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حقوق اإلنسان الواجبة لكبار السن :ثغرة البياانت
تقرير اخلبرية املستقلة املعنية بتمتع كبار السن جبميع حقوق اإلنسان

موجز
يُق ددهذ ددقا التقري ددر وق ال ددن عق ددوق ار ا ددا عم د بق درا ا ل ددن  12/42املتعل ددق قق ددوق
ار اا الواجبة لكبا الان.
وتبحث اخلبرية املاتقلة يف التقرير أمهية البياانت يف وعمال عقدوق ار ادا الواجبدة لكبدا
الاددن تعتبا ددا ددرقا ماددبقا الختدداق ادرا ات ووجدرايات معيا يددة ماد تنرية واائمددة علددد األ لددة .و لد
اخلبرية املاتقلة ،علد وجه اخلصوص ،الثغرة احلالية يف البياانت املتعلقة بكبا الان وأسباهبا وأتثري ا
علد متتع كبا الان جبميدع عقدوق ار ادا  ً ،د عدن اوًداق واململداقر املرتبةدة بثدو ة البيداانت يف
قا الاياق .ويت من التقرير أي ا بد قة عدن أ شدةة اخلبدرية املادتقلة وسدلاللا لد ل الالدوة املشدمولة
تلتقرير.
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أوالا -مقدمة
يُقدهذ قا التقرير وق الن عقوق ار اا عم بقرا ا لن  12/42املتعلق ققوق ار اا
-1
الواجبددة لكبددا الاددن .ويف ددقا التقريددر ،تبحددث اخلبددرية املاددتقلة املعنيددة بتمتددع كبددا الاددن جبميددع عقددوق
ار اا أمهية البياانت من منظو وعمال عقوق ار اا الواجبة لكبدا الادن ،تعتبا دا درقا مادبقا
الزما الختاق ارا ات ووجرايات معيا ية ماتنرية ومادتندة وق األ لدة .وتتنداول اخلبدرية املادتقلة تلتحليد ،
علد وجه اخلصوص ،موضوع الثغرة احلالية يف البياانت املتعلقة بكبا الان وأسباهبا وأتثري دا علدد متتدع
كبا الان جبميع عقوق ار اا  ً ،عن اوًاق واململاقر املرتبةة بثو ة البياانت يف قا الاياق(.)1
ويت من التقرير أي ا بقة عن أ شةة اخلبرية املاتقلة وسلاللا ل ل الالوة املشمولة تلتقرير.
وتول ددخل اخلب ددرية املا ددتقلة ،كل ددو اي م ددا لر ،واليتل ددا يف  1أاي /م ددايو  .2020وتع ددرخل اخلب ددرية ع ددن
-2
امتناهنا العميق لالاللا وزا كو اليلد  -مايت علد العم الرائد القي اضةلعخل بده وعلدد مدا ادمتده مدن
ماامهة وأ لخل به من لي موضوعي استُاليد منلما يف وعدا قا التقرير.

