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  ر السن دعم حقوق آبا

  نحو معاهدة لالمم المتحدة

 
 

هذه الوثيقة لتنشيط الحوار حول انشاء معاهده جديدة لألمم المتحدة تهدف 

  تتعلق بحقوق آبار السن
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 مقدمة .1
 

مع التقدم  يتغير ال األمر الذي.نا على قدم المساواة ولدفنحن جميعا . نفس الحقوق شأنهم شأن الجميع  الكبار لرجال والسيداتل
  .بموجب القانون الدوليأية ورغم ذلك فان حقوق آبار السن بقيت غير مر. العمرفي 

  
التي تلزم  فان آبار السن غير معترف بهم صراحة ضمن القوانين الدولية 1اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنوبالرغم من 

فاقية الدولية لحماية حقوق تاإل"دولية واحدة فقط وهي  هناك معاهدة.الدول لتأمين وتوفير الحقوق لكافة الناس والحكومات 
ضمن خطة عمل مدريد حول  هنالك التزامات لكبار السن .التي تحرم التمييز بسبب العمر "أسرهم فرادأورين ل المهاجالعما

  .فقط على الحكومات لتنفيذها ًاأخالقي ًاهذه االلتزامات غير ملزمة قانونيا وبالتالي تفرض واجبتبقى  إنما)  MIPAA (التعمير
  
لسن من رجال وسيدات على آبار السن ضرورية لضمان حصول آبار ا مم المتحدة حول حقوقمن األمنبثقة معاهدة  إن

يمكن للحكومات ان يكون لها تشريعا واضحا واطارا متكامال للتوجيه  ،مقرر خاص لهذه المعاهدة دة نن خالل مسامو .حقوقهم
  .التعمير والشيخوخة حول ر السن على حقوقهم في مجتمعات تتجه باطرادوالدعم يمكنها من التاآيد على حصول آبا

  
شخاص ن تزداد اعداد األأومن المتوقع . يؤدي الى زيادة غير مسبوقة العداد آبار السن عالميا) الديمغرافي(السكاني ر التغي إن

 .للتصدي لهذا التمييز على الحكومات والمجتمعات ومتزايدًاًا الذين سيتأثرون من التمييز بسبب العمر وهذا سيولد ضغطا آبير
   .هذه الضغوطعلى السن يبقى افضل رد  دعم حقوق آبارن إ
  
ن إ. يتم التصديق على المعاهدات من قبل جميع الدول فان الدعم لن يكون آامال دون مساندة ودعم آبار السن انفسهم  وإذ

ات الحكومات حول خالل محاسبو من  ان تلعب دورا اساسيا لتحقيق هذا التوجه) هليو األأ( باستطاعة جمعيات المجتمع المدني
  .القرارات التي قد يتخذونها في هذه المجاالت لذلك نحن بحاجة الى دعمكم لهذا التوجه

  
  .عداد هذه النشرة لدعم وزيادة التفهم واذآاء الوعي حول ضرورة اصدار معاهدة دولية حول حقوق آبار السنإلقد تم 

ول حقوق آبار ح في النقاش رجاء الدنياأصحاب العالقة في مختلف أدوات لتفعيل دور براز الحجج واألإدف هذه النشرة الى ته
لقد تم . أآبر عدد ممكن من اللغات لىإ نحن ندعوا آافة الفرقاء لترجمة هذة النشرة .تفايقة الدوليةهذه اإل هميةأالسن وضرورة و

  .المعلومات من هذه النشرة لمزيد حد المنظمات المشارآة التي تتبنىأتصال بيرجى اإل –طار لتسهيل هذه العملية إتصميم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
لقد وثقت منظمة االمم المتحدة ترجمة . يعتبرقانونا ملزما في آافة دول العالم ،1948لحقوق االنسان الذس شرع عام ان االعالن العالمي  1

يرجى مراجعة . لغة ولهجة في العالم 300هذا االعالن في اآثر من 
www.ohchr.org/EN/UNHR/Pages/searchByLang.aspx 
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 ؟)الشيخوخة( التعمير وماه .2
 

جتماعية مهمة على آافة إو قتصاديةإعباء أذ يضع إات يلك احد اهم التحدانما يشكل آذ. ةنجازات البشريإهم أن التعمير هو من إ
  .الدول 

  
وستبقى هذه الشريحة . نحاء المعمورةأفي آافة ومفترض شكل آبير بعمر الستين ومافوق يتزايد  ان نسبة السكان الذين بلغوإ

هم  عداد منأن تزداد أمن المتوقع . طالة العمرإنخفاض الخصوبة وإخرى بسبب أي فئة عمرية أالعمرية على ازدياد مقارنة ب
وستكون هذه الزيادة  2050عام من مليارين في  أآثرالى  2000مليون نسمة في عام  600ما فوق من حوالي وين في عمر الست

