
كبار السن في العالم العربي

الواقع الراهن وآفاق الحماية والتمكين  

ية لغربي آسيا لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعحلقة نقاشية تنظم بالتعاون بين مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان اإلقليمي للشرق األوسط  و

2022أكتوبر /تشرين األول 3اإلثنين، 



النقاط الرئيسية التي سنتعرض لها فيما يلي

1948 - السن كبار حقوق حول األرجنتين مبادرة•

2010 – اإلنسان حقوق منظور من بالمسنين لالهتمام الفعلية البداية•

 حقوق ميعبج السن كبار بتمتع المعني اإلنسان حقوق لمجلس المستقل الخبير•
2013 – اإلنسان

السن كبار وحقوق اإلنسان لحقوق الراهنة الدولية واآلليات الصكوك•

السن كبار بحقوق الخاصة اإلقليمية الصكوك•

والمناقشات التعليقات•



1948 -مبادرة األرجنتين إلعالن حول حقوق كبار السن 

 كبار لحقوق إعالن مشروع )1948( الثالثة دورتها في العامة للجمعية األرجنتين قدمت
  في بالحق تتعلق مواد عشر اإلعالن تضمن السن،

السكنالمساعدة
الملبسالغذاء
المعنوية الصحة رعايةالبدنية الصحة رعاية
العملالترفيه

االحتراماالستقرار
 وبحث فيه للنظر اإلعالن مشروع واالجتماعي االقتصادي للمجلس العامة الجمعية أحالته وقد

.عليها تعرض الخصوص بهذا دراسة تقديم إمكانية
 من زمالال السياسي الدعم على السن كبار لحقوق إعالن باعتماد الخاص المقترح يحصل ولم

.المتحدة األمم جانب من الشأن بهذا دولي كصك واعتماد لتطويره األعضاء الدول



2010 -البداية الفعلية لالهتمام بالمسنين من منظور حقوق اإلنسان 

 182/65 رقم قرارها بموجب العامة الجمعية قررت 2010 ديسمبر/األول كانون 21 في•
: هدفب المتحدة األمم في األعضاء الدول لجميع العضوية باب مفتوح عامل فريق إنشاء

 ائمالق الدولي اإلطار في النظر طريق عن السن لكبار اإلنسان حقوق حماية تعزيز
 بلبس لسدها، الطرق وأفضل الممكنة الثغرات وتحديد السن لكبار اإلنسان لحقوق

 من مزيد واتخاذ الصكوك من مزيد وضع جدوى في االقتضاء عند النظر منها
.التدابير

 الدولية مدريد عمل لخطة العامة الجمعية اعتماد الفريق هذا إنشاء هذا سبق وقد•
 عمل خطةو ،)1991( السن كبارب المتعلقة المتحدة األمم ومبادئ ،)2002( للشيخوخة

  .)1982( للشيخوخة الدولية فيينا



 جهابرام في تدمج أن على الحكومات السن بكبار المتعلقة المتحدة األمم مبادئ دعت وقد هذا
:مبادئ الوطنية

 المشاركة االستقاللية

  الذات تحقيق الرعاية

والكرامة

 وقد اآلن حتى العمل في مستمر بالشيخوخة المعني العضوية المفتوح العامل الفريق زال وما
  :بينها من السن بكبار المتعلقة والقضايا الحقوق من مجموعة درس

  التمييز؛ وعدم المساواة في الحق•

؛االستقاللية في الحق•

  الذاتي؛ التسيير على القدرة في الحق•



؛واإلهمال واإلساءة واالستغالل للعنف التعرض عدم في الحق•

  الملطفة؛ الرعاية على الحصول في الحق ذلك في بما الصحة، في الحق•

  الئق؛ معيشي مستوى في الحق•

 العمل؛ سوق إلى والوصول العمل في الحق•

؛االجتماعي والضمان االجتماعية الحماية في الحق•

  والدعم؛ والرعاية االجتماعية للحماية األدنى الحد في الحق•

  والدعم؛ الرعاية في الحق•

.القدرات وبناء الحياة مدى والتعلم والتدريب التعليم في الحق•



2013 - الخبير المستقل المعني بتمتع كبار السن بجميع حقوق اإلنسان

 بارك بتمتع المعني المستقل الخبير والية اإلنسان حقوق مجلس أنشأ 2013 عام في
 :تهوالي وتتضمن اإلنسان، حقوق بجميع السن

