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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/432( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[

 متابعة اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة - ٦٢/١٣٠
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــاإذ تـــشري  ــؤرخ٥٧/١٦٧ إىل قرارهـ ــانون األول١٨ املـ ــذي٢٠٠٢ديـــسمرب/ كـ  الـ

 )٢(٢٠٠٢ الدولية املتعلقة بالشيخوخة لعـام وخطة عمل مدريد)١(أيدت فيه اإلعالن السياسي
 بـأمور الـذي أحاطـت فيـه علمـا٢٠٠٣ديسمرب/ كانون األول٢٢ املؤرخ٥٨/١٣٤وقرارها

 كـانون١٦  املـؤرخ٦٠/١٣٥قراريهـالطريـق لتنفيـذ خطـة عمـل مدريـد وريطـة اعدة منها خ
 ،٢٠٠٦ديسمرب/ كانون األول١٩ املؤرخ٦١/١٤٢ و٢٠٠٥ديسمرب/األول

فربايــر/ شــباط١٣ املــؤرخ٤٢/١ إىل قــرار جلنــة التنميــة االجتماعيــة تــشري أيــضاوإذ 
  الذي قررت فيه اللجنة استعراض خطة عمل مدريد وتقييمها كل مخس سنوات،)٣(٢٠٠٤

فربايـر/ شـباط١٧ املـؤرخ٤٤/١لجنـة قـررت يف قرارهـاال أنوإذ تضع يف اعتبارهـا 
ــدأ ا)٤(٢٠٠٦ ــةلـــدورة أن تبـ ــتعراض ول األوىل العامليـ ــيمالالسـ ــامتقيـ ــا٢٠٠٧ يف عـ  يف دورـ

  دورا السادسة واألربعني،يف ٢٠٠٨اخلامسة واألربعني وأن ختتتمها يف عام
 
 

_______________

  ورات األممـمنش (٢٠٠٢أبريل/ نيسان١٢-٨تقرير اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة، مدريد،)١ (
 .، املرفق األول١ الفصل األول، القرار،)A.02.IV.4املتحدة، رقم املبـيع 

  . املرجع نفسه، املرفق الثاين)٢(
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، :انظــر )٣( ــائق الرمسي ــم٢٠٠٤الوث ،(E/2004/26) ٦، امللحــق رق

 .الفصل األول، الفرع هاء
 . الفصل األول، الفرع جيم،(E/2006/26) ٦، امللحق رقم٢٠٠٦ املرجع نفسه، )٤(
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 ،)٥( بتقرير األمني العاموإذ حتيط علما 
بناء القدرات من أجل القضاءل  أكربا أن تويل اهتماماحلكومات على تشجع - ١ 

 قــضايا الــشيخوخة يف مراعــاةتعمــيمعــن طريــقاملــسنات، اصــةعلــى الفقــر بــني املــسنني، وخب
ــة، ــة الوطني ــر وخطــط التنمي ــى الفق ــدرجواســتراتيجيات القــضاء عل ــسياساتأن ت ــةال  املتعلق

خلطـةوتقييمها يف استعراضها مراعاة قضايا الشيخوخة تعميم الرامية إىلهوداجلبالشيخوخة و
  ويف استراتيجياا الوطنية؛)٢(٢٠٠٢  لعامعمل مدريد الدولية املتعلقة بالشيخوخة

 أنه من الضروري، استكماال للجهود اإلمنائيـة الوطنيـة، تعزيـز التعـاونتؤكد - ٢ 
الدويل من أجل دعم البلدان النامية يف تنفيذ خطة عمل مدريد، مـع التـسليم يف الوقـت ذاتـه،

 بأمهية املساعدة وتوفري املساعدة املالية؛
القـــائم علـــىنـــهجال أن تـــشارك بـــصورة فعالـــة يف بالـــدول األعـــضاءيـــب - ٣ 

ستعراض وتقيـيم خطـة عمـل مدريـد، وذلـك ااملشاركة واملنطلق من القاعدة الذي يستند إليه
 أفـضل املمارسـات وتقـدمي تقـارير عـنعتمـاد ومجـع البيانـات وااآلراء منـها تبـادل عـدةبسبل

 ؛٢٠٠٨يف عام ربعني السادسة واألادورجلنة التنمية االجتماعية يفذلك إىل
ــة التابعــة لألمــم املتحــدة علــىتــشجع - ٤  ــةدمــج اللجــان اإلقليمي ــائج الوطني  النت

 ضالعةمـن خمتلـف املنـاطق الـاملـسننيلالستعراض والتقييم، بطرق منها إشراك ممثلـي منظمـات
  من القاعدة؛القائمة على املشاركة واملنطلقةمباشرة يف عملية االستعراض والتقييم

إجراء مـشاورات بـاحلكومات إىل تنفيذ سياسـاا املتعلقـة بالـشيخوخةتدعو - ٥ 
التنميـة االجتماعيـة، مبـا حيقـق املـصلحةأصحاب املصلحة والـشركاء يف مع املعنيني من شاملة

 املتمثلة يف امتالك زمام السياسات الوطنية وبناء توافق اآلراء؛
وطنيـة الراميـة إىل إقامـة شـراكاتجلهـود الااتمع الدويل علـى دعـمتشجع - ٦ 
ــة ومؤســساتىقــوأ ــا يف ذلــك منظمــات املــسنني واألوســاط األكادميي  مــع اتمــع املــدين، مب

ــة والقطــاع اخلــاص، يفل قدمــة اجلهــات املهــاالبحــوث واملنظمــات األهليــة مبــا في ــةلرعاي حماول
  بقضايا الشيخوخة؛املتعلقةلمساعدة يف بناء القدراتل
نظومة األمم املتحدة، كـل منـهايف متمع الدويل والوكاالت املعنية اتشجع - ٧ 

تـوفري التمويـل ملبـادرات البحـوث ومجـعالراميـة إىلجلهـود الوطنيـةادعـمضمن واليته، علـى
ــات ــن أجــل فهــم االبيان ــشيخوخة م ــة بال ــا شــيخوخة املتعلق ــيت تطرحه ــرص ال لتحــديات والف

_______________

)٥( A/62/131. 
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القـضايادق وأكثر حتديدا عنعلومات أمب زويد صانعي السياسات، وت على حنو أفضلالسكان
 اجلنسانية والشيخوخة؛

 الوطنيـة علـىات لتنميـة القـدرهـاهودجالـدول األعـضاء علـى تعزيـز تشجع - ٨ 
 خـالل عمليـة االسـتعراض والتقيـيم، وتـدعوت الـيت حتـددةولويـات التنفيـذ الوطنيـالتصدي أل

ــدول األعــضاء الــيت مل تنظــر بعــد ــدرجييال ــة القــدرات يــشمليف يف اتبــاع ــج ت ــد تنمي   حتدي
األولويات الوطنية وتعزيز اآلليات املؤسسية وإجراء البحوث ومجع البيانات وحتليلها وتـدريب

 يف ميدان الشيخوخة إىل أن تقوم بذلك؛ما يلزم من املوظفني
شجيعاحلاجة إىل بناء قدرات إضافية على الصعيد الـوطين مـن أجـل تـتؤكد - ٩ 

وتيسري تنفيذ خطة عمل مدريد، وتشجع يف هذا الصدد احلكومات على دعم صندوق األمـم
ــة ــشؤون االقتــصادية واالجتماعي ــشيخوخة مــن أجــل متكــني إدارة ال يفاملتحــدة االســتئماين لل

  إىل البلدان، بناء على طلبها؛ املقدمةساعدةزيادة املاألمانة العامة من
 الـيت متكـن الظـروفيئـةل، حـسب االقتـضاء، علـى  باحلكومات العميب - ١٠ 

 واحلمايـة لألشـخاص عنـد تقـدمهم يف الـسن وتقيـيمرعايةاألسر واتمعات احمللية من توفري ال
خفــض معــدالت العجــز، علــى أســس تــشمل نــوع اجلــنس ولمــسننيحتــسن احلالــة الــصحية ل

 والوفاة بينهم؛
الراميـةو يف اجلهـود اجلاريـةسننياملـحالـة مراعـاة ضرورةعلىتكرر التأكيد - ١١ 

 األهــداف الــواردة يف إعــالن األمــمة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــاإىل حتقيـق األهــداف اإلمنائيــ
 ؛)٦(أللفيةلاملتحدة

 جلنــة التنميــة االجتماعيــة بــأن تــضمن مــداوالت دورــا الــسادسةتوصــي - ١٢ 
، مبـا يفخطـة عمـل مدريـدوتقيـيماض نتائج الـدورة األوىل السـتعر٢٠٠٨واألربعني يف عام

 خـالل الـسنوات اخلمـس األوىل مـنحتديد ما أحرز من تقدم ومـا صـودف مـن عقبـاتذلك
 عملية التنفيذ؛

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورـا الثالثـة والـستنيتطلب - ١٣ 
 واألربعـنيبعةجتماعية يف دورا الساتقريرا عن تنفيذ هذا القرار وأن يقدم إىل جلنة التنمية اال

الستعراض والتقييم، يشتمل على إطار اسـتراتيجي للتنفيـذلعمليةأولتقريرا عن حتليل نتائج
 حتديــد، مـن أجـل٢٠٠٢يـستند إىل حتليـل األنـشطة الوطنيـة الـيت مت االضـطالع ـا منـذ عـام

_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )٦( 



A/RES/62/130

4

ون الــدويل مــن أجــل دعــم أنــشطة يف املــستقبل وحتديــد تــدابري للتعــا العامــةأولويــات الــسياسة
 .التنفيذ الوطنية

 ٧٦اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨

 


