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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون

 من جدول األعمال 3 البند

 2016أيلول/سبتمبر  29اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
 حقوق اإلنسان للمسنين -5/٣٣  

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ يسرتشد 
بدداإلع ن الملدداملو  قددوق اإلنسددان وبالمل ددد الدددوق ا ددا  بددا قوق  وإذ يسرتشددد ضي ددا   

افيدددو وبالمل دددد الددددوق ا ددا  بدددا قوق املدنيدددو والسيا ددديو وبا  اقيدددو االقتصدداديو واالجتماعيدددو والثق
قددوق األشددذا  ذوع اإلعاقددو وب   ددا الق دداع علددع أيددل ضشدديال التمييدد  بددد املددحضة وبا  اقيددو ح

 من صيوك حقوق اإلنسان ذات الصلو،
 فيينا، عمل وبحنامج إع ن جديد من يؤّكد وإذ 
اإلعد ن السيا دو وة دو عمدل مدهيدد الدوليدو املتمللقدو بال ديذوةو  وإذ ي ل يف اعتبداه  

 ، وأيل قحاهات اجلممليو الملامو األةحى ذات الصلو،2002لملام 
 2012 دددبتم  /ضيلدددول 28املدددؤه   21/23بقدددحاهع جملدددس حقدددوق اإلنسدددان  حوإذ يددد كّ  
 ب أن حقوق اإلنسان للمسنني، 2013 بتم  /ضيلول 27املؤه   24/20و
 5/2ب دددأن بنددداع مؤ سدددات ا لدددس و 5/1ن اإلنسدددا حقدددوق جملدددس بقدددحاهع حيددد كّ  وإذ 

لميل ددددددني بواليددددددات يف إ دددددداه اإلجددددددحاعات ا اصددددددو للم لددددددس لب ددددددأن مدونددددددو قواعددددددد السددددددلوك 
امليلدددا بالواليدددو واجبا ددده وفقدددا   ؤدع، وإذ ي ددددد علدددع ضن يددد2007يونيددده /ح يدددحان 18 املدددؤهةني

 ،ي ماهل ين القحاهين ومحفق
ال حيد  بملمدل بململ ا ب  املستقل اململين بتمتل املسنني جبميل حقوق اإلنسدان و  وإذ يححب 

أيددل الدددول األع دداع يف األمددم ضمددام م تددوع فحيدد   ددو و الملامددل امل تددوع المل ددويو اململددين بال دديذوةو، 
 مل التقديح بتقحيحي ما؛ ، وحييط علما  للمسّنني مل ي  محايو حقوق اإلنسان ضجل  مناملتحدة، 
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بدداجل ود الددذ  بدد هلا الدددول لتحديددد ضف دل  حيقددو لتمل يدد  محايددو حقددوق اإلنسددان و  يندوإذ  
خمتلددا املقرتحددات املقدمددو يف إ دداه ال حيدد  الملامددل امل تددوع المل ددويو اململددين مددل محاعدداة للمسددنني، 

 صك قانوين متملدد األ حاف ب أن حقوق املسنني،إعداد بال يذوةو، مبا يف ذلك إميانيو 
د علدع بدحوهة ضال وي ددّ  ،(1)2030باعتماد ة و التنميدو املسدتدامو لملدام ينو  ضي ا  وإذ  

 ،كباه السنمبا ي مل  يتذّلا ضحد عن الحكب، 
 مدا يتمللد ، فيونسداع   ، هجداال  املسنونم ا باملسامهو األ ا يو الذ ميين ضن يقدّ  سّلميوإذ  
 ،2030تسي  ا تمملات وحتقي  ة و التنميو املستدامو لملام ب
محايدددو  مدددن ضجدددلالت دددوهات املسدددت دة علدددع الصدددمليد اإلقليمدددو  ي حدددع مدددل التقدددديحوإذ  

مايددو حقددوق  ا  اقيددو البلدددان األمحيييددو مثددل علددع  ددو فملددال،  لمسددننيو مل يدد  حقددوق اإلنسددان ل
ال و وكدددول امللحدد  بامليثدداق األفحيقددو  قدددوق اإلنسددان وال ددملو  ب دددأن و اإلنسددان ليبدداه السددن، 

 ا،مالدول األ حاف في ما اعتمدهت كماحيقيا،  يف ضف كباه السنحقوق  
عامدددا   60عددددد األشددذا  الددد ين  بلددد  ضعمددداه م ضن يددد داد  مدددن املتوقدددل ضن وإذ ي حددع 
مليددددون  901يف املائددددو، مددددن  56، بنسددددبو 2030و 2015يف ال ددددرتة مددددا بددددني عددددامو  ،ضكثددددح ضو