؛السن اركب بحقوق المرتبطة والدولية واإلقليمية الوطنية المعايير تنفيذ تقييم•

؛ايتهاوحم الحقوق هذه بتعزيز المتعلقة الممارسات أفضل وتعزيز وتبادل وتحديد•

المسنين؛ حقوق بانتهاكات المتعلقة والبالغات المعلومات وتلقي وطلب جمع•

 ناءوب التقنية، والمساعدة االستشارية، الخدمات تقديم ودعم وتيسير تنظيم•
القدرات؛

الصلة؛ ذات التوصيات ورفع الحماية وثغرات والتحديات التطورات عن تقرير تقديم•

.دالصد هذا في العامة والجمعية اإلنسان حقوق مجلس إلى سنوي تقرير تقديم•



 قبلها ومن ،ماهلر كلوديا السيدة 2020 مايو/أيار في تأسيسها منذ الوالية هذه بمهام وكلف
.ماتي - كورنفيلد روزا السيدة

 قوقح بجميع السن كبار بتمتع المعنية المستقلة الخبيرة والية إطار في وقدم
:ابينه من والقضايا الحقوق من عدد تناولت التي التقارير من العديد اإلنسان

؛الرعاية في وحقهم الذاتي االستقالل في السن كبار حق•

 حقوق خصي فيما القائم القانون تنفيذ تعتري التي والثغرات الفضلى الممارسات•
؛السن لكبار اإلنسان

 ارلكب اإلنسان حقوق على االصطناعي والذكاء المساعدة التكنولوجيا تأثير•
؛السن

 في نالس لكبار اإلنسان حقوق وحماية السن، لكبار االجتماعي االقصاء تأثير•
؛الطوارئ وحاالت الكوارث حاالت



؛السن بكبار المتعلقة البيانات في القصور وأوجه الثغرات•

؛السن كبار ضد التمييز•

؛السن لكبار اإلنسان حقوق على كورونا جائحة تأثير•

؛المسنات منها تعاني التي والتمييز المساواة عدم أوجه•

 الجنائية العدالة سياقات في حريتهم من المحرومين السن كبار حالة•
؛الرعاية وأوضاع بالهجرة المتصل واالحتجاز

.الالئق السكن في السن كبار حق•

 بحقوق المرتبطة رالمعايي تنفيذ بتقييم معنية المستقلة الخبيرة أنه بالتنويه وجدير
 اإلنسان لحقوق القائم الدولي اإلطار في النظرب معني العامل الفريق فيما اإلنسان

.لسدها الطرق وأفضل الممكنة الثغرات وتحديد السن لكبار



 كبار تمتع بمدى العناية بوالية كلفتا نااللت المستقلتان الخبيرتان قامت عملهما إطار وفي هذا
 المسائلو القضايا من العديد إلى تقاريرهم في االنتباه بلفت اإلنسان حقوق بجميع السن

:بينها من الهامة

 الرعايةو الصحة :مثل مجاالت في :حياتهم في السن كبار ضد للتحيز الضارة اآلثار•
 ادواالستبع والتقاعد، العمالة المعاملة، وسوء للعنف وخضوعهم األجل، الطويلة

.المالية واألنشطة االجتماعي،

 من أخرى الأشك تفاقم في السن كبار ضد المتحيزة المواقف بها تسهم التي الكيفية•
 ،الصحية والحالة واإلعاقة االجتماعي النوع أساس على تقوم المساواة عدم أوجه

.األسباب من ذلك وغير االقتصادي، - االجتماعي والوضع اإلثني، واألصل

 فئة رهمباعتبا السن كبار مع السن كبار ضد المتحيزة والممارسات المواقف تتعامل•
  .تنوعهم يراعي ال نحو على متجانسة



الصكوك واآلليات الدولية الراهنة لحقوق اإلنسان وحقوق كبار السن

 التي عامةال بالضمانات االحتجاج ويمكنهم اإلنسان، حقوق بجميع التمتع السن لكبار يحق بالطبع•

