغـي لنـا، حنـن الشـباب، أن نـدرك بـأن إحـراز التقـدم يف بنـاء جمتمـع أكـثر عـدال، يتطلـــب منــا االعــتراف مبــا حققتــه األجيــال 

السابقة من خطوات وإيالء التقدير الواجب خلرباا ومقدراا احلالية. 

ويف الوقـت ذاتـه، ينبغـي لنـا كفالـة نقـل تلـك القيـم إىل أجيـال املسـتقبل. والتضـامن بـني األجيـال إطـــار طبيعــي للتالقــي، والتعلــم 

والتبادل بني األشخاص، وهو يتيح منافع للجميع ويساعد يف خلق جمتمع أكثر اندماجا. 

هكذا، سنرسم معا صورة إجيابية للشيخوخة، اليت ينبغـي أال ينظـر إليـها فقـط مـن حيـث عيـش املسـنني مـدة أطـول، بـل االنكبـاب 

على حتسني ظروف عيشهم الصحية، واستقالليتهم، ونشاطهم واندماجهم الكامل يف اتمع. 
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ـــل واملــرأة، بوصفــهما  وينبغـي أن تعتـرب الشـيخوخة مرحلـة ميكـن خالهلـا، علـى غـرار مراحـل العمـر األخـرى، تنميـة قـدرات الرج

عاملني نشطني يف جمتمعاتنا، حيث ينبغي أن يواصال املشاركة كمواطنني كاملي املواطنة، مع اعتراف اتمع بذلك اعترافا تاما. 

وآمل أن تساعد مجيع املبادرات اإلجيابيـة الـيت سـتتمخض عـن هـذه اجلمعيـة العامليـة يف وضـع جمتمعاتنـا وجـها لوجـه أمـام التحـدي 

الذي تطرحه شيخوخة السكان، وأن يعمل أكرب عدد ممكن من البلدان على تطبيقها حىت يستفيد منها املسنون بأسرع وقت ممكن. 
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البيان الذي أدىل به كويف عنان، األمني العام لألمم املتحدة 
 
 

ـــاختالف القــارات، لكــن  يف أفريقيـا، يقـال، عندمـا يتـوىف رجـل مسـن، إن مكتبتـه اختفـت مـن الوجـود. وقـد خيتلـف هـذا املثـل ب

معنـاه يظـل ثابتـا يف أي ثقافـة مـن الثقافـات. فاملسـنون هـم حلقـة وصـل بـني املـاضي واحلـاضر واملسـتقبل. وتشـكل حكمتـهم وخـربم شـــريان 

احلياة حبق يف اتمع. 

ــذه  إننـا جنتمـع اليـوم لنشـيد بإسـهام املسـنني، ولنضـع اسـتراتيجية تعينـهم علـى أن حييـوا احليـاة اآلمنـة الكرميـة الـيت يسـتحقون. إن ه

اجلمعية، بذلك املعىن، مجعية عاملية مكرسة هلم. 

دعـوين أثـنِ علـى إسـبانيا أيضـا علـى مـا أبـدت مـن سـخاء بعقـد هـذه اجلمعيـة العامليـة، وعلـى رؤيتـها وخربـا وقيادـا يف مـد يـــد 

املساعدة لنا للتحضري هلا. 

لقـد مـرت عشـرون ســـنة منــذ أن اجتمــع أســالفنا إلقــرار الوثيقــة العامليــة األوىل الــيت تشــكل مصــدر إهلــام للسياســات املتعلقــة 

بالشيخوخة، ومنذ ذلك الوقت، تغـري العـامل حـىت كدنـا ال نعرفـه. لكـن الـذي مل يتغـري هـو هدفنـا األساسـي: بنـاء جمتمـع يليـق بكـل النـاس مـن 

كل األعمار. 

واليوم لدينا من األسباب احليوية وامللحة ما يدعونا إىل أن نعاود النظـر يف هـذه املسـألة. ذلـك أن العـامل يشـهد حتـوال دميغرافيـا غـري 

مسـبوق. وبـني اآلن وعـام ٢٠٥٠، سـيتصاعد عـدد املسـنني مـن حـــوايل ٦٠٠ مليــون إىل حــوايل بليونــني. ويف أقــل مــن ٥٠ ســنة مــن اآلن، 

سيضم العامل، للمرة األوىل يف التاريخ، عـددا مـن األشـخاص الذيـن تتجـاوز أعمـارهم السـتني أكـثر مـن عـدد األشـخاص الذيـن تقـل أعمـارهم 

عن اخلامسة عشرة. 

ولعل أهم شـيء أن الزيـادة يف عـدد املسـنني سـتكون هـي األكـرب يف البلـدان الناميـة. وهـذه هـي املالحظـة األهـم. ذلـك أنـه، علـى 

مدى اخلمسني سنة القادمة، يتوقع أن يتضاعف عدد املسنني يف العامل النامي أربع مرات. 

وهـذا تطـور اسـتثنائي ينطـوي علـى آثـار علـى كـل جمتمـع ومؤسسـة وشـخص، صغـريا كـان أو كبـريا. فالشـيخوخة مل تعـد قطعـا، 

جمرد مسألة عاملية أوىل. ذلك أن ما كان حاشية يف القرن العشرين هو يف طريقه إىل أن يصبح موضوعا مهيمنا يف القرن احلادي والعشرين. 

وستطرح هذه الثـورة حتديـات ضخمـة يف عـامل يشـهد حتـوال بفعـل العوملـة واهلجـرة والتغـري االقتصـادي. دعـوين أذكـر لكـم بضعـة 

حتديات نواجهها بالفعل يف أيامنا هذه. 

ـــدي والشــبكات االجتماعيــة، ويــزداد احتمــال  مـع هجـرة أعـداد مـتزايدة مـن النـاس إىل املـدن، يفقـد املسـنون دعـم األسـرة التقلي �

تعرضهم للتهميش. 

ترغم أزمة فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز) كثـريا مـن املسـنني يف البلـدان الناميـة علـى رعايـة  �

أطفال يتمهم هذا املرض. ومن هؤالء يوجد اآلن أكثر من ١٣ مليون طفل يف العامل أمجع. 

ــة النمـو، بـدأ يتالشـى بسـرعة مفـهوم األمـن �مـن املـهد إىل اللحـد�. ويعـين تنـاقص عـدد العـاملني يف  يف العديد من البلدان املتقدم �

اتمع أن املسنني هم أيضا أكثر عرضة ملعاشات تقاعدية وعناية طبية غري كافية. 
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ومـع ازديـاد املسـنني عـددا، تـزداد هـذه التحديـات وتتضـاعف عـددا. وجيـب علينـا أن نبـدأ اآلن االسـتعداد هلـذه التحديـات. كمـــا 

جيـب علينـا أن نضـع خطـة عمـل للشـيخوخة، تتكيـف مـع الواقـع يف القـرن احلـادي والعشـرين، ودعـوين أذكـر لكـم بعضـا مـن هـذه األهـــداف 

املهيمنة. 

علينـا أن نسـلم بأنـه، كلمـا ازداد عـدد األشـخاص األفضـــل تعليمــا واألطــول عمــرا وصحــة، اســتطاع املســنون أن يقدمــوا، بــل 

قدموا، إسهامات للمجتمع أكثر مـن ذي قبـل. وبتعزيـز مشـاركتهم النشـطة يف اتمـع والتنميـة، ميكننـا أن نكفـل اإلفـادة علـى حنـو حممـود مـن 

مواهبهم وخربام الثمينة. وينبغي أن تتـاح للمسـنني الذيـن يسـتطيعون ويريـدون مزاولـة العمـل، الفرصـة للقيـام بذلـك؛ وينبغـي أن تتـاح للنـاس 

مجيعا الفرصة ملواصلة التعلم طوال سين حيام كلها. 

وبإنشـاء شـبكات داعمـة وبيئـات متكينيـة، ميكننـا أن نشـرك اتمـع األوسـع نطاقـا يف تعزيـز التضـــامن بــني األجيــال ويف مكافحــة 

إساءة املعاملة والعنف واالزدراء والتمييز ضد املسنني. 