  .ربعين القادمةضعاف في السنوات األأعداد ثالثة ن تتضاعف األأبشكل خاص في الدول النامية حيث من المتوقع 
  

أي (من آبار السن في الدول النامية  وفي الوفت نفسه ستصل نسبة آبار المسنيين % 80اآثر من سيعيش  م 2050فبحلول عام 
  2.العالم المتقدم الى مستويات مرتفعة جدافي ) 80من هم فوق ال 

  
 ايبقو  أن ادخلهم المادي مع تقدمهم في السن آما انهم بحاجة الى فرص عمل مناسبة اذا ارتأويحتاج آبار السن إلى دعم  

آما ان النسبة , الخدمات الطويلة االمد بما فيها ,  على رعاية صحية واجتماعية مناسبةآما انه يتوجب تامين حصولهم  .ناشطين
  .سن تشكل تحديا اآبر لصناع القراراالآبر من النساء في فئة آبار ال

  
سياسات لمعالجة هذه القضايا يعني الحكم  على الماليين من آبار السن بالفقر عوضا من االعتراف بدورهم الن النقص في إ

  .النشط وتقديماتهم االقتصادية االجتماعية للمجتمع واالسر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
 ةجعامر. افاق المستقبل ." شعبة السكان التابعة الدارة الشؤن االقتصادية واالجتماعية لالدارة العامة لالمم المتحدة: المصدر  2

   http://esa.un.org./unpp.م 2008عام 
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 )السياق (وضع حقوق آبار السن ضمن هذا المنظور  .3
  

  نسان؟ماهي حقوق اإل
  
 أوالجنس  ،اللغة، العرق ،الجنسية ،بغض النظر عن العمر ،نسان لمجرد آونه انسانن حقوق االنسان هي حقوق يكتسبها اإلإ

  .زيي تميأعن  بكرامة ومساواة بعيدًا تهن يعيش حياأنسان يستطيع اإل عندما تحترم هذه الحقوق. الكفاءة
  
لقد تطورت مفاهيم حقوق  .نسانيةومقبولة من الجميع وهي رآيزة مهمة لفهمنا لإل بها دوليًا معترفهي حقوق نسان ن حقوق اإلإ
والديني والسياسي وال توجد  رث الفلسفيواإل صولها في مجموعة واسعة من المفاهيم والتقاليدأنسان مع مرور الزمن ولها اإل

  .عليها مفاهيمها العالميةيسبل  وهذا مامفصلية واحدة لفهمنا الحالي لهذه الحقوق  حقبة
  

  ماهي حقوق آبار السن ؟
  

ن إ"حرار ومتساوون في الكرامة والحقوق أجميع البشر يولدون " نأنسان بولى من الشريعة الدولية لحقوق اإلتنص المادة األ
  .صغر منهم سناأحقوق آبار السن من رجال ونساء هي نفسها حقوق من آان : المساواة التتغير مع تقدم العمرهذه 

  
 الدولية التي تنص على حقوق اجتماعية ومدنية واقتصادية وسياسية ن حقوق آبار السن التزال غير محددة في المعاهدات إ
  .تربية والعمل والمشارآة في الحكموال كالتمّل مام القانون وحقأالحق للحماية  مثلةاأل منو
  
ن هناك أآما  –جتماعي من خالل معاش تقاعدي الحق في الضمان اإلأآبر مع التقدم في العمر آهمية أكتسب بعض الحقوق ت

 فتصبح غير محترمة مع التقدم في العمر آمثل الحصول ،صغر عمرًاأو ء شابًا أعندما آان المر حقوق قد آانت محققة سابقًا
  .جتماعيةعلى الخدمات الصحية واإل

  
  همية تعزيز وتأمين حقوق آبار السن؟أماهي  

  
حياة أفراد المجتمع منة آوآمن لهم حياة آريمة الئقة ن تؤأن حماية حقوق آبار السن البد إ .نسان تغير حياتهن حقوق اإلإ
  .خريناآل
  
نالحظ زيادة في حاالت  ،ومع الزيادة المتسارعة للتعمير نماإ. مر غير مقبولأية مجموعة في المجتمع هو أيز ضد مين التإ

دم المساواة مع على قوحترام إن معاملة آبار السن بإ .سباب الرئيسية لهذا التميزمن مواجهة األ رين لذلك البّديز ضد المعّميالتم
جيال ن األأن نتذآر بأهمية بمكان ألا منو ه،فراد المجتمع في تنميتأخلق الظروف المناسبة آي يشارك آافة ي صغر سنًاأمن آان 

  .الشابة اليوم ستشكل آبار السن في المستقبل
  

  ماهي العالقة بين التمييزالمبني على العمر وحقوق آبار السن؟
  
ختالف في العمر ن هذا التمييز الذي يبني على اإلإ). السن( يز ضد شخص ما بسبب العمرين التمييز ضد آبار السن هو التمإ

