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اإلدماج : تعميم مبدأ عدم إهمال أحد في التخطيط االستراتيجيحول بناء قدراتورشة 

االجتماعي لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة 

حقوق كبار السنأطر العمل العالمية و
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أهمية األطر العالمية 

ز على أطر تعتمد المقاربة القائمة على الحقوق  وتستعيض عن النموذج الذي يرك❑

اركة توفير الخدمات الصحية والرعاية االجتماعية، بما يضمن المساواة في المش

.  واالستفادة من جهود التنمية وعدم إهمال احد

أطر مختلفة تعكس طبيعة أولويات وقضايا كبار السن العابرة للقطاعات❑

اديـة بـالحقوق االقتصترسم هذه األطر غايات وأهدافاً تضمن تمتع كبار السن ❑

لتمييز ف واواالجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية والقضــاء على جميع أشكال العن

وملزمهم في ظل غياب صك دولي موّحد ضد

قتصادية االتفعيل هذه الحقوق يضمن إدماج كبار السن على المستويات االجتماعية و❑

والثقافية والسياسية



Page 3

أهم األطر العالمية التي تناولت حقوق كبار السن

1982 1991 1994 1999 2002 2006 2012 2015 2016 

خطة التنمية 

المستدامة لعام 

2030

توصية منظمة 

العمل الدولية رقم 

بشأن 202

األرضيات الوطنية 

للحماية 
الجتماعيةا

اتفاقية حقوق 

األشخاص 
ذوي اإلعاقة

خطة عمل 

مدريد الدولية 
للشيخوخة

:  21/2القرار 

اإلجراءات األساسية 

امج لمواصلة تنفيذ برن

عمل المؤتمر 
الدولي للسكان 

والتنمية

برنامج عمل 

المؤتمر الدولي 
ةللسكان والتنمي

مبادئ األمم 

المتحدة المتعلقة 

بكبار السن
46/91القرار

خطة عمل فيينا 
ةالدولية للشيخوخ

الخطة 

الحضرية 
الجديدة
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الخطة 
الحضرية 
الجديدة
2016 

خطة التنمية 
المستدامة 

2030لعام 

وصية ت
منظمة العمل 
الدولية رقم 

بشأن 202
األرضيات 
الوطنية 
للحماية
، االجتماعية
2012

ق اتفاقية حقو
األشخاص 
ذوي اإلعاقة 

2006

خطة عمل 
مدريد الدولية
للشيخوخة 

2002

اإلجراءات 
األساسية 
لمواصلة 
مج تنفيذ برنا
عمل 
الدولالمؤتمر

ي للسكان 
والتنمية، 
1999

برنامج عمل 
المؤتمر 
الدولي 
للسكان 
والتنمية 
1994

مبادئ األمم 
المتحدة 
بار المتعلقة بك

القرار )السن 
46/91)

المداخل

X X X X X X X ة المشاركة الفعال
في المجتمع 

والتنمية 
الشيخوخة )

(النشطة

X X المشاركة في 
صنع القرار

X X دعم عائالت 
كبار السن 

ومقدمي الرعاية

X X X ين تشارك الدعم ب
األجيال

X X تغيير الصورة 
النمطية وبرامج 

التوعية
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الحقوق االقتصادية

الخطة 
الحضرية 
الجديدة 2016 

خطة التنمية 
المستدامة لعام 
2030

ة وصية منظمت
العمل الدولية

202رقم 
بشأن 

األرضيات 
الوطنية 
للحماية

، االجتماعية
2012

ق اتفاقية حقو
األشخاص 

ذوي اإلعاقة 
2006

خطة عمل 
مدريد الدولية
للشيخوخة 

2002

اإلجراءات 
األساسية 

يذ لمواصلة تنف
برنامج عمل 

الدوليالمؤتمر
للسكان 

والتنمية، 
1999

برنامج عمل 
المؤتمر 

ان الدولي للسك
والتنمية 
1994

مبادئ األمم 
المتحدة 

ار المتعلقة بكب
القرار )السن 

46/91)

المداخل

X X الحماية من 
الفقر والجوع 

(سوء التغذية)

X X X X X ضمان الدخل
والحماية 

االجتماعية

X X X X X االستقاللية 
حيازة )المالية 

المسكن 
واألرض 

واالستفادة من 
الخدمات 
(المصرفية

X X X X الحماية من 
العنف واإلهمال 

والتمييز

X X X الحماية في 
حاالت 

الطوارئ 
واالزمات
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الحقوق الثقافية

الخطة 
الحضرية 
الجديدة
2016 

خطة التنمية 
المستدامة 

2030لعام 

ة وصية منظمت
العمل الدولية

202رقم 
بشأن 

األرضيات 
الوطنية 
للحماية

، االجتماعية
2012

ق اتفاقية حقو
األشخاص 

ذوي اإلعاقة 
2006

خطة عمل 
مدريد الدولية
للشيخوخة 

2002

اإلجراءات 
األساسية 

يذ لمواصلة تنف
برنامج عمل 

الدوليالمؤتمر
للسكان 

والتنمية، 
1999

برنامج عمل 
المؤتمر 
الدولي 
للسكان 
والتنمية 
1994

مبادئ األمم 
المتحدة 

بار المتعلقة بك
القرار )السن 

46/91)

المداخل

X X X X تهيئة بيئة 
صديقة لكبار 

إمكانية )السن 
الوصول، البنى

...(التحتية،

X X X السكن المالئم

X X X ريب التعليم والتد
وتكنولوجيا 
المعلومات

X X X X X الوقاية من 
االمراض 
والخدمات 

عالصحية للجمي

X تدريب وتأهيل
مقدمي الرعاية 

طب )الصحية 
(الشيخوخة
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مقاربة جديدة ومختلفة: خطة عمل مدريد الدولية

بحضور 2002اعتُمدت خالل الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة عام ❑

دولة عربية19دولة بينها 162

ضايا كبار اإلطار الدولي األكثر شموالً واألكثر تخصصاً فيما يتعلق بق❑

السن

كة المساواة في المشارمقاربة قائمة على الحقوق تضمن لكبار السن ❑

واالستفادة من جهود التنمية

انطالق عملية المراجعة الرابعة -مراجعة دورية كل خمس سنوات❑
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(تابع)مقاربة جديدة ومختلفة : خطة عمل مدريد الدولية

ثالثة توجهات ذات أولوية❑

تهيئة بيئة تمكينية داعمةاهتوفير الخدمات الصحية والرفكبار السن والتنمية

oي المشاركة النشطة في المجتمع وف
التنمية

oالعمل وشيوخة قوة العمل

oرالتنمية الريفية والهجرة والتحض

o الوصول إلى المعرفة والتعليم

والتدريب

oالتضامن بين األجيال

oالقضاء على الفقر

o تأمين الدخل والحماية

الضمان االجتماعي /االجتماعية
والوقاية من الفقر

oحاالت الطوارئ

o تعزيز الصحة والرفاه طوال

الحياة

oية توفير خدمات الرعاية الصح

للجميع وعلى قدم المساواة

o تدريب مقدمي الرعاية

والمختصين الصحيين

oالصحة العقلية لكبار السن

oكبار السن واإلعاقة

oالسكن والبيئة المعيشية

oالرعاية ودعم مقدمي الرعاية

oاإلهمال وسوء المعاملة والعنف

oالصور المتعلقة بالشيخوخة



شكرا  

عدم إهمال كبار السن ليعيشوا شيخوختهم بكرامة