اثنيا -أنشطة اخلبرية املستقلة
ل ل الالوة املشمولة تلتقرير ،زا ت اخلبرية املاتقلة الاابقة ،وزا كو اليلد  -مايت ،الصني يف
-3
الالوة من  25تشرين الثاين /وًمرب وق  3كا و األول /يادمرب ( 2019ا ظدر ،)A/HRC/45/14/Add.1
و يوزيلندا يف الالدوة مدن  2وق  12آقا /مدا ( 2020ا ظدر  .)A/HRC/45/14/Add.2وأعربدخل الاديدة
كو اليلد  -مايت عن تقدير ا حلكوميت قين البلدين علد تعاوهنمدا معلدا ابد زاي تيلدا داتني وأثنايمهدا
وبعدمها وعلد ما اتام به احلوا معلما من قابع مثمر وبناي.
وعلدد ددامل الددو ة الثا يددة واأل بعددني لدن عقددوق ار اددا  ،عقددت اخلبددرية املاددتقلة يف
-4
أيلول/س ددبتمرب  2019علق ددة ق دداك تش دداكية م ددع لثل ددني ع ددن ال دددول واملنظم ددات الدولي ددة ووك دداالت األم ددم
املتح دددة وا تم ددع امل دددين ،ددخل عن دوا يالثغ درات الا دديااية وال ددرو ة احلتمي ددة لتمت ددع كب ددا الا ددن قق ددوق
ار اد ددا يف عد دداالت الة د دوا خ ار اد ددا ية ولا جلد دداي .وُظ د ددم د ددقا النشد ددا تلتعد دداو مد ددع لثلد ددني ع د ددن
األ جنتني ،و يلي ،ومالوضية األمم املتحدة لشؤو ال جئني ،والرابةة الدولية ملااعدة املانني ،وبدعم
من اموعة أصدااي عقوق ار اا لكبا الان( .)2وأاتعخل احللقة وجدراي عدوا متعمدق بشدأ النتدائ
الدديت للددي وليلددا تقريددر اخلبددرية املاددتقلة عددن عقددوق ار اددا الواجبددة لكبددا الاددن يف عدداالت الةدوا خ
( ،) A/HRC/42/43ال ددقي أك دددت ًي دده اخلب ددرية املا ددتقلة عل ددد احلاج ددة امللح ددة وق اتب دداع هن د ا ددائم عل ددد
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درخل عد د ددن احلاجد د ددة وق يثد د ددو ة
ا ظد د ددر  .www.undatarevolution.org/data-revolution/#nav-mobileواد د ددد أعد د د ىل
بيدداانتي ألول مددرة ًريد ُدق الشملصدديات البددا زة الرًيددع املاددتون املعد عةددة التنميددة ملددا بعددد عدداذ  ،2015الددقي عيندده
األمددني العدداذ لامددم املتحدددة آ ددقا  ،ت كددي  -مددو  ،لتقدددش املشددو ة بشددأ جدددول أعمددال التنميددة العامليددة بعددد
األ داف ارمنائية لالالية .وكا تقريددر ًددرق الشملصدديات البددا زة مددوجزا جدددا ،لددا يددو ادداال كبدريا جدددا للتالاددري
يسيادداعد اددني البيدداانت وارعصددايات احلكومددات علددد تتبددع التقدددذ احملددرز والتأكددد مددن أ ارا ا ددا تاددتند وق
األ لة؛ ومددن ددأ قلددع أ يعددزز املاددايلة .وال يقتصددر األمددر ًقد علددد احلكومددات .بد ينبغددي و درا الوكدداالت
الدولية ومنظمات ا تمع املدين والقةاع اخلاصي .وع وة علد قلع ،يمن ددأ ثددو ة عقيقيددة يف اددال البيدداانت
أ تا ددتاليد م ددن مص ددا البي دداانت القائم ددة واادي دددة ل دددم ارعص ددايات و ماجد ا ك ددام يف عملي ددة ص ددنع الق درا ،
وتعزيددز النالدداق املالت ددوب وق البيدداانت واس ددتملداملا ،وكالالددة زاي ة عددم ال ددنظم ارعصددائيةي .دراكة عامليددة جدي دددة

