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اللجنة اإلحصائية

الدورة التاسعة واألربعون
 ٩-٦آذار/مارس ٨١٠٢
البند ( 3ع) من جدول األعمال املؤقت*
بن ووود للمناق ووة واخت ووا القو و ارح اإلحص وواعاق ا تعلق ووة
ابل يخوخة والبياانق ا صنفة حسب السن

تق ي ا ملكوة ا تدودة لطيناايوا الع مو وأي لنودا ال ومالية ب و ن اإلحصواعاق
ا تعلقة ابل يخوخة والبياانق ا صنفة حسب السن
مذك ة من األمني العام
وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي  ٨٨٢/٨١٠2وللممارسات السابقة ،يتشرف األمني
العــان حيي ت ــر اقري ــر اململ ــة املتحــدة ل ي ا ت ــا الع م ـ وأيرلن ــدا الشــمالتة بش ــصي ات ص ــاقات املتعلق ــة
ابلشــتخة ة والبتــاملت املصــن ة ســو الســنر ومــا اســتمرار ااايــد ســبة السـ اي املســنني ي العــا  ،ــس
احلاجة بصةرة ملحة إىل حتسـني املعلةمـات والتحلـتات املتعلقـة بشـتخة ة السـ اير وعـاوة علـ ذلـ ،
فإي ان تذ ـة التنمتـة املسـتدامة لعـان  ٨١3١والتعهـد بعـدن اـري أي أ ـد لـك الرتـو يقتوـتاي اـةافر
بتــاملت مةقــة حــا و ســنة التةقتــت فتمــا رــو قتــا األعمــارر ويقــدن التقريــر ــة عامــة عــن التحــد ت
امل رو ة ي جمال البتاملت املتعلقة ابلس اي املسنني ،ويتومن اقرتا ا بتش تر فريق جديد مـن بـني أفرقـة
املــدي ،وفــة فريــق اتتش ـ تلد املعــل ابت صــاقات املتعلقــة ابلشــتخة ة والبتــاملت املصــن ة ســو الســن،
ملعاجلة املسائر املتعلقة بةضا اتطار امل افتمي واملنهجتـة واألدوات الاممـة ي جمـال ات صـاقات املتعلقـة
ابلشتخة ة والبتاملت املصن ة سو السنر وستسهم فريق اتتش تلد ي وضا املعايري واألسالتو الدولتة
جلمــا ات ص ــاقات املتعلقــة ابلش ــتخة ة والبتــاملت املص ــن ة ســو العم ــر وستســت تد منه ــا ،عــن طري ــق
اســتعراا التقــدن ا ـرم واةســتا اقــال واالســتعا ة ابن ـ ات مــن نتلــك البلــداي وتــذل مــن الق اعــات
الدولتة واألتادميتة وغري الرحبتة املعنتة ابت صاقات املتعلقة ابلشتخة ة والبتاملت املصن ة سو السـنر
وست ةي من املهم أيوا اسخري ات الق اع اناص فتمـا يتعلـق ابلـنهمل املبت ـرة ،ـا ي ذلـ البتـاملت
الو ــخمة ،ي اس ــتخدان ات ص ــاقات املتعلق ــة ابلش ــتخة ة والبت ــاملت املص ــن ة س ــو الس ــن وعرض ــهار
مدعةة إىل إبداق رأيها ي االقرتاح الداعي إىل إ شاق ال ريق املعل ابت صاقات املتعلقة
واللجنة ات صائتة َّ
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ابلشتخة ة والبتاملت املصن ة سو السن وي ا تصاصااال املقرت ةر

تق يو ا ملكووة ا تدوودة لطيناايووا الع مو وأي لنوودا ال وومالية ب و ن اإلحصوواعاق
ا تعلقة ابل يخوخة والبياانق ا صنفة حسب السن
أوال  -مقدمة

 - ٠اعـرا ـة التنمتـة املسـتدامة لعـان  ،)٠(٨١3١الــت اتوـمن جممةعـة م ة ـة مـن  ٠2فـدفا مــن
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
اتعهــد حيال اــرتي أ ــدا ل ـك الرتــو وابلســعي إىل ”الةصــةل أوال إىل مــن فــم ألــد عل ــا عــن الرتــو“ر
ويت لو ذلـ معاجلـة احلقـة واال تتاجـات ا ـددة جلمتـا البشـر ،ـا ي ذلـ ال ئـات السـ ا تة املهملـة
مثر املسنات واملسنني ،وال ئات ال رعتة الوعت ة من الس اي املسننير
 - ٨وم ــا اس ــتمرار اااي ــد س ــبة السـ ـ اي املس ــنني ي الع ــا  ،ــس احلاج ــة بص ــةرة ملح ــة إىل حتس ــني
املعلةمــات والتحلــتات املتعلقــة بشــتخة ة السـ 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
ــا غــا ت التنمتــة املســتدامةر واالســتعداد لشــتخة ة الس ـ اي جــاق ال يتج ـاأ مــن حتقتــق ــة التنمتــة
املستدامة لعان  ، ٨١3١ما الرتتتا ي ذل بةجـال ـاص علـ أفـداف التنمتـة املسـتدامة املتصـلة ابلقوـاق
عل ال قر ،والصحة اجلتدة ،واملساواة بني اجلنسني ،والعمر الائق ،واحلد من أوجال عدن املساواة ،واملدي
همــ .فتهــا أ ــدر و ثــر لــتخة ة الس ـ اي ا افــا عاملتــا رئتســتا
املســتدامة ،وإقامــة جمتمعــات مســاملة ال يه َّ
اشهده قتا املناطق ،وفي اع س أ د اتجنامات ال ى للتنمتة البشرية ،تث ارجا أسباحا جائتـا إىل
حتسن ال روف املعتشتة ،وحتسن الصحة وم دة طـةل العمـر واا ـاا الةفتـات (إدارة الشـؤوي االقتصـادية
واالجتماعتة التابعة لألما ة العامة٨١١2 ،؛ األمم املتحدة)٨١٠2 ،ر
 - 3ومــن املعــرتف بــال عل ـ ــا واســا أي مســامة قتــا البشــر ومشــارتتهم أمــر أساســي لتحقتــق
التنمتة املستدامةر ويصد فذا األمر عل تبار السن ،مثلما يصد عل أفـراد ال ئـات العمريـة األ ـرىر
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
ال مشارتتهم ي عملتات صنا القرارر بتنما ال يقدر آ روي منهم علـ املسـامة أو يةاجهـةي عقبـات
ال يهستهاي حا حتةل دوي تعهم ابحلق ي املشارتة ،ا ي ذل املةاقك املتحتاة ضد تبار السن والت حتد
مــن اســتقالتة املســنني ومــن قــدرام عل ـ املشــارتة ي نتلــك جمــاالت احلتــاة ال رديــة واألس ـرية واجملتمعتــةر
وسـتؤدي حتســني الــن م ات صـائتة إىل فهــم أد ملختلــك ألـ ال املشــارتة واملســامة احلالتـة وا تملــة الــت
يقدمها املسنةي ألسرفم وجمتمعاام ا لتة وجملتمعاامر

