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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Corr.1و  A/67/449( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

حنو وضع صك قانوين دويل شامل متكامـل لتعزيـز ومحايـة حقـوق         - ٦٧/١٣٩
 وكرامتهم كبار السن

  
  ،إن اجلمعية العامة  

يف صـكوك  وااللتزامـات الـواردة     هومبادئـ  مقاصد ميثاق األمـم املتحـدة        تعيد تأكيد إذ    
  ، باملوضوعحقوق اإلنسان ذات الصلة

أن مجيع النـاس   ينص على )١( اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    أن  تأكيد  أيضا تعيدوإذ    
يولـدون أحــرارا متــساوين يف الكرامـة واحلقــوق وأنــه حيـق لكــل إنــسان التمتـع جبميــع احلقــوق     

العـرق أو اللـون    أو الـسن  سـاس علـى أ  دون متييـز مـن أي نـوع، كـالتمييز           املبينة فيـه  واحلريات  
ــوع  أو ــسياسي أو    ن ــري ال ــسياسي أو غ ــرأي ال ــدين أو ال ــة أو ال ــومي   اجلــنس أو اللغ األصــل الق
  االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر، أو

بكبـار الـسن، مبـن       تتـصل  مبـسائل    املتعلقـة  إىل مجيع قـرارات اجلمعيـة العامـة          وإذ تشري   
ــن ال   ــدءا مـ ــسنات، بـ ــيهم املـ ــرار فـ ــؤرخ ) ٢٤ - د (٢٥٤٢قـ ــانون األول١١املـ ــسمرب/ كـ  ديـ

بتعزيــز ومحايــة  املتعلقــة املتخــذة يف هــذا الــصدد إذ تــشري أيــضا إىل مجيــع القــرارات   و،١٩٦٩
 الــصادرة عــن الــس االقتــصادي واالجتمــاعي وجلنــة التنميــة   حقــوق كبــار الــسن وكرامتــهم 

  ،جلنة وضع املرأة، حسب االقتضاءواالجتماعية 

 ومبـادئ األمـم املتحـدة املتعلقـة     )٢( نتـائج اجلمعيـة العامليـة للـشيخوخة     عيد تأكيـد  توإذ    

 املتفـق عليهـا   ٢٠٠١  واألهـداف العامليـة يف جمـال الـشيخوخة لعـام       )٣(١٩٩١ بكبار السن لعام  
_______________ 

 ).٣ -د ( ألف ٢١٧القرار  )١(

منــشورات  (١٩٨٢أغــسطس / آب٦ -يوليــه / متــوز٢٦تقريــر اجلمعيــة العامليــة للــشيخوخة، فيينــا،  :انظــر )٢(
  ).A.82.I.16 املتحدة، رقم املبيع األمم

  .، املرفق٤٦/٩١القرار  )٣(
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نتـائج اجلمعيـة العامليـة الثانيـة      و)٥(١٩٩٢ الـشيخوخة لعـام   ب املتعلق واإلعالن   )٤(١٩٩٢ يف عام 

 بتعزيـز   مـا يتعلـق منـها     اصـة   خبتابعـة كـل منـها، و      ات الـيت أجريـت مل     ستعراضاالو )٦(للشيخوخة

  على أساس من املساواة واملشاركة،حقوق كبار السن ورفاههم 

 احلكومات وهيئات منظومـة األمـم املتحـدة    ها بأن اجلهود املختلفة اليت بذلت  وإذ تسلم   
منـذ اعتمـاد خطـة     القطاع اخلاص،وومية  املنظمات غري احلك   ذلك املعنية واتمع املدين، مبا يف    

زيــادة التعـاون والتكامــل وزيــادة   مــن أجـل ، )٧(٢٠٠٢ للــشيخوخة لعـام  عمـل مدريــد الدوليـة  
ــشيخوخة   ــوعي مبــسائل ال ــة    ملوتفهمهــاال ــاة   لتكــن كافي ــسن يف احلي ــار ال ــز مــشاركة كب تعزي

  ،وفعال و كاملعلى حن فيها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية وتعزيز فرصهم

 الــذي ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٢١ املــؤرخ ٦٥/١٨٢ إىل قرارهــا وإذ تــشري  
ميـع الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة      جلمفتـوح بـاب العـضوية     قررت فيه إنشاء فريـق عامـل     