بليدددون شدددذىل، وضن  ددد   ال يدددادة  دددتيون األكددد  واأل دددح  يف بلددددان الملدددا   1.4شدددذىل إ  
، مبددا يف نيواج  ددا املسددنو لتحددديات ادددددة الددذ لم ب ددحوهة إيدد ع ا تمددام ضكدد  يسددلّ إذ النددامو، و 

 ذلك يف جمال حقوق اإلنسان،
 وشددددة املسدددنونإزاع ضشددديال التمييددد  املتملدددددة الدددذ قدددد يتملدددح  هلدددا  وإذ يملدددح  عدددن قلقددده 

املسدّنات واألشدذا  ذوع وال  ديما انت اه ال قح والمل لو يف ص وف     ال ئو ال ملي و لل ايدو، 
اإلعاقددات، واملنحدددهين مددن ضصددل ضفحيقددو، واملنتمددني إ  ال ددملو  األصددليو، واملنتمددني إ  ضقليددات 

واألشدددذا  الددد ين يملي دددون يف ال دددواه ،  ،دينيدددو ول ويدددو، و ددديان األهيدددافضو قوميدددو ضو إةنيدددو، 
 وغ  ذلك من ال ئات، ،ال جئنيو وامل اجحين 

التمتل بدد فيمددا يتمللدد مددن التحددديات ا اصددو  بددأن املسددنني يواج ددون عددددا   يسددلم -1 
حبقدددددوق اإلنسدددددان، مبدددددا يف ذلدددددك يف جمددددداالت الوقايدددددو وا مايدددددو مدددددن الملندددددا واإليددددد اع، وا مايدددددو 

لتمييدد ، والوصددول إ  الملدالددو، االجتماعيدو، وال دد اع والسددين، وا دد  يف الملمددل، واملسداواة وعدددم ا
والتملليم، والتدهيب، والدعم الصدحو، والحعايدو التسديينيو وال ويلدو األجدل، والدتمللم مددى ا يداة، 

 علع وجه السحعو؛التصدع هلا ينب و ، و و حتديات وامل اهكو، وإميانيو الوصول
 سدتداما  ييدون م إزاع هعايدو املسدنني ا با  هنج شدامل وجدامل بحوهةعلع  دي دّ  -2 

التنسدددي  بدددني الق اعدددات والسيا دددات واملؤ سدددات  بدددحوهة وعلدددع علدددع حقدددوق اإلنسدددان، وقائمدددا  
الحعايدو، بدددعا  مدن الوقايدو والت د يل وإعددادة عمليدو وا يومدات اإلقليميدو وادليدو يف أيددل محاحدل 

__________ 

   .70/1قحاه اجلممليو الملامو  (1)
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غ  ا من الحعايو االجتماعيو و  ذلك التأ يل وحىت مححلو الحعايو التسيينيو وال ويلو األمد، مبا يف
 ؛ا دمات ا تممليو

ميافحو خمتلا ضشيال الملنا بد املسنني، و و ظا حة وا ملو   حوهةب حي كّ  -3 
و، وعدددم إ احددو لدداالملمجمددال يف التمييدد  التمييدد  الل دوع و و االنت داه   ددمل التمييدد  يف ا يدداة الملامددو 

والن سددو وا حمددان مددن االحتياجددات  بدددينلملنددا الوالمل لددو واإلمهددال واال ددت  ل املدداق وا الوصدول،
 ؛األ ا يو، ف    عن االعتداعات البدنيو

 بالنسدبو ني هئيسدينيشداغلميدث ن ضن ال قح وانملدام ضمن الدةل  يؤكد من جديد -4 
إ  الملديددد مدددن املسددنني وضن  دددوف  اململلومدددات وا دددمات اال ت ددداهيو ب ددأن مددددفوعات ال دددمان 

ويف ال قدح عدن املسدنني دهع ة دح ت التقاعديدو والتذ ديط للتقاعدد يسد م يف االجتماعو واململاشا
 االجتماعو؛ قصاعال ملا واإل حاالتو  مملدل الوقو  يف ال قحة ض 

علددددع ضن الت ددددداوه مددددل املسدددددنني بددددحوهع لصدددددياغو واعتمدددداد   دددددحيملات  ي دددددد -5 
 باحتياجاهتم وشواغل م ادددة؛ تصل و يا ات 

متديددد واليددو ا بدد  املسددتقل اململددين بتمتددل املسددنني جبميددل حقددوق اإلنسددان  يقددحّه -6 
 ، من ضجل:ل رتة ة ث  نوات

 قيددديم  ن يددد  اململددداي  الو نيدددو واإلقليميدددو والدوليدددو ذات الصدددلو حبقدددوق مواصدددلو  )ض( 
 املسنني، وحتديد و بادل و مل ي  ضف ل املماه ات املتمللقو بتمل ي  ومحايو     ا قوق؛