__________
( )٠قرار اجلمعتة العامة ٠/2١ر
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 - 4واعرتف ة عمر مدريد الدولتة للشتخة ة( )٨واتعاي الستاسي( ،)3اللذاي اعتمـدما اجملتمـا
ال ـ ـ ـ ــدو ي اجلمعت ـ ـ ـ ــة العاملت ـ ـ ـ ــة الثا ت ـ ـ ـ ــة للش ـ ـ ـ ــتخة ة ي تس ـ ـ ـ ــاي/أبرير  ،٨١١٨ألول م ـ ـ ـ ــرة ي الت ـ ـ ـ ــاري
حيي ”للشــتخة ة آاثرا عمتقــة علـ تــر جا ــو مــن جةا ــو تــاة األفـراد واجملتمعــات ا لتــة واحلتــاة عل ـ
الصــعتدين الــةطل والــدو “ر واؤتــد ــة عمــر مدريــد عل ـ وجــال انصــةص عل ـ أمتــة البحــة وقــا
البتــاملت وحتلتلهــا لــدعم وضــا الستاســات والـ اممل ابعتبارفــا مــن األولــة ت الرئتســتة للح ةمــات الةطنتــة
وللمســاعدة الدولتــةر ويةجــال ال ــرع الثالــث مــن ــة العمــر املتعلــق ابلتن تــذ واملتابعــة اال تبــاه إىل ضــرورة
النهــةا ابألحبــا  ،وال ســتما ي البلــداي النامتــة ،بشــصي قــا وحتلتــر البتــاملت املبةبــة ســو الســن و ــةع
اجلــنس مــن أجــر اــةفري أدلــة أساســتة عل ـ فعالتــة الستاســاتر وي أعقــا اعتمــاد ــة العمــر ،دعــت
اجلمعتـة العامــة ،ــال دورات متعاقبــة ،اجملتم وـا الــدو ومن ةمــة األمــم املتحـدة إىل ”دعــم اجلهــةد الةطنتــة
الرامتة إىل اةفري التمةير ملبادرات إجراق البحة وقا البتاملت املتعلقة ابلشـتخة ة“ (ا ـر ،علـ سـبتر
املثال ،ال قرة  3٢من قرار اجلمعتة )٠4٦/٦٩ر
 - 5وي ق ـرار قعتــة الصــحة العاملتــة  ،3-٦٩الــذي اعتمــدت فتــال قعتــة الصــحة العاملتــة ي دوراــا
التاسعة والستني االسرتااتجتةو و ة العمر العاملتتني بشصي الشتخة ة والصحة ،طلبت اجلمعتة عل وجال
التحديد إىل املدير العان اقدمي ”الدعم التقل إىل الدول األعواق“ مـن أجـر ”اعايـا الـن م الاممـة جلمـا
وحتلتــر واســتخدان وا ســري البتــاملت بشــصي الصــحة ي مر لــة الشــتخة ة عل ـ مــدى الــامن“ (ال قــرة 4
( ))٠و ”دع ــم البحــة واالبت ــار م ــن أج ــر رعاي ــة الصــحة ف ــي مر ل ــة الش ــتخة ة“ (ال قــرة ))٢( 4ر
ويتومن اهلـدف االسـرتااتجي رقـم  5مـن بـني أفـداف االسـرتااتجتة ـداق قـة مـن أجـر النهــةا حي ش ـ ة
القتـاس والرصـد والبحـة املتعلقة ابلصحة ي مر لة الشتخة ةر
 - ٦وعاوة عل ذل  ،ف ي برملممل عمر املؤ ر الدو للس اي والتنمتة( ،)4الذي اعتمـده املـؤ ر ي
القافرة ي  ٠3أيلةل/سبتم  ،٠٩٩4وعملتات استعراضال ذات الصلة ،هدعتت من ةمةو األمم املتحدة إىل
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
 - 2واحلقائق غنتة عن البتاي :فةفقا آل ر التقديرات والتةقعات السـ ا تة (إدارة الشـؤوي االقتصـادية
واالجتماعتة التابعة لألما ة العامـة ،)٨١٠2 ،يةجـد التـا  ٩٦٨ملتـةي لـخو ابلـع أعمـارفم  ٦١عامـا
أو أتثــر ،وفــم يش ـ لةي  ٠3ي املائــة مــن س ـ اي العــا ر وبتنمــا يةجــد ي آســتا أت ـ عــدد ي العــا مــن
األلــخاص الــذين ابلــع أعمــارفم  ٦١عامــا أو أتثــر ( 54٩ملتــةمل) ،فــإي أورواب فــي الــت يةجــد حــا أتـ
سبة مئةية من الس اي من فذه ال ئة العمرية ( ٨5ي املائة)ر ومـن املعـروف أي لـتخة ة السـ اي انشـص
عن أقرين من اآلاثر الدميغرافتـة مـا :م دة طـةل العمـر واا ـاا معـدالت انصـةبةر ومـا التقـدن ا ـرم ي
الصحة العامة ي مع م البلداي ،ستستمر ارا اع متةسط العمـر املتةقـا علـ الصـعتد العـاملي ،سـا ستسـهم
ي م دة عدد املسننير وي البلداي ذات معدالت انصةبة املتد تة أو ال الت اشهد فتها فذه املعدالت

__________
( )٨اقري ــر اجلمعت ــة العاملت ــة الثا ت ــة للش ــتخة ة ،مدري ــد ٠٨-٢ ،تس ــاي/أبرير ( ٨١١٨منش ــةرات األم ــم املتح ــدة ،رق ــم املبت ــا
 ،)A.02.IV.4ال صر األول ،القرار  ،٠املرفق الثاينر
( )3املرجا سال ،املرفق األولر
( )4اقري ــر امل ــؤ ر ال ــدو للسـ ـ اي والتنمت ــة ،الق ــافرة ٠3-5 ،أيل ــةل/س ــبتم ( ٠٩٩4منش ــةرات األم ــم املتح ــدة ،رق ــم املبت ــا
 ،)95.XIII.18ال صر األول ،القرار  ،٠املرفق.
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اراجعا ،ستتاايد أيوا سبة تبار السن بسرعةر ومن املتةقا أي يصر عدد األلخاص الذين ابلع أعمارفم
 ٦١عاما أو أتثر إىل  ٠.4بلتةي سمة ي عان  ،٨١3١وفة ما يش ر أميد من  ٠٦ي املائة من س اي
الع ــا ر وحبل ــةل ع ــان  ،٨١3١يهتةق ــا أي يشـ ـ ر تب ــار الس ــن س ــبة  3١ي املائ ــة م ــن السـ ـ اي ي أورواب،
و  ٨٦ي املائ ــة ي أمري ــا الش ــمالتة ،و  ٨١ي املائ ــة ي أوقتا ةس ــتا ،و  ٠2ي املائ ــة ي آس ــتا وأمري ـ ــا
الااتنتة ومن قة البحر ال ارييب ،و  ٦ي املائة ي أفريقتار
 - ٢وي ني أي اجملتما الدو يقر حذه التحةالت الدميغرافتة العاملتة ،فإ ال يهب وذل سةى القلتر من
اجلهــةد لتتســري االعـرتاف حيي املســنات واملســنني ينتمــةي ل ئــة عمريــة متنةعــة مثــر أي فئــة أ ــرىر ولــذل ،
ال ينبغي انلـط بتـنهم ي جممةعـة وا ـدة يشـار إلتهـا حتـت مسـم ”ال ئـة العمريـة  ٦١سـنة ومـا فةقهـا“،
ال ــذي ي ــرتا وج ــةد ــا س بت ــنهم ي األعم ــار و ــةع اجل ــنس وغ ــري ذل ـ ـ م ــن انص ــائو االجتماعت ــة
واالقتصــادية والدميةغرافتــةر وللتةصــر إىل فهــم أفوــر ملــا يةاجهــال املســنةي مــن حتــد ت ومــا اتــاح هلــم مــن
فرص ،ولتقتتم أوضاعهم االقتصادية واالجتماعتة والصحتة والثقافتة ،يلـان وضـا ـه ههـمل ومنهجتـات اوـمن
حتلت ــر البت ــاملت واص ــنت ها وقعه ــا علـ ـ ا ــة منهج ــي لس ــد ف ــذه الثغـ ـرات ي البت ــاملت واألدل ــة ،وذلـ ـ
ابالســت ادة مــن األعمــال الــت أهجنــات ابل عــر ي فــذا اجملـال ،ــا ي ذل ـ  ،عل ـ ســبتر املثــال ،التةصــتات
بشـ ــصي ات صـ ــاقات املتعلقـ ــة ابلشـ ــتخة ة (أيلـ ــةل /سـ ــبتم  ،)٨١٠٦الـ ــت أعـ ــداا فرقـ ــة العمـ ــر املعنتـ ــة
ابت صاقات املتعلقة ابلشتخة ة التابعة للجنة االقتصادية ألوروابر ومن األمتـة ـاي أيوـا حتسـني فهـم
األبعاد اجلنسا تة واحلورية/ا لري تة حلتاة تبار السـن ،تـث إي العةامـر االجتماعتـة واالقتصـادية والصـحتة
والثقافتة اؤقر عل املسنات واملسنني ب ر نتل ةر
 - ٩ويلان أي اتخذ امل ااـو ات صـائتة الةطنتـة إجـراقات منسـقة لسـد فـذه الثغـرات ي األدلـة ،وأي
ا ر اـةافر البتـاملت املصـن ة سـو السـن ي طائ ـة مـن اجملـاالتر ومـن املهـم أي يـتم ذلـ ضـمن إطـار
م افتمي يةائم بني الستاقني الستاسايت والتحلتلي ل الة ارتتا البتاملت والتحلتر عل مةاجهة التحد ت
الستاســااتة املراب ــة بشــتخة ة السـ اير وي ــال عــدن القتــان حــذا العمــر ،فــإي لــة ـرا يتمثــر ي إغ ــال
انةع ار تبار السن ،وعدن ظهةر جممةعات فرعتة معتنة من تبار السن ي البتاملت ،ووجةد ا صال بني
اةافر البتاملت والقدرة عل إجراق حتلتر هجم ٍد ا يدعم صتاغة الستاسات واعاذ القرارات القائمة عل األدلةر

اثايا  -التدو و وودصق ا تصو و وولة ابلبيو و وواانق ا تعلقو و ووة ابل و و وويخوخة والبيو و وواانق ا صو و وونفة
حسب السن
 - ٠١يشري عدد تبري من املؤلـرات املتعلقـة حيفـداف التنمتـة املسـتدامة إىل التصـنتك سـو السـن أو
يعــاو ل ـةاغر تــددة اتصــر ابلســن؛ غــري أي اجلا ــو األت ـ مــن بتــاملت االستقصــاقات املتا ــة التــا،
صةصا ي البلداي النامتـة ،علـ سـبتر املثـال ال احلصـر ،يسـتبعد نتلـك ال ئـات العمريـةر و تثمـا اةجـد
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
إىل ذل  ،مي ن أي ينشص عن عدن اة تد التصنت ات العمرية من ةر مولرر وي البلـداي املتقدمـة ،يتمثـر
ٍ
حتد 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 ٍ
حتد آ ر فة قا البتاملت ال افتـة
بشــصي إســهامات املســنني (االقتصــادية وغــري االقتصــادية) ،الــت تثـريا مــا ا ــةي تــةر وللتصــنتك ســو
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السن والتصنتك وفق اقاطعات السن و ةع اجلـنس واتعاقـة واملةقـا و صـائو أ ـرى أمتـة ابلغـة تعـداد
بـراممل مــن لــصهنا أي اســاعد النــاس علـ انــرو مــن دائــرة ال قــر املتـةار مــن جتــر إىل جتــرر وي غتــا
بتــاملت أفوــر اتص ــر ابلشــتخة ة ،يتااي ــد ــر ا ــاقم أوجــال عــدن املس ــاواة وإبقــاق أل ــد ال ئــات ض ــع ا
وامتشا ار ا التنمتةر
 - ٠٠واشمر التحد ت ات صائتة ذات الصلة ما يلي:
• املعرفة واةافر البتاملت
• االفتق ــار إىل املعرف ــة ابلبت ــاملت القائم ــة بش ــصي املس ــنني :فق ــد ه م ــا م ــثا البت ــاملت القائم ــة ع ــن
املســنني ،وقــد ال يــتم حتلتلهــا أو شــرفا أو إال ــة االطــاع علتهــا ،صةصــا تنمــا تل ـ عــدة
وتاالت نتل ة ال البتاملت
• ي الةقــت ال ـرافن ،يســتبعد ال ثــري مــن بتــاملت االستقصــاقات املتا ــة نتلــك ال ئــات العمريــة؛
والبتاملت املتا ة لتست مصن ة سو السن ابلنسبة ل ئات تبار السن ،و ني اصنََّّك تذل
ال يتم ذل عل اة متسق
• االفتقار إىل بتاملت متسقة عـو قتـا األعمـار واتعلـق ةاضـتا تـددة ا تسـي أمتـة ي سـتا
مؤلرات أفداف التنمتة املستدامة
• عدن ت اية اتباغ عن البتاملت املتصلة ابجملـاالت الـت اتقـاطا فتهـا عةامـر السـن و ـةع اجلـنس
واتعاقة واملةقا وغري ذل من أبعاد عدن املساواة ذات الصلة ،ال ستما فتما رو تبار السن
• يــؤد التقــدن ا ــرم ي جمــال ات صــاقات املتعلقــة ابلشــؤوي اجلنســا تة واتعاقــة ــال الســنةات
األ رية إىل اةافر املايد من البتاملت املتعلقة ابلشتخة ةر وال جيري قا البتاملت ب ريقة مة ـدة
ومنهجت ــة بش ــصي مةاض ــتا رئتس ــتة مث ــر االس ــتقال االقتص ــادي والعن ــك واتس ــاقة إىل املس ــنني
وإماهلم وانرف وا تشار فريوس قو املناعة البشرية/متاممة قو املناعـة امل تسـو (اتيـدم)ر
ويصــد ذلـ بةجــال ــاص علـ البلــداي النامتــة ،ول نــال يصــد أيوــا علـ ال ثــري مــن البلــداي
املتقدمة النمة والبلداي الت ر اقتصادااا ر لة ا تقالتة
• االفتقار إىل بتاملت استقصائتة متسقة وقابلة للمقار ة
• ال يغ ــي ال ثــري مــن استقصــاقات األســر املعتشــتة ال ئــات العمريــة األتـ ســنا ،فاالستقصــاقات
الدميغرافتــة والصــحتة واالستقصــاقات العنقةديــة املتعــددة املؤل ـرات مــثا ال اشــمر ســةى األف ـراد
ــن س ــن  4٩عام ــا (ابلنس ــبة للنس ــاق) وس ــن  5٨عام ــا (ابلنس ــبة للرج ــال) ،إذ اقتص ــر مهم ــة
االستقصــاق عل ـ فئــة فرعتــة تــددة مــن الس ـ اي األصــغر ســنار وي استقصــاقات أ ــرى ،مثــر
استقصاقات القةى العاملة ،يتةقك اصنتك املؤلرات ي عـدد مـن البلـداي عنـد فئـة األلـخاص
الذين ابلع أعمارفم  ٦5عاما فما فة
• االستقصاقات الت رى ي إطار دراسة قتاس مستة ت املعتشة الـت يوـ لا حـا البنـ الـدو
مي ــن أي اهشـ ر مصــادر غنتــة للبتــاملت ،تــث مــا بتــاملت عــن الصــحة والشــؤوي الدميغرافتــة
واأل ش ة االقتصادية للمسـننير غـري أي الـ االستقصـاقات ال اهسـتخدن االسـتخدان األمثـر ي
حتلت ــر مس ــتة ت معتش ــة السـ ـ اي املس ــننير تم ــا أي االس ــتبتاملت املس ــتخدمة ي دراس ــة قت ــاس
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مستة ت املعتشة مة دة بدرجة أقر مـن اسـتبتاملت االستقصـاقات الدميغرافتـة والصـحتة ،األمـر
الذي جيعر املقارملت الدولتة ألد صعةبة
• ال اةجــد معــايري ومنهجتــات جلمــا املعلةمــات الناقصــة بصــةرة مبالــرة مــن املســنني مــن ــال
أدوات استقصاق األسر املعتشتة ،عل اة يراعي مثا االاسا فتما بـني املصـادر املتا ـة بشـصي
ال ئات العمرية دا ر البلداي وفتما بتنها
• يةجــد عــدد مــن استقصــاقات الشــتخة ة املتخصصــة والدراســات ال ةال تــة عــن الشــتخة ة الــت
اــدار ي بلــداي نتل ــة ،مثــر دراســة الصــحة والشــتخة ة ي امل ســت  ،والدراســة ال ةال تــة عــن
الصحة والشتخة ة والرفاه ي ال امير ،والدراسـة ال ةال تـة عـن الصـحة والشـتخة ة والتقاعـد ي
الصني ،والدراسة ال ةال تة عن الشتخة ة ي اهلند ،واستقصاق تاة األسر ي إ دو تستار وفذه
مصــادر مهمــة للمعلةمــات ال بــد مــن اةافرفــا ل هــم عملتــات الشــتخة ة ومســار احلتــاةر وينبغــي
اشـجتا بلـداي أ ـرى علـ ا ـةير وإدارة فـذه األ ـةاع املتخصصــة مـن الدراسـات وينبغـي دعمهــا
ي فذا الصدد
• ملدرا م ــا حت ــتط ــم البت ــاملت ابملس ــنني ال ــذين يعتش ــةي ــار إط ــار األس ــر املعتش ــتة التقلتدي ــة
(مثــر املســنني الــذي يقتمــةي ؤسســات الرعايــة والــذين ال مــصوى هلــم) ،تــث تث ـريا مــا ا ــةي
التعدادات الس ا تة في املصدر الة تد للمعلةمات عن ال ال ئات
• تدوديـ ــة ا ـ ـةافر البتـ ــاملت اتداريـ ــة وبتـ ــاملت التسـ ــجتر املـ ــدين وات صـ ــاقات احلتةيـ ــة واغ تتهـ ــا
واستخدامها ي بلداي تثرية
• ســةق اســتخدان املعلةمــات الصــحتة الرواتنتــة املســتمدة مــن الــن م الصــحتة مثــر املراتــا الصــحتة
واملستش ـ تات ،وعــدن ا املهــا بصــةرة جتــدة ي الن ــان ات صــائي الــةطل ،وذل ـ ابلــرغم مــن
ا تمال ااساع وعمق فذه املعلةمات فتما رو صحة املسنني
• التغ تة غري الشاملة لتسجتر الةفتات ،ا ي ذل املعلةمات عن أسبا الةفاة ،ابلرغم من قةة
فذه التغ تة ي بعض البلداي
• قد اةجد مشاتر اتصر ابلتغ تة وابلتعريك فتما رو البتاملت اتدارية؛ فعل سبتر املثال ،قد
ا ةي اغ تة املسنني الذين يعتشةي ار األسر املعتشتة تدودة
• التحد ت املراب ة ابجلما بني مصادر متعددة للبتاملت
• التحد ت القا ة تة واتدارية الت حتةل دوي الةصةل إىل مصادر نتل ة للبتاملت (مثـر البتـاملت
اتدارية ،والبتاملت الوخمة ،وبتاملت الق اع اناص)
اجال عند تاولة اجلما
• الصعةابت التقنتة ،ا ي ذل االفتقار إىل تددات اهلةية ال ريدة ،الت اة و
بني مصادر نتل ة
 - ٠٨واعل فذه التحـد ت أ ـال بتنمـا اشـري أفـداف التنمتـة املسـتدامة إىل املسـنني واـدعة إىل اصـنتك
البتاملت سو السن و ةع اجلنس واتعاقة وغريفا من مؤلرات عدن املساواة ذات الصلة ،فإي لة را
يتمثــر ي أ نــا إذا اعتمــدمل علـ البتــاملت احلالتــة قــد صــر إىل عــان  ٨١3١دوي أي هــم ابل امــر احلتــاة
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الــت يعتشــها املســنةير فــا عــرف ،علـ ســبتر املثــال ،عــدد املســنني ال قـراق ،أو عــدد املســنني مــن الرجــال
والنساق من ضحا اتساقة إىل املسنني ،أو عدد من يقدمةي الرعاية إىل اآل رين ،أو عـدد مـن يعملـةير
ولــة اجــة إىل او ــافر اجلهــةد الــت اب ــذهلا امل ااــو ات ص ــائتة الةطنتــة واجملتمــا ال ــدو لت ــةير واب ــادل
األدوات الاممة لدعم عملتة قا البتاملت عن الشتخة ة وحتلتلها واتباغ عنهار
 - ٠3وســتتت ا ـةافر البتــاملت وات صــاقات عــن املســنني للبلــداي أي ارصــد بدقــة أت ـ وضــا املســنني
ــال مر لــة ان تــذ ــة عــان  ٨١3١و ــط العمــر العاملتــة واتقلتمتــة األ ــرىر وســتدعم فــذه األدلــة
التجريبتــة أيوــا احل ةمــات ولــرتاق التنمتــة عل ـ الصــعتدين الثنــائي واملتعــدد األط ـراف ي حتديــد التــدابري
االسرتااتجتة الرئتستة وبراممل دعم التنمتة وما يتصر حا من أ ش ةر ويقا علـ عـااق الـدول التـاان ابلتقتـد
حبقة ات ساي ي عـدن التمتتـا واملسـاواةر ويهشـ ر إصـدار البتـاملت املصـن ة ( سـو السـن و ـةع اجلـنس
واتعاقة واملةقا) جاقا من االلتاان حبقة ات ساير

اثلثا  -ا قرتح
 - ٠4مــن أجــر التصــدي لتل ـ التحــد ت ب ريقــة أتثــر رمستــة وا ت امــا ،اجتمعــت طائ ــة واســعة مــن
اجلهــات املعنتــة صــا بة املصــلحة لتعبئــة اجلهــةد وإقامــة الشـراتات وانســتق اجلهــةد مــن أجــر اة تــد الـنهـ ههمل
الرامتة إىل حتسني مدى اةافر ات صاقات املتعلقة ابلشتخة ة واصنتك البتاملت سو السنر
 - ٠5وي أ ر/م ــاية  ،٨١٠٦استو ــافت ومارة التنمت ــة الدولت ــة ي اململ ــة املتح ــدة م ــؤ را دولت ــا رفت ــا
املس ــتةى ض ــم ل ــرتاق م ــن اجملتم ــا امل ــدين واحل ةم ــات واملن م ــات املتع ــددة األط ـراف ،وأس ـ ر ع ــن إع ــداد
” ـة عمـر ومارة التنمتــة الدولتـة املتعلقـة بتصــنتك البتـاملت :بتــاملت أفوـر مـن أجــر تـاة أفوــر“()5ر
وارمي ة العمر إىل اسخري الـدعم القـةي الـذي اقدمـال احل ةمـات الشـري ة واجملتمـا املـدين واملن مـات
املتعددة األطراف ي أوساط التنمتة الدولتة من أجر اةستا اهلت ر ات صـائي القـائم لتصـنتك البتـاملتر
وستش ر است مال اصنتك البتاملت فتما رو قتا ال ئات االجتماعتة ،عل النحة الةارد ي أفـداف
التنمتــة املســتدامة ،مســع معقــدا وطةيــر األجــرر واســتتبا إ ــدى التةصــتات الرئتســتة ال ـةاردة ي ان ــة
إض اق ال ابا الرمسي عل الا م املشـرتي الـذي اةلـد عـن طريـق مـؤ ر أ ر/مـاية  ٨١٠٦إب شـاق فريـق مـن
أفرقة املدي معل بتصنتك البتاملت سو السـن والبتـاملت املتعلقـة ابلشـتخة ة (يقـدن اقـاريره إىل اللجنـة
ات صائتة) ،وذل حدف أي يةقق األدوات والةسائر واملعايري الت يراد حا دعم اصنتك البتاملت سو
السن والبتاملت املتعلقة ابلشتخة ة ،وأي يتبادل فذه األدوات والةسائر واملعايري وي ةرفا عند الورورةر
 - ٠٦وعل فام .منتدى األمم املتحـدة العـاملي للبتـاملت الـذي عقـد ي تـا ةي الثاين/ينـاير ،٨١٠2
اجتمعت جممةعة من اجلهات صا بة املصلحة مشلت سثلني عـن امل ااـو ات صـائتة الةطنتـة ي اجتمـاع
ة التنمتة
ار املةقا تث اا قةا ،ا اقا من االعرتاف حيمتة املسائر املتعلقة ابلشتخة ة ي ستا
املستدامة لعان  ،٨١3١عل احلاجة إىل آلتة رمستة اربط بـني البلـداي واتـت هلـا الـتعلم مـن بعوـها الـبعض
والتعـاوي بشــصي الـنهـ ههمل املة ــدة إماق اصــنتك البتــاملت حبســو أبعــاد الشــتخة ة وســد الثغـرات ي البتــاملت
املتعلقة ابلشتخة ةر
__________
( )5ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرhttps://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 582315/Data- :
disaggregation-action-plan-Jan-2017.pdfر
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 - ٠2وي الــدورة الثامنــة واألربعــني للجنــة ات صــائتة ،املنعقــدة ي آذار/مــارس  ،٨١٠2عــرا م تــو
ات صاقات الةطنتة ي اململ ة املتحدة مقرت ا إب شاق فريق مدينـة اتتشـ تلد املعـل ابت صـاقات املتعلقـة
ابلشتخة ة والبتاملت املصن ة سو السن ،بغرا اعتماده ي الدورة التاسعة واألربعني للجنةر
 - ٠٢ول ــهدت مناس ــبة جا بت ــة هعق ــدت ي إط ــار ال ــدورة الثامن ــة واألربع ــني للجن ــة ات ص ــائتة وقادا ــا
امل ااــو ات صــائتة الةطنتــة وــةر ـةا  5١مشــارتا ،مــنهم سثلــةي عــن  ٠٩م تبــا إ صــائتا وطنتــا،
تث أبدوا افتماما قة إب شاق فريق املدينة املقرتحر ومت االسرتلاد ي فذه املناسبة اجلا بتة بةضا مشروع
()٦
ا تصاصات فريق املدينة املقرتح ،ابلصتغة الت أعداا جممةعة غري رمستة مـن اجلهـات صـا بة املصـلحة
ابلتشــاور مــا امل ااــو ات صــائتة الةطنتــة املعنتــةر وملقــ .املشــارتةي جمــاالت الرتتتــا ا تملــة ل ريــق املدينــة
املقــرتح ودعــةه إىل املســامة ي أعمــال فريــق انـ اق املشــرتي بــني الةتــاالت املعــل ؤلـرات أفــداف التنمتــة
املستدامة ،ال سـتما ي جمـال اصـنتك البتـاملت والـروابط القائمـة فتمـا بتنهـا ،وإىل املسـاعدة ي ا ـةير فهـم
ألقر اال افات الدميغرافتة عل بلةغ أفداف التنمتة املستدامةر و ةفةا ابملسامات املهمة للمجتما املدين
واألوساط األتادميتة واجلهات صا بة املصلحة األ رىر
وعقدت لقة دراستة اقنتة بشصي فريق املدينة املقرتح ي وينشسـرت ،ابململ ـة املتحـدة ،ي ال ـرتة
 - ٠٩ه
م ـ ــن  ٨٨إىل  ٨4آ /أغس ـ ـ ـ س  ،٨١٠2و و ـ ــرفا أتث ـ ــر م ـ ــن  5١س ـ ــثا ع ـ ــن امل اا ـ ــو ات ص ـ ــائتة
الةطنت ــة( ،)2ومن ةم ــة األم ــم املتح ــدة ،ومن م ــات دولت ــة أ ــرى ،ومن م ــات اجملتم ــا امل ــدين ،واألوس ــاط
األتادميتةر وابادل املشارتةي ي االجتماع املعارف وان ات املتصلة ابملسائر األساسـتة املتعلقـة ابلبتـاملت
املصن ة سو السن وات صاقات املتعلقة ابلشتخة ة ،وسعةا إىل النهـةا بتةافـق اآلراق بشـصي أفـداف
فريق املدينة املقرتح وان تمال وأ ش تال و تائجال املتةقعة وجدولال الاملر
 - ٨١وقبــر مةعــد ا عقــاد لقــة العمــر التقنتــة ،وجهــت دع ـةات إىل ال ثــري مــن امل ااــو ات صــائتة
الةطنتــة ،ــا ي ذل ـ ال ـ الــت تا ــت قــد أبــدت افتمامهــا و/أو وــرت املناســبات اجلا بتــة ي منتــدى
األمم املتحدة العاملي للبتاملت ي تا ةي الثاين/يناير  ،٨١٠2والدورة التاسعة واألربعني للجنة ات صـائتة
املنعق ــدة ي آذار/م ــارس ٨١٠2ر وبع ــد ا عق ــاد لق ــة العم ــر ،اةاص ــلت اجملمةع ــة غ ــري الرمست ــة م ــا قت ــا
امل ااو ات صائتة الةطنتة املهتمةر و تتجة لذل  ،ا وم عدد من امل ااـو ات صـائتة الةطنتـة اتضـافتة
إىل اجملمةعة والرتي ي إعداد فذا التقريرر
 - ٨٠وينبغـ ــي ل ري ـ ــق املدينـ ــة املق ـ ــرتح أي ي ـ ــر أي ي ـ ــةي أي مق ـ ــرتح إبعـ ــداد ات ص ـ ــاقات املتعلق ـ ــة
ابلشــتخة ة أو اصــنتك البتــاملت ســو الســن ذا صــلة حيولــة ت الستاســات الــت مي ــن أي يســهم فتهــا
ا ـةافر املاي ــد م ــن البتــاملت وحتس ــني ات ص ــاقات بشــصهنا إس ــهاما أساس ــتار وبعــد املش ــاورات املةس ــعة ال ــت
أجريت ما امل ااو ات صائتة الةطنتة وغريفا من اجلهات املعنتـة صـا بة املصـلحة ،مت حتديـد األولـة ت
والتحد ت ات صائتة التالتة الت ارتا عل الستاسات ابعتبارفا مهمة:

__________
( )٦أ شــئت جممةعــة الــدعم غــري الرمستــة فــذه اســتنادا إىل مبــادرة ومارة التنمتــة الدولتــة ي اململ ــة املتحــدة ،وفتئــة ات صــاقات
ابململ ــة املتحــدة ،والراب ــة الدولتــة ملســاعدة املســنني ،وفــي مدعةمــة مــن قبوــر ب ـرملممل األمــم املتحــدة ات ــائي ،وفتئــة األمــم
املتحدة للمساواة بني اجلنسني و ني املرأة (فتئة األمم املتحدة للمرأة) ،وصندو األمم املتحدة للس اي ،ومن مة الصحة
ولعبة الستاسات والتنمتة ي املتداي االجتماعي التابعة تدارة الشؤوي االقتصادية واالجتماعتةر
العاملتة ،ه
( )2امل ااــو ات صــائتة الةطنتــة ي تــر مــن ال اميــر ،وقهةريــة تــةر  ،وجنــة أفريقتــا ،والــدا ري ،ولــتلي ،والصــني ،وال لبــني،
وال امريوي ،وتندا ،وتةلةمبتا ،واململ ة املتحدة ل ي ا تا الع م وأيرلندا الشمالتة ،وفنغار ر
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• بتاملت لت عتر اسرتااتجتات التنمتة املستدامة الت اعمر عل

ني املسنني

• إ صــاقات حتــتط ابلــروابط القائمــة بــني األبعــاد املتعــددة حلتــاة املســنني ــا يتـةاقن مــا ا تتاجــاام
وا وتاام و قةقهم
• بتاملت اع س التنةع وعدن املساواة بني املسنني والستاقات الت يعتشةي فتها
• اتبــاغ عــن التحــد ت وال ــرص املراب ــة ابلشــتخة ة عل ـ النحــة املبــني ي املعلةمــات املتا ــة
للجهات الرئتستة صا بة املصلحة وللمجتما
• معلةمـ ـ ـ ــات اسـ ـ ـ ــاعد ي إقبـ ـ ـ ــات مشـ ـ ـ ــارتة واا ـ ـ ـ ـراط املسـ ـ ـ ــنني ي االقتصـ ـ ـ ــاد واجملتمـ ـ ـ ــا والتنمتـ ـ ـ ــة
املستدامة للجمتا
 - ٨٨ومــن أجــر معاجلــة فــذه األولــة ت ،لــة اجــة إىل وضــا إطــار م ــافتمي لت صــاقات املتعلقــة
ابلشــتخة ة مي ــن أي يســاعد ي اةجتــال صــتاغة الستاســات واعــاذ القـراراتر ولــة اجــة أيوــا إىل اةســتا
ــا البتــاملت املتا ــة عــن وضــا املســنني و ـ اام ،واصــنتك البتــاملت ســو الســن ــا يتــت التحلتــر
ال عال ملسرية احلتاة ،وإال ة بتاملت عن املسنني ا يدعم حتلتر انةع ـ اام ،وضـماي أال اغتـو ال ئـات
ال رعتة عن دائرة الوةقر
 - ٨3وستعاو فريق مدينة اتتش تلد اجلديد املعل ابت صـاقات املتعلقـة ابلشـتخة ة (فريـق اتتشـ تلد)
املسائر املتصـلة بةضـا امل ـافتم واملنهجتـة واألدوات ي جمـاالت الشـتخة ة وات صـاقات املصـن ة سـو
الســنر ومي ــن ل ريــق اتتشـ تلد أي يســهم ي وضــا املعــايري واألســالتو الدولتــة جلمــا ات صــاقات املتعلقــة
ابلشتخة ة واملصن ة سو السن وأي يست تد من ال املعايري واألسـالتو ،عـن طريـق اسـتعراا التقـدن
ا ــرم واةســتا اقــال واالســتعا ة ابنـ ات مــن نتلــك البلــداي وتــذل مــن الق اعــات الدولتــة واألتادميتــة
وغري الرحبتة املعنتة ابلبتاملت املتعلقة ابلشتخة ةر وست ةي من املهم أيوا اسخري ان ات املتصلة ابلنهـ ههمل
املبت رة ي استخدان وعرا البتاملت ،ـا ي ذلـ البتـاملت الوـخمةر وقـد وافقـت اللجنـة ات صـائتة ي
دوراــا انامســة واألربعــني عل ـ إ شــاق ال ريــق العامــر العــاملي املعــل ابت صــاقات الرمستــة بغــرا إال ــة
مةاصلة حبث فةائد البتاملت الوخمة والتحد ت الت اةاجهها ،ا ي ذل إم ا تة الرصد واتباغ فتما
يتعل ــق حيف ــداف التنمت ــة املس ــتدامةر وس ــت ةي م ــن امله ــم ض ــماي أي يهــدر ال ري ــق العام ــر الع ــاملي مس ــصلة
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
 - ٨4وســتبحث فريــق اتتش ـ تلد البتــاملت وات صــاقات ضــمن اجملــاالت احلامســة املتصــلة ابلشــتخة ة
وابلتصــنتك ســو الســنر وقــد اشــمر فــذه اجملــاالت التم ــني االقتصــادي وأتمــني الــد ر ،وتــة األمتــة
والتعلتم املستمر مدى احلتاة ،والصحة والرعاية ال ةيلة األجر ،والعنك ،واملساواة بني اجلنسني ،واتدما
االجتماعي ،واملشارتة والرتاتبات املعتشتة للمسننير وستجري االا ا عل التغ تـة عنـد اشـ تر ال ريـق،
مـا مراعـاة اةصـتات ـة عمـر مدريـد الدولتـة للشـتخة ة ( ،)٨١١٨واالسـرتااتجتات الـت أقراـا الــدول
األعو ـ ــاق ي اآلو ـ ــة األ ـ ــرية ،مث ـ ــر اةص ـ ــتات اللجن ـ ــة االقتص ـ ــادية ألورواب بش ـ ــصي ات ص ـ ــاقات املتعلق ـ ــة
ابلشتخة ة لعان  ،٨١٠٦واالسرتااتجتة و ـة العمـر العـاملتتني ملن مـة الصـحة العاملتـة بشـصي الشـتخة ة
والصحة لل رتة  ،٨١٨١-٨١٠٦عاوة عل مت لبات ة عان ٨١3١ر
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 - ٨5وإضافة إىل ذل  ،و را الاساع ا ا تصاصات اللجنـة ات صـائتة وأفرقـة املـدي التابعـة هلـا،
سـ ــةف يتعـ ــاوي فريـ ــق اتتش ـ ـ تلد مـ ــا األمـ ــم املتحـ ــدة وغريفـ ــا مـ ــن املن مـ ــات املعنتـ ــة جبةا ـ ــو تـ ــددة مـ ــن
ات صاقات املتعلقة ابلشتخة ة ،مثر الصحة واتعاقة واحلةتمة و قة ات ساي و ةع اجلنسر وستسع
فريق اتتش تلد أيوا إىل اال ومان إىل األعمـال اهلامـة املراب ـة ابلـ ملممل العـاملي لتعـداد السـ اي واملسـاتن
لعان ٨١٨١ر

رابعا  -األهداف
 - ٨٦يتمثر اهلدف العان ل ريق اتتش تلد املقرتح إ شاؤه ي ا ـةير أدوات ووسـائر مة ـدة تعـداد تـر
مـن البتــاملت املصــن ة سـو الســن والبتــاملت املتعلقـة ابلشــتخة ة ،واشــجتا البلـداي علـ القتــان بــذل ،
عن طريق االض اع بدور ر دي ي إعداد واعمتم معايري ومنهجتات جديدةر تما ستتم معاجلة املسائر
وأوجــال القصــةر القائمــة بشــصي البتــاملت املتعلقــة ابلشــتخة ةر وبش ـ ر أتثــر حتديــدا ،ستســع ال ريــق إىل
ما يلي:
• إج ـراق واتســري اقتتمــات عل ـ الصــعتد العــاملي واتقلتمــي والــةطل ألفــم املقتوــتات الستاســااتة
املتص ــلة ابلش ــتخة ة و ت لباا ــا ات ص ــائتة ،ــا ي ذلـ ـ مص ــادر البت ــاملت القائم ــة واجلدي ــدة
وقغرات القتاس ات صائي
• اعايا فهم مشرتي للم هةن األساسي للشـتخة ة مـن ـال وضـا إطـار م ـافتمي لت صـاقات
املتعلقة ابلشتخة ة
• وضـ ــا مبـ ــاد اةجتهتـ ــة ودراسـ ــات الـ ــة عـ ــن ات صـ ــاقات املتعلقـ ــة ابلسـ ــن واملعـ ــايري املة ـ ــدة
واألسالتو املة دة جلما البتاملت املتعلقة ابلشتخة ة و هتافا وحتلتلها
• حتديـ ــد واعايـ ــا املمارسـ ــات اجلتـ ــدة بشـ ــصي ابـ ــادل البتـ ــاملت اتداريـ ــة وبتـ ــاملت التسـ ــجتر املـ ــدين
وات صاقات احلتةية املتعلقة ابلشتخة ة واقتتم جةداا واستخدامها
• اتسهان ي استعراا وحتلتر ان تذ ورصد أفداف التنمتة املستدامة من من ةر القتاسات املتعلقة
ابلسن ضمن اتطار واجلدول الامل املةضةعني من قبور فريق ان اق املشرتي بني الةتاالت املعل
ؤلرات أفداف التنمتة املستدامةر
 - ٨2وي هنايــة امل ــاف ،ستســع فريــق اتتشـ تلد ،مــن ــال اـةافر املايــد مــن البتــاملت وات صــاقات
املتعلقة ابلشتخة ة وم دة املعرفة حا ،إىل اتسهان ي النةاامل ات ائتة التالتة:
• حتسني ومةاقمة القتاس ات صائي و شر املعلةمات عن مسار احلتاة ،ا يتت وضـا الستاسـات
املستندة إىل األدلة فتما يتعلق ابلشتخة ة
• م دة الــةعي ي صـ ةف صــناع الستاســات وأ صــائتي التنمتــة حيمتــة جــدول أعمــال الشــتخة ة
والتعهد الةارد ي ة عان  ٨١3١بعدن اري أ د لك الرتو والةصةل أوال إىل من فم ألد
عل ا عن الرتو
• م دة ا ـةافر األدوات واملبــاد التةجتهتــة الرامتــة إىل م دة القــدرات واتســري فهــم املســائر املتصــلة
ابلشتخة ة واعاذ إجراقات بشصهنار
10/15

17-22869

E/CN.3/2018/19

خامسا  -األا نة
 - ٨٢بغتة حتقتق األفداف الةاردة أعاه ،سريتا فريق اتتش تلد جهةده علـ اةقتـق املمارسـات اجلتـدة
ووضا اةصتات و ـه ههـمل مة ـدة للم ااـو ات صـائتة الةطنتـة بشـصي دعـم اصـنتك البتـاملت سـو السـن
عل ـ م ــدى احلت ــاة وإع ــداد ات ص ــاقات املتعلق ــة ابلش ــتخة ةر وس ــتتناول ذل ـ وض ــا اتط ــار امل ــافتمي
للبتاملت املتعلقة ابلشتخة ة ومنهجتة قتاسها و شرفار وستعتمد فريق اتتش تلد ،ي ما يبذلال من جهـةد،
علـ نتلــك ال تتبـات واملبــاد التةجتهتـة الــت اعـاو جةا ــو ت َّـدَّدة مــن الرصـد ات صــائي ملسـائر الســن
والشتخة ة والت أعداا نتلك اجلهات صا بة املصلحة ،ا ي ذل أعواق ال ريقر
 - ٨٩وي ال اعتماد مقرتح إ شاق فريق اتتش تلد ،ستجري إعـداد ـة عمـر رمستـة وس َّ
ـتقدَّن مقـرتح
حذا الشصي ال الدورة انمسني للجنة ات صائتة ي عان ٨١٠٩ر ومن املتةقا أي اشمر ـة العمـر
األ ش ة التالتة:
• وضا إطار م ـافتمي وحتلتلـي لت صـاقات املتعلقـة ابلشـتخة ة ابابـاع هنـمل يشـمر مسـار احلتـاة
حيتملال ( ا ي ذل ”ورقة حتلتلتة“ بشصي استقال املسنني ومشارتتهم وإسهامهم)
• وضا آلتة/أداة للتقتتم/اجلرد األساسي واملشاريا الق رية الرائدة ،اغ ي مصـادر البتـاملت القائمـة
واجلديــدة ،واقتــتم قــدرات همعــدي البتــاملت ومســتخدمتها ،ومقتوــتات الستاســات ،واملت لبــات
ات صــائتة ،وقغ ـرات القتــاس ات صــائي ،وحتديــد اجلهــات صــا بة املصــلحة (املســتخدمني) ي
البتاملت املتعلقة ابلشتخة ة
• حتديد احلاالت الت يةجد حـا ـد أقصـ للسـن ،والـدعةة إىل إمالـة ذلـ احلـد تلمـا تـاي ذلـ
س نا ،ا ي ذل حتلتر ا التك وفةائد إمالة احلد األقص للسن
• إ شاق من لتبادل املعلةمات
• إعــداد جممةعــة مــن املبــاد التةجتهتــة واعايافــا ي ص ـ ةف امل ااــو ات صــائتة الةطنتــة ،حبتــث
اغ ــي دراســات احلالــة املتعلقــة ابملمارســات اجلتــدة ،واملبــاد التةجتهتــة ي نتلــك الســتاقات،
ومنهجتــة لقتــاس مســار احلتــاة (أ ــاق اتصــر ابملعاينــة وأ ــاق ال اتصــر ابملعاينــة) ،واألســئلة
النمةذجتة ،والتحرير وأسالتو اتسناد ،وإعداد إ صاقات است اعتة بشصي الشتخة ة ،والربط
بـ ــني جممةعـ ــات البتـ ــاملت ،والتقـ ــديرات اناصـ ــة ابملنـ ــاطق الصـ ــغرية ،والـ ــةعي ابألطـ ــر التش ـ ـريعتة
والستاسااتة ،وإم ا تة الةصـةل إىل البتـاملت ،والتحلتـر (ال سـتما مـن ـال هنـمل يشـمر مسـار
احلتاة حيتملال) ،و شر اصات املمارسات اجلتدة ،والتقنتـات ال ت تـة لتعايـا التحلتـر ال مـي،
ومةاقمة املعايري والتعاريك املتعلقة ابلسن
• اقتتم إطار أفداف التنمتة املستدامة ،إسهاما ي أعمال فريق ان اق املشرتي بني الةتاالت املعل
ؤل ـرات أفــداف التنمتــة املســتدامة بشــصي اصــنتك البتــاملت ســو العمــر ومؤل ـرات أفــداف
التنمتة املستدامة املتعلقة ابلشتخة ة
• است شاف اآلفا  ،ا يشمر العمر ما مستخدمي البتاملت عل حتديد اال افـات ي اجملتمـا
والقوا املقبلة الت ستؤقر ي ات صاقات املتعلقة ابلشتخة ةر
 - 3١وســتهحدد
فريق اتتش تلدر
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سادسا  -أسلوب العمل
 - 3٠ستتةىل م تو ات صاقات الةطنتـة ي اململ ـة املتحـدة ر سـة فريـق اتتشـ تلدر وسـتةفر امل تـو
دمات الس رالرية لل ريق ،ا ي ذل إعداد اسرتااتجتة لااصاالت واسرتااتجتة لتعبئة املةاردر وسـتقةن
جلنة اةجتهتة ،اوم م تو ات صاقات الةطنتـة وامل ااـو ات صـائتة الةطنتـة األ ـرى األعوـاق ي فريـق
اتتش ـ ـ تلد وسثلـ ــي املن مـ ــات املتعـ ــددة األط ـ ـراف واجملتمـ ــا املـ ــدين واألوسـ ــاط األتادميتـ ــة ،بتـ ــةفري التةجتـ ــال
االسرتااتجير وستعمر اللجنة التةجتهتة بروح من الشراتة املتساوية بني األعواق وسـتبق م تة ـة تـث
ار و اب ومان أعواق إضافتني من امل ااو ات صائتة الةطنتة األ رىر
 - 3٨وســتؤدي فريــق اتتش ـ تلد عملــال مــن ــال عقــد اجتماعــات وجهــا لةجــال ،مــا جلســات اقنتــة
(مــرة ي الســنة عل ـ األقــر)؛ ومــن ــال اجتماعــات أفرقــة العمــر ومنتــد ت النقــا اتل رتو تــة بشــصي
مةاضــتا تــددة ،مــا أعوــاق معتنــني مــن امل ااــو ات صــائتة الةطنتــة وغــريفم مــن املشــارتني ي ال ريــق،
ــا ي ذل ـ اجملتمــا املــدين؛ ومــن ــال طلــو إجنــام الةاثئــق؛ وعــن طريــق التمثتــر وابــادل املعلةمــات ي
املــؤ رات واتج ـراقات املتصــلة ابلســن والشــتخة ةر ومــن املم ــن أي اســاعد امل ااــو ات صــائتة الةطنتــة
الرئتس عن طريق االض اع حيدوار ر دية ي أفرقة العمر ملعاجلة قوا و تائمل تددةر
 - 33ويهقـرتح عقــد االجتمــاع األول ل ريـق اتتشـ تلد ي النصــك األول مـن عــان ٨١٠٢ر ويهقــرتح أيوــا
أي يعمــر ال ريــق ل ــرتة مــداا مخــس ســنةات ،مــن عــان  ٨١٠٢إىل عــان  ،٨١٨3هجيــرى بعــدفا اســتعراا
لتقتتم مدى استمرار احلاجة إىل ال ريقر
 - 34وســتقدن ال ريــق اقري ـرا إىل اللجنــة ات صــائتة ي دورااــا لألع ـةان  ٨١٠٩و  ٨١٨٠و ٨١٨3ر
ومن املتةقا أي اتحقق النتائمل عل مرا ر عل مدار فرتة عمر فريق اتتش تلدر
 - 35ويرمي فذا النمةذ إىل االست ادة من املمارسات الناجحة الت استخدمها أفرقة املدي القائمةر

سابعا  -اقاط للمناق ة
 - 3٦اللجنو ووة مو وودعوة بو ووداع رأيهو ووا يف االق و ورتاح الو ووداعي ا و وواع ف يو ووت تيت و ووفيلد ا ع و و
ابإلحصو وواعاق ا تعلقو ووة ابل و وويخوخة والبيو وواانق ا صو وونفة حسو ووب السو وون ويف اختصاصو ووات ا قرتحو ووة
(اا ا فت).
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ا فت

االختصاصو وواق ا قرتحو ووة لف يو ووت تيت و ووفيلد ا ع و و ابإلحصو وواعاق ا تعلقو ووة ابل و وويخوخة
والبياانق ا صنفة حسب السن
ألــك  - ٠يتمثــر الغــرا مــن فريــق اتتش ـ تلد املقــرتح املعــل ابت صــاقات املتعلقــة ابلشــتخة ة والبتــاملت
املصن ة سو السن (فريق اتتش تلد) ،الذي مـن املقـرر أي انشـئال رمستـا اللجنـة ات صـائتة ـال دوراـا
التاسـ ــعة واألربع ـ ــني ي آذار/مـ ــارس  ،٨١٠٢ي وض ـ ــا املعـ ــايري واألس ـ ــالتو الدولتـ ــة جلم ـ ــا ات ص ـ ــاقات
والبتــاملت بش ــصي األبع ــاد ال ـ ى للش ــتخة ة والبت ــاملت املصــن ة س ــو الس ــن عل ـ م ــدى دورة احلت ــاة،
والتعــاوي مــا فتئــات األمــم املتحــدة واملن مــات األ ــرى املعنتــة جبةا ــو تــددة مــن ات صــاقات املتعلقــة
ابلشتخة ة وابلسنر
ألك  - ٨يتمثر اهلدف العان ل ريق اتتش تلد املقرتح إ شاؤه ي إعداد أدوات ووسائر مة دة تعداد تر
مـن البتــاملت املصــن ة سـو الســن والبتــاملت املتعلقـة ابلشــتخة ة ،واشــجتا البلـداي علـ القتــان بــذل ،
عــن طريــق االض ـ اع بــدور ر دي ي إعــداد واعمــتم معــايري ومنهجتــات جديــدةر وســتتم بــذل معاجلــة
املسائر وأوجال القصةر القائمة بشصي البتاملت املتعلقة ابلشتخة ةر
ألك  - 3اتمثر األفداف ا َّدَّدة ل ريق اتتش تلد فتما يلي:
• إج ـراق واتســري اقتتمــات عل ـ الصــعتد العــاملي واتقلتمــي والــةطل ألفــم املقتوــتات الستاســااتة
واملت لبات ات صائتة القائمة ومصادر البتاملت اجلديدة وقغرات القتاس ات صائي
• اعايا فهم مشرتي للم هةن األساسي للشـتخة ة مـن ـال وضـا إطـار م ـافتمي لت صـاقات
املتعلقة ابلشتخة ة
• وضـ ــا مبـ ــاد اةجتهتـ ــة ودراسـ ــات الـ ــة عـ ــن ات صـ ــاقات املتعلقـ ــة ابلسـ ــن واملعـ ــايري املة ـ ــدة
واألسالتو املة دة جلما البتاملت املتعلقة ابلشتخة ة و هتافا وحتلتلها
• حتديـ ــد واعايـ ــا املمارسـ ــات اجلتـ ــدة بشـ ــصي ابـ ــادل البتـ ــاملت اتداريـ ــة وبتـ ــاملت التسـ ــجتر املـ ــدين
وات صاقات احلتةية املتعلقة ابلشتخة ة واقتتم جةداا واستخدامها
• اتسهان ي استعراا وحتلتر ان تذ ورصد أفداف التنمتة املستدامة من من ةر القتاسات املتعلقة
ابلسن ضمن اتطار واجلدول الامل املةضةعني من قبور فريق ان اق املشرتي بني الةتاالت املعل
ؤلرات أفداف التنمتة املستدامةر
ألك  - 4ستهعد فريق اتتش تلد واثئق/تتتبا يغ ي البتاملت املتعلقة ابلشتخة ة والبتاملت املصن ة سو
السن للم ااو ات صائتة الةطنتة ،وفة ما ستشمر وضا اتطار امل افتمي ومنهجتة القتاس ،مثر قـا
البتـ ــاملت املتعلقـ ــة ابلشـ ــتخة ة ختلـ ــك وسـ ــائر التصـ ــنتك وأسـ ــالتو التحلتـ ــر و شـ ــر البتـ ــاملت املتعلقـ ــة
ابلشتخة ةر وهلذا الغرا ،ستقةن فريق اتتش تلد ا يلي:
• وضــا إطــار م ــافتمي وحتلتلــي لت صــاقات املتعلقــة ابلشــتخة ة مــن ــال هنــمل يشــمر مســار
احلتاة حيتملال ( ا ي ذل ورقة حتلتلتة بشصي استقال املسنني ومشارتتهم وإسهامهم)
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• وضا آلتة/أداة للتقتتم/اجلرد األساسي واملشاريا الق رية الرائدة ،اغ ي مصـادر البتـاملت القائمـة
واجلديــدة ،واقتــتم قــدرات همعــدي البتــاملت ومســتخدمتها ،ومقتوــتات الستاســات ،واملت لبــات
ات صــائتة ،وقغ ـرات القتــاس ات صــائي ،وحتديــد اجلهــات صــا بة املصــلحة (املســتخدمني) ي
البتاملت املتعلقة ابلشتخة ة
• حتديد احلاالت الت يةجد حـا ـد أقصـ للسـن ،والـدعةة إىل إمالـة ذلـ احلـد تلمـا تـاي ذلـ
س نا ،ا ي ذل حتلتر ا التك وفةائد إمالة احلد األقص للسن
• إ شاق من لتبادل املعلةمات
• إعــداد جممةعــة مــن املبــاد التةجتهتــة واعايافــا ي ص ـ ةف امل ااــو ات صــائتة الةطنتــة ،حبتــث
اغ ــي دراســات احلالــة املتعلقــة ابملمارســات اجلتــدة ،واملبــاد التةجتهتــة ي نتلــك الســتاقات،
ومنهجتــة لقتــاس مســار احلتــاة (أ ــاق اتصــر ابملعاينــة وأ ــاق ال اتصــر ابملعاينــة) ،واألســئلة
النمةذجتة ،والتحرير وأسالتو اتسناد ،وإعداد إ صاقات است اعتة بشصي الشتخة ة ،والربط
بـ ــني جممةعـ ــات البتـ ــاملت ،والتقـ ــديرات اناصـ ــة ابملنـ ــاطق الصـ ــغرية ،والـ ــةعي ابألطـ ــر التش ـ ـريعتة
والستاسااتة ،وإم ا تة الةصـةل إىل البتـاملت ،والتحلتـر (ال سـتما مـن ـال هنـمل يشـمر مسـار
احلتاة حيتملال) ،و شر اصات املمارسات اجلتدة ،والتقنتـات ال ت تـة لتعايـا التحلتـر ال مـي،
ومةاقمة املعايري والتعاريك املتعلقة ابلسن
• اقتتم إطار أفداف التنمتة املستدامة ،إسهاما ي أعمال فريق ان اق املشرتي بني الةتاالت املعل
ؤل ـرات أفــداف التنمتــة املســتدامة بشــصي اصــنتك البتــاملت ســو الســن ومؤل ـرات أفــداف
التنمتة املستدامة املتعلقة ابلشتخة ة
• است شاف اآلفا  ،ا يشمر العمر ما مستخدمي البتاملت عل حتديد اال افـات ي اجملتمـا
والقوا املقبلة الت ستؤقر ي ات صاقات املتعلقة ابلشتخة ةر
ألك  - 5ستتةىل م تو ات صاقات الةطنتة ي اململ ة املتحدة ر سة فريق اتتشـ تلدر وسـتةفر م تـو
ات ص ــاقات الةطنت ــة ــدمات الس ـ ـ رالرية لل ري ــقر وستش ــمر أ ش ـ ـ تال إع ــداد اس ـ ـرتااتجتة لااص ــاالت
واسرتااتجتة لتعبئة املةاردر وستقةن جلنة اةجتهتة  -اوم م تو ات صاقات الةطنتة وامل ااو ات صائتة
الةطنت ــة األ ــرى األعو ــاق ي فري ــق اتتش ـ تلد وسثل ــي املن م ــات املتع ــددة األط ـراف (األم ــم املتح ــدة ور ــا
تتــاملت غــري البعــة لألمــم املتحــدة) واجملتمــا املــدين واألوســاط األتادميتــة  -بتــةفري التةجتــال االس ـرتااتجير
وس ــتعمر اللجن ــة التةجتهت ــة ب ــروح م ــن الشـ ـراتة املتس ــاوية ب ــني األعو ــاق وس ــتبق م تة ــة حبت ــث ار ــو
اب ومان أعواق إضافتني من امل ااو ات صائتة الةطنتة األ رىر
ألك  - ٦ستو لا فريق اتتش تلد حيعمالال من ال ما يلي:
• عقد اجتماعات وجها لةجال ،ما جلسات اقنتة (مرة ي السنة عل األقر) استوت ها امل ااـو
ات صائتة الةطنتة
• اجتماعات أفرقة العمر ومنتد ت النقا اتل رتو تة بشصي مةاضـتا تـددة ،مـا أعوـاق معتنـني
ي ال ريق
• طلو إجنام الةاثئق
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• التمثتــر وابــادل املعلةمــات ي املــؤ رات واتج ـراقات املتصــلة ابلســن ،وي االجتماعــات امل تة ــة
ال دورات اللجنة ات صائتة وغريفا من اللقاقات العاملتة أو اتقلتمتة
• ســتةفر م تــو ات صــاقات الةطنتــة ،دعمــا لن ـةا ال ـرئتس ،القتــادة املةضــةعتة والتقنتــة ت شــاق
فريق اتتش تلدر وستنخرط امل تو ،ابلشراتة ما األما ة واللجنة التةجتهتة ،ي إعداد اسرتااتجتة
لتعبئــة امل ـةارد ارمــي إىل أتمــني الــدعم املــا الــامنر وســتدع وتــاالت متخصصــة أ ــرى البعــة
ملن ةمة األمم املتحدة و اق ارجتةي لتقدمي الدعم ي جماالت ام ،عند االقتواق
• مــا ات شــاق الرمســي ل ريــق اتتشـ تلد ،يهقــرتح عقــد االجتمــاع األول لل ريــق ي اتتشـ تلد ابململ ــة
املتح ــدة ي النص ــك األول م ــن ع ــان ٨١٠٢ر وس ــتعمر ال ري ــق ي البداي ــة ل ــرتة م ــداا مخـ ــس
ســنةات ،مــن عــان  ٨١٠٢إىل عــان  ،٨١٨3هجيــرى بعــدفا اســتعراا لتقتــتم أعمالــال املةضــةعتة
وأسالتو عملال
• س ـ ــتقدن فري ـ ــق اتتش ـ ـ تلد اقري ـ ـرا إىل اللجن ـ ــة ات ص ـ ــائتة ي دوراا ـ ــا لألع ـ ـةان  ٨١٠٩و ٨١٨٠
و ٨١٨3ر
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