 ــدف تعزيــز محايــة حقــوق اإلنــسان لكبــار الــسن عــن طريــق النظــر يف اإلطــار الــدويل القــائم  
، للتـصدي هلـا   وأفضل الطـرق  اليت حيتمل أن تنشأكبار السن وحتديد الثغرات   حلقوق اإلنسان ل  

ــها  ــضاء بطــرق من ــد    يف جــدوى وضــ ، النظــر، حــسب االقت ــصكوك واختــاذ مزي ــد مــن ال ع مزي
  التدابري، من

، ستزيد نـسبة سـكان العـامل الـذين تبلـغ أعمـارهم            ٢٠٥٠ بأنه، حبلول عام     وإذ تسلم   
، وإذ تسلم أيضا بـأن الزيـادة يف عـدد كبـار الـسن سـتكون          املائة يف ٢٠عاما أو أكثر عن      ٦٠
   وأسرع يف بلدان العامل النامي،أكرب

كبـار الـسن    يـة أغلب تقـدميها  تواصـل الـيت ميكـن أن    األساسية باملسامهة وإذ تسلم أيضا    
مـا يكفـي مـن الـضمانات والوسـائل واملـوارد       هلـم  من الرجال والنساء يف حياة اتمع إذا توفر     

كامـل يف  شكل كبـار الـسن بـ    يـشارك أن وبـضرورة   ممكن من الرعاية الـصحية  ستوى  أعلى م و
  ائدها،وعملية التنمية وأن جينوا قسطا من ف

نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة               تعيد تأكيد وإذ    
يـز حقـوق اإلنـسان     بتعزمـا يتعلـق منـها   اصـة  خبتابعـة كـل منـها، و      اليت جتـرى مل   ستعراضات  االو

   املساواة واملشاركة، منلكبار السن ورفاههم على أساس

_______________ 

)٤( A/47/339 ثالثلا، الفرع.  

  .، املرفق٤٧/٥القرار  )٥(

منـشورات األمـم     (٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ١٢-٨ ،تقرير اجلمعية العامليـة الثانيـة للـشيخوخة، مدريـد          :انظر )٦(
 ).A.02.IV.4املتحدة، رقم املبيع 

 .، املرفق الثاين١املرجع نفسه، الفصل األول، القرار  )٧(
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 تزايد اهتمام اتمع الدويل بتعزيز ومحاية حقوق كبار الـسن وكرامتـهم   وإذ يشجعها   

  يف أحناء العامل يف إطار ج شامل متكامل،

دة أن معظم معاهدات حقوق اإلنسان األساسية تشمل ضمنا التزامات عديـ        ب وإذ تقر   

إزاء كبار السن، ولكن اإلشارات الـصرحية إىل الـسن يف املعاهـدات الدوليـة األساسـية حلقـوق                   

ال توجـد سـوى صـكوك       وأنـه كبار الـسن    ل من هذا القبيل  اإلنسان نادرة، وأنه ال يوجد صك       

  قليلة تتضمن إشارات صرحية إىل السن،

املعــين بالــشيخوخة،  بتقــارير الفريــق العامــل املفتــوح بــاب العــضوية   وإذ حتــيط علمــا  

 حلقـوق اإلنـسان عـن حالـة حقـوق اإلنـسان         ة األمم املتحـدة الـسامي     ةترحب بتقرير مفوض   إذو

لتعزيـز نظـام احلمايـة الـدويل لكبـار       مكرسة اختاذ تدابري نص على ضرورة الذي   )٨(لكبار السن 

   وضع صك دويل جديد مكرس هلذه املسألة، مبا يف ذلك ،بطاءمن اإل دون مزيد ،السن

الـذي   املعـين بالـشيخوخة  بـاب العـضوية    املفتـوح   الفريق العامل   أن ينظر    تقرر  - ١  

 كجــزء مــن واليتــه أمــام مجيــع الــدول األعــضاء واملــراقبني يف األمــم املتحــدة، اســيكون مفتوحــ

، يف مقترحــات لوضــع صــك  ٢٠١٣مــن دورتــه الرابعــة املقبلــة الــيت ســتعقد يف عــام    اعتبــاراو

لتعزيز ومحاية حقوق كبار السن وكرامتهم، باالسـتناد إىل النـهج الكلـي املتبـع يف            دويل  قانوين  