  .اإلنسان حقوق معاهدات تكفلها

 ةخاص أهمية ذات حقوق صريح بشكل أحيانا اإلنسان لحقوق الدولية المعاهدات بعض تتضمن•

.الشيخوخة سن في االجتماعي الضمان في الحق مثل السن لكبار

 ضالتعر بعدم صريح ضمان أي يوفر ال اإلنسان لحقوق القائم الدولي اإلطار أن من الرغم على•

 على يقع هبأن صريح التزام أي على ينص وال السن، كبار ضد التحيز أساس على تمييزية لمعاملة

 بهعواق ومواجهة السن كبار ضد التحيز على للقضاء فعالة تدابير باتخاذ التزام الدول عاتق

 إلى ىيرق ألنه السن كبار ضد للتحيز بالتصدي ملزمة الدول إن القول يمكن أنه إال .التمييزية

 أساس لىع التمييز على بالقضاء الدول المعاهدات بعض وتلزم السن، أساس على التمييز مستوى

  .السن أساس على التمييز يشمل ما وهو "آخر وضع" أي



 ال يثح ،صريح بشكل السن كبار الغالب في اإلنسان لحقوق الدولية المعاهدات تذكر ال•

  لكوذ ،المحظورة التمييز أسباب من كسبب السن في التقدم إلى صريحة إشارة توجد

  لمادةا أسرهم، وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية االتفاقية باستثناء

1)1(.

 ال نساناإل لحقوق المتحدة األمم صكوك في المحظورة التمييز ألسباب النموذجية فالقائمة•

 لكل تكفل اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 2 فالمادة :السن إلى صريحة إشارة تتضمن

 يزالتمي سيما وال" نوع أي من تمييز دونما اإلعالن في عليها المنصوص الحقوق فرد

 روغي السياسي الرأي أو الدين، أو اللغة، أو الجنس، أو اللون، أو العنصر، أساس على

 دوتر ."آخر وضع أي أو المولد، أو الثروة، أو االجتماعي، أو الوطني األصل أو سياسي،

.األخرى اإلنسان حقوق صكوك شبيهة صيغ



 لسنا أساس على التمييز أن اآلن المقبول من بات أنه إلى اإلشارة، سبق كما الرغم، على•

 لصلةا ذات القانونية السوابق أن إال ،"آخر وضع أي" بسبب التمييز نطاق ضمن يندرج

 ضد للتحيز ديللتص ذلك على كبير بشكل باالستناد المختلفة اآلليات تقم ولم نسبيا، قليلة

.السن كبار

 ،نساناإل لحقوق الدولية اآلليات قبل من السن كبار حقوق لتناول المكرس الجهد يرق ولم•

 ةوالمتماسك الشاملة المعالجة يكفل مستوى إلى وكثافته، وحجمه طبيعته حيث من

 من معينة جوانب متفاوت بشكل تناولت وقد .السن لكبار اإلنسان لحقوق والمستدامة

 عمقالت مدى وتفاوت السن، أساس على التمييز ظاهرة من أو السن لكبار اإلنسان حقوق

 أصدر وقد .الوقت بمرور الواحدة اآللية وداخل خرىأل آلية من المسائل هذه تناول في

  ،وصالخص بهذا عامة وتعليقات توصيات اإلنسان لحقوق الدولية المعاهدات لجان بعض



 إلى يلةقل إشارات سوى الشامل الدوري االستعراض عن المنبثقة التوصيات تتضمن ال كما•
.اإلعاقة ذوي من السن كبار فيهم بمن السن، كبار

 السن لكبار اإلنسان حقوق تناول في نشاطا اإلنسان لحقوق الدولية المعاهدات لجان وأكثر•
 ثقافيةوال واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة هما والمثابرة، الجوهر حيث من

  .المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية واللجنة

 تعليقها ةوالثقافي واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة اعتمدت ،1996 عام ففي•
  ماك السن، لكبار والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق بشأن )1995(6 رقم العام

  .الحقةال عامةال هاتعليقات في السن بكبار الصلة ذات المسائل إلى تطرقت

  مرق العامة توصيتها المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة اعتمدت كذلك•
 راتكبي حالة تناولت وأيضا اإلنسانية، حقوقهن وحماية السن كبيرات بشأن )2010(27

.الالحقة العامة توصياتها بعض في السن



 لالعما ألوضاع للتصدي التوصيات من عدد الدولية العمل منظمة اعتمدت جانبها ومن•
:منها السن، كبار