سف لأل.  الرجال والنساء من الكبارنتهاك حقوق إ نهأمن ش ن هذا التمييزإ. خر بسبب عمرهآ شكٍلبنسان يعامل اإلن أيعني 
وآذلك في  ؛الوطنيةوقليمية إلا ،جتماعية وآذلك في السياسات المحليةالزالت هذه الممارسات مقبولة في مختلف المستويات اإل

  .قطاع العمل
  

 منالسن سن من الرجال قد يختلفون عن آبارفان آبار ال. لسن ال يشكلون مجموعة واحدة متجانسة البد من التذآير بان آبار ا
ليس فقط على العمر  ويرتكز ،بعادد األومتعّد يضا مختلفًاأالسيدات فهم يعمرون بصورة مختلفة والتمييز الذي يواجهن به هو 

  .الثقافة والحياة الجنسية ،مستويات التعليم ،الفقر، العجز ،مكان االقامة ،العرق، الجنسعوامل أخرى آيضا على أفحسب بل 
  

  آيف تنتهك حقوق آبار السن؟
  

  :بما في ذلك ،نتهاك حقوق آبار السن بطرق عديدةيتم إ
  

  من التمييز  التحررحقوق آبار السن في 
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ام بسبب العمر دون احتر و قد يعاملونأفرص العمل  ،قد يحرم آبار السن من الرجال والنساء من الحصول على الخدمات
  .و مستوى العجزأوعوامل اخرى آالجنس 

  
  حقوق آبار السن من التحرر من العنف

  .ماديًا أو معنويًا ،نفسيًا ،جنسيًا ،السن من رجال ونساء العتداء قد يكون لفظيًاآبار آثيرا ما يتعرض 
  

  حقوق آبار السن في الضمان االجتماعي
ن عدم إ .جتماعيشكال الضمان اإلأو وجوه اخرى من أللحماية المالية مثل المعاش التقاعدي قد يفتقر العديد من آبار السن 

  .لى الفقرإسرهم أدنى قد يدفع العديد من آبار السن وأتوفير دخل 
  

  حقوق آبار السن في الرعاية الصحية
و قد يحصلون على أرفض عالجهم قد ُيو .جتماعية المناسبة بسبب سنهمقد اليحصل آبار السن على الرعاية الصحية واإل

  .دنى أو ذات جودة أخدمات غير آافية 
  

  )او في الحصول على عمل(حقوق آبار السن في فرص العمل 
نتهاآا لحقوق آبار السن في فرص إل ن هذا االمر يشّكإ .في بعض االحيان يعتبر آبار السن غير مؤهلين للعمل بسبب سنهم

حالة لزامية قوانيين اإلإالسن قد يجبرون على ترك عملهم بسبب ن آبار أآما  .اختيار العملن لكل شخص حق في إذ إ ،العمل
  .على التقاعد المرتكزة على سن العامل

  
  حقوق آبار السن في التملك والحصول على االرث 

وقد يجبر بعض  .العالم نحاءأعض زواجهن في بأرث إالنساء من حقهن في  ،و العرفيةأة منها يالقانون ،رثقد تحرم قوانين اإل
ف ك والتصّرلعدالة التمّل نتهاآًاإمر مالآها ويعتبر هذا األأرث زوجها ويستولون على إلحصول عى رملة في األا سرةد األفراأ

  .بالممتلكات 
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 نسانإلاالقانون الدولي لحقوق  .4
  
  نسان؟و القانون الدولي لحقوق اإلماه

  
هذا القانون بالعالقة بين الدولة  ىعنُي .نسان وجعلها قابلة للتنفيذلشرعنة حقوق اإل نسان نظامًاالدولي لحقوق اإليوفر النظام 
ذ تصبح ملزمة إ "الصلبة"تفاقيات عادة ما تسمى بالقوانين إو أنسان عدة معاهدات يضم القانون الدولي لحقوق اإل .والمواطن

وان . ن تعمد الى مراجعة قوانينها لتتناسب مع القوانيين الدولية أعلى آل دولة  حّتمما يم. عليهان يتم المصادقة أللدولة بعد 
ذا ما فشلت في مراجعة إمنتهكة لهذه القوانين وتعتبر الدولة مخالفة  .بنود االتفاقية الدولية ةتطبق سياسات وبرامج لتنفيذ آاف

  .تعارضا مع هذه البنوداذا حصل وألتتماشى مع االتفاقية الدولية قوانينها 
  

ويطلب من " تفاقية هيئة اإل"تسمى  –ن لجنة من الخبراء المستقلين كّووعادة ما ت ،لرصد حسن تنفيذها تفاقية نظامًاإن لكل أآما 
مراحل الدولة تعرض فيه هذه تفاقية لى هيئة اإلإم ن تعد وترسل تقريرا بشكل دوري ومنّظأتفاقية ما إ على آل دولة صادقت