()2

تُعرف علد ةاق واسع بصو ة غري مسية بد .GoF-HROP
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اجتثاث الالقر و وي االاتصا ايت من ل ل التنمية املاتدامة تقرير ًريددق الشملصدديات البددا زة الرًيددع املاددتون
املع عةة التنمية ملا بعد عاذ  ،2015الصالحة  23وما يليلا.
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عقوق ار اا وزاي ماألة الشديملولة .وأ دا ت وق أ قلدع يتةلد اختداق تددابري ًعالدة عيدال التمييدز
ضد املانني ووعا ة صياغة املالا يم اليت كدم قريقدة تعامد ا تمعدات مدع كبدا الادن .ومدن ال درو ي
دوير كب ددا الا ددن عل ددد أهن ددم ما ددامهو ش ددةو يف ا تم ددع وأهن ددم ليا دوا ا ددر متلق ددني
يف ددقا الص ددد تص د ُ
لاملني للرعاية واملااعدة أو عبئا و يكا علدد ظدم الرعايدة االجتماعيدة .وتبدا ل املشداكو أي دا او اي
بشأ ارجنازات اليت ققخل منق و شاي الوالية يف عاذ  ،2013وكدقلع بشدأ التحددايت املشدوكة .ويف
قا الاياق ،أكدت اخلبرية املاتقلة من جديد أمهية احلالاظ علد االلتزاذ األااليمي الرامي وق جتاوز مدا تبقدد
من ا لت ًات يف وجلات النظر بشأ كيالية تعزيز محاية عقوق ار اا الواجبة لكبا الان.
ويف  24أيلول/س ددبتمرب  ، 2019تول ددخل اخلب ددرية املا ددتقلة ،تلتع دداو م ددع مالوض ددية األم ددم املتح دددة
-5
لشددؤو ال جئددني والرابةددة الدوليددة ملادداعدة املاددنني ،عقددد علقددة قدداك بشددأ املاددنني الددقين يعيشددو
عدداالت تشدريد ااددري .واسددتُند يف النقدداك وق التقريددر الاددنوي للملبددرية املاددتقلة عددن أوضدداع املاددنني يف
عدداالت الةدوا خ ( ،)A/HRC/42/43الددقي أبددرز العقبددات احملددد ة الدديت تعددول متتددع كبددا الاددن ققددوق
ار اا يف قه الايااات .واتالق املشاكو يف علقة النقاك علد أ كبا الان يواجلو يف عاالت
التشدريد القاددري ،سدواي كا ددخل باددب النزاعددات أو باددب املنددا  ،لةدرا ماددتالح انجد ا عددن التعددرل
للعنددف واالسددتغ ل وارسدداية ،و ددو أمددر يتالدداام يف إلد العقبددات ارضدداًية الدديت ددول و وصددوهلم وق
املا دداعدة ار ا ددا ية واخل دددمات األساس ددية .و ددد املش دداكو يف النق دداك عل ددد أ ال جئ ددني واملش ددر ين
املاددنني ،علددد الددرغم مددن أتثددر م بد جددة غددري متناسددبة ،لددديلم اددد ة كبددرية علددد املاددامهة ًيمددا يُةددرب مددن
تدابري وعلول ،ال سيما عندما يقو قلع بتكرين عقلم يف املشاكة.
وعم د د د بق د د درا اامعي د د ددة العام د د ددة  ،144/72لاقب د د ددخل اخلب د د ددرية املا د د ددتقلة يف  1تش د د درين األول/
-6
أكت ددوبر  2019اامعي ددة العام ددة وأج ددرت معل ددا دداو ا يف وق ددا بن ددد ج دددول األعم ددال املتعل ددق بد د يالتنمي ددة
االجتماعيةي .و عبخل يف قه املناسدبة تلالرصدة الثميندة الديت أتيحدخل هلدا ململاقبدة اللاندة الثالثدة يف اليدوذ
