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                اللجنة اإلحصائية
                 التاسعة واألربعون       الدورة 

     ٨١٠٢          آذار/مارس    ٩- ٦
  *                        )ع( من جدول األعمال املؤقت   3      البند 

                         القوووو ارح اإلحصووواعاق ا تعلقووووة        واختوووا               بنوووود للمناق ووووة 
                           والبياانق ا صنفة حسب السن          ابل يخوخة

                       ال ومالية ب و ن اإلحصواعاق        ي لنودا  أ  و                                     تق ي  ا ملكوة ا تدودة لطيناايوا الع مو    
                                          ا تعلقة ابل يخوخة والبياانق ا صنفة حسب السن

 

                    مذك ة من األمني العام  
                               وللممارسات السابقة، يتشرف األمني      ٨٨٢ /    ٨١٠2                        اجمللس االقتصادي واالجتماعي             وفقا ملقرر  

                               الشـــمالتة بشـــصي ات صـــاقات املتعلقـــة        يرلنـــدا  أ  و                                                  العـــان حيي  تـــر اقريـــر اململ ـــة املتحـــدة ل ي ا تـــا الع مـــ  
          العــا ،  ــس                                                                           ابلشــتخة ة والبتــاملت املصــن ة  ســو الســنر ومــا اســتمرار ااايــد  ســبة الســ اي املســنني ي

                                                                                  احلاجة بصةرة ملحة إىل حتسـني املعلةمـات والتحلـتات املتعلقـة بشـتخة ة السـ اير وعـاوة علـ  ذلـ ، 
                                                والتعهـد بعـدن اـري أي أ ـد  لـك الرتـو يقتوـتاي اـةافر       ٨١3١                                    فإي ان تذ   ـة التنمتـة املسـتدامة لعـان 

                        قريــر  ــة عامــة عــن التحــد ت                                                           بتــاملت مةقــة  حــا و ســنة التةقتــت فتمــا رــو قتــا األعمــارر ويقــدن الت
                                                                                       امل رو ة ي جمال البتاملت املتعلقة ابلس اي املسنني، ويتومن اقرتا ا بتش تر فريق جديد مـن بـني أفرقـة 
                                                                                 املـــدي، وفـــة فريـــق اتتشـــ تلد املعـــل ابت صـــاقات املتعلقـــة ابلشـــتخة ة والبتـــاملت املصـــن ة  ســـو الســـن، 

                                                    فتمي واملنهجتـة واألدوات الاممـة ي جمـال ات صـاقات املتعلقـة                                     ملعاجلة املسائر املتعلقة بةضا اتطار امل ا
                                                                                      ابلشتخة ة والبتاملت املصن ة  سو السنر وستسهم فريق اتتش تلد ي وضا املعايري واألسالتو الدولتة 
                                                                               جلمـــا ات صـــاقات املتعلقـــة ابلشـــتخة ة والبتـــاملت املصـــن ة  ســـو العمـــر وستســـت تد منهـــا، عـــن طريـــق 

                                                                  رم واةســتا   اقــال واالســتعا ة ابنـــ ات مــن نتلــك البلــداي وتــذل  مــن الق اعـــات                  اســتعراا التقــدن ا ــ
                                                                                        الدولتة واألتادميتة وغري الرحبتة املعنتة ابت صاقات املتعلقة ابلشتخة ة والبتاملت املصن ة  سو السـنر 

        البتـاملت                                                                                وست ةي من املهم أيوا اسخري   ات الق اع اناص فتمـا يتعلـق ابلـن همل املبت ـرة،  ـا ي ذلـ 
                                                                             الوــــخمة، ي اســــتخدان ات صــــاقات املتعلقــــة ابلشــــتخة ة والبتــــاملت املصــــن ة  ســــو الســــن وعرضــــهار 
                     َّ                                                                       واللجنة ات صائتة مدعةَّة إىل إبداق رأيها ي االقرتاح الداعي إىل إ شاق ال ريق املعل ابت صاقات املتعلقة 
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   ةر                                                    ابلشتخة ة والبتاملت املصن ة  سو السن وي ا تصاصااال املقرت 

                       ال وومالية ب وو ن اإلحصوواعاق        ي لنوودا  أ  و                                     تق يوو  ا ملكووة ا تدوودة لطيناايووا الع موو    
                                          ا تعلقة ابل يخوخة والبياانق ا صنفة حسب السن

  
      مقدمة -  ال    أو  

        فـدفا مــن     ٠2                           ، الــت اتوـمن جممةعـة م ة ـة مـن  (٠ )    ٨١3١                               اعـرا   ـة التنمتـة املسـتدامة لعـان  -   ٠
                                                                                           أفـداف التنمتـة املسـتدامة،   ـة عمـر عاملتــة لتحقتـق التنمتـة املسـتدامة حيبعادفـا االجتماعتـة واالقتصــادية 
                                                                                         والبتئتة ب ريقة مت املةر وفي اسع  إىل إعمال  قة  ات ساي جلمتا البشر من قتا األعمارر تما أهنا 

  ر  “                                أوال  إىل مــن فــم ألــد عل ــا  عــن الرتــو       الةصــةل  ”                  ك الرتــو وابلســعي إىل                      اتعهــد حيال اــرتي أ ــدا   لــ
                             ي ذلـ  ال ئـات السـ ا تة املهملـة                                                        ويت لو ذلـ  معاجلـة احلقـة  واال تتاجـات ا ـددة جلمتـا البشـر،  ـا
                                                            مثر املسنات واملسنني، وال ئات ال رعتة الوعت ة من الس اي املسننير

                                            ي املســــنني ي العــــا ،  ــــس احلاجــــة بصــــةرة ملحــــة إىل حتســــني                             ومــــا اســــتمرار ااايــــد  ســــبة الســــ ا -   ٨
                                                                                         املعلةمــات والتحلــتات املتعلقــة بشــتخة ة الســ اير ولتحقتــق التن تــذ ال عــال ألفــداف التنمتــة املســتدامة 
                                                                                      وللةفـاق ابلتعهـد بعــدن اـري أ ـد  لــك الرتـو، يلــان اـةافر بتـاملت اشــمر قتـا األعمـار و تــد علـ  تامــر 

                                                         واالســتعداد لشــتخة ة الســ اي جــاق ال يتجــاأ مــن حتقتــق   ــة التنمتــة            املســتدامةر                     ــا  غــا ت التنمتــة
                                                                    ، ما الرتتتا ي ذل  بةجـال  ـاص علـ  أفـداف التنمتـة املسـتدامة املتصـلة ابلقوـاق     ٨١3١              املستدامة لعان 

      واملدي                                                                                     عل  ال قر، والصحة اجلتدة، واملساواة بني اجلنسني، والعمر الائق، واحلد من أوجال عدن املساواة، 
ــ. فتهــا أ ــدر و ثــر لــتخة ة الســ اي ا افــا عاملتــا رئتســتا                                   ه  َّ                                                  املســتدامة، وإقامــة جمتمعــات مســاملة ال يههمَّ
                                                                                       اشهده قتا املناطق، وفي اع س أ د اتجنامات ال  ى للتنمتة البشرية،  تث ارجا أسباحا جائتـا إىل 

                               لةفتـات )إدارة الشـؤوي االقتصـادية                                                        حتسن ال روف املعتشتة، وحتسن الصحة وم دة طـةل العمـر واا ـاا ا
   (ر    ٨١٠2               ؛ األمم املتحدة،     ٨١١2                                  واالجتماعتة التابعة لألما ة العامة، 

                                                                         ومـــن املعـــرتف بـــال علـــ    ـــا  واســـا أي مســـامة قتـــا البشـــر ومشـــارتتهم أمـــر أساســـي لتحقتـــق  -   3
              لعمريـة األ ـرىر                                                                              التنمتة املستدامةر ويصد  فذا األمر عل  تبار السن، مثلما يصد  عل  أفـراد ال ئـات ا

                                                                                    ويقدن ال ثـري مـن املسـنات واملسـنني ابل عـر إسـهامات تبـرية ي قتـا جةا ـو احلتـاة،  ـا ي ذلـ  العمالـة 
                                                                                     الرمستة وغري الرمستة، وعل  مستةى األسرة واجملتما ا لي مـن  ـال القتـان بعمـر غـري مـدفةع األجـر ومـن 

                                       آ روي منهم علـ  املسـامة أو يةاجهـةي عقبـات                                                 ال مشارتتهم ي عملتات صنا القرارر بتنما ال يقدر 
   ه                                                                                   ال يهستهاي حا حتةل دوي  تعهم ابحلق ي املشارتة،  ا ي ذل  املةاقك املتحتاة ضد تبار السن والت حتد 
                                                                                    مــن اســتقالتة املســنني ومــن قــدرام علــ  املشــارتة ي نتلــك جمــاالت احلتــاة ال رديــة واألســرية واجملتمعتــةر 

                                                                     م ات صـائتة إىل فهــم أد  ملختلــك ألـ ال املشــارتة واملســامة احلالتـة وا تملــة الــت                وسـتؤدي حتســني الــن 
                                             يقدمها املسنةي ألسرفم وجمتمعاام ا لتة وجملتمعاامر

__________ 

  ر ٠ /  2١                   قرار اجلمعتة العامة   (٠ ) 
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                       ، اللذاي اعتمـدما اجملتمـا  (3 )              واتعاي الستاسي   (٨ )                                    واعرتف   ة عمر مدريد الدولتة للشتخة ة -   4
ــــــــــة للشــــــــــتخة ة ي  تســــــــــاي/أبرير  ــــــــــة الثا ت ــــــــــة العاملت ــــــــــاري      ٨١١٨                                                      الــــــــــدو  ي اجلمعت                     ، ألول مــــــــــرة ي الت

                                                                      آاثرا عمتقــة علــ  تــر جا ــو مــن جةا ــو  تــاة األفــراد واجملتمعــات ا لتــة واحلتــاة علــ           للشــتخة ة ”   حيي 
                          انصــةص علــ  أمتــة البحــة  وقــا                             واؤتــد   ــة عمــر مدريــد علــ  وجــال   ر  “                     الصــعتدين الــةطل والــدو 