. تفاقية من قبل الدولةوتقوم هذه الهيئة بمراجعة وفحص التقارير وتقديم توصيات لتطوير حسن تنفيذ بنود اإل .تفاقيةيذ بنود اإلتنف
  .و مخالفة القواعدأنتهاك الحقوق إمكان معظم هذه اللجان قبول والتحقيق في شكاوى فردية تتعلق بإن بأآما 

  
مم المتحدة للتعامل مع بما فيها قواعد األ ،توجه آيفية التعامل مع آبار السن من رجال ونساء" لينة"قوانيين  يضًاأهنالك آما أن 

قوق حأن وعلى الرغم من  .)MIPPA, 2002(خوخة ييد الدولية حول التعمير والشوخطة عمل مدر) 1991( آبار السن
وقد  .شرعيًا وليس ملزمًا خالقيًاأ وأ يبقى التزام الدول معنويًاذ إنها غير ملزمة قانونيا إفنسان هي من صلب التوصيات اإل
التزامات الدول تبقى مختلفة وغير متجانسة بين بعضها  ّنأم 2007شارت ردود الدول حول متابعة خطة عمل مدريد عام أ

  3.ك آبار السن في تطبيق خطة مدريدارشإق بما فيما يتعّلسّيالبعض ال
  

  تفاقيات الحالية؟اإل هل تكفي الحماية من خالل
  
نسان تشمل آافة تفاقية الدولية لحقوق اإلفاإل .نسانعام من خالل القوانين الدولية لحقوق اإل نة بشكٍلن حقوق آبار السن مؤّمإ

والمعاهدة الدولية للحقوق ) ICCPR, 1966(حقوق المدنية والسياسية لالمعاهدة الدولية ل ّنأآما . آان عمرهم يًاأالبشر 
  .آان سنهم يًاأعلى جميع الناس تسري ) ICESCR1966(ية فقاثصادية واالجتماعية  والتاالق

  
فاقيات تفاإل ،)سرهمأحقوق العمال المهاجرين وبق تعّليوهو ما (ستثناء واحد إتعتبر هذه الحماية آافية وبغض النظر عن  ا المنإ

ر الحماية لكبار السن توّف قليمية لحقوق االنسان الالمعاهدات اإل ّنأآما  .ساس السنأعلى ية التميز ندم قانوع الدولية ال تلحظ
  .بشكل منهجي وشامل

  
هناك فجوات معيارية ال تلحظ بعض جوانب حياة آبار السن في  ."فجوة معيارية"نه أنسان يعرف بن هذا النقص في حقوق اإلإ

مد ال تلحظ حقوق جتماعية والرعاية الطويلة األالمرافق اإلن المعايير الدولية حول الحقوق داخل إ مثًال، نسانقانون حقوق اإل
 ّنأآما  .دلزامية سن التقاعإلغاء إوالتخطيط القانوني للتقدم في السن و ؛لقى الرعايةتو الشخص الذي يأمي الخدمات آل من مقّد

  .لةجطلب مراجعة عاية والمساواة بين آبار السن من الرجال والنساء الذين هم تحت الوصاية تتنية القانوهلاأل
  

ن جمع إولذلك ف .قليميةتفاقيات الدولية واإلتحمي حقوق آبار السن هي مبعثرة ضمن عدد من اإل يالمعايير الت ّنألى ذلك إضف 
ليات الملزمة ون يفيد من خالل توضيح ماهية حقوق آبار السن والمسؤأحكام ذات الصلة ضمن نص واحد البد آافة األ
  .ل سابقا بالنسبة لحقوق المرأة والطفل والمعاقينوهذا ماحص، لحمايتها

  
  هل يستخدم القانون الدولي حاليا لحماية آبار السن ؟

  
وهذا ما يعرف  .و محمية من خالل القوانين الدولية الحاليةأالسن من الرجال والنساء ليست متناولة ر بان حقوق آإالواقع ففي 

  ". بالفجوة في التنفيذ"
عضاء الدول األ ّنأل عنها آما أما تطلب إيضاحات حول آبار السن او تس نسان  نادرًالتزامات حقوق اإلالراصدة إلالهيئة  ّنإف

بون في نظام الرصد المرحلي مغّي فكبار السن غالبًا .وضاع آبار السن في تقاريرها لهذه الجهات والهيئاتألى إما تشير  ًانادر
  .نسانعضاء حول سجل حقوق اإلاأل مم المتحدة حيث ترسل تقارير الدوللأل

                                                 
  .م2008فبراير  الخروج من الظالل) Helpage International(دراسة مؤسسة : المصدر 3 
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ن المكونات قد فشلت ألى إير دليل يش هوالوطنية السياسات والممارسات واستمرار وجود التمييز بسبب السن في القوانيين  ّنإ

  .مين حقوق آبار السن في قوانينها وميزانيتها وبرامجها وخطط التدريب لمقدمي الخدماتضفي ت
  