الدددول لكبددا الاددن ،ال سدديما تلنظددر وق ماددألة تغيي د كبددا الاددن ،سدواي مد ن الناعيددة ا ازيددة أو مددن
منظددو وضددع الاياسددات .وكددزت اخلبددرية املاددتقلة يف العددرل الددقي ادمتدده علددد أوضدداع كبددا الاددن يف
عدداالت الةددوا خ ،و ددو موضددوع اعت ددربت أ دده يكتاددي أمهيددة تلغ ددة يف أي لةددوة ترمددي وق سددد ثغ درات
احلماية بصو ة ًعالة .وأقلعخل اخلبرية املاتقلة اامعية العامة علد االسدتنتاجات الرئيادية الديت للُصدخل
وليلا وادمخل توصيات ترمي وق مااعدة الدول وغري ا من االات صداعبة املصدلحة يف وضدع وتناليدق
أُقر مناسبة وًعالة تكال تعزيز عقوق كبا الان ومحايتلا.
ووجلددخل اخلبددرية املاددتقلة ،يف بياهنددا لناسددبة اليددوذ الدددول الث ثددني لكبددا الاددن ،يف  1تش درين
-7
األول/أكتدوبر  ،2019ددداي وق ااميددع لددث علدد مناصددرة عقددوق املاددنني .و دد ت علددد أ ًئددة كبددا
الاددن  -عد ف ًئددات النادداي واألقالددال واأل ددملاص قوي ارعااددة وامللدداجرين أو ال جئددني  -ال متتددع
قماية يكالللا صع عاملي حمد من صكو عقوق ار اا  ،وأ ا ت وق أ عدذ وجو صع اا وين
مكر لكبا الان اد ِّ
يالار أي ا عدذ اال تماذ لوضوع ار كاالت احملد ة املتعلقة بكبا الان من
الرجددال والنادداي يف الاددياق الاياسددايت العدداملي ،لددا يف قلددع يف أ ددداف التنميددة املاددتدامة الدديت وجلددخل
أعمدال األمدم املتحددة علدد أ ل الواادع .و دد ت علددد أ ده مدن األمهيدة لكدا يف سدياق تناليدق أ ددداف
التنمية املاتدامة االستنا وق ارقا الدول حلقوق ار اا ل ما أ تكدو املكتادبات الديت تتحقدق
لرو الزمن املة للاميع وماتدامة.
ويف  30أيلول/سد د د ددبتمرب و 1تشد د د درين األول/أكتد د د ددوبر  ،2019عقد د د دددت وزا ة العمد د د د والشد د د ددؤو
-8
االجتماعيددة يف ااملو يددة التشدديكية م دؤمترا وليددا بشددأ عقددوق ار اددا الواجبددة لكبددا الاددن ،و عددخل
املكلالةىل تلواليدة وق املشداكة يف علقدة قداك تناولدخل موضدوع العندف وارسداية وسدوي املعاملدة وارمهدال.
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و ا يف املدؤمتر ودو  150مشداكا داو وا ضدمن علقديت قداك تالداعليتني بشدأ التناليدق وأوجده القصدو
التنظيمية .واسو د النقاك بتاميع لتقا ير وتوصيات سابقة صد ت عن الوالية.
ويف  5و 7تشرين الثاين /وًمرب  ،2019اكخل املكلالة تلواليدة يف علقدة عمد بعندوا ياواث
-9
القا و يدة واألل ايددة واالجتماعيدة للشدديملولة ودو وقددا ادا وين ول للنلددول ققدوق ار اددا الواجبددة
لكبددا الاددن وبصددحتلمي ،وادددمخل املكلالددة تلواليددة اددد ا امد ا مددن الدددعم ص د يف وضددع تصددو حللقددة
العم  .و ظمخل علقةىل العم مؤساة برو ي يف جنيف و دا يف احللقدة اموعدة مدن البداعثني ثلدو
ختصصات متعد ة ً ،عدن لثلدني مدن كبدا مدوإلالي املنظمدات الدوليدة ،لدا يف قلدع منظمدة الصدحة
العامليد ددة ،ومالوضد ددية األمد ددم املتحد دددة الاد ددامية حلقد ددوق ار اد ددا  ،ومعلد ددد األمد ددم املتحد دددة لبحد ددوث التنميد ددة
االجتماعيدة ً ،د عددن مؤساددات مقر ددا جنيددف مثد اال ددا الدددول للصددلي األمحددر وانددة املنظمددات
غددري احلكوميددة املعنيددة تلشدديملولة ،مددن أجد النظددر بصددو ة دداملة يف كياليددة النلددول تاوا د الصددحية
واحلقوايددة وتاددملري أوجدده التددصز ضددمن صددع اددا وين حمتمد بشددأ كبددا الاددن( .)3وأاتب التقريددر الشددام
القي أعدته اخلبرية املاتقلة يف عاذ  )A/HRC/33/44( 2016أساسا رجراي منااشة بناية وقات منحد
مبتكر بشدأ كياليدة املادامهة يف تناليدق التوصديات .وتنداول النقداك التةدو ات اراليميدة و اسدات وًرا يدة
متعمقددة بشددأ اددا و الصددحة علددد الصددعيد العدداملي ،مثد شددأة اتالاايددة منظمددة الصددحة العامليددة ارقا يددة
ملكاًحة التبغ وآلية تناليق ا و صد ا ،هبدف استمل ص و كن االستالا ة منلا يف االو ااا ية
الراميددة وق اعتمددا معددايري عامليددة .واستكشددالخل احللقددة آليددات صددد بديلددة يف سددياق يئددات املعا دددات،
كم ددا س ددعد املش دداكو وق بل ددو ة تواً ددق يف او اي ليك ددو وس ددلاما ملموسد ا يف مالاوض ددات الالري ددق العام د
املالتوب الع وية املع تلشيملولة .وأاتب قلع أي ا وعدا لا قة قريق مركزة ومتكاملة بشأ عقوق
ار اا الواجبة لكبا الان( )4من أج بلو ة علول مبتكرة كن اعتما ا يف قا الصد .
 -10ويف  18تشد د درين الثد د دداين /وًمرب  ،2019اد د دددمخل املكلالد د ددة تلوالي د ددة وعاقد د ددة وق الالريد د ددق العامد د د
احلكددومي الدددول املع د تلشدديملولة الت ددابع للانددة االاتصددا ية ألو وت بشددأ االسددتنتاجات والتوص دديات
املتعلقة أبوضاع كبا الان يف عاالت الةوا خ ار اا ية .وكا دخل ارعاقدة جدزيا مدن منااشدات الالريدق
العام بشأ املوضوع الاه ،وعُقدت كملةدوة تادتنري هبدا اللاندة يف وعددا موجز دا الاياسدايت ادم 25
بشأ أوضاع كبا الان يف عاالت الةوا خ(.)5
 -11ويف  17و 18كددا و األول /ياددمرب  ،2019دداكخل املكلالددة تلواليددة يف املنتدددن العدداملي األول
مددن وعدده اململصددي ملوضددوع ال جئددني ،الددقي عُقددد يف جنيددف .وأاتعددخل املشدداكة ًرصددة ملواصددلة شددر
االسدتنتاجات والتوصدديات الدوا ة يف تقريددر اخلبدرية املاددتقلة عددن أوضداع كبددا الادن يف عدداالت الةدوا خ
( )A/HRC/42/43وتعميملا علد جلو اخلرباي يف املنتدن ،و كلخل أساسا لتعلدات ملموسة تص
يف تعزيز ومحاية عقوق ار اا الواجبة لكبا الان املشر ين اارا ،كازي من بناي اتمعات تقوذ علد
اد أكرب من الشمول للاميع.
 -12ويف  21كد ددا و الثاين/يند دداير  ،2020د دداكخل املكلالد ددة تلواليد ددة يف اجتمد دداع عد ددرب ار و د ددخل مد ددع
اال د ددا الد دددول ل تصد دداالت والالريد ددق املشد ددو بد ددني الوكد دداالت املعد د تلشد دديملولة ،كد ددز علد ددد موضد ددوع
__________

()3
()4
()5
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الش ددكر اازي د موص ددول يف ددقا الص ددد وق س ددتيا يا يغ ددري ،وأل ددني اتيل ددو  ،وتتريش دديا  .ك ددوزلر ،وأ غ ددو و .ذ.
واال  ،وجيمي بيلر دت.
أ ن تالشد ددي م د ددرل ً د ددريو كد ددو وان (كوًي د ددد )19-وق أتجي د د د ددقا النش د ددا املبتك د ددر القد ددائم عل د ددد م د ددنل ع د د
ار كاالت املةروعة ،وق كا من املقر عقددده يف ياددا /أبري  2020علددد ددامل الدددو ة احلا يددة عشددرة للالريددق
العام املالتوب الع وية املع تلشيملولة.
ا ظر .ECE/WG.1/2019/RD2
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تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وكبدا الادن .وكدا قلدع ًرصدة ملواصدلة شدر عصديلة اسدتنتاجات
الوالية اليت استُمدت من لي ت خمتلالة ،ولتقاسم توصيات حمد ة ،من منظو عقوق ار اا  ،بشأ
ومكاانت وخماقر التقدذ احلاص يف اال الرامنة.
 -13ويف سددياق تالشددي مددرل ًددريو كددو وان (جائحددة كوًيددد ،)19-وجلددخل اخلبددرية املاددتقلة ددداي
عخل ًيه وق التحلي بروب الت امن والعم علد محاية كبا الان علد وو أً  .وأعربخل عن القلا
العميددق مددن أ يكددو الاددن املعيددا ىل الوعيددد الددقي تاددتند وليدده الق درا ات املتعلقددة بتوزيددع املدوا الةبيددة يف
سددياق الشددذ الددقي اسددتمخل بدده ،وعثددخل علددد وضددع بروتوكددوالت ًددرز واتباعلددا ل ددما أ تاددتند ددقه
القرا ات وق االعتياجات الةبية وأً األ لة العلميدة املتاعدة .وأعربدخل اخلبدرية املادتقلة عدن أسداللا ملدا
كشددالخل عندده ااائحددة مددن متييددز متاددق ضددد كبددا الاددن .ويف  28ياددا /أبري  ،2020أصددد ت بيدداان
مشددوكا مددع املبعوثددة اخلاصددة لامددني العدداذ املعنيددة ترعااددة وومكا يددة الوصددول ،مددا اي سددوليدا سياددوان
يينُ ،سلِّ ًيه ال وي علد األثر الاليب غري املتناس اائحة كوًيد 19-علد النااي والالتيات قوات
ارعااة وعلد املانات.
 -14ويف ددقا الصددد  ،أقلددق األمددني العدداذ لامددم املتحدددة يف  1أاي /مددايو  2020مددوجزه الاياسددايت
بشأ أثر جائحة كوًيد 19-علد كبا الادن ،مدربزا ًيده مدا يعدوي كبدا الادن يف جيدع أوداي العدا مدن
لوف وما يتكبدو ه من معاانة ال يوصالا باب ااائحة .وقكر أي د ا أ األزمدة كشدالخل عدن ثغدرات
ام ددة يف تد دواًر البي دداانت احملد ددد ة قاد د األعم ددا  ،مشد ددريا وق ضد ددرو ة اس ددتعرال بروتوكد ددوالت تصد ددنيف
البيدداانت .وعد وة علددد قلددع ،عددا وق بندداي أقددر اا و يددة أاددون علددد الصددعيدين الددوق والدددول حلمايددة
عقوق ار اا الواجبة لكبا الان.
 -15وألقدد أتثدري جائحددة كوًيدد 19-أي ددا بظ لده علددد األ شدةة األوق للملبددرية املادتقلة ااديدددة،
كل ددو اي م ددا لر ،ال دديت تقل دددت ملامل ددا يف  1أاي /م ددايو  .2020ويف إل د ددقه اخللالي ددة ،دداكخل اخلب ددرية
املاددتقلة يف عدوا اًواضددي مددع مالوضددة األمددم املتحدددة الاددامية حلقددوق ار اددا يف  12أاي /مددايو 2020
بشأ سب تعزيز عقوق كبا الادن يف دقه األوادات العصديبة وكياليدة اال تقدال مدن النقداك وق العمد .
و ظم ددخل ددقه احللق ددة الد اس ددية الش ددبكية ان دةُ املنظم ددات غ ددري احلكومي ددة املعني ددة تلش دديملولة .ولاق د
داع عن ددد اًتتاع دده والتتامدده املم ددث ال دددائما لشدديلي وس ددلوًينيا ،تعتبا مه ددا علددد الت دوال ئيا ددني
االجتمد ىل
موعيت أصدااي عقوق كبا الان يف يويو وجنيف.
 -16ويف  21أاي /مددايو  ،2020دداكخل اخلبددرية املاددتقلة لحاضددرة يف علقددة اسددية ددبكية بشددأ
الرعاية امل د د ِّ
لةالة يف سدياق جائحدة كوًيدد .19-و دد ت علدد احلاجدة وق اسدتااتت عاجلدة ومادتدامة
ُ
لتحاني الرعاية ِّ
امللةالة اليت يتلقا ا كبا الان ،و د ت علد االلتزاذ القي يقع علدد الددول لكاًحدة
األ واملع دداانة  -الل ددقين ك ددن اعتبا مه ددا ض ددرت م ددن املعامل ددة القاس ددية أو ال و ا ددا ية أو امللين ددة .و دداكخل
اخلب ددرية املا ددتقلة لحاض ددرة يف علق ددة اس ددية ددبكية بعن دوا يمحاي ددة عق ددوق كب ددا الا ددن ل د ل جائح ددة
كوًيد19-ي ظملا صندوق األمم املتحدة للادكا يف  27أاي /مدايو 2020؛ وعرضدخل اخلبدرية املادتقلة
الق دااي قات األولويددة الدديت تعتددزذ معااتلددا لد ل ااائحددة ،و ددد ت علددد ضددرو ة جعد ماددألة عقددوق
املانني يف مركز اال تمامات سواي يف امليدا الاياسي أو الاياسايت.
 -17وًيمددا يتص د تلبعددد اراليمد ي للموض ددوع ،دداكخل اخلبددرية املاددتقلة يف  5عزيرا /يو ي دده
لحاضرة يف قاك بكي ظمتده اموعدة أصدحاخل املصدلحة املعنيدة تلشديملولة ،و دي ائدت ف واليمدي
أًريقي ملنظمات من ا تمع املدين ،بشأ أتثري جائحة كوًيد 19-علدد عقدوق ار ادا الواجبدة لكبدا
الاددن .وك ددزت اخلب ددرية املا ددتقلة م ددداللتلا عل ددد أمهي ددة الربوتوك ددول املتعل ددق قق ددوق كب ددا الا ددن يف أًريقي ددا
2020

6

GE.20-09220

A/HRC/45/14

امللحددق تمليثدداق األًريقددي حلقددوق ار اددا والشددعوخل ،بوصدداله وقددا ا معيددا اي يت ددمن و ددا ات كددن أ
تالم يف التصدي للتحدايت الرئياية اليت تنةوي عليلا ااائحة.
 -18وعثددخل اخلبددرية املاددتقلة ،يف بياهنددا املقدددذ وق الصددحاًة لناسددبة اليددوذ العدداملي للتوعيددة لوضددوع
وسد دداية معاملد ددة املاد ددنني يف  15عزيرا /يو يد دده  ،2020احلكومد ددات وا تمد ددع الد دددول علد ددد التحلد ددي بد ددروب
الت امن العاملي وتعبئة االو ال زمة ملنع تعرل املانني لإليقاي البدين والنالاي ،لا يف قلع ارمهال،
ومحايتلم منه علد وو ًعال .وأ ا ت وق ارسايات اللالظية امللينة املروجة عرب ار و خل بصدو ة مقلقدة
يف سياق تالشي جائحة كوًيد ، 19-وأوضحخل أ التعليقات امللينة يف وسائ ارع ذ تشدك اعتدداي
مبا را علد كرامة كبا الان .وعثخل الدول علد تناليدق و صدد التددابري الراميدة وق جتند الدنهل القائمدة
علددد التمييددز ضددد املاددنني ،و ددد ت علددد أ كبددا الاددن قاجددة وق الوصددول وق آليددات املاددايلة الدديت
توًر هلم سب اال تصاف واارب عندما تُنتلع عقوالم ار اا الواجبة هلم.

اثلث ا -البياانت املُمثِّلة واهلادفة بشأن كبار السن

()6

ألف -أمهية البياانت
 -19توجد يف الواخل الرا ن ثغرة جايمة يف البياانت املتاعة بشأ وااع كبا الان ومتتعلم ققوق
ار اا الواجبة هلم .و قا االًتقدا وق بيداانت ومعلومدات قات ايمدة عدن كبدا الادن دو يف عدد قاتده
ع مددة ُمقلقددة تدددل علددد واصددائلم وجتعد مددن ددبه املاددتحي عمليد ا اختدداق سياسددات ووجدرايات معيا يددة
ا ًة .ويتةلد التغلد علدد دقه العقبدات الديت دول و وعمدال عقدوق كبدا الادن دوال مالا يميد ا
أساسيا يف األسالي وارجرايات العملية أيلق يف االعتبا تشابع الواادع الرامدي والواادع التنداإلري ،أو
ما يصةلذ عليه تملعيل الرامي(.)7
 -20ومد ددن د ددأ البيد دداانت الواًيد ددة واهلا ًد ددة واملوثواد ددة أ تد ددؤ ي و ا ئياد دديا يف تعزيد ددز ًلد ددم ماد ددألة
الشيملولة علد الصعيد العاملي وأتثري التغري اهليكلي املرتب تألعما ً .البياانت تُع ِّدزز معدا ف أساسدية
بشددأ اعتياجددات كبددا الاددن ِّ
وتوجددد الشددرو ال زمددة لتقيدديم ًعاليددة التدددابري املتملددقة .و ددي تتدديذ أي د ا
ااع دددة األ ل ددة ال زم ددة لتحدي ددد الثغ درات امللموس ددة ،و ا ددني ص ددياغة الت دددابري احمل ددد ة األ ددداف ،و ص ددد
تناليق ا وارب غ عن التقدذ احملرز .والبياانت ضرو ية لتُبني كيف تؤ ي عوام مث ومكا ية الوصول يف
البيئددة العمرا يددة أو كالايددة الدددل أو احلمايددة االجتماعي ددة وق تعزيددز اسددتق لية كبددا الاددن أو تقليص ددلا.
ولكي يتاىن اختاق سياسات عمومية ًعالة و املة بشأ كبا الان ،من ال رو ي و اج قه الالئة يف
البي د دداانت العمومي د ددة عل د ددد و د ددو يراع د ددي التص د ددنيف قا د د الا د ددن واا د ددنن واخلص د ددائي االجتماعي د ددة -
االاتصا ية قات الصلة(.)8

__________

()6

()7

()8
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تُاتملدذ كلمة يالبياانتي نا كمصةلذ عاذ يشم يف اللته ارعصايات علد سددبي املثددال ال احلصددر .ويُاللددم
املصد ددةلذ تعتبد ددا ه د ددام لةائالد ددة واسد ددعة مد ددن املعلومد ددات املوعد دددة الكميد ددة أو النوعيد ددة الد دديت جتمعلد ددا املكات د د
ارعص ددائية الوقني ددة ً ،د ع ددن الكي دداانت احلكومي ددة أو غ ددري احلكومي ددة األل ددرن ،س دواي عل ددد الص ددعيد احملل ددي أو
الوق أو اراليمي أو العاملي.
يش ددري مالل ددوذ ياملع دديل الرام دديي وق تش ددابع الواا ددع الرام ددي والواا ددع التن دداإلري ،عل ددد اعتب ددا أ مع ددىن يالتن دداإلري
يمتاد ىلداوزي ،ويُاللددم مندده أ
ال يُقصر ًق علد ك يي غري متص تر و خل ،ب يُاتملدذ أي ا مرا ًد ا لكلمددة ُ
الرامي ددو ااديددد .ولددقلع ،يُقصددد تملاللددوذ أي د ا ،يف سددياق التقريددر ،احلاجددة وق وقددا مالددا يمي جديددد تاددتند
وليدده البيدداانت املتعلقددة بكبددا الاددن .ا ظددر Manuel Castells, The Rise of the Network Society, second
).edition (Wiley-Blackwell, 2009
األمني العاذ لامم املتحدة.Policy Brief on the Impact of COVID-19 on Older Persons ،
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 -21وينةددوي ديددد ًئددة املاددنني ضددمن وقددا لصددر ددقه الالئددة ألغدرال وعصددائية علددد استناددا
الًواضات اتمعية بشأ املراع املتقدمة من العمدر وكبدا الادن ،ويشدم قلدع املواادف املنةويدة علدد
متييز ضد كبا الادن .ومدن دأ و درا كبدا الادن واملنظمدات الديت متدثللم يف جلدو جدع البيداانت أ
لان من اتااع ةاق وعمق املعلومات ا معة عن قه الالئة من الاكا  ،وأ يالم يف جتن سدم
صدو ة منةيدة وسدةحية للشديملولة وكبدا الادن ،لدا ادد يددش واصداي م والتمييدز ضدد م .وال يقتصدر أثدر
قلدع علدد عرالدة و ا التحددايت الديت يواجللدا كبدا الادن ،بد يدؤ ي أي د ا وق وبدراز الالدرص املرتبةدة
تلشيملولة علد املاتون ا تمعي والالر ي.
 -22ومن الوإلائف الرئياية األلرن امع البياانت وسلاملا يