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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثالثة والثالثون
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  29أيلول/سبتمبر 2016
-5/٣٣

حقوق اإلنسان للمسنين

إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يسرتشددد ضي ددا بدداإلع ن الملدداملو قددوق اإلنسددان وبالمل ددد الدددوق ا ددا بددا قوق
االقتصدداديو واالجتماعيددو والثقافيددو وبالمل ددد الدددوق ا ددا بددا قوق املدنيددو والسيا دديو وبا اقيددو
الق دداع علددع أيددل ضشدديال التمييد بددد املدحضة وبا اقيددو حقددوق األشددذا ذوع اإلعاقددو وب ددا
من صيوك حقوق اإلنسان ذات الصلو،
وإذ يؤّكد من جديد إع ن وبحنامج عمل فيينا،

وإذ ي ل يف اعتبداه اإلعد ن السيا دو وة دو عمدل مدهيدد الدوليدو املتمللقدو بال ديذوةو
لملام  ،2002وأيل قحاهات اجلممليو الملامو األةحى ذات الصلو،
وإذ ي د ّكح بق دحاهع جملددس حقددوق اإلنسددان  23/21املددؤه  28ضيلددول /ددبتم 2012
و 20/24املؤه  27ضيلول /بتم  2013ب أن حقوق اإلنسان للمسنني،
وإذ ي د ّكح بق دحاهع جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان  1/5ب ددأن بن دداع مؤ س ددات ا ل ددس و2/5
ب د ددأن مدون د ددو قواع د ددد الس د ددلوك للميل د ددني بوالي د ددات يف إ د دداه اإلجد د دحاعات ا اص د ددو للم ل د ددس
املددؤهةني  18ح ي دحان/يونيدده  ،2007وإذ ي دددد علددع ضن ي دؤدع امليلددا بالواليددو واجبا دده وفقددا
هل ين القحاهين ومحفقي ما،
وإذ يححب بململ ا ب املستقل اململين بتمتل املسنني جبميل حقوق اإلنسدان وبملمدل ال حيد
الملامددل امل تددوع المل ددويو اململددين بال دديذوةو ،و ددو فحيد م تددوع ضمددام أيددل الدددول األع دداع يف األمددم
املتحدة ،من ضجل مل ي محايو حقوق اإلنسان للمسنّني ،وحييط علما مل التقديح بتقحيحي ما؛
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وإذ يندو بدداجل ود الددذ بد هلا الدددول لتحديددد ضف دل حيقددو لتمل يد محايددو حقددوق اإلنسددان
للمسددنني ،مددل محاعدداة خمتلددا املقرتحددات املقدمددو يف إ دداه ال حي د الملامددل امل تددوع المل ددويو اململددين
بال يذوةو ،مبا يف ذلك إميانيو إعداد صك قانوين متملدد األ حاف ب أن حقوق املسنني،
وإذ ينو ضي ا باعتماد ة و التنميدو املسدتدامو لملدام  ،)1(2030وي د ّدد علدع بدحوهة ضال
يتذلّا ضحد عن الحكب ،مبا ي مل كباه السن،
وإذ يسلّم باملسامهو األ ا يو الذ ميين ضن يق ّدم ا املسنون ،هجداال ونسداع ،فيمدا يتمللد
بتسي ا تمملات وحتقي ة و التنميو املستدامو لملام ،2030
وإذ ي حددع مددل التقددديح الت ددوهات املسددت دة علددع الصددمليد اإلقليمددو مددن ضجددل محايددو
و مل يد حقددوق اإلنسددان للمسددنني علددع ددو فملددال ،مثددل ا اقيددو البلدددان األمحيييددو مايددو حقددوق
اإلنسددان ليبدداه السددن ،وال و وكددول امللح د بامليثدداق األفحيقددو قددوق اإلنسددان وال ددملو ب ددأن
حقوق كباه السن يف ضفحيقيا ،كما اعتمدهتما الدول األ حاف في ما،
وإذ ي حددع ضن مددن املتوقددل ضن ي د داد عدددد األشددذا ال د ين بل د ضعمدداه م  60عامددا
ضو ضكث ددح ،يف ال ددرتة م ددا ب ددني ع ددامو  2015و ،2030بنس ددبو  56يف املائ ددو ،م ددن  901ملي ددون
ش ددذىل إ  1.4بلي ددون ش ددذىل ،وضن د د ال ي ددادة ددتيون األكد د واأل ددح يف بل دددان المل ددا
النددامو ،وإذ يس دلّم ب ددحوهة إي د ع ا تمددام ضك د للتحددديات ادددددة الددذ يواج ددا املسددنون ،مبددا يف
ذلك يف جمال حقوق اإلنسان،
وإذ يملددح عددن قلقدده إزاع ضشدديال التميي د املتملددددة الددذ قددد يتملددح هلددا املسددنون وشدددة
انت اه ال قح والمل لو يف ص وف ال ئو ال ملي و لل ايدو ،وال ديما املسدنّات واألشدذا ذوع
اإلعاقددات ،واملنحدددهين مددن ضصددل ضفحيقددو ،واملنتمددني إ ال ددملو األصددليو ،واملنتمددني إ ضقليددات
قومي ددو ضو إةني ددو ،ضو ديني ددو ول وي ددو ،و دديان األهي دداف ،واألش ددذا ال د ين يملي ددون يف ال دواه ،
وامل اجحين وال جئني ،وغ ذلك من ال ئات،
 -1يسددلم بددأن املسددنني يواج ددون عددددا مددن التحددديات ا اصددو فيمددا يتمللد بدالتمتل
حبقد ددوق اإلنسد ددان ،مبد ددا يف ذلد ددك يف جمد دداالت الوقايد ددو وا مايد ددو مد ددن الملند ددا واإلي د د اع ،وا مايد ددو
االجتماعيدو ،وال د اع والسددين ،وا د يف الملمددل ،واملسداواة وعدددم التمييد  ،والوصددول إ الملدالددو،
والتملليم ،والتدهيب ،والدعم الصدحو ،والحعايدو التسديينيو وال ويلدو األجدل ،والدتمللم مددى ا يداة،
وامل اهكو ،وإميانيو الوصول ،و و حتديات ينب و التصدع هلا علع وجه السحعو؛
 -2ي دّد علع بحوهة ا با هنج شدامل وجدامل إزاع هعايدو املسدنني ييدون مسدتداما
وقائمددا علددع حقددوق اإلنسددان ،وعلددع بددحوهة التنسددي بددني الق اعددات والسيا ددات واملؤ سددات
وا يومدات اإلقليميدو وادليدو يف أيددل محاحدل عمليدو الحعايدو ،بدددعا مدن الوقايدو والت د يل وإعددادة
__________
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التأ يل وحىت مححلو الحعايو التسيينيو وال ويلو األمد ،مبا يف ذلك الحعايو االجتماعيو وغ ا من
ا دمات ا تممليو؛
 -3ي ّكح ب حوهة ميافحو خمتلا ضشيال الملنا بد املسنني ،و و ظا حة وا ملو
االنت داه ددمل التمييد يف ا يدداة الملامددو والتمييد الل دوع والتمييد يف جمددال الملمالدو ،وعدددم إ احددو
الوصدول ،والمل لددو واإلمهددال واال ددت ل املدداق والملنددا البدددين والن سددو وا حمددان مددن االحتياجددات
األ ا يو ،ف عن االعتداعات البدنيو؛
 -4يؤكد من جديد ضن ال قح وانملدام ضمن الدةل ميدث ن شداغلني هئيسديني بالنسدبو
إ الملديددد مددن املسددنني وضن ددوف اململلومددات وا دددمات اال ت دداهيو ب ددأن مدددفوعات ال ددمان
االجتماعو واململاشات التقاعديدو والتذ ديط للتقاعدد يسد م يف دهع ة دح ال قدح عدن املسدنني ويف
ة ض مملدل الوقو يف ال قح وحاالت ال ملا واإلقصاع االجتماعو؛
 -5ي د دددد علد ددع ضن الت د دداوه مد ددل املسد ددنني بد ددحوهع لصد ددياغو واعتمد دداد د دحيملات
و يا ات تصل باحتياجاهتم وشواغل م ادددة؛
 -6يقددحّه متديددد واليددو ا ب د املسددتقل اململددين بتمتددل املسددنني جبميددل حقددوق اإلنسددان
ل رتة ة ث نوات ،من ضجل:
مواص ددلو قي دديم ن ي د اململ دداي الو ني ددو واإلقليمي ددو والدولي ددو ذات الص ددلو حبق ددوق
(ض)
ا قوق؛
املسنني ،وحتديد و بادل و مل ي ضف ل املماه ات املتمللقو بتمل ي ومحايو
( ) قدددق قحيددح عددن الت ددوهات والتحددديات وة دحات ا مايددو فيمددا يتملل د ب عمددال
حقوق املسنني ،مبا يف ذلك كمسامهو يف عمل ال حي الملامل امل توع المل ويو اململين بال يذوةو،
و قدق وصيات إ جملس حقوق اإلنسان يف ا الصدد؛
(ج) أددل و لددب و لقددو اململلومددات والب غددات املتمللقددو بانت اكددات حقددوق املسددنني
مدن الدددول وغ دا مددن املصدداده ذات الصدلو ،مبدا في ددا املسدنون واملنممددات املمثلددو هلدم وغ ددا مددن
اجل ات؛
اململلومات والب غات مل
منممات ا تمل املدين ،و بادل
نمدديم و يس د ودعددم قدددق ا دددمات اال ت دداهيو ،واملسدداعدة التقنيددو ،وبن دداع
(د)
املسنني إعماال فملاال؛
القدهات ،والتملاون الدوق ،لدعم اجل ود الو نيو الحاميو إ إعمال حقوق ّ
(ه) إذكد دداع الد ددوعو بالتحد ددديات الد ددذ ملد ددرت إعمد ددال حقد ددوق اإلنسد ددان للمسد ددنني
وباإل ام اإلجيايب للمسنني يف ا تمل ،و ويد م مبمللومات عن حقوق م؛
(و) التحاوه والت اوه مل الدول وغ ا من اجل ات اململنيو ،مبا في ا وكاالت األمدم
املتحدددة وبحاجم ددا وصددناديق ا ،وااليددات اإلقليميددو قددوق اإلنسددان ،واملؤ سددات الو نيددو قددوق
اإلنسان ،واألشذا املسنون ،ومنممات ا تمل املدين ،واملؤ سات األكادمييو؛
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(ز) التملداون مددل الدددول ،ومسدداعدهتا عنددد ال لدب ،لدددعم ن يد التددداب الددذ سد م
يف مل ي حقوق املسنني ومحايت ا؛
(ع) إدمدداج املنمددوه اجلنسدداين ومنمددوه اإلعاقددو يف عملدده املتصددل بواليتدده ،والتصدددع
ألشيال التميي املتملددة واملتقا ملو واجلسيمو الذ يتملح هلا املسنون؛
(ط) الملمددل بتنسددي وةي د مددل ال حي د الملامددل امل تددوع المل ددويو اململددين بال دديذوةو،
و ددائح اإلجد دحاعات ا اص ددو واألج د د ة ال حعي ددو التابمل ددو ل ددس حق ددوق اإلنس ددان ،و يئ ددات األم ددم
املتحدة ذات الصلو و يئات اململا دات ،مل ادع االزدواجيو الذ ال ل وم هلا؛
 -7ي لب إ أيل ا يومات ضن تملداون مدل ا بد املسدتقل ،ويددعو ا إ
امليلا بالواليو جبميل اململلومات ال حوهيو ذات الصلو بواليته؛

ويدد

 -8ي د د ّل أي د ددل اجل د ددات اململني د ددو ،مب د ددا في د ددا وك د دداالت األمد ددم املتح د دددة وبحاجم د ددا
وصددناديق ا ،وآلي ددات حق ددوق اإلنس ددان ،واملؤ س ددات الو ني ددو ق ددوق اإلنس ددان ،وا تم ددل امل دددين،
ويدعو الق ا ا ا واجل ات املا و والوكاالت اإلمنائيو إ التملداون اليامدل مدل ا بد املسدتقل
هبا؛
لتميني امليلا بالواليو من االب
 -9ي لب إ األمني الملام ضن حيح علدع إ د ال حيد الملامدل امل تدوع المل دويو
اململ د ددين بال د دديذوةو عل د ددع ق د دداهيح ا بد د د املس د ددتقل ،وفق د ددا لل ق د ددح ني  1و 3م د ددن قد د دحاه اجلمملي د ددو
الملامو  139/67املؤه  20كانون األول/ديسم 2012؛
 -10ي لب إ األمني الملام وم و األمم املتحددة السدامو قدوق اإلنسدان ويدد
بواليته علع و فملال؛
ا ب املستقل جبميل املواهد الب حيو والتقنيو واملاليو ال زمو ل ب
 -11يقحه ضن يبقو

املسألو قيد نمح .

اجللسو 38
 29ضيلول /بتم 2016
[اعتُمد بدون صويت].
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