وبتوفـري رعايـة صحيـة كافيـة ومعقولـــة الكلفــة، تشــمل تدابــري الصحــة الوقائيــة، نســتطيع مســاعدة املســنني علــى احلفــاظ علــى 

استقالهلم ألطول مدة ممكنة. 

لقد أتاحت السنوات العشرون املاضية عددا وافرا من الفرص اجلديدة اليت ينبغي أن تعيننا على حتقيق تلك األهداف. 

ولقـد مت التوصـــل، يف املؤمتــرات املعقــودة يف التســعينات، إىل التزامــات دوليــة جديــدة، كــان أوجــها األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

وتشكل هذه االلتزامات، يف جمموعـها، برنـامج عمـل لتحسـني حيـاة النـاس. إن بنـاء حيـاة أفضـل للمسـنني جيـب أن يكـون جـزءا ال يتجـزأ مـن 

جدول األعمال. 

وتتمثل الثورة العاملية اجليدة، اليت حدثت مؤخرا، يف اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات ومتكـني اتمـع املـدين. وهـذا أمـر ميكننـا مـن 

ـــى هــذه  بنـاء الشـراكات الالزمـة لتحقيـق جمتمـع لكـل األعمـار. ومـع أنـه تقـع علـى كـاهل احلكومـات املسـؤولية الرئيسـية إزاء املسـنني فـإن عل

احلكومات أن تعمل من خالل ائتالفات فعالة تشـمل كـل اجلـهات الفاعلـة: مـن املنظمـات غـري احلكوميـة إىل القطـاع اخلـاص، ومـن املنظمـات 

الدوليـة إىل املربـني واالختصـــاصيني الصحيــني وإىل، بــالطبع، مجعيــات املســنني أنفســهم. وآمــل يف أنكــم ســتبعثون برســالة أوســع إىل العــامل 

مؤداها: املسنون ليسوا فئة منفصلة. ذلك أننا سنكون مسنني ذات يوم، هذا إذا حالفنا احلظ. 

لقد أتيحت لنا فـرص رائعـة لتعزيـز تلـك الشـراكات – دعـوين إذا أشـر إىل مسـألة الشـراكات. إن علينـا أن نعـزز الشـراكات الـيت 

سـبق يل أن ذكرـا، يف مـا يتعلـق باجلمعيـة العامليـة للشـيخوخة – مـن خـالل منتـدى املنظمـات غـري احلكوميـة املعقـود هنـا يف نفـــس الوقــت يف 

مدريد واملنتدى العلمي الدوري الذي انتـهى منـذ قليـل يف فالنيـا. ويف مقدورنـا أن نعـزز هـذه الشـراكات. مـرة أخـرى، دعـوين أتوجـه بالشـكر 

إىل احلكومة اإلسبانية واىل اتمع املدين اإلسباين ملساعدتنا يف إمكان حتقيق هذا. 

ـــن أجــل الوصــول إىل  وإذا أخـذت التحديـات والفـرص املاثلـة أمامنـا بعـني االعتبـار، فـإنين واثـق مـن أنكـم سـتبذلون كـل جـهد م

خامتة ناجحة للمفاوضات املتعلقة بالوثيقة اخلتامية املعروضة على اجلمعية العاملية. 

وفيما حنن نفعل ذلك، آمل يف أن نبعث برسالة أوسع هي أن املسنني، كمـا قلـت مـن قبـل، ليسـوا فئـة منفصلـة. ذلـك أننـا سـوف 

نصبـح مسـنني يومـا مـا - - هـذا إذا أسـعدنا احلـظ. دعونـا إذا ننظـر إىل املسـنني ال علـى أـم أنـاس معزولـون عنـا، ولكـن علـى أـم هـم حنـــن 

مستقبال. ودعونــــــا نسلم بأن املسنني هم مجيعا أفراد، هلم احتياجات ولديهم مواطن قوة، ال فئة أفرادها متماثلون بسبب شيخوختهم.  
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ويف اخلتام، حيملين هـذا علـى اعـتراف أود أن أفضـي بـه إليكـم صبـاح اليـوم. لقـد بلغـت اليـوم الرابعـة والسـتني مـن العمـر. وعليـه 

�B، الــيت تطلــب، باســم كــل املســنني، وأقتبــس: هــل ســتحتاجون إيل، وهــل  e atles� ـــة البيتلــز أجـد أن بوسـعي أن أقتبـس أغنيـة لفرق

ستتطعمونين، عندما أبلغ الرابعة والستني؟ 

آمــل يف أن يكــون اجلــواب نعــم، ســتلىب للمســنني احتياجــام، ونعــم، ســتكون هنــاك حاجــة إىل املســــنني يف القـــرن احلـــادي 

والعشرين. 
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البيان الذي أدىل به خوسيه ماريا ُأثنار، رئيس حكومة إسبانيا ورئيس اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة 
 

أهـال بكـم يف إسـبانيا، إننـا حنـن، اإلسـبانيني، يشـرفنا كـل الشـرف حضوركـم، وأنكـم اخـــترمت أن تناقشــوا وتعتمــدوا، يف دولتنــا، 

خطة عمل، آمل أن تكون معلما تارخييا ومرجعا للقرارات اليت ستتخذ مستقبال بشأن القضايا اليت نوشك أن نتناوهلا.  

لقـد كـانت عديـدة األسـباب الـيت حـدت باحلكومـة اإلسـبانية إىل تقـدمي عرضـها بـأن يكـون مكـان انعقـاد هـذا احلـدث العـــاملي يف 

إسبانيا. 

إنـه، يف املقـام األول، مؤشـر علـى الـدور النشـط الـذي يـود بلدنـــا االضطــالع بــه يف املنتديــات الدوليــة حيــث جتــري املناقشــات  �

واألعمال دف حل املشاكل االجتماعية اليت حتظى باالهتمام العام. 

وتود إسبانيا، من خالل العرض الـذي قدمنـاه، أن تسـهم بصـورة مباشـرة يف إثـراء املناقشـة الـيت أثارـا عمليـة شـيخوخة السـكان،  �

اليت تشهدها بلدان كثرية، والنتائج اليت قد تترتب على هذه العملية يف أشد جماالت جمتمعاتنا تنوعا. 

والسبب األخري هو أننا مقتنعون بأننا، باستضافة هذا احلـدث، سـنتعلم مـن جتـارب البلـدان الـيت عاشـت احلالـة الـيت نواجهـها اآلن،  �

وبأننا سنمكِّن، يف نفس الوقت بلدانا أخرى، ذات جمتمعات شابة، من استباق األوقات اليت قد تواجهها هذه البلدان. 

ومنذ انعقاد اجلمعية العامليـة األخـرية للشـيخوخة يف فيينـا يف عـام ١٩٨٢، طـرأ علـى الـتركيب الدميغـرايف ملعظـم بلداننـا تغـري كبـري، 

بل إن شيخوخة جمتمعاتنا السكانية قطعت أشواطا كانت أسرع مما كان متوقعا. 

ففـي أقـل البلـدان منـوا، وإن كـان مـن غـري اجلـائز قطعـا الكـالم عـن الشـيخوخة، بـدأت تـربز بعـض األعـراض، الـيت يتسـىن لنـا مــن 

خالهلا التنبؤ حبصول حتول كبري يف جمتمعاا السكانية. 

ويف البلدان املتقدمة النمو، ما زلنا نشهد لعدد من الســنني زيـادة يف نسـبة املسـنني قياسـا إىل اتمـع السـكاين ككـل، فيمـا نـرى أن 

املسـنني عندنـا، حلسـن احلـظ، يعيشـون عمـرا أطـول بـاطراد. ويف البلـدان األوروبيـة، أو مـا يسـمى القـــارة املُســنة، لدينــا خــربة طويلــة يف هــذا 

الصدد. 

وبديـهي إذًا أن نتسـاءل حنـن، وال سـيما البلـدان الـيت مـا زالـت لديـها جمتمعـات سـكانية شـابة، عمــا إذا كــانت الشــيخوخة شــيئا 

سلبيا ينبغي جتنبه، أو عما إذا كانت الشيخوخة، على النقيض من ذلك، حتمل رسائل إجيابية توحي باألمل. 

والشيء األول الذي علي أن أقوله هو إنه ليس لدي إجابة ال لبس فيـها أو بسـيطة. ففـي احليـاة، ليـس العمـر، يف حـد ذاتـه، حسـناً 

أو سـيئا، كمـا أن الطفولـة ليسـت، يف حـد ذاـا، حسـنة أو سـيئة. فـاملراهقون يـودون أن يكـون لديـهم رجاحـة عقـل وخـربات البـالغني، وهــذا 

يشكل نضارة الشباب وحيويته. 

وللشـيخوخة أيضـا، يف اتمـع السـكاين ألي بلـد، جوانبـها اإلجيابيـة كمـا هلـا جوانـب أخـرى قـد ال تكـون علـى نفـس القـدر مــن 

اإلجيابية. 

والشـيخوخة يف اتمـع السـكاين الـذي يكـــون معــدل املواليــد فيــه كافيــا ويف طريقــه إىل حتقيــق جمتمــع ســكاين متــوازن ليســت 

كالشيخوخة يف جمتمع دد تسليم الراية فيه إىل اجليل التايل فضال عن ديدها بقاء هذا اتمع ووجوده. 
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والشـيخوخة يف جمتمـع سـكاين يتمثـل حـافزه يف تكييـف األسـرة علـى حنـو حـــر ومســؤول مبــا يتفــق واألحــوال املعيشــية اجلديــدة 

ليست كالشيخوخة اليت تقع جراء نقص يف السكان بفعل احلرب أو االغتراب القسري أو جائحة رهيبة كاإليدز مثال. 

وما من شك يف أن شيخوخة السكان عملية معقدة هلا أسباب كثرية ونتائج شىت عديدة. 

ـــد منــا – ظــاهرة  وبصـرف النظـر عـن الطريقـة الـيت ينظـر ـا إىل الشـيخوخة، فـإن الشـيخوخة هـي حقيقـة قائمـة حقـا لـدى العدي

جديدة ال سبيل إىل نكراا وتقتضي تغيريات عميقة وردودا حازمة من جانب هياكل اتمع ومؤسساته مجيعها. 

إنين ألري أن على املؤسسات عموما وعلـى احلكومـات خصوصـا أن تكـون واقعيـة وأن تكيـف إجراءاتنـا وفقـا ملـا يقـرره الشـعب 

على حنو حر ومسؤول، ال أن تسعى إىل التأثري على قراراا من أجـل أن جتعلـها متوافقـة مـع منـوذج لعلنـا كنـا حنـن، قـد خططنـاه سـلفا بطريقـة 

منطقية ومنظمة. على أننـا مـا نـزال مـع ذلـك مسـؤولني عـن العمـل، يف املقـام األول، مـن خـالل السياسـات التعليميـة واالجتماعيـة، لكفالـة أن 

جتسد تصرف الفرد، بصـورة عفويـة، علـى السـلوك املـدين املفعـم بـروح التكـافل، وال ينبغـي أن يكـون ذلـك ـرد احلاجـة إىل ميثـاق اجتمـاعي 

جيعل العيش يف وفاق وانسـجام أمـرا ممكنـا، ولكـن ينبغـي أن يكـون ذلـك أيضـا ألن النـاس، وهـذا هـو األهـم، ال حيققـون كـامل انسـانيتهم وال 

جيدون القيمة احلقيقية للحياة إال من خالل سلوكهم املدين. 

ـــاة يف جمتمعاتنــا وأن ال قيمــة لألســرة وأن ال رغبــة يف إجنــاب األطفــال وأن ال عنايــة باملســنني،  وعندمـا نـرى أنـه ال احـترام للحي

حينها نعلم أن هناك خلال مـا، وعندهـا يتعـني علينـا إذًا أن نعمـل بصـورة حامسـة ألن املشـكلة ليسـت هـي أن جمتمعنـا قـد أسـنى وشـاخ بـل إنـه 

أصبح ضعيفا أو معتال. 

وأما التحدي الذي يواجه العديد من البلدان فيتمثل يف تكييـف جمتمعنـا وفـق هـذا الواقـع اجلديـد، ويف أن نتنبـأ باآلثـار السـلبية الـيت 

ميكن أن تنشأ عن الشيخوخة ويف أن نقوم يف الوقت ذاته، بإزالة العقبات اليت حتول دون توازن جمتمعنا ومنوه بانسجام. 

وعلـى حنـو مـا يوحـي إلينـا شـعار هـذه اجلمعيـة العامليـة، فـإن علينـا أن نقـوم بصـورة مجاعيــة بتحقيــق تغيــري ثقــايف يســمح بإنشــاء 

�جمتمعات لكل األعمار�، ال يستبعد منه ال املُسن وال غري املُسن أيا كان بسبب نوع جنسه، أو صحته أو عرقه أو دينه. 

ويف وقتنا الراهن تتساوى امللكات العقلية للشخص الذي بلغ الستني من العمـر مـع امللكـات العقليـة للشـخص املتوسـط العمـر قبـل 

ــذا الظـرف اجلديـد شـاهدا علـى الـدور اهلـام الـذي ميكـن أن يضطلـع بـه املسـنون يف املـهن واحلـرف، أو يف السياسـة، أو  سنوات خلت. وميثل ه

يف احلياة االجتماعية، أو يف التدريب الفكري أو الثقايف. 

وجيب على البلـدان ذات اتمعـات السـكانية املسـنة أن تعـزز بـاطراد �الشـيخوخة النشـطة� مـن خـالل سياسـات الطـب الوقـائي 

ـــن اإلمكانــات البشــرية للمســنني، أن يســاعد يف  والتعلـم املتواصـل ومواعيـد العمـل املرنـة. ومـن شـأن هـذا كلـه، بصـرف النظـر عـن اإلفـادة م

مواجهة التكاليف اليت حيتمل أن تنشأ عن التركيب السكاين اجلديد. 

ويعترب البلد الذي ال يتيح للمسنني فيه الفرص للمشاركة النشطة بلدا يضيـع الفـرص. لكنـه يعتـرب، قبـل كـل شـيء، بلـدا حيـول بـني 

الكثريين من األشخاص املفيدين والقادرين وبني مواصلـة اإلسـهام يف رفـاه اآلخريـن وحيـول أيضـا بينـهم وبـني أن يدخلـوا علـى حيـام الشـعور 

بالرضا. وهذه ليست مسألة �أن جنعلهم يشعرون بـأم مفيـدون� قـدر مـا أـا مسـألة أن نقتنـع حنـن بـأم مفيـدون حقـا، وبـأن نتيـح الفرصـة 

هلم كي يربهنوا على ذلك. 



76 02-39749

A/CONF.197/9

ويتعـني علـى جمتمعنـا أن الـدور الـذي اضطلـع بـه املسـنون خـالل حيـام والـذي مـا زالـوا يسـتطيعون القيـــام بــه يتعــني تقديــر مــا 

يسـتطيعون فعلـه، ويتعـني، قبـل ذلـك كلـه، تقديرهـم حلقيقـة ذاـــم ذلــك ألن املســنني، شــأم يف ذلــك شــأن أي أنــاس آخريــن، أصحــاء أو 

مرضى، ينبغي النظر إليهم ال على أم أناس مفيدون فحسب وإمنا على أم أناس هلم قدرهم. 

ـــال، املوجــودة يف  وهـذا هـو السـبب يف أن األسـرة هـي مؤسسـة هامـة. ذلـك ألنـه يف األسـر، ومـن خـالل العالقـات مـا بـني األجي

األسر القائمة على املودة اليت تمخض خالصة، نستطيع أن نتعلم كيف نقدر الناس، مسنني أو شبانا، أصحاء أو مرضى، ملكنون ذام. 