والورثة؛ والشيخوخة العجز إعانات بشأن )1967(131 رقم التوصية
المسنين؛ العمال بشأن 162 رقم التوصية
.االستخدام إنهاء بشأن )1982(166 رقم التوصية

  في اناإلنس حقوق لمجلس قدمته تقرير في اإلنسان لحقوق السامية المفوضية خلصت وقد•
 المعاهدات اهتمام دائرة خارج عام بشكل تزال ال وشواغلهم السن كبار أن إلى 2022

.اإلنسان لحقوق األساسية والممارسات

 ال ساناإلن بحقوق المتعلقة القائمة الصكوك أن إلى التقرير نفس في المفوضية أشارت كما•
  .صراحة السن بكبار المتعلقة الجديدة القضايا تعالج

 نخراطاا تعكس ومستمرة ومنهجية متسقة عملية توجد  ال أنه إلى المفوضية تقرير نوه وكذلك•
.السن اسأس على والتمييز السن لكبار اإلنسان بحقوق المتعلقة المسائل معالجة في حقيقيا



 بجميع السن كبار بتمتع المعنيتان والسابقة الحالية المستقلتان الخبيرتان اتفقت وأيضا
 حقوق ةوحماي لتعزيز ومتكامل شامل دولي قانوني صك إلى االفتقار أن على اإلنسان حقوق

  :يلي ما إلى نظرا هامة عملية آثار عليه تترتب وكرامتهم السن كبار

 بها رشدتست تنظيمية مبادئ تبلور ال أنها عن فضال متناسقة، غير القائمة األنظمة إن•
والسياسات؛ العامة التدابير في الحكومات

 نظرال في الجديدة التطورات االعتبار في تأخذ ال اإلنسان لحقوق العامة المعايير إن•
السن؛ كبار يخص فيما اإلنسان لحقوق

 السن؛ كبار تجاه الدول التزامات توضيح الصعب من•

السن؛ كبار عام بوجه تتجاهل اإلنسان حقوق معاهدات رصد إجراءات إن•

 ندو يحول الذي األمر كافية، بصورة الشيخوخة قضايا تبرز ال الراهنة الصكوك إن•
.فعاال إدماجا السن كبار إدماج ثم ومن السكان تثقيف



الصكوك اإلقليمية الخاصة بحقوق كبار السن

 حيز ودخلت ،2015 عام في السن لكبار اإلنسان حقوق لحماية األمريكية البلدان اتفاقية اعتماد تم•

.األمريكية البلدان منظمة في عضو دولة 35 أصل من فيها أطراف دول ثمان وهناك 2017 في النفاذ

 يف السن كبار بحقوق المتعلق البروتوكول األفريقية الوحدة منظمة إطار 2017 عام في اعتمد كما•

  .بعد اذالنف حيز يدخل لم أنه غير ،والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي بالميثاق الملحق أفريقيا

 حقوقل ةالمتخصص االتفاقيات أن توضح واإلقليمي الدولي الصعيد على التجربة أن بالتنويه وجدير

 فاقيةاالت تحميها التي للفئة اإلنسان حقوق إعمال في للنظر وملفتة ملموسة مساهمة ساهمت اإلنسان

 لسنا لكبار اإلنسان لحقوق يخصص ملزم دولي بوضع المطالبة في متزايدة مطالب وهناك الصلة، ذات

 امالك تمتعا السن كبار تمتع ضمان في وكبيرة فريدة مساهمة يسهم أن ذلك شأن من أن اعتبار على

 مطالبة هناك وكذلك .يوجهونها التي الخاصة التحديات من معالجة ذلك في بما اإلنسانية، حقوقهم بجميع

.السن كبار بحقوق مناسب نحو على اإلنسان لحقوق القائمة اآلليات تعنى بأن



التعليقات والمناقشات

نقاط للنقاش

 بحقوق خاصة اتفاقية وضع على للعمل والمعارضة الداعمة الحجج•

السن؛ لكبار اإلنسان

السن؛ كبار حقوق دعم في المدني المجتمع منظمات دور•

السن؛ كبار حقوق دعم في اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات دور•

 حقوق مدع في القضائية والتنفيذية التشريعية المختلفة السلطات دور•

.السن كبار