املـساواة  و يف ميادين التنميـة االجتماعيـة وحقـوق اإلنـسان وعـدم التمييـز                املضطلع ا األعمال  

إسـهامات جملـس حقـوق اإلنـسان وتقـارير الفريـق العامـل         أخذبني اجلنسني ومتكني املرأة، مع    

ن عمليـــة مـــاإلســهامات املنبثقـــة  و التنميـــة االجتماعيــة وجلنـــة وضـــع املــــرأة وتوصــيات جلنـــة  

الـيت   )٧(٢٠٠٢لعـام  االستعراض والتقييم العاملية الثانية خلطة عمـل مدريـد الدوليـة للـشيخوخة           

  ؛ يف االعتبارةستجري خالل الدورة احلادية واخلمسني للجنة التنمية االجتماعي

وقـت ممكـن،    أسـرع أن يقدم إىل اجلمعية العامة، يف       الفريق العامل   إىل  تطلب    - ٢  

 العناصــر األساسـية الــيت يتعيـــن أن يتــضمنها صــــك قانونــــي   منــهامقترحـا يتــضمن مجلــة أمــور 

يـة  كاف بصورةاآلليات القائمة    تتناوهلاال   اليتلتعزيز ومحاية حقوق كبار السن وكرامتهم       دويل  

  ؛الدولية  من احلمايةا مزيدمما يستلزم

 الــدول وهيئــات منظومــة األمــم املتحــدة ومؤســساا املعنيــة، مبــا فيهــا    تــدعو  - ٣  

املعنيــة املنــشأة مبوجــب   يئــات اهلقــوق اإلنــسان و تتعلــق حباجلهــات املعنيــة املكلفــة بواليــات    

ليــة املهتمــة ــذا   املنظمــات احلكوميــة الدو واللجــان اإلقليميــة  وحقــوق اإلنــسان  معاهــدات 

ــبني يف الفقــرة     املــسنداملوضــوع، إىل اإلســهام يف العمــل   ــى النحــو امل ــق العامــل عل  ١إىل الفري

_______________ 

)٨( E/2012/51 و Corr.1. 
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ــة إىل املــسامهة، حــسب االقتــضاء،      ــة املعني ــدعو املنظمــات غــري احلكومي  اســتنادا إىلأعــاله، وت

  ؛)٩(طرائق املشاركة اليت اعتمدها الفريق العامل

يف  حبلـول دورتـه الرابعـة،      أن يقـدم إىل الفريـق العامـل           إىل األمني العام   تطلب  - ٤  

ات بـدعم مـن مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان وشـعبة الـسياس             حدود املوارد املتاحـة،     

األمانـة العامـة    يف  دارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية      التابعة إل  االجتماعيوالتنمية يف امليدان    

 جمموعـة ،  )هيئة األمم املتحدة للمـرأة    ( اجلنسني ومتكني املرأة     هيئة األمم املتحدة للمساواة بني    و

رة ــــة مباشــالــيت تتنــاول بــصفبالفعــل لــصكوك القانونيــة الدوليــة والوثــائق والــربامج املوجــودة  ا

ـــغــري مباشــرة حال  أو ــس ـ ــار ال ــربامج   ن، ــة كب ــائق وال ــصكوك والوث ــك ال ــا يف ذل ــة مب ــ املنبثق ن م

و االجتماعــات أو احللقــات الدراســية الدوليــة أو اإلقليميــة الــيت  مــؤمترات القمــة أ املــؤمترات أو

  عقدا األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية؛

 لفريق العامل التسهيالت الالزمـة ألداء     ل يوفر إىل األمني العام أن       أيضا تطلب  - ٥  

  هذا القرار؛ مبوجبإليه  املسندالعمل 

 إىل اجلمعيـة العامـة يف      التقرير املقدم  يضمنإىل األمني العام أن      ذلككتطلب    - ٦  

: متابعــة الــسنة الدوليــة لكبــار الــسن ”يف إطــار البنــد الفرعــي املعنــون  دورــا الثامنــة والــستني 

 معلومـات شـاملة   ‘‘التنميـة االجتماعيـة  ’’ مـن البنـد املعنـون      “اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة   

  .قرارعن تنفيذ هذا ال

  ٦٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢٠

  

_______________ 

)٩( A/AC.278/2011/2الفرع واو ،. 