وهذا هو السبب يف أن من األمهية البالغة أن تقدر احلكومات وتيسر العمـل الـذي تضطلـع بـه األسـرة، وأن تكـافئ عليـه علـى حنـو 

نزيه نافع، بكل تـأكيد، للمجتمـع عمومـا. وهـذا هـو السـبب يف أن مـن األمهيـة البالغـة أن تتعـاون احلكومـات مبوافـاة األسـر باملسـاعدة الالزمـة 

للعناية واالهتمام باملسنني، وبكفالة أن تتاح لألسر سبل احلصول على اخلدمات بشىت أنواعها، مبا يعينها على االضطالع مبهمتها. 

وفضال عن كفالة اإلدماج الكامل للمسنني الذين تزداد أعدادهم سـريعا، يف اتمـع، يتعـني علـى البلـدان الـيت تعـىن ـذه العمليـات 

أن تتنبأ مبا للشيخوخة من آثار على سياساا االقتصادية واالجتماعية والصحية. 

وكما يعلم الكثريون من احلـاضرين، تشـغل إسـبانيا منصـب رئاسـة جملـس االحتـاد األورويب. وبصفـيت رئيسـا هلـذا الـس، أسـتطيع 

أن أؤكـد لكـم أن شـيخوخة اتمـع السـكاين األورويب، وكـل التغــريات االقتصاديــة واالجتماعيــة الــيت تنطــوي عليــها هــذه العمليــة، تتمثــل، 

بصورة مباشرة أو غري مباشرة، يف العديد من مسارات العمل ذات األولوية اليت ننادي ا. 

ومن املستصوب لو أن اإلقرار بعمـق التغـريات احلاصلـة اآلن ال يقتصـر علـى البلـدان األوروبيـة ولكـن يشـمل كـل البلـدان اتمعـة 

ـــل هــذه التحديــات  هنـا ولـو أـا مجيعـا تسـتجيب هلـذه التغـريات علـى حنـو مسـؤول، متعاونـة فيمـا بينـها، حتـت إشـراف األمـم املتحـدة، لتحوي

اجلديدة إىل فرص تكفل التنمية املتكاملة تمعاتنا. 
 

السيد األمني العام، 

أو أن أزجي الشكر لألمم املتحدة ولكل من أبـدى تعاونـا يف جعـل عقـد هـذه اجلمعيـة العامليـة ممكنـا، علـى الفرصـة الـيت أحتتموهـا 

لنـا بـاجلمع مـا بيننـا ملناقشـة قصيـة علـى هـذا القـدر مـن األمهيـة. وإين لواثـق مـن املوافقـة، ـامش عريـض مـن توافـق اآلراء، علـى خطـــة العمــل 

الدولية اليت ستكون نرباسا تهتدي به سياساتنا يف العقود القادمة. 
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املرفق الثالث 
 

أنشطة موازية ومرتبطة 
 

مشـل برنـامج األنشـطة الـيت نظمـت مـع انعقـاد اجلمعيـة العامليـة الثانيـة للشـيخوخة سلسـلة مـن األحـداث الـيت وقعـت قبـــل اجلمعيــة 

العامليـة وأثناءهـا. وبالتسلسـل الزمـين، كـان احلـدث األول هـــو منتــدى فالنشــيا، تبعــه منتــدى املنظمــات غــري احلكوميــة املعــين بالشــيخوخة، 

وبرنـامج مؤمتـرات املـائدة املسـتديرة، واحلـوارات ٢٠٠٢، وسلسـلة مـن األنشـطة، روَّجـــت هلــا وكــاالت منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات 

احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والدول األعضاء والقطاع اخلاص. 

وقـد عقـد منتـدى فالنشـيا يف الفـترة مـن ١ إىل ٤ نيسـان/أبريـل يف مدينـة فالنشـيا اإلسـبانية. واجتمـع البحاثـة واألكـــادمييون علــى 

مدى أربعة أيام وناقشوا مسائل حبثية تتصـل بتطويـر السياسـات يف ميـدان الشـيخوخة واعتمـدوا برنـامج البحـوث يف الشـيخوخة للقـرن احلـادي 

والعشرين لدعم تنفيذ خطة العمل. وقـد قـدم هـذا املؤمتـر العلمـي، الـذي حفـل بـأكثر مـن مخسـمائة مشـارك، إسـهامات هامـة فنيـة يف املناقشـة 

ــة  العامـة ملسـائل الشـيخوخة أثنـاء اجلمعيـة العامليـة الثانيـة للشـيخوخة. وقـد تـال منظـم هـذا احلـدث تقريـرا أمـام الـدول األعضـاء يف اجللسـة العام

تناول نتائج املنتدى وما تكشف عن مستجدات. 

وبدأ منتدى املنظمات غري احلكومية املعين بالشيخوخة أعمالـه يف ٥ نيسـان/أبريـل وتزامـن مـع اجلمعيـة العامليـة خمتتمـا أعمالـه يف ٩ 

نيسان/أبريل. وقـد قـامت جلنـة تنسـيق مـن املنظمـات غـري احلكوميـة ضمـت منظمـات غـري حكوميـة وطنيـة ودوليـة بعقـد وتنظيـم هـذا التجمـع 

الدويل للمنظمات غري احلكومية. وقد حفـل مبـىن مركـز معـرض خـوان كـارلوس األول، اـاور لشـارع انعقـاد أعمـال اجلمعيـة العامليـة، بـأكثر 

مـن ٠٠٠ ٣ مشـارك وفـدوا مـن القـارات اخلمـس. وقـد عمـل هـؤالء بصـورة مكثفـة خـــالل اجللســات األربــع يف ١٧٠ حلقــة عمــل وحلقــة 

ــة للجمعيـة العامليـة يف ٩ نيسـان/أبريـل. وعنـد اختتـام منتـدى املنظمـات غـري  دراسية. وقد زار األمني العام املنتدى وألقى كلمة أمام اجللسة العام

احلكومية، ألقى أحد الرؤساء املشاركني كلمـة أمـام اجلمعيـة العامليـة وتـال فيـها خالصـة للنتـائج الـيت مت التوصـل إليـها بـني ممثلـي املنظمـات غـري 

احلكومية يف املنتدى. 

�حوارات �٢٠٢٠ كان هـذا هـو االسـم الـذي ُأطلـق علـى برنـامج اجتماعـات املـائدة املسـتدية الـيت نظمتـها احلكومـة اإلسـبانية. 

وقـد بـدأ الربنـامج يف ٨ نيسـان/أبريـل وتزامـن انعقـاده مـع انعقـاد جلسـات اجلمعيـة العامليـة الثانيـة املعنيـة بالشـيخوخة. وقـد كـانت هنـاك مثانيــة 

اجتماعات مائدة مستديرة تنـاولت مواضيـع شـىت ضمـت: مسـائل القضـاء علـى الفقـر، والشـيخوخة النشـطة ومسـائل األسـرة. وكـان مـن بـني 

املتكلمني بعض رؤساء صناديق منظومة األمم املتحدة وبراجمـها وممثلـون حكوميـون رفيعـو املسـتوى وأعضـاء يف أوسـاط البحـث والتعليـم فضـال 

عن ممثلني للمجتمع املدين. 

أما األحداث اجلانبية فقـد ضمـت مثانيـة أنشـطة نظمتـها مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة مـن مثـل معـهد األمـم املتحـدة لبحـوث 

التنميـة االجتماعيـة ومنظمـة التجـارة العامليـة ومنظمـة الصحـة العامليـة ومنظمـة العمـل الدوليـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي. وحضـرت هـــذه 

األحـداث الدوليـة منظمـات إقليميـة؛ فقـد نظـم مصـرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة واللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا حلقـات دراسـية خاصـــة مــا، 

وإضافـة إىل ذلـك، مثلـت مخـس شـركات خاصـة، نظمـت مخسـة أحـداث، القطـاع اخلـــاص. وأخــريا، قــامت عــدة دول أعضــاء، فضــال عــن 
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جمموعـة مـن املنظمـــات غــري احلكوميــة الدوليــة، منفــردة أو باالشــتراك مــع دول أعضــاء، باســتضافة ١٨ حلقــة دراســية واجتماعــات مــائدة 

مستديرة تزامن انعقادها مع اجلمعية العاملية الثانية املعنية بالشيخوخة. 
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