 قددددق  قحيدددح عدددن الت دددوهات والتحدددديات وة دددحات ا مايدددو فيمدددا يتمللددد  ب عمدددال  ) ( 
حقوق املسنني، مبا يف ذلك كمسامهو يف عمل ال حي  الملامل امل توع المل ويو اململين بال يذوةو، 

 و قدق  وصيات إ  جملس حقوق اإلنسان يف   ا الصدد؛
بانت اكددات حقددوق املسددنني املتمللقددو والب غددات أددل و لددب و لقددو اململلومددات   )ج(  

مددن   دداوغ   مثلددو هلدماملسدنون واملنممددات امل ا في ددامدن الدددول وغ  دا مددن املصدداده ذات الصدلو، مبدد
 ؛اجل اتمل     والب غات منممات ا تمل املدين، و بادل     اململلومات 

 نمددديم و يسددد  ودعدددم  قددددق ا ددددمات اال ت ددداهيو، واملسددداعدة التقنيدددو، وبنددداع  )د( 
 إعماال  فملاال ؛املسننّي دهات، والتملاون الدوق، لدعم اجل ود الو نيو الحاميو إ  إعمال حقوق الق
إذكدددداع الددددوعو بالتحدددددديات الددددذ  ملدددددرت  إعمددددال حقدددددوق اإلنسددددان للمسدددددنني  ()ه 
 اإل  ام اإلجيايب للمسنني يف ا تمل، و  ويد م مبمللومات عن حقوق م؛بو 
، مبا في ا وكاالت األمدم ملنيوغ  ا من اجل ات املو التحاوه والت اوه مل الدول  )و( 

املتحدددة وبحاجم ددا وصددناديق ا، وااليددات اإلقليميددو  قددوق اإلنسددان، واملؤ سددات الو نيددو  قددوق 
 ن، ومنممات ا تمل املدين، واملؤ سات األكادمييو؛و املسناألشذا  اإلنسان، و 
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ن يدد  التددداب  الددذ  سدد م التملداون مددل الدددول، ومسدداعدهتا عنددد ال لدب، لدددعم   )ز( 
 ؛يف  مل ي  حقوق املسنني ومحايت ا

 والتصدددع بواليتدده، عملدده املتصددل يف اإلعاقددو ومنمددوه اجلنسدداين املنمددوه إدمدداج )ع( 
 ؛ناملسنو  هلا يتملح  الذ واجلسيمو واملتقا ملو املتملددة التميي  ألشيال

اململدددين بال ددديذوةو، الملمدددل بتنسدددي  وةيددد  مدددل ال حيددد  الملامدددل امل تدددوع المل دددويو  )ط( 
و ددددائح اإلجددددحاعات ا اصددددو واألج دددد ة ال حعيددددو التابملددددو  لددددس حقددددوق اإلنسددددان، و يئددددات األمددددم 

 املتحدة ذات الصلو و يئات اململا دات، مل   ادع االزدواجيو الذ ال ل وم هلا؛
إ  أيل ا يومات ضن  تملداون مدل ا بد  املسدتقل، ويددعو ا إ    ويدد  ي لب -7 

 لواليو جبميل اململلومات ال حوهيو ذات الصلو بواليته؛امليلا با
أيدددددل اجل دددددات اململنيدددددو، مبدددددا في دددددا وكددددداالت األمدددددم املتحددددددة وبحاجم دددددا  لي ددددد ّ  -8 

وآليدددات حقدددوق اإلنسدددان، واملؤ سدددات الو نيدددو  قدددوق اإلنسدددان، وا تمدددل املددددين،  ،وصدددناديق ا
و إ  التملداون اليامدل مدل ا بد  املسدتقل ويدعو الق ا  ا ا  واجل ات املا و والوكاالت اإلمنائي

 لتميني امليلا بالواليو من االب    هبا؛
 د   ال حيد  الملامدل امل تدوع المل دويو إإ  األمني الملام ضن حيح  علدع  ي لب -9 

مددددددن قددددددحاه اجلممليددددددو  3و 1اململددددددين بال دددددديذوةو علددددددع  قدددددداهيح ا بدددددد  املسددددددتقل، وفقددددددا  لل قددددددح ني 
 ؛2012ديسم  /كانون األول 20املؤه   67/139 الملامو

   ويددإ  األمني الملام وم و  األمم املتحددة السدامو  قدوق اإلنسدان  ي لب -10 
  فملال؛ ل زمو ل ب    بواليته علع  وا ب  املستقل جبميل املواهد الب حيو والتقنيو واملاليو ا

  .املسألو قيد نمح     ضن يبقو  يقحه -11 
38اجللسو   

2016ضيلول/ بتم   29  
 اعُتمد بدون  صويت.[]

    