  آبارالسن؟ ماهو الدعم السياسي لحقوق
  
مريكا أن دول إف .قليميزدياد واضح ال سيما على المستوى اإلإلياته في آنسان ون الدعم السياسي لنظام جديد حول حقوق اإلإ

ضاف ت ةتكوالت جديدوفريقية تضع مسودة برن اللجنة اإلأآما  .قليمية لحقوق آبار السنإالالتينية تعمل بجد لصياغة معاهدة 
نسان ضمن شرعة مجموعة دول جنوب شرق نشاء وحدة لحقوق اإلإن أآما . فريقياأفي  والشعوبنسان الى شرعة حقوق اإل

   .سانحة لمراجعة حقوق آبار السن في هذه المنطقة فرصة قد توفر )ASEAN, 2008(سيا آ
  
لجنة التي تراقب عملية لقد قامت ال. مم المتحدةمن منظومة األضك جدل متزايد حول حقوق آبار السن من الرجال والنساء لهنا

بدعوة فريق عمل لوضع مسودة توصيات تتعلق بحقوق المرأة  (CEDAW) نواع التمييز ضد المرأةأاء آافة لغإتنفيذ معاهدة 
نتظام إعضاء بعض التوجه والمساعدة حول آيفية حماية حقوق المرأة المسنة وتشجيع إن هذا العمل قد يعطي الدول األ. المسنة

ياتها وولأم نسان مسألة حقوق آبار السن في سّلحقوق اإللمجلس  ستشاريةت اللجنة اإلضعلقد و .هذه القضاياالتقارير حول 
مين العام سيقوم األ ،خيرًاأو. فضل لضمان حماية هذه الحقوقم حول السبل األ2010وستقدم هذه اللجنة توصياتها في العام 

  .2010مم المتحدة في العام لأل 65لى الهيئة العامة الإمين حقوق آبار السن في تقريره السنوي ضة بتدمم المتحلأل
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 وما امكانها انجازه؟ –قية الماذا اتف .5
  

  لماذا نحن بحاجة التفاقية حول حقوق آبار السن؟
  

  :سباب الموجبة التاليةمم المتحدة حول حقوق آبار السن لألقية من األتفانحن بحاجة إل
  
  مر غير مقبولأساس السن هو أن التمييز على إ

لى ضرورة إ حتمًاوذلك سيؤدي . ساس السنألى زيادة التمييز على إن هذه الضغوط قد تؤدي إمع زيادة عدد آبار السن ف
  .مواجهة هكذا تمييز

  
   ر في حياة الناسان حقوق االنسان قد تغّي

فراد أمنة على قدم المساواة  مع غيرهم من آى التمتع بحياة آريمة ويساعد الناس عل نأشأنه  ن حماية حقوق آبار السن منإ
  .صغر سنًاأن من هم أنهم شأش ،حترامإن ممارسة هذه الحقوق سيتيح لكبار السن فرصة التعامل معهم بإ. عالمجتم

  
  ان القوانيين الدولية واالقليمية الحالية التعطي الحماية الكافية لحقوق آبار السن

نما لم يتم إ. ار للسناس دون اعتبخرى تفترض تطبيقها على آافة الننسان والمعاهدات الدولية األالدولي لحقوق اإلن القانون إ
و ذات أو آافية قوق آبار السن ولكنها غير شاملة أقليمية لحماية حإهنالك عدة معاهدات . لمنع التمييز بوضوحذآر السن 

  .منهجية واضحة
  

  ان والتنميةهنالك تالزم بين حقوق اإلنس
إضافة  ،اهي  تؤثر جميعأء الرابدإحترام والكرامة والمشارآة في إن احترام حقوق اإلنسان يؤدي إلى المزيد من التنمية حيث اإل

ن توفير الحماية لحقوق آبار السن من الرجال والنساء تسمح بخلق ظروف إ. الى األمان المادي لتحسين حياة ورفاهية الناس
لى إحترام لحقوق الناس سيؤدي حتما ن اإلإ. اقع الناس حولهموالمجال للمشارآة والمساهمة في تنمية واقعهم وفضل تتيح لهم أ

  .وشمولية وديمومًة نصافًاإآثر أمجتمعات 
  
   فضل للخدماتأنسان توفر معايير ن حقوق اإلإ

يد من الخدمات الصحية ن العدأذ إثره في الوصول لحقوق الناس أو ههميتهلي آما القطاع الخاص ألدراك القطاع األإيتزايد 
تفاقية الدولية التلزم بشكل قانوني سوى ن اإلأورغم  .هلية الغير حكوميةو الجمعيات األأعمال ية يوفرها قطاع األمنها والمال

  .ات تحترم حقوق آبار السنلمعايير واضحة حول تقديم خدم يضًاأهلي والخاص يحتاجون ن القطاعين األإمؤسسات الدولة ف
  

  تفاقية؟ن تفعله اإلأما عسى 
  

  والتمييز على أساس السن مكافحة التمييز ضد آبار السن
  
   :نأتفاقية ن بوسع اإلإ

 ؛ساس السنأتساعد على خفض مستويات التمييز على  
  

 ؛تفاقية سن قوانيين ضد التمييزتفرض على الدول التي صادقت على هذه اإل 
  

 ؛وجه التمييز الذي يعاني منه آبار السنأضواء على مختلف ط األتسّل 
  

 ؛آبار السن حقوقسس لتنشيط وعي المجتمع وتثقيفه في مجال ر األتوّف 
  

  .جيالوسبل تحسين التضامن بين األ) الديمغرافية(دعم جهود المجتمع لمواجهة التغييرات السكانية ت 
  

  تغيير في حياة الناس
  
  :نأتفاقية ن بوسع اإلإ

 ؛تساعد آبار السن على العيش بكرامة 
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ن إ ،ا معرفة وقوة وخبرةوذو أشخاصلى آونهم إ ن آبار السن هم ممن يستفيدون من صدقات الناسأر النظرة بتغّي 
  .تماسكا أآثرمما سيجعل المجتمعات  األجيالفي تحسين العالقة بين  سيساعدحترام لكبار السن زيادة اإل

  
  تالمسؤولياح يتوض

  
  :أنتفاقية ع اإلإن بوس

  ؛توفر الضوابط القانونية الضرورية لحماية حقوق آبار السن من خالل تشريعات دولية 
  

 ؛الواجب اتخاذها لحماية هذه الحقوق واإلجراءاتللمعايير  األدنىح ماهية هذه الحقوق وما هو الحد توّض 
  

 ؛الجهات تجاه آبار السن الدول وغيرها من تمسؤوليا تبرز 
  

  ؛المتحدة الخاصة بكبار السن األممدور خطة عمل مدريد ومبادئ  وإبرازستكمل ت 
  

 .حقوق آبار السن إبرازين الدولية الحالية من خالل دعم تنفيذ القوانت 
  

  )المساءلة( تحسين المسألة
  
  :نأتفاقية ن بوسع اإلإ

 ؛للدول فيما يتعلق بكبار السن ر نظام مراقبة ومساءلةتوّف 
  

 ،المخالفات تجاه حقوق آبار السنر نظام لتصحيح توّف 
  

غير والمنظمات  األهليومنظمات المجتمع المدني  األعضاءدول اري حاليا بين األمم المتحدة والع الحوار الجتشّج 
  .من خالل مراقبة وتقييم تنفيذ بنود االتفاقية,  أنفسهمالسن  رالحكومية والقطاع الخاص وآبا

  
    دليل لصياغة السياسات

  
  :اإلتفاقية أنإن بوسع 
 ؛وتوجيه سياسات صناع القرار إلرشاد ًاإطارتوفر  

  
  ؛تالقراراع الحصول على بيانات مبوبة حسب العمر لترشيد تشّج 

  
 ؛ز البرامج المرتبطة بالسنتعّز 

  
  ؛عدلأساعد الحكومات على رصد الموارد بشكل ت 

  
 ؛ع البرامج التي تعني بكبار السن بوجه خاصتشّج 

  
 ؛اإلنصافبمزيد من  اتعتماداإلصرف على تساعد الحكومات  

  
  ؛تساعد في تخصيص موارد اآبر للبرامج التي تفيد آبار السن بوجه خاص 

  
القضايا التي تهتم ستحداث برامج لتدريب العاملين والموظفين والسلطة القضائية وغيرهم من المعنيين بإتؤدي الى  

 ؛آبار السن
  

  .حماية صفوف آبار السنر الدليل للقطاع الخاص لكيفية توّف 
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 يفعل؟ إن بإمكانه وما –ر الخاص لماذا المقرِّ .6
  

و أموضوعية  أآانتق بكبار السن تتعّلالتي المتحدة مهمته دراسة ومراجعة التقارير  األممنه ر الخاص هو خبير تعّيالمقرِّ إن
  .اإلنسانى مجلس حقوق لإرسل هذه التقارير يو ،جغرافية

  
ن بوسع  المقرر الخاص لحقوق آبار إ. لكبار السن في تقاريرهم إشارةن يخصص المقررون الحاليون أي أ حاليًانه من النادر إ

. تى دخلت حيز التنفيذمتفاقية اإل هذهوآذلك . لتنفيذ بنود خطة مدريد األعضاءومساعدة الدول  اتواإلرشادن يقدم النصح أالسن 
أفضل حقوق آبار السن من خالل دراسة وتحليل وإعداد التقارير التي تشير إلى طبيعة واتساع  برز بشكٍلن ُيأبوسع هذا المقرر 
ن بمقدور هذا أآما  .جل حماية آبار السنأمن نتهاآات لهذه الحقوق ورفع التوصيات للحد من هذه المخالفات المخالفات واإل

  .ممن نطاق مسؤولياتهرون الحاليون لمعالجة حقوق آبار السن ضن يشجع المقرِّأالمقرر 
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 ؟ما يمكن ان تفعله .7
  

  .دعم واسع من الرأي العام في العديد من الدولدون تفاقية لألمم المتحدة تتعلق بحقوق آبار السن من إستحداث إمن الصعوبة 
  .به القيامقتراحات لما بوسع هذه المنظمات نا بعض اإلن هتجدو .في بلدانها مهمًا ن للمنظمات الغير حكومية  دورًاأآما 

  
  .تفاقياتلتزام آامل من قيادة المنظمة للعمل على استحداث هذه اإلإالحصول على ب البدء

  
  .لى اللغات المحليةإمواثيق األمم المتحدة ذات الصلة بما فيها هذه النشرة  ترجمة

  
  .تفاقيةاإل و العنف ضد آبار السن لتأآيد ضرورة هذهأ ، اإلهمالالمعاملة ءسو، حول التمييز جمع األدلة

  
 ،جتماعيةاإل ،هلية المحلية والوطنية السيما البيانات المتعلقة باألوضاع السكانيةآاديمية واألمن الموارد األ تحديد واالستفادةال
قليمية حول إر بيانات بلدانية وتوّف ة األمم المتحدةون السكان ضمن منظومؤدارة شإشارة بان وتجدر اإل. قتصادية والمعيشيةاإل
دارة السكان على إجتماعيو وإقتصادية أخرى على صفحة إوبيانات ، http://esa.un.org/unpp/index.aspكان على الس

ww.un.org/esa/population/unpp.htm  
    

  :تفاقية من خاللي العام لإلأاستراتيجية للحصول على دعم الر تنفيذووضع 
  

  ،منظمات المحاميين ،منظمات نسائية ،نقابات ،منظمات دينية ،منظمات الشباب(خرى أجتماعية إمع مجموعات  التواصل
  .جتماعيعتماد المتبادل واحتضان التضامن اإللتوفير اإل ...)الخ 

  
   .تفاقيةوضرورة هذه اإل ألهميةوآافة مستويات الدولة  اإلعالمجمعيتكم وغيرها من المنظمات ووسائل  أعضاء تثقيف 
 

 .لتشجيع الرأي العام على تبني حملتكم الستحداث هذه االتفاقية بسيط ر واحدااستعمال شعوالبحث 
  

  .مع مجموعات داعمة أخرى تشكيل تحالفات
  

  .والرأي العام تشبكة لتبادل المعلومات مابين المنظما خلق
 

  .اإلعالمومحرري الصحف وغيرهم من وسائل  البرقيووسائل التواصل  ،نترنتتفاقية من خالل اإلاإل إعالن
  
  .رد مناسب لهذه االجتهادات توسيعتفاقية والتي تحمل البعض على معارضة هذه اإل األسباب تحديد

  
  .لحقوق آبار السن حلفاءالتفاقية وغيرهم من صناع القرار السلطات المؤيدة لهذه اإل تحديد

  
  .االتفاقية داريين لدعم هذهلين اإلومع السلطات التشريعية وغيرها من المسؤ، الكتابة أو اإلجتماع تصالاإل
  

  .بلدالداخل وخارج األخرى المهتمة منظمات ال التطورات في بلدآم مع مشارآة
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 المراجع الخاصة باالتفاقية في منظومة االمم المتحدة .8
  .تفاقية جديدة لألمم المتحدة تتعلق بحقوق آبار السنإة لكل من يهتم باستحداث ين مطالعة ودراسة هذه المراجع هي ضرورإ
  

نما من الممكن الحصول على هذه المراجع آافة على الصفحة إخاصة لهذه المراجع لحاولنا قدر االمكان تحديد الصفحات القد 
  july09.asp-htsrig-older-convention-Ageconcern.org.uk/ageconcern/un :البرقية التالبة

 
حقوق اإلنسان آما من الممكن الحصول على آافة االتفاقيات المتعلقة بحقوق االنسان على الصفحة البرقية للمفوض السامي ل

   essionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspxwww.onchr.org/EN/Prof :على العنوان التالي
 
 

 الوثائق الرسمية لألمم المتحدة
  
  لغة أو لهجة  300هو متوفر في اآثر من  عالن الدولي لحقوق االنساناإل

www.onchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.acpx  
 

نحو مجتمع : قليمي الثاني للحكومات حول التعمير في بلدان امريكا الالتينية وجزر الكاريبيالمؤتمر اإل ،إعالن مدينة برازيليا
  ECLAC UN ،Dec 4-6-2007,وحماية اجتماعية تستند على الحقوقلكافة االعمار واالجيال 

  www.eclac.org/celade/brasilia2007 موجودة على هذه الصفحة نكليزية النسخة اال
  .وهي مؤتمر اقليمي يتضمن التزاما لدعم مسودة اتفاقية حول حقوق آبار السن ضمن منظومة األمم المتحدة

  
  .م2008ايلول سبتمبر  17-16دي جانيرو البرازيل في  ريوفي  عالن برازيلياإلمتابعة   ECLACجتماع إ

إجتماع يتضمن تقرير ملخص من المنظمة العالمية للتعمير حول هذا الجتماع المخصص لمتابعة تنفيذ اللتزامات التي اقرت في 
  م2007انون االول آبرازيليا في 

  
  م2009ايار مايو  22-20في بيونس ايريس األرجنتين من  عالن برازيلياإالثاني لمتابعة  ECLACجتماع إ

www.globalaging.org/agingwatch/events/regionals/eclac/rioreport2008.htm 
يتضمن تقرير ملخص من المنظمة العالمية للتعمير حول هذا الجتماع المخصص لمتابعة تنفيذ اللتزامات التي أقرت في إجتماع 

  برازيليا
  

ألمانيا بدعوة من إدارة الشؤون االجتماعية واالقتصادية  ،الذي عقد في بون "آبار السنحقوق " :ع فريق الخبراءجتماإتقرير 
  م 2009مايو  7-5في  التابعة لالمم المتحدة

http://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/egm/bonnog/report.pdf. 
  .64وقد اعد الخبراء التقرير الذي رفعه االمين العام لألمم المتحدة للهيئة العامة في دورتها ال

  
    .64دورتها ال للهيئة العامة في لألمم المتحدة تقرير االمين العام :متابعة المؤتمر العالمي حول التعمير والشيخوخة

    www.globalaging.org/agingwatch/GA/SGreport64.pdf 
تعزيز وحماية حقوق آبار السن من خالل تنفيذ االتفاقيات الدولية والسياسات  بأهمية قالتقرير يتعلالمرتكز الرئيسي لهذا 

  .يتضمن هذا التقرير توصية الستحداث اتفاقية جديدة لألمم المتحدة حول حقوق آبار السن - البلدانية واإلجراءات
  
  2002منظمة الصحة العالمية ، عالن تورنتو حول الوقاية من سوء معاملة آبار السنإ 

www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/alc_toronto_declarationen.pdf  
  .العمل لمكافحة والوقاية من سوء معاملة الكبار إلى اإلعالنيدعو هذا 

  
  :تحليل الوضع الحالي للقانون الدولي

  
الندوة الدولية حول  جادج، لندسي، معايير جديدةالقانون الدولي آليات حقوق اإلنسان والدعوة الى وضع : حقوق آبار السن
  .م2009 )آانون الثاني( يناير ،لندن ،حقوق آبار السن
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  )Schulte Roth & Zabel LLP( ة مكتب محاما أعدها ،عمير حول اتفاقية حقوق آبارالسنالمرآز الدولي للت تقرير
  . 2009) حزيران(يونيو , نيويورك

  
 Israel Doronتقريرا ااعد هذ حياة آبار السن اذا ما حصلت الموافقة على اتفاقية جديدة؟ هو الفرق الذي سيحصل في ما 

& Itai Apter ,2009) آانون الثاني( يناير ،لندن  
  

  .2008) تموز(ونيو ي 3في  Allard K. Loweinstein اعدها المتحدة حول حقوق آبار السن األمممسودة اتفاقية 
  
  

  بلدان مختلفةملخص القوانين والحقوق في 
  

  المتحدة   البرازيل واألمم, ملخص القوانين الدولية في آل من فيتنام
  .واسبانيا والبرتغال وجنوب أفريقيا,  األوروبيةمن الصين والهند والمجموعة  ملخص القوانين الدولية في آل

  الالتينية أمريكاتقرير حول حقوق آبار السن في 
   اإلفريقي حقوق آبار السن المنظار

  .حقوق آبار السن في الواليات المتحدة وآندا
  .أسياحقوق آبار السن في قارة 

  .النظرة القانونية:  أوروباحماية حقوق آبار السن في 
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  : هذه النشرة من قبل المنظمات التالية إعدادلقد تم 
  
  

 INPEA  الشبكة الدولية لمكافحة سوء معاملة الكبار

  IFAاالتحاد الدولي للشيخوخة                       

  ILC-US  المرآز الدولي للتعمير والشيخوخة

  IAGGاالتحاد الدولي لطب الشيخوخة والتعمير     

  IAHSA  الشبكة الدولية للتعمير والشيخوخة

 Help Age International  المنظمة الدولية لمساعدة المسنين

  GAA   المنظمة الدولية حول التعمير والشيخوخة

 Ade UK   المملكة المتحدة   –منظمة التعمير 

  AARP  الجمعية االمريكية
 
  

اللغة العربية الدآتور نبيل محي الدين قرنفل عضو مؤسس في  إلىترجمة هذه النشرة من اللغة االنكليزية  بإعمالقام 
  م2011يناير  18كبار السن في لبنان ونائب رئيس الشبكة العالمية لمكافحة سوء معاملة الكبار لدراسات ال مرآز
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