                                                                                        البتــاملت وحتلتلهــا لــدعم وضــا الستاســات والــ اممل ابعتبارفــا مــن األولــة ت الرئتســتة للح ةمــات الةطنتــة 
                                                                                            وللمســـاعدة الدولتـــةر ويةجـــال ال ـــرع الثالـــث مـــن   ـــة العمـــر املتعلـــق ابلتن تـــذ واملتابعـــة اال تبـــاه إىل ضـــرورة 

                                                    النامتــة، بشــصي قــا وحتلتــر البتــاملت املبةبــة  ســو الســن و ــةع                                  النهــةا ابألحبــا ، وال ســتما ي البلــداي
                                                                                 اجلــنس مـــن أجـــر اــةفري أدلـــة أساســـتة علـــ  فعالتــة الستاســـاتر وي أعقـــا  اعتمــاد   ـــة العمـــر، دعـــت 

              اجلهــةد الةطنتــة     دعــم  ”                                       و                              اجلمعتـة العامــة،  ــال دورات متعاقبــة، اجملتمـاو الــدو  ومن ةمــة األمــم املتحـدة إىل 
                )ا  ـر، علـ  سـبتر    “                                                         التمةير ملبادرات إجراق البحة  وقا البتاملت املتعلقة ابلشـتخة ة                 الرامتة إىل اةفري
  ر (   ٠4٦ /  ٦٩               من قرار اجلمعتة     3٢              املثال، ال قرة 

                                             ، الـــذي اعتمـــدت فتـــال قعتـــة الصـــحة العاملتـــة ي دوراـــا  3-  ٦٩                           وي قـــرار قعتـــة الصـــحة العاملتـــة  -   5
                         و                                                               التاسعة والستني االسرتااتجتةو و  ة العمر العاملتتني بشصي الشتخة ة والصحة، طلبت اجلمعتة عل  وجال 

                 الـن م الاممـة جلمـا       اعايـا  ”       مـن أجـر    “                     التقل إىل الدول األعواق      الدعم  ”                            التحديد إىل املدير العان اقدمي 
   4        )ال قـــرة    “                                                                      وحتلتــر واســـتخدان وا ســـري البتـــاملت بشــصي الصـــحة ي مر لـــة الشـــتخة ة علــ  مـــدى الـــامن

    ((ر  ٢ )   4        )ال قــرة    “                                                          البحــة  واالبت ــار مـــن أجـــر رعايـــة الصــحة فـــي مر لـــة الشـــتخة ة     دعـــم  ”     (( و  ٠ )
                          قـة  مـن أجـر النهــةا حي شــ ة                              مـن بـني أفـداف االسـرتااتجتة  ـداق   5                          ويتومن اهلـدف االسـرتااتجي رقـم 

                                                         القتـاس والرصـد والبحـة  املتعلقة ابلصحة ي مر لة الشتخة ةر
                      ، الذي اعتمـده املـؤ ر ي  (4 )                                                        وعاوة عل  ذل ، ف ي برملممل عمر املؤ ر الدو  للس اي والتنمتة -   ٦

               األمم املتحدة إىل                                  ه          و ، وعملتات استعراضال ذات الصلة، دهعتت من ةمةو     ٠٩٩4            أيلةل/سبتم      ٠3          القافرة ي 
                                                                                       سد الثغرات القائمة ي جمال البتاملت،  ا ي ذل  الـ  املتعلقـة بشـتخة ة السـ اي و الـة املسـنني، وإىل 

                                                                       دعم البلداي بناق عل  طلبها ملعاجلة مسصلة لتخة ة الس اي عل  الصعتد الةطلر
          االقتصـادية                  ة )إدارة الشـؤوي                                                             واحلقائق غنتة عن البتاي: فةفقا آل ر التقديرات والتةقعات السـ ا ت -   2

     عامـا     ٦١                       ملتـةي لـخو ابلـع أعمـارفم      ٩٦٨              (، يةجـد  التـا     ٨١٠2                                  واالجتماعتة التابعة لألما ة العامـة، 
                                                             ي املائــة مــن ســ اي العــا ر وبتنمــا يةجــد ي آســتا أتــ  عــدد ي العــا  مــن     ٠3                    أو أتثــر، وفــم يشــ لةي 

                                    لتــةمل(، فــإي أورواب فــي الــت يةجــد حــا أتــ   م     54٩              عامــا أو أتثــر )    ٦١                          األلــخاص الــذين ابلــع أعمــارفم 
                                           ي املائة(ر ومـن املعـروف أي لـتخة ة السـ اي انشـص     ٨5                                            سبة مئةية من الس اي من فذه ال ئة العمرية )

                                                                                      عن أقرين من اآلاثر الدميغرافتـة مـا: م دة طـةل العمـر واا ـاا معـدالت انصـةبةر ومـا التقـدن ا ـرم ي 
                                                                 اي، ستستمر ارا اع متةسط العمـر املتةقـا علـ  الصـعتد العـاملي، سـا ستسـهم                          الصحة العامة ي مع م البلد

                                                                                      ي م دة عدد املسننير وي البلداي ذات معدالت انصةبة املتد تة أو ال  الت اشهد فتها فذه املعدالت 
__________ 

                          ات األمــــم املتحــــدة، رقــــم املبتــــا        )منشــــةر       ٨١١٨             تســــاي/أبرير     ٠٨- ٢                                              اقريــــر اجلمعتــــة العاملتــــة الثا تــــة للشــــتخة ة، مدريــــد،   (٨ ) 
A.  02  .IV.    4  املرفق الثاينر ٠                      (، ال صر األول، القرار ،               

                        املرجا   سال، املرفق األولر  (3 ) 

                               منشــــةرات األمــــم املتحــــدة، رقــــم املبتــــا  )      ٠٩٩4      ســــبتم   /     أيلــــةل    ٠3- 5                                            اقريــــر املــــؤ ر الــــدو  للســــ اي والتنمتــــة، القــــافرة،   (4 ) 
95  .XIII.      18  )  املرفق   ، ٠                     ، ال صر األول، القرار     .  
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  م                                                                                          اراجعا، ستتاايد أيوا  سبة تبار السن بسرعةر ومن املتةقا أي يصر عدد األلخاص الذين ابلع أعمارف
                ي املائة من س اي     ٠٦                      ، وفة ما يش ر أميد من     ٨١3١                 بلتةي  سمة ي عان      ٠.4   إىل               عاما أو أتثر    ٦١

  ،                         ي املائـــة مـــن الســـ اي ي أورواب    3١   ه                            ، يهتةقـــا أي يشـــ ر تبـــار الســـن  ســـبة     ٨١3١                 العـــا ر وحبلـــةل عـــان 
ــــة ي أمري ــــا الشــــمالتة، و     ٨٦  و  ــــة ي أوقتا ةســــتا، و     ٨١                             ي املائ ــــة ي آســــتا وأمري ــــا   ي     ٠2                        ي املائ                      املائ

                   ي املائة ي أفريقتار   ٦                                 الااتنتة ومن قة البحر ال ارييب، و 
                                                                 ه  و                وي  ني أي اجملتما الدو  يقر حذه التحةالت الدميغرافتة العاملتة، فإ ال   يهبذول سةى القلتر من  -   ٢

                 فئــة أ ــرىر ولــذل ،                                                                      اجلهــةد لتتســري االعــرتاف حيي املســنات واملســنني ينتمــةي ل ئــة عمريــة متنةعــة مثــر أي
  ،  “             سـنة ومـا فةقهـا    ٦١        العمريـة       ال ئـة  ”                                                  ينبغي انلـط بتـنهم ي جممةعـة وا ـدة يشـار إلتهـا حتـت مسـم    ال

                                                                         الــــذي ي ــــرتا وجــــةد  ــــا س بتــــنهم ي األعمــــار و ــــةع اجلــــنس وغــــري ذلــــ  مــــن انصــــائو االجتماعتــــة 
                       مــن حتــد ت ومــا اتــاح هلــم مــن                                                                واالقتصــادية والدميةغرافتــةر وللتةصــر إىل فهــم أفوــر ملــا يةاجهــال املســنةي

                                                                        ه ه                فرص، ولتقتتم أوضاعهم االقتصادية واالجتماعتة والصحتة والثقافتة، يلـان وضـا  ـهههـمل ومنهجتـات اوـمن 
                                                                                حتلتـــر البتــــاملت واصـــنت ها وقعهــــا علـــ  اــــة منهجـــي لســــد فـــذه الثغــــرات ي البتـــاملت واألدلــــة، وذلــــ  

                                       ال،  ــا ي ذلــ ، علــ  ســبتر املثــال، التةصــتات                         ه                  ابالســت ادة مــن األعمــال الــت أهجنــات ابل عــر ي فــذا اجملــ
                               (، الـــــت أعـــــداا فرقـــــة العمـــــر املعنتـــــة     ٨١٠٦                                             بشـــــصي ات صـــــاقات املتعلقـــــة ابلشـــــتخة ة )أيلـــــةل/ ســـــبتم  

                                                                                     ابت صاقات املتعلقة ابلشتخة ة التابعة للجنة االقتصادية ألوروابر ومن األمتـة   ـاي أيوـا حتسـني فهـم 
                                                                   لري تة حلتاة تبار السـن،  تـث إي العةامـر االجتماعتـة واالقتصـادية والصـحتة                          األبعاد اجلنسا تة واحلورية/ا

                                             والثقافتة اؤقر عل  املسنات واملسنني ب ر  نتل ةر
                                                                                 ويلان أي اتخذ امل ااـو ات صـائتة الةطنتـة إجـراقات منسـقة لسـد فـذه الثغـرات ي األدلـة، وأي  -   ٩

                                    اجملـاالتر ومـن املهـم أي يـتم ذلـ  ضـمن إطـار                                                ا  ر اـةافر البتـاملت املصـن ة  سـو السـن ي طائ ـة مـن
                                                                                             م افتمي يةائم بني الستاقني الستاسايت والتحلتلي ل  الة ارتتا البتاملت والتحلتر عل  مةاجهة التحد ت 
                                                                                          الستاســااتة املراب ــة بشــتخة ة الســ اير وي  ــال عــدن القتــان حــذا العمــر، فــإي لــة   ــرا يتمثــر ي إغ ــال 

                                                                     وعدن ظهةر جممةعات فرعتة معتنة من تبار السن ي البتاملت، ووجةد ا  صال بني                      انةع  ار  تبار السن، 
ٍد  ا يدعم صتاغة الستاسات واعاذ القرارات القائمة عل  األدلةر ٍ                                                          اةافر البتاملت والقدرة عل  إجراق حتلتر جمه                                        ه

  
                                                        التدوووووودصق ا تصوووووولة ابلبيوووووواانق ا تعلقووووووة ابل وووووويخوخة والبيوووووواانق ا صوووووونفة  -     اثايا  

     السن    حسب
                                                                         عدد تبري من املؤلـرات املتعلقـة حيفـداف التنمتـة املسـتدامة إىل التصـنتك  سـو السـن أو      يشري -    ٠١

                                                                              يعـــاو لـــةاغر تـــددة اتصـــر ابلســـن؛ غـــري أي اجلا ـــو األتـــ  مـــن بتـــاملت االستقصـــاقات املتا ـــة  التـــا، 
                    لعمريـةر و تثمـا اةجـد                                                                      صةصا ي البلداي النامتـة، علـ  سـبتر املثـال ال احلصـر، يسـتبعد نتلـك ال ئـات ا

                                                                               مثـر فــذه البتــاملت، يــؤدي عــدن مةاقمــة التصــنتك  ســو الســن فوــا عــن صــغر  جــم العتنــات اناصــة 
                                                                                             ب بار السن إىل جعر البتاملت غري قابلة للمقار ة أو غري مناسبة لرصد أفداف التنمتة املستدامةر وإضافة 

                                   ةر مولرر وي البلـداي املتقدمـة، يتمثـر                                                       إىل ذل ، مي ن أي ينشص عن عدن اة تد التصنت ات العمرية من 
ٍ                                                                                        حتٍد ابرم ي  درة البتاملت املتعلقة ابملسنني الذين يعتشةي ي مؤسسات الرعايةر وفذه األ ةاع من القوا    
ٍ                             عر من الصعو اتبا أتقري براممل التنمتة عل  تامر دورة احلتاةر ولة حتٍد آ ر فة قا البتاملت ال افتـة                                                                

                                                                 )االقتصــادية وغــري االقتصــادية(، الــت تثــريا مــا ا ــةي   تــةر وللتصــنتك  ســو                   بشــصي إســهامات املســنني
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       تعـداد      ابلغـة      أمتـة      أ ـرى        و صـائو        واملةقـا         واتعاقـة      اجلـنس      و ةع      السن         اقاطعات     وفق          والتصنتك      السن
      غتــا     وي  ر    جتــر    إىل     جتــر    مــن         املتــةار        ال قــر       دائــرة    مــن       انــرو      علــ        النــاس       اســاعد    أي      لــصهنا    مــن       بــراممل

      ضـــع ا        ال ئـــات     ألـــد        وإبقـــاق         املســـاواة     عـــدن      أوجـــال       ا ـــاقم       ـــر        يتاايـــد           ابلشـــتخة ة،      اتصـــر      أفوـــر       بتـــاملت
  ر       التنمتة        ا        ار         وامتشا

  :   يلي    ما       الصلة     ذات          ات صائتة         التحد ت       واشمر -    ٠٠
                      املعرفة واةافر البتاملت  • 
مــــا مـــثا   •                     البتــــاملت القائمـــة عــــن                                                    ه       االفتقـــار إىل املعرفــــة ابلبتـــاملت القائمــــة بشـــصي املســــنني: فقـــد  ه

                                                                     وقــد ال يــتم حتلتلهــا أو  شــرفا أو إال ــة االط ــاع علتهــا،  صةصــا  تنمــا  تلــ  عــدة    ،     املســنني
                        وتاالت نتل ة ال  البتاملت

          العمريـــة؛        ال ئـــات      نتلـــك        املتا ـــة            االستقصـــاقات       بتـــاملت    مـــن       ال ثـــري        يســـتبعد         الـــرافن،       الةقــت   ي  • 
      تذل      َّ اصنَّك     و ني       السن،      تبار       ل ئات        ابلنسبة      السن      سو       مصن ة      لتست        املتا ة          والبتاملت

     متسق    اة     عل      ذل      يتم   ال
      سـتا    ي      أمتـة       ا تسـي      تـددة         ةاضـتا        واتعلـق        األعمـار     قتـا    عـو       متسقة       بتاملت    إىل         االفتقار  • 

         املستدامة         التنمتة       أفداف        مؤلرات
      اجلـنس      و ـةع      السـن       عةامـر      فتهـا        اتقـاطا     الـت       ابجملـاالت        املتصلة         البتاملت    عن       اتباغ       ت اية     عدن  • 

     السن      تبار    رو      فتما      ستما   ال        الصلة،     ذات         املساواة     عدن       أبعاد    من     ذل      وغري        واملةقا         واتعاقة
         الســنةات      ــال         واتعاقــة          اجلنســا تة        ابلشــؤوي         املتعلقــة          ات صــاقات     جمــال   ي      ا ــرم        التقــدن       يــؤد        • 

       مة ـدة        ب ريقة         البتاملت    قا     جيري    وال  ر         ابلشتخة ة         املتعلقة         البتاملت    من       املايد       اةافر    إىل       األ رية
       املســــنني    إىل         واتســــاقة        والعنــــك          االقتصــــادي         االســــتقال     مثــــر        رئتســــتة        مةاضــــتا      بشــــصي         ومنهجتــــة
   (ر      اتيـدم )        امل تسـو        املناعـة      قو        متاممة /       البشرية        املناعة      قو      فريوس         وا تشار       وانرف        وإماهلم
         البلــداي    مــن       ال ثــري     علــ       أيوــا      يصــد        ول نــال          النامتــة،         البلــداي     علــ       ــاص      بةجــال     ذلــ        ويصــد 
         ا تقالتة        ر لة           اقتصادااا     ر     الت          والبلداي       النمة         املتقدمة

         للمقار ة        وقابلة       متسقة           استقصائتة       بتاملت    إىل         االفتقار  • 
             فاالستقصــاقات      ســنا،      األتــ          العمريــة        ال ئــات         املعتشــتة      األســر           استقصــاقات    مــن       ال ثــري      يغ ــي   ال  • 

           ســةى األفــراد       اشــمر  ال     مــثا         املؤلــرات         املتعــددة           العنقةديــة             واالستقصــاقات         والصــحتة            الدميغرافتــة
                                    عامــــا )ابلنســـبة للرجــــال(، إذ اقتصـــر مهمــــة     5٨                         عامــــا )ابلنســـبة للنســــاق( وســـن     4٩       ـــن ســـن 

                                                                        االستقصـــاق علـــ  فئـــة فرعتـــة تـــددة مـــن الســـ اي األصـــغر ســـنار وي استقصـــاقات أ ـــرى، مثـــر 
                                       ملؤلرات ي عـدد مـن البلـداي عنـد فئـة األلـخاص                                       استقصاقات القةى العاملة، يتةقك اصنتك ا

             عاما فما فة     ٦5                   الذين ابلع أعمارفم 
                                                                 الت  رى ي إطار دراسة قتاس مستة ت املعتشة الـت يوـ لا حـا البنـ  الـدو              االستقصاقات  • 

        ه                                                                    مي ــن أي اهشــ   ر مصــادر غنتــة للبتــاملت،  تــث  مــا بتــاملت عــن الصــحة والشــؤوي الدميغرافتــة 
                                          ه                       االقتصادية للمسـننير غـري أي الـ  االستقصـاقات ال اهسـتخدن االسـتخدان األمثـر ي         واأل ش ة 

                                                                       حتلتـــر مســـتة ت معتشـــة الســـ اي املســـننير تمـــا أي االســـتبتاملت املســـتخدمة ي دراســـة قتـــاس 
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      األمـر          والصـحتة،            الدميغرافتـة            االستقصـاقات          اسـتبتاملت    مـن     أقر       بدرجة       مة دة        املعتشة        مستة ت
      صعةبة     ألد         الدولتة         املقارملت     جيعر      الذي

      ـــال    مـــن       املســـنني    مـــن        مبالـــرة       بصـــةرة         الناقصـــة          املعلةمـــات     جلمـــا          ومنهجتـــات       معـــايري      اةجـــد   ال  • 
      بشـصي        املتا ـة        املصـادر    بـني      فتما        االاسا      مثا       يراعي    اة     عل           املعتشتة،      األسر         استقصاق       أدوات
      بتنها       وفتما         البلداي      دا ر         العمرية        ال ئات

     الــت          الشــتخة ة    عــن          ال ةال تــة           والدراســات         املتخصصــة          الشــتخة ة           استقصــاقات    مــن     عــدد      يةجــد  • 
    عــن          ال ةال تــة          والدراســة         امل ســت ،   ي           والشــتخة ة       الصــحة       دراســة     مثــر        نتل ــة،       بلــداي   ي      اــدار

   ي          والتقاعـد           والشـتخة ة       الصـحة    عـن          ال ةال تـة          والدراسـة          ال امير،   ي         والرفاه           والشتخة ة       الصحة
      وفذه  ر          إ دو تستا   ي      األسر       تاة          واستقصاق       اهلند،   ي       تخة ة   الش    عن          ال ةال تة          والدراسة       الصني،
        وينبغــي  ر      احلتــاة       ومســار          الشــتخة ة        عملتــات      ل هــم         اةافرفــا    مــن    بــد   ال           للمعلةمــات      مهمــة       مصــادر
       دعمهــا        وينبغـي          الدراسـات    مـن         املتخصصــة        األ ـةاع     فـذه        وإدارة       ا ـةير     علــ       أ ـرى       بلـداي       اشـجتا

      الصدد     فذا   ي
           التقلتديــــة         املعتشــــتة      األســــر      إطــــار       ــــار         يعتشــــةي       الــــذين       ابملســــنني         البتــــاملت       ــــم     حتــــتط    مــــا      ملدرا  • 

      ا ـــةي    مــا      تثـــريا      تــث   (،   هلــم      مـــصوى   ال        والــذين         الرعايـــة         ؤسســات        يقتمــةي      الـــذي       املســنني    مثــر )
       ال ئات     ال     عن           للمعلةمات        الة تد       املصدر    في          الس ا تة           التعدادات

          واغ تتهـــــا        احلتةيـــــة           وات صـــــاقات      املـــــدين         التســـــجتر        وبتـــــاملت         اتداريـــــة         البتـــــاملت       اـــــةافر        تدوديـــــة  • 
     تثرية       بلداي   ي            واستخدامها

        الصــحتة        املراتــا     مثــر        الصــحتة       الــن م    مــن         املســتمدة           الرواتنتــة        الصــحتة          املعلةمــات         اســتخدان     ســةق  • 
    مـــن       ابلـــرغم      وذلـــ         الـــةطل،         ات صـــائي        الن ـــان   ي      جتـــدة       بصـــةرة         ا املهـــا      وعـــدن             واملستشـــ تات،

      املسنني     صحة    رو      فتما          املعلةمات     فذه      وعمق       ااساع        ا تمال
     قةة    من       ابلرغم         الةفاة،       أسبا     عن          املعلةمات     ذل    ي     ا          الةفتات،        لتسجتر         الشاملة    غري         التغ تة  • 

        البلداي     بعض   ي         التغ تة     فذه
    قد        املثال،      سبتر      فعل           اتدارية؛         البتاملت    رو      فتما          وابلتعريك         ابلتغ تة      اتصر       مشاتر      اةجد    قد  • 

      تدودة         املعتشتة      األسر       ار         يعتشةي       الذين       املسنني       اغ تة      ا ةي
        للبتاملت        متعددة       مصادر    بني      ابجلما         املراب ة         التحد ت  • 
         البتـاملت    مثـر )         للبتاملت       نتل ة       مصادر    إىل        الةصةل     دوي     حتةل     الت          واتدارية           القا ة تة         التحد ت  • 

  (    اناص        الق اع        وبتاملت         الوخمة،          والبتاملت          اتدارية،
      اجلما       تاولة     عند      و اةاجوال     الت          ال ريدة،       اهلةية         تد  دات    إىل         االفتقار     ذل    ي     ا          التقنتة،         الصعةابت  • 

      نتل ة       مصادر    بني
                                                                         فذه التحـد ت أ ـال بتنمـا اشـري أفـداف التنمتـة املسـتدامة إىل املسـنني واـدعة إىل اصـنتك       واعل -    ٠٨

                                                                                      البتاملت  سو السن و ةع اجلنس واتعاقة وغريفا من مؤلرات عدن املساواة ذات الصلة، فإي لة   را 
          امــر احلتــاة                دوي أي   هــم ابل       ٨١3١                                                         يتمثــر ي أ نــا إذا اعتمــدمل علــ  البتــاملت احلالتــة قــد  صــر إىل عــان 
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                                                                                  يعتشــها املســنةير فــا  عــرف، علــ  ســبتر املثــال، عــدد املســنني ال قــراق، أو عــدد املســنني مــن الرجــال      الــت
                                                                                       والنساق من ضحا  اتساقة إىل املسنني، أو عدد من يقدمةي الرعاية إىل اآل رين، أو عـدد مـن يعملـةير 

                                   الةطنتـــة واجملتمـــا الـــدو  لت ـــةير وابـــادل                                                   ولـــة  اجـــة إىل اوـــافر اجلهـــةد الـــت ابـــذهلا امل ااـــو ات صـــائتة 
                                                                      األدوات الاممة لدعم عملتة قا البتاملت عن الشتخة ة وحتلتلها واتباغ عنهار 

       املســنني     وضــا     أتــ       بدقــة      ارصــد    أي         للبلــداي       املســنني    عــن           وات صــاقات         البتــاملت       اــةافر        وســتتت  -    ٠3
       األدلــة     فــذه        وســتدعم  ر      األ ــرى        قلتمتــة   وات         العاملتــة       العمــر      و  ــط      ٨١3١     عــان       ــة       ان تــذ       مر لــة      ــال

         التـــدابري      حتديـــد   ي        األطـــراف         واملتعـــدد         الثنـــائي          الصـــعتدين     علـــ          التنمتـــة        ولـــرتاق         احل ةمـــات      أيوـــا           التجريبتـــة
        ابلتقتـد        التـاان       الـدول      عـااق     علـ       ويقا  ر      أ ش ة    من    حا      يتصر     وما         التنمتة     دعم        وبراممل          الرئتستة            االسرتااتجتة

      اجلـنس      و ـةع      السـن     ) سـو         املصـن ة         البتـاملت       إصـدار    ه     ويهشـ   ر  ر         واملسـاواة         التمتتـا     عـدن   ي        ات ساي      حبقة 
  ر      ات ساي      حبقة          االلتاان    من      جاقا  (       واملةقا         واتعاقة

  
      ا قرتح -     اثلثا  

                                                                         أجــر التصــدي لتلــ  التحــد ت ب ريقــة أتثــر رمستــة وا ت امــا، اجتمعــت طائ ــة واســعة مــن     مــن -    ٠4
                                                                                     ه ه  اجلهــات املعنتــة صــا بة املصــلحة لتعبئــة اجلهــةد وإقامــة الشــراتات وانســتق اجلهــةد مــن أجــر اة تــد الــنـهههمل 

                                                                             الرامتة إىل حتسني مدى اةافر ات صاقات املتعلقة ابلشتخة ة واصنتك البتاملت  سو السنر 
                 مـــؤ را دولتـــا رفتـــا         املتحـــدة        اململ ـــة   ي         الدولتـــة         التنمتـــة       ومارة         استوـــافت  ،     ٨١٠٦      /مـــاية    أ ر    وي -    ٠5

                                                                               املســـتةى ضـــم لـــرتاق مـــن اجملتمـــا املـــدين واحل ةمـــات واملن مـــات املتعـــددة األطـــراف، وأســـ ر عـــن إعـــداد 
  ر  (5 ) “    أفوــر    اة   تـ     أجــر    مـن      أفوـر       بتــاملت  :        البتـاملت        بتصــنتك         املتعلقـة         الدولتـة         التنمتــة       ومارة     عمـر       ـة ”

          واملن مـات      املـدين        واجملتمـا         الشـري ة         احل ةمـات       اقدمـال      الـذي       القـةي       الـدعم      اسخري    إىل       العمر       ة       وارمي
  ر        البتـاملت        لتصـنتك        القـائم         ات صـائي       اهلت ر       اةستا     أجر    من         الدولتة         التنمتة       أوساط   ي        األطراف         املتعددة

       أفـداف   ي        الةارد       النحة     عل             االجتماعتة،        ال ئات     قتا    رو      فتما         البتاملت       اصنتك         است مال        وستش ر
      ان ـــة   ي         الــةاردة          الرئتســـتة          التةصــتات      إ ـــدى         واســتتبا  ر     األجـــر       وطةيــر       معقـــدا        مســع              املســـتدامة،         التنمتــة
    مـن      فريـق       إب شـاق      ٨١٠٦      /مـاية    أ ر      مـؤ ر      طريـق    عـن      اةلـد      الـذي       املشـرتي       الا م     عل        الرمسي        ال ابا       إض اق
        اللجنـة    إىل         اقـاريره      )يقـدن           ابلشـتخة ة         املتعلقـة          والبتـاملت      السـن      سو         البتاملت        بتصنتك     معل      املدي       أفرقة

      سو         البتاملت       اصنتك     دعم    حا      يراد     الت         واملعايري          والةسائر        األدوات        يةق  ق    أي     حدف      وذل    (،         ات صائتة
  ر       الورورة     عند           وي ة  رفا         واملعايري          والةسائر        األدوات     فذه        يتبادل     وأي           ابلشتخة ة،         املتعلقة          والبتاملت      السن
  ،     ٨١٠2       /ينـاير      الثاين       تـا ةي   ي     عقـد      الـذي         للبتـاملت        العـاملي        املتحـدة      األمم       منتدى      فام.      وعل  -    ٠٦

        اجتمـاع   ي         الةطنتـة          ات صـائتة        امل ااـو    عـن      سثلني     مشلت        املصلحة       صا بة       اجلهات    من       جممةعة        اجتمعت
         التنمتة       ة      ستا    ي          ابلشتخة ة         املتعلقة        املسائر      حيمتة        االعرتاف    من        ا  اقا         اا قةا،      تث       املةقا       ار 

       الـبعض       بعوـها    مـن        الـتعلم    هلـا       واتـت          البلـداي    بـني      اربط      رمستة      آلتة    إىل       احلاجة     عل    ،    ٨١3١      لعان          املستدامة
         البتــاملت   ي         الثغــرات     وســد          الشــتخة ة       أبعــاد     حبســو         البتــاملت       اصــنتك      إماق        املة ــدة      ه ه الــنـهههمل      بشــصي          والتعـاوي
  ر        ابلشتخة ة         املتعلقة

__________ 

-     https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/                                                                          582315      /Data  :     ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  (5 ) 
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      م تــو     عــرا  ،     ٨١٠2      /مــارس     آذار   ي         املنعقــدة           ات صــائتة،       للجنــة         واألربعــني         الثامنــة        الــدورة    وي -    ٠2
         املتعلقـة          ابت صـاقات      املعـل          اتتشـ تلد       مدينـة      فريق       إب شاق       مقرت ا        املتحدة        اململ ة   ي         الةطنتة          ات صاقات
  ر     للجنة         واألربعني         التاسعة        الدورة   ي         اعتماده      بغرا       السن،      سو        املصن ة          والبتاملت          ابلشتخة ة

        وقاداـــا          ات صـــائتة       للجنـــة         واألربعـــني         الثامنـــة        الـــدورة      إطـــار   ي   ه   عهقـــدت        جا بتـــة        مناســـبة       ولـــهدت -    ٠٢
        وطنتــا،         إ صــائتا       م تبــا    ٠٩    عــن       سثلــةي      مــنهم         مشــارتا،    5١       ــةا        وــةر         الةطنتــة          ات صــائتة        امل ااــو
       مشروع      بةضا         اجلا بتة         املناسبة     فذه   ي         االسرتلاد    ومت  ر      املقرتح        املدينة      فريق       إب شاق     قة          افتماما       أبدوا      تث

  ( ٦ )      املصـلحة       صـا بة       اجلهـات    مـن      رمستة    غري       جممةعة       أعداا     الت        ابلصتغة        املقرتح،        املدينة      فريق          ا تصاصات

        املدينــة       ل ريــق        ا تملــة        الرتتتــا      جمــاالت          املشــارتةي      وملقــ.  ر       املعنتــة         الةطنتــة          ات صــائتة        امل ااــو    مــا         ابلتشــاور
         التنمتــة       أفــداف         ؤلــرات      املعــل         الةتــاالت    بــني       املشــرتي       انــ اق      فريــق       أعمــال   ي        املســامة    إىل       ودعــةه       املقــرتح

     فهـم       ا ـةير   ي         املسـاعدة     وإىل        بتنهـا،      فتمـا         القائمـة          والـروابط         البتـاملت       اصـنتك     جمـال   ي      سـتما   ال           املستدامة،
      املدين         للمجتما       املهمة         ابملسامات        و ةفةا  ر         املستدامة         التنمتة       أفداف      بلةغ     عل             الدميغرافتة         اال افات     ألقر

  ر     األ رى        املصلحة       صا بة        واجلهات          األتادميتة         واألوساط
       ال ـرتة   ي         املتحـدة،        ابململ ـة         وينشسـرت،   ي       املقرتح        املدينة      فريق      بشصي       اقنتة        دراستة       لقة    ه   وعهقدت -    ٠٩
ــــــو    عــــــن     ســــــثا    5١    مــــــن      أتثــــــر        و وــــــرفا  ،     ٨١٠2       /أغســــــ س   آ     ٨4    إىل    ٨٨    مــــــن           ات صــــــائتة        امل اا

         واألوســــاط       املــــدين،       اجملتمــــا         ومن مــــات       أ ــــرى،       دولتــــة         ومن مــــات         املتحــــدة،      األمــــم         ومن ةمــــة   ، (2 )       الةطنتــــة
         ابلبتـاملت         املتعلقـة         األساسـتة        ابملسائر        املتصلة        وان ات        املعارف         االجتماع   ي          املشارتةي        وابادل  ر         األتادميتة
       أفـداف      بشـصي       اآلراق        بتةافـق        النهـةا    إىل       وسعةا           ابلشتخة ة،         املتعلقة           وات صاقات      السن      سو        املصن ة
  ر     الامل        وجدولال         املتةقعة         و تائجال         وأ ش تال         وان تمال       املقرتح        املدينة      فريق
          ات صـــائتة        امل ااـــو    مـــن       ال ثـــري    إىل       دعـــةات      وجهـــت          التقنتـــة،       العمـــر       لقـــة        ا عقـــاد      مةعـــد      وقبــر -    ٨١

       منتــدى   ي         اجلا بتــة          املناســبات       وــرت    /أو  و          افتمامهــا      أبــدت    قــد      تا ــت     الــت     الــ      ذلــ    ي     ــا          الةطنتــة،
          ات صـائتة       للجنة         واألربعني         التاسعة         والدورة  ،     ٨١٠2       /يناير      الثاين       تا ةي   ي         للبتاملت        العاملي        املتحدة      األمم

     قتـــا    مـــا        الرمستـــة    غـــري        اجملمةعـــة        اةاصـــلت        العمـــر،       لقـــة        ا عقـــاد      وبعـــد  ر     ٨١٠2      /مـــارس     آذار   ي         املنعقـــدة
         اتضـافتة       ةطنتـة  ال          ات صـائتة        امل ااـو    من     عدد      ا وم       لذل ،        و تتجة  ر       املهتمة         الةطنتة          ات صائتة        امل ااو

  ر       التقرير     فذا       إعداد   ي       والرتي        اجملمةعة    إىل
         املتعلقـــــة          ات صـــــاقات       إبعـــــداد      مقـــــرتح    أي      ي ـــــةي    أي      ي  ـــــر    أي       املقـــــرتح        املدينـــــة       ل ريـــــق        وينبغـــــي -    ٨٠

      فتهــا      يســهم    أي     مي ــن     الــت          الستاســات        حيولــة ت     صــلة    ذا      الســن      ســو         البتــاملت       اصــنتك    أو          ابلشــتخة ة
     الـــت        املةســـعة          املشـــاورات      وبعـــد  ر       أساســـتا        إســـهاما       بشـــصهنا          ات صـــاقات      وحتســـني         البتـــاملت    مـــن       املايـــد       اـــةافر

         األولـة ت      حتديـد   مت         املصـلحة،       صـا بة        املعنتـة       اجلهات    من       وغريفا         الةطنتة          ات صائتة        امل ااو    ما       أجريت
  :    مهمة          ابعتبارفا          الستاسات     عل       ارتا     الت         التالتة          ات صائتة          والتحد ت
__________ 

        صـــاقات            ة، وفتئـــة ات                                    ومارة التنمتـــة الدولتـــة ي اململ ــة املتحـــد                    ه اســـتنادا إىل مبــادرة                               أ شــئت جممةعـــة الـــدعم غــري الرمستـــة فـــذ  (٦ ) 
          فتئــة األمــم                         و                              املســنني، وفــي مدعةمــة مــن ق بوــر بــرملممل األمــم املتحــدة ات ــائي، و         ملســاعدة                                 ابململ ــة املتحــدة، والراب ــة الدولتــة

                                                                   )فتئة األمم املتحدة للمرأة(، وصندو  األمم املتحدة للس اي، ومن مة الصحة                                      املتحدة للمساواة بني اجلنسني و  ني املرأة
            واالجتماعتةر           االقتصادية        الشؤوي       تدارة         التابعة          االجتماعي        املتداي   ي          والتنمتة        ستاسات  ال             ه   العاملتة، ولهعبة

   ،       وال لبــني   ،     والصــني   ،     ولــتلي   ،        والــدا ري   ،             وجنــة  أفريقتــا   ،            وقهةريــة تــةر    ،       ال اميــر                                امل ااــو ات صــائتة الةطنتــة ي تــر مــن   (2 ) 
  ر       وفنغار    ،                                                واململ ة املتحدة ل ي ا تا الع م  وأيرلندا الشمالتة   ،         وتةلةمبتا   ،     وتندا   ،         وال امريوي
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      املسنني       ني     عل       اعمر     الت          املستدامة         التنمتة            اسرتااتجتات        لت عتر       بتاملت  • 
           ا تتاجــاام    مــا        يتــةاقن     ــا       املســنني      حلتــاة         املتعــددة        األبعــاد    بــني         القائمــة         ابلــروابط     حتــتط         إ صــاقات  • 

        و قةقهم          وا وتاام
     فتها        يعتشةي     الت           والستاقات       املسنني    بني         املساواة      وعدن        التنةع      اع س       بتاملت  • 
                                                                    عـــن التحـــد ت وال ـــرص املراب ـــة ابلشـــتخة ة علـــ  النحـــة املبـــني ي املعلةمـــات املتا ـــة        اتبـــاغ  • 

                                       للجهات الرئتستة صا بة املصلحة وللمجتما 
                                                            اســــــــاعد ي إقبـــــــــات مشــــــــارتة وااـــــــــراط املســــــــنني ي االقتصـــــــــاد واجملتمــــــــا والتنمتـــــــــة          معلةمــــــــات  • 

       للجمتا         املستدامة
                                     إىل وضــا إطــار م ــافتمي لت صــاقات املتعلقــة                                 أجــر معاجلــة فــذه األولــة ت، لــة  اجــة     ومــن -    ٨٨

                                                                                    ابلشــتخة ة مي ــن أي يســاعد ي اةجتــال صــتاغة الستاســات واعــاذ القــراراتر ولــة  اجــة أيوــا إىل اةســتا 
                                                                                   ــا  البتــاملت املتا ــة عــن وضــا املســنني و ــ اام، واصــنتك البتــاملت  ســو الســن  ــا يتــت  التحلتــر 

                                                       عن املسنني  ا يدعم حتلتر انةع  ـ اام، وضـماي أال اغتـو ال ئـات                                ال عال ملسرية احلتاة، وإال ة بتاملت 
                         ال رعتة عن دائرة الوةقر 

  (         اتتشـ تلد     فريـق )          ابلشـتخة ة         املتعلقـة          ابت صـاقات      املعل       اجلديد          اتتش تلد       مدينة      فريق        وستعاو -    ٨3
                                                                                 املسائر املتصـلة بةضـا امل ـافتم واملنهجتـة واألدوات ي جمـاالت الشـتخة ة وات صـاقات املصـن ة  سـو 
                                                                                     الســنر ومي ــن ل ريــق اتتشــ تلد أي يســهم ي وضــا املعــايري واألســالتو الدولتــة جلمــا ات صــاقات املتعلقــة 

                   ريـق اسـتعراا التقـدن                                                                  ابلشتخة ة واملصن ة  سو السن وأي يست تد من ال  املعايري واألسـالتو، عـن ط
                                                                                      ا ــرم واةســتا   اقــال واالســتعا ة ابنــ ات مــن نتلــك البلــداي وتــذل  مــن الق اعــات الدولتــة واألتادميتــة 
                                                                                      ه ه  وغري الرحبتة املعنتة ابلبتاملت املتعلقة ابلشتخة ةر وست ةي من املهم أيوا اسخري ان ات املتصلة ابلنـهههمل 

                                                  ي ذلـ  البتـاملت الوـخمةر وقـد وافقـت اللجنـة ات صـائتة ي                                    املبت رة ي استخدان وعرا البتاملت،  ـا 
                                                                                   دوراـــا انامســـة واألربعـــني علـــ  إ شـــاق ال ريـــق العامـــر العـــاملي املعـــل ابت صـــاقات الرمستـــة بغـــرا إال ـــة 
                                                                                        مةاصلة حبث فةائد البتاملت الوخمة والتحد ت الت اةاجهها،  ا ي ذل  إم ا تة الرصد واتباغ فتما 

                                          ه                                التنمتـــة املســـتدامةر وســـت ةي مـــن املهـــم ضـــماي أي يـهــدر   ال ريـــق العامـــر العـــاملي مســـصلة              يتعلـــق حيفـــداف
                                                                                 الشتخة ة ضمن جدول أعمالالر وفناي أيوا من مات من الق اع اناص اتخصو ي استخدان وحتلتر 

                                                                                 البتاملت الوخمة دعما ألعمال احل ةمة واجملتما املدين، وفي من مات مي ن االست ادة من   ااار 
          ابلشـــتخة ة        املتصــلة       احلامســـة       اجملــاالت     ضـــمن           وات صــاقات         البتـــاملت          اتتشــ تلد      فريـــق        وســتبحث -   4 ٨

       األمتــة     وتــة        الــد ر،      وأتمــني          االقتصــادي        التم ــني       اجملــاالت     فــذه      اشــمر     وقــد  ر     الســن      ســو          وابلتصــنتك
         واتدما         اجلنسني،    بني          واملساواة         والعنك،       األجر،         ال ةيلة          والرعاية        والصحة        احلتاة،     مدى        املستمر          والتعلتم

         ال ريـق،       اشـ تر     عنـد         التغ تـة     عل         االا ا         وستجري  ر       للمسنني         املعتشتة           والرتاتبات          واملشارتة           االجتماعي،
       الــدول       أقراـا     الـت              واالسـرتااتجتات   (،     ٨١١٨ )          للشـتخة ة         الدولتـة       مدريـد     عمـر       ـة        اةصـتات        مراعـاة    مـا

ـــــة   ي        األعوـــــاق ـــــر        األ ـــــرية،       اآلو           املتعلقـــــة          ات صـــــاقات      بشـــــصي       ألورواب   ة        االقتصـــــادي        اللجنـــــة        اةصـــــتات     مث
          الشـتخة ة      بشـصي         العاملتـة       الصـحة       ملن مـة          العـاملتتني       العمـر      و  ـة             واالسرتااتجتة  ،     ٨١٠٦      لعان          ابلشتخة ة

  ر    ٨١3١     عان       ة         مت لبات     عل       عاوة  ،     ٨١٨١-    ٨١٠٦       لل رتة        والصحة
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     هلـا،         التابعـة      املـدي        وأفرقـة          ات صـائتة        اللجنـة          ا تصاصات        ا        الاساع       و  را      ذل ،    إىل        وإضافة -    ٨5
    مـــــن      تـــــددة       جبةا ــــو        املعنتـــــة         املن مــــات    مـــــن       وغريفــــا        املتحـــــدة      األمـــــم    مــــا          اتتشـــــ تلد      فريــــق        يتعـــــاوي     ســــةف

          وستسع   ر     اجلنس      و ةع        ات ساي       و قة          واحلةتمة         واتعاقة       الصحة     مثر           ابلشتخة ة،         املتعلقة          ات صاقات
         واملسـاتن        السـ اي        لتعـداد        العـاملي        ابلـ ملممل         املراب ـة       اهلامـة        األعمـال    إىل         اال ومان    إىل      أيوا          اتتش تلد      فريق
  ر    ٨١٨١      لعان

  
       األهداف -      رابعا  

                                                                                 يتمثر اهلدف العان ل ريق اتتش تلد املقرتح إ شاؤه ي ا ـةير أدوات ووسـائر مة ـدة تعـداد تـر  -    ٨٦
                                واشــجتا البلـداي علــ  القتــان بــذل ،    ،                                                    مـن البتــاملت املصــن ة  سـو الســن والبتــاملت املتعلقـة ابلشــتخة ة

                                                                                    عن طريق االض اع بدور ر دي ي إعداد واعمتم معايري ومنهجتات جديدةر تما ستتم معاجلة املسائر 
                           تثــر حتديــدا، ستســع  ال ريــق إىل                                                            وأوجــال القصــةر القائمــة بشــصي البتــاملت املتعلقــة ابلشــتخة ةر وبشــ ر أ

     يلي:   ما
                                                 د العـــاملي واتقلتمـــي والـــةطل ألفـــم املقتوـــتات الستاســـااتة                              إجـــراق واتســـري اقتتمـــات علـــ  الصـــعت  • 

                                                                           املتصــــلة ابلشــــتخة ة و ت لبااــــا ات صــــائتة،  ــــا ي ذلــــ  مصــــادر البتــــاملت القائمــــة واجلديــــدة 
                      وقغرات القتاس ات صائي

                                                                        اعايا فهم مشرتي للم هةن األساسي للشـتخة ة مـن  ـال وضـا إطـار م ـافتمي لت صـاقات   • 
    ة               املتعلقة ابلشتخة 

                                                                       وضــــا مبـــــاد  اةجتهتـــــة ودراســــات  الـــــة عـــــن ات صـــــاقات املتعلقــــة ابلســـــن واملعـــــايري املة ـــــدة   • 
                                                             واألسالتو املة دة جلما البتاملت املتعلقة ابلشتخة ة و هتافا وحتلتلها

      املـــــدين         التســـــجتر        وبتـــــاملت         اتداريـــــة                                               حتديـــــد واعايـــــا املمارســـــات اجلتـــــدة بشـــــصي ابـــــادل البتـــــاملت  • 
                                         املتعلقة ابلشتخة ة واقتتم جةداا واستخدامها       احلتةية            وات صاقات

                                                                                   اتسهان ي استعراا وحتلتر ان تذ ورصد أفداف التنمتة املستدامة من من ةر القتاسات املتعلقة   • 
      املعل         الةتاالت    بني       املشرتي       ان اق                                            و      ابلسن ضمن اتطار واجلدول الامل املةضةعني من ق بور فريق

  ر  مة      املستدا         التنمتة       أفداف         ؤلرات
                                                                            وي هنايــة امل ــاف، ستســع  فريــق اتتشــ تلد، مــن  ــال اــةافر املايــد مــن البتــاملت وات صــاقات  -    ٨2

                                                                       املتعلقة ابلشتخة ة وم دة املعرفة حا، إىل اتسهان ي النةاامل ات ائتة التالتة:
   ات                                                                       ومةاقمة القتاس ات صائي و شر املعلةمات عن مسار احلتاة،  ا يتت  وضـا الستاسـ     حتسني  • 

                                     املستندة إىل األدلة فتما يتعلق ابلشتخة ة
         الشــتخة ة        أعمــال                                                             م دة الــةعي ي صــ ةف صــن اع الستاســات وأ صــائتي التنمتــة حيمتــة جــدول  • 

     ألد    فم    من    إىل     أوال               الرتو والةصةل      لك     أ د          بعدن اري      ٨١3١                         والتعهد الةارد ي   ة عان 
      الرتو    عن      عل ا

                                                          التةجتهتــة الرامتــة إىل م دة القــدرات واتســري فهــم املســائر املتصــلة                           م دة اــةافر األدوات واملبــاد    • 
  ر                            ابلشتخة ة واعاذ إجراقات بشصهنا



E/CN.3/2018/19 
 

 

17-22869 11/15 

 

       األا نة -      خامسا  

                                                                                 بغتة حتقتق األفداف الةاردة أعاه، سريتا فريق اتتش تلد جهةده علـ  اةقتـق املمارسـات اجلتـدة  -    ٨٢
                                بشـصي دعـم اصـنتك البتـاملت  سـو السـن                ه ه                                 ووضا اةصتات و ـهههـمل مة ـدة للم ااـو ات صـائتة الةطنتـة 

                                                                                علـــ  مـــدى احلتـــاة وإعـــداد ات صـــاقات املتعلقـــة ابلشـــتخة ةر وســـتتناول ذلـــ  وضـــا اتطـــار امل ـــافتمي 
                                                                                           للبتاملت املتعلقة ابلشتخة ة ومنهجتة قتاسها و شرفار وستعتمد فريق اتتش تلد، ي ما يبذلال من جهـةد، 

             َّ                               اعـاو جةا ــو تـدَّدة مــن الرصـد ات صــائي ملسـائر الســن                                          علـ  نتلــك ال تتبـات واملبــاد  التةجتهتـة الــت
                                                                     والشتخة ة والت أعداا نتلك اجلهات صا بة املصلحة،  ا ي ذل  أعواق ال ريقر

                                                                      َّ       وي  ال اعتماد مقرتح إ شاق فريق اتتش تلد، ستجري إعـداد   ـة عمـر رمستـة وسـتقدَّن مقـرتح  -    ٨٩
                               ر ومن املتةقا أي اشمر   ـة العمـر     ٨١٠٩      ي عان        صائتة   ات                                   حذا الشصي  ال الدورة انمسني للجنة

                األ ش ة التالتة:
                                                                       إطار م ـافتمي وحتلتلـي لت صـاقات املتعلقـة ابلشـتخة ة ابابـاع هنـمل يشـمر مسـار احلتـاة      وضا  • 

                                  استقال املسنني ومشارتتهم وإسهامهم(       بشصي   “      حتلتلتة      ورقة ”                حيتملال ) ا ي ذل  

         القائمـة         البتـاملت       مصـادر      اغ ي          الرائدة،         الق رية          واملشاريا        األساسي      /اجلرد        للتقتتم      /أداة     آلتة     وضا  • 
           واملت لبــات           الستاســات،          ومقتوــتات             ومســتخدمتها،         البتــاملت   ه    مهعــد ي       قــدرات        واقتــتم          واجلديــدة،

   ي           )املســتخدمني(         املصــلحة       صــا بة       اجلهــات       وحتديــد          ات صــائي،        القتــاس        وقغــرات           ات صــائتة،
  ة       ابلشتخة          املتعلقة         البتاملت

     ذلـ      تـاي      تلمـا     احلـد     ذلـ        إمالـة    إىل         والـدعةة       للسـن،      أقصـ      ـد    حـا      يةجد     الت       احلاالت      حتديد  • 
     للسن       األقص      احلد       إمالة        وفةائد        ا التك      حتلتر     ذل    ي     ا       س نا،

         املعلةمات        لتبادل     من        إ شاق  • 

     حبتــث          الةطنتــة،          ات صــائتة        امل ااــو      صــ ةف   ي          واعايافــا           التةجتهتــة        املبــاد     مــن       جممةعــة       إعــداد  • 
           الســـتاقات،      نتلـــك   ي           التةجتهتـــة         واملبـــاد         اجلتـــدة،          ابملمارســـات         املتعلقـــة       احلالـــة        دراســـات      اغ ـــي

         واألســـئلة   (،        ابملعاينـــة      اتصـــر   ال        وأ  ـــاق         ابملعاينـــة      اتصـــر       )أ  ـــاق        احلتـــاة      مســـار       لقتـــاس         ومنهجتـــة
        والربط           الشتخة ة،      بشصي          است اعتة         إ صاقات        وإعداد         اتسناد،         وأسالتو          والتحرير            النمةذجتة،

           التشـــــريعتة      ابألطـــــر        والـــــةعي         الصـــــغرية،        ابملنـــــاطق       اناصـــــة            والتقـــــديرات          البتـــــاملت،        جممةعـــــات    بـــــني
      مسـار      يشـمر    هنـمل      ـال    مـن      سـتما   )ال           والتحلتـر          البتـاملت،    إىل        الةصـةل          وإم ا تة              والستاسااتة،

        ال مـي،         التحلتـر        لتعايـا         ال ت تـة           والتقنتـات        اجلتدة،          املمارسات        اصات      و شر   (،      حيتملال       احلتاة
     ابلسن         املتعلقة           والتعاريك        املعايري         ومةاقمة

      املعل         الةتاالت    بني       املشرتي       ان اق      فريق       أعمال   ي        إسهاما           املستدامة،         التنمتة       أفداف      إطار       اقتتم  • 
       أفــداف         ومؤلــرات       العمــر      ســو         البتــاملت       اصــنتك      بشــصي          املســتدامة         التنمتــة       أفــداف         ؤلــرات
         ابلشتخة ة         املتعلقة          املستدامة         التنمتة

       اجملتمـا   ي         اال افـات      حتديد     عل          البتاملت         مستخدمي    ما       العمر      يشمر     ا        اآلفا ،         است شاف  • 
  ر        ابلشتخة ة         املتعلقة          ات صاقات   ي       ستؤقر     الت        املقبلة         والقوا 

   ه                                                                        وســتهحد  د   ــة العمــر جــدوال ممنتــا هلــذه األ شــ ة حبتــث مي ــن حتقتــق ال ةائــد طــةال مــدة عمــر  -    3١
  ر             فريق اتتش تلد
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            أسلوب العمل -      سادسا  

                                                                             ستتةىل م تو ات صاقات الةطنتـة ي اململ ـة املتحـدة ر سـة فريـق اتتشـ تلدر وسـتةفر امل تـو  -    3٠
                                                                                           دمات الس رالرية لل ريق،  ا ي ذل  إعداد اسرتااتجتة لااصاالت واسرتااتجتة لتعبئة املةاردر وسـتقةن 

                                             وامل ااـو ات صـائتة الةطنتـة األ ـرى األعوـاق ي فريـق                                        جلنة اةجتهتة، اوم م تو ات صاقات الةطنتـة 
                                                                                  اتتشـــــ تلد وسثلـــــي املن مـــــات املتعـــــددة األطـــــراف واجملتمـــــا املـــــدين واألوســـــاط األتادميتـــــة، بتـــــةفري التةجتـــــال 
                                                                                        االسرتااتجير وستعمر اللجنة التةجتهتة بروح من الشراتة املتساوية بني األعواق وسـتبق  م تة ـة  تـث 

                                         إضافتني من امل ااو ات صائتة الةطنتة األ رىر                  ار و اب ومان أعواق 
       اقنتـــة       جلســـات    مـــا       لةجـــال،      وجهـــا          اجتماعـــات     عقـــد      ـــال    مـــن                           وســـتؤدي فريـــق اتتشـــ تلد عملـــال -    3٨
      بشـــصي           اتل رتو تــة        النقــا          ومنتــد ت       العمــر       أفرقــة          اجتماعـــات      ــال     ومــن   ؛ (    األقــر           الســنة علــ    ي    مــرة )

        ال ريـــق،    ي         املشـــارتني    مـــن       وغـــريفم         الةطنتـــة         صـــائتة  ات        امل ااـــو    مـــن       معتنـــني       أعوـــاق    مـــا       تـــددة،        مةاضـــتا
   ي          املعلةمــات        وابــادل         التمثتــر      طريــق     وعــن         الةاثئــق؛      إجنــام     طلــو      ــال     ومــن                 ذلــ  اجملتمــا املــدين؛  ي    ــا

                                                                  املتصــلة ابلســن والشــتخة ةر ومــن املم ــن أي اســاعد امل ااــو ات صــائتة الةطنتــة            واتجــراقات         املــؤ رات
                                                  حيدوار ر دية ي أفرقة العمر ملعاجلة قوا  و تائمل تددةر                      الرئتس عن طريق االض اع 

    ه         ر ويهقــرتح أيوــا     ٨١٠٢  ه                                                        ويهقـرتح عقــد االجتمــاع األول ل ريـق اتتشــ تلد ي النصــك األول مـن عــان  -    33
ــرى   ، 3   ٨١٨        إىل عــان   ٢   ٨١٠        مــن عــان        ســنةات،    مخــس                          أي يعمــر ال ريــق ل ــرتة مــداا          اســتعراا       بعــدفا   ه  جيه

        ال ريقر   ىل إ       احلاجة         استمرار     مدى        لتقتتم
  ر     ٨١٨3   و      ٨١٨٠   و      ٨١٠٩                                                        وســتقدن ال ريــق اقريــرا إىل اللجنــة ات صــائتة ي دورااــا لألعــةان  -    34

                                                                      ومن املتةقا أي اتحقق النتائمل عل  مرا ر عل  مدار فرتة عمر فريق اتتش تلدر
      ائمةر                                                                             ويرمي فذا النمةذ  إىل االست ادة من املمارسات الناجحة الت استخدمها أفرقة املدي الق -    35
  

              اقاط للمناق ة -      سابعا  

                   ف يووووت تيت ووووفيلد ا عوووو          ا وووواع              الووووداعي        االقوووورتاح   يف       رأيهووووا                       اللجنووووة موووودعوة     بووووداع -    3٦
       ا قرتحووووة            اختصاصووووات                              والبيوووواانق ا صوووونفة حسووووب السوووون ويف                           ابإلحصوووواعاق ا تعلقووووة ابل وووويخوخة

        ا  فت(.      )اا  
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      ا  فت
                               ا عووووو  ابإلحصووووواعاق ا تعلقوووووة ابل ووووويخوخة                                 االختصاصووووواق ا قرتحوووووة لف يوووووت تيت وووووفيلد   

                         والبياانق ا صنفة حسب السن
                                                                           يتمثــر الغــرا مــن فريــق اتتشــ تلد املقــرتح املعــل ابت صــاقات املتعلقــة ابلشــتخة ة والبتــاملت   -   ٠    ألــك 

                                                                                       املصن ة  سو السن )فريق اتتش تلد(، الذي مـن املقـرر أي انشـئال رمستـا اللجنـة ات صـائتة  ـال دوراـا 
        صـــــاقات                                       ، ي وضـــــا املعـــــايري واألســـــالتو الدولتـــــة جلمـــــا ات    ٨١٠٢                            التاســـــعة واألربعـــــني ي آذار/مـــــارس 

                                                                                 والبتـــاملت بشـــصي األبعـــاد ال ـــ ى للشـــتخة ة والبتـــاملت املصـــن ة  ســـو الســـن علـــ  مـــدى دورة احلتـــاة، 
                                                                                   والتعــاوي مــا فتئــات األمــم املتحــدة واملن مــات األ ـــرى املعنتــة جبةا ــو تــددة مــن ات صــاقات املتعلقـــة 

                ابلشتخة ة وابلسنر
                                         شاؤه ي إعداد أدوات ووسائر مة دة تعداد تر                                         يتمثر اهلدف العان ل ريق اتتش تلد املقرتح إ   -   ٨    ألك 

                                واشــجتا البلـداي علــ  القتــان بــذل ،    ،                                                    مـن البتــاملت املصــن ة  سـو الســن والبتــاملت املتعلقـة ابلشــتخة ة
                                                                               عــن طريــق االضــ اع بــدور ر دي ي إعــداد واعمــتم معــايري ومنهجتــات جديــدةر وســتتم بــذل  معاجلــة 

                       تاملت املتعلقة ابلشتخة ةر                                    املسائر وأوجال القصةر القائمة بشصي الب
                 َّ                           اتمثر األفداف ا دَّدة ل ريق اتتش تلد فتما يلي:  -   3    ألك 
            الستاســـااتة          املقتوـــتات     ألفـــم        والـــةطل          واتقلتمـــي        العـــاملي        الصـــعتد     علـــ          اقتتمـــات       واتســـري       إجـــراق  • 

        ات صائي        القتاس        وقغرات        اجلديدة         البتاملت        ومصادر         القائمة          ات صائتة           واملت لبات
          لت صـاقات         م ـافتمي      إطـار     وضـا      ـال    مـن          للشـتخة ة        األساسي         للم هةن      مشرتي     فهم       اعايا  • 

         ابلشتخة ة         املتعلقة
        املة ـــــدة         واملعـــــايري      ابلســـــن         املتعلقــــة          ات صـــــاقات    عـــــن       الـــــة         ودراســــات         اةجتهتـــــة       مبـــــاد      وضــــا  • 

        وحتلتلها         و هتافا          ابلشتخة ة         املتعلقة         البتاملت     جلما        املة دة          واألسالتو
      املـــــدين         التســـــجتر        وبتـــــاملت         اتداريـــــة         البتـــــاملت       ابـــــادل      بشـــــصي       اجلتـــــدة          املمارســـــات        واعايـــــا      حتديـــــد  • 

           واستخدامها       جةداا        واقتتم          ابلشتخة ة         املتعلقة        احلتةية           وات صاقات
           املتعلقة          القتاسات       من ةر    من          املستدامة         التنمتة       أفداف      ورصد       ان تذ       وحتلتر         استعراا   ي        اتسهان  • 

      املعل         الةتاالت    بني       املشرتي       ان اق      فريق     و ق بور    من         املةضةعني       الامل        واجلدول       اتطار     ضمن      ابلسن
  ر        املستدامة         التنمتة       أفداف         ؤلرات

  ه                                                                              ستهعد فريق اتتش تلد واثئق/تتتبا يغ ي البتاملت املتعلقة ابلشتخة ة والبتاملت املصن ة  سو   -   4    ألك 
                                                                                      السن للم ااو ات صائتة الةطنتة، وفة ما ستشمر وضا اتطار امل افتمي ومنهجتة القتاس، مثر قـا 

        املتعلقـــــة                                                                            البتــــاملت املتعلقــــة ابلشــــتخة ة  ختلـــــك وســــائر التصــــنتك وأســــالتو التحلتـــــر و شــــر البتــــاملت
                                                  ابلشتخة ةر وهلذا الغرا، ستقةن فريق اتتش تلد  ا يلي:

      مســار      يشــمر    هنــمل      ــال    مــن          ابلشــتخة ة         املتعلقــة          لت صــاقات        وحتلتلــي         م ــافتمي      إطــار     وضــا  • 
  (        وإسهامهم           ومشارتتهم       املسنني        استقال      بشصي        حتلتلتة      ورقة     ذل    ي    ) ا        حيتملال       احلتاة
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         القائمـة         البتـاملت       مصـادر      اغ ي          الرائدة،         الق رية          واملشاريا      ساسي  األ      /اجلرد        للتقتتم      /أداة     آلتة     وضا  • 
           واملت لبــات           الستاســات،          ومقتوــتات             ومســتخدمتها،         البتــاملت   ه    مهعــد ي       قــدرات        واقتــتم          واجلديــدة،

   ي           )املســتخدمني(         املصــلحة       صــا بة       اجلهــات       وحتديــد          ات صــائي،        القتــاس        وقغــرات           ات صــائتة،
         ابلشتخة ة         املتعلقة         البتاملت

     ذلـ      تـاي      تلمـا     احلـد     ذلـ        إمالـة    إىل         والـدعةة       للسـن،      أقصـ      ـد    حـا      يةجد     الت       احلاالت      حتديد  • 
     للسن       األقص      احلد       إمالة        وفةائد        ا التك      حتلتر     ذل    ي     ا       س نا،

         املعلةمات        لتبادل     من        إ شاق  • 

     حبتــث          الةطنتــة،          ات صــائتة        امل ااــو      صــ ةف   ي          واعايافــا           التةجتهتــة        املبــاد     مــن       جممةعــة       إعــداد  • 
           الســـتاقات،      نتلـــك   ي           التةجتهتـــة         واملبـــاد         اجلتـــدة،          ابملمارســـات         املتعلقـــة       احلالـــة        دراســـات      اغ ـــي

         واألســـئلة   (،        ابملعاينـــة      اتصـــر   ال        وأ  ـــاق         ابملعاينـــة      اتصـــر       )أ  ـــاق        احلتـــاة      مســـار       لقتـــاس         ومنهجتـــة
        والربط           الشتخة ة،      بشصي          است اعتة         إ صاقات        وإعداد         اتسناد،         وأسالتو          والتحرير            النمةذجتة،

           التشـــــريعتة      ابألطـــــر        والـــــةعي         الصـــــغرية،        ابملنـــــاطق       اناصـــــة            والتقـــــديرات          البتـــــاملت،        جممةعـــــات    بـــــني
      مسـار      يشـمر    هنـمل      ـال    مـن      سـتما   )ال           والتحلتـر          البتـاملت،    إىل        الةصـةل          وإم ا تة              والستاسااتة،

        ال مـي،         التحلتـر        لتعايـا         ال ت تـة           والتقنتـات        اجلتدة،          املمارسات        اصات      و شر   (،      حيتملال       احلتاة
     ابلسن         املتعلقة           والتعاريك        املعايري         ومةاقمة

      املعل         الةتاالت    بني       املشرتي       ان اق      فريق       أعمال   ي        إسهاما           املستدامة،         التنمتة       أفداف      إطار       اقتتم  • 
       أفـــداف         ومؤلــرات      الســن      ســو         البتــاملت       اصـــنتك      بشــصي          املســتدامة         التنمتــة       أفــداف         ؤلــرات
         ابلشتخة ة         املتعلقة          املستدامة         التنمتة

       اجملتمـا   ي         اال افـات      حتديد     عل          البتاملت         مستخدمي    ما       العمر      يشمر     ا        اآلفا ،         است شاف  • 
  ر        ابلشتخة ة         املتعلقة          ات صاقات   ي       ستؤقر     الت        املقبلة         والقوا 

      م تـو        وسـتةفر  ر         اتتشـ تلد      فريق      ر سة        املتحدة        اململ ة   ي         الةطنتة          ات صاقات            ستتةىل م تو  -   5    ألك 
         لااصــــاالت           اســــرتااتجتة                                       الســــ رالرية لل ريــــقر وستشــــمر أ شــــ تال إعــــداد       ــــدمات          الةطنتــــة          ات صــــاقات
          ات صائتة         وامل ااو         الةطنتة          ات صاقات      م تو     اوم  -        اةجتهتة      جلنة        وستقةن  ر       املةارد        لتعبئة            واسرتااتجتة

                   )األمـــم املتحـــدة ور ـــا          األطـــراف                 املن مـــات املتعـــددة       وسثلـــي          اتتشـــ تلد      فريـــق          األعوـــاق ي       األ ـــرى         الةطنتـــة
  ر          االســرتااتجي         التةجتــال       بتــةفري  -         األتادميتــة          واألوســاط      املــدين                             غــري البعــة لألمــم املتحــدة( واجملتمــا       تتــاملت
         حبتـــث ار ـــو         م تة ـــة        وســـتبق         األعوـــاق    بـــني          املتســـاوية            مـــن الشـــراتة      بـــروح           التةجتهتـــة        اللجنـــة        وســـتعمر

       األ رىر         الةطنتة          ات صائتة        امل ااو    من        إضافتني              اب ومان أعواق
                               اتتش تلد حيعمالال من  ال ما يلي:             ستو لا فريق  -   ٦    ألك 
                  ( استوت ها امل ااـو     األقر     عل        السنة   ي     مرة )       اقنتة       جلسات    ما       لةجال،      وجها          اجتماعات     عقد  • 

                 ات صائتة الةطنتة

       معتنـني       أعوـاق    مـا       تـددة،        مةاضـتا      بشصي           اتل رتو تة        النقا          ومنتد ت       العمر       أفرقة          اجتماعات  • 
       ال ريق   ي

       الةاثئق      إجنام     طلو  • 
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         امل تة ــة           االجتماعــات    وي       ابلســن،        املتصــلة           واتجــراقات         املــؤ رات   ي          املعلةمــات        وابــادل         التمثتــر  • 
         اتقلتمتة    أو         العاملتة          اللقاقات    من       وغريفا          ات صائتة        اللجنة       دورات      ال

                                                                          م تــو ات صــاقات الةطنتــة، دعمــا لنــةا  الــرئتس، القتــادة املةضــةعتة والتقنتــة ت شــاق        ســتةفر  • 
                                                                                     فريق اتتش تلدر وستنخرط امل تو، ابلشراتة ما األما ة واللجنة التةجتهتة، ي إعداد اسرتااتجتة 
                                                                          لتعبئـــة املـــةارد ارمـــي إىل أتمـــني الـــدعم املـــا  الـــامنر وســـتدع  وتـــاالت متخصصـــة أ ـــرى البعـــة 

                                                                   مة األمم املتحدة و  اق  ارجتةي لتقدمي الدعم ي جماالت   ام، عند االقتواق      ملن ة 

        ابململ ــة          اتتشــ تلد   ي        لل ريــق      األول         االجتمــاع     عقــد   ه   يهقــرتح           اتتشــ تلد،       ل ريــق       الرمســي        ات شــاق    مــا  • 
ــــق        وســــتعمر  ر     ٨١٠٢     عــــان    مــــن      األول       النصــــك   ي        املتحــــدة ــــة   ي        ال ري     مخــــس      مــــداا      ل ــــرتة         البداي
ـــرى   ،    ٨١٨3     عـــان    إىل      ٨١٠٢     عـــان    مـــن        ســـنةات،          املةضـــةعتة         أعمالـــال        لتقتـــتم         اســـتعراا       بعـــدفا   ه  جيه
     عملال        وأسالتو

ـــــرا          اتتشـــــ تلد      فريـــــق       ســـــتقدن  •        ٨١٨٠   و      ٨١٠٩        لألعـــــةان        دورااـــــا   ي          ات صـــــائتة        اللجنـــــة    إىل        اقري
  ر    ٨١٨3  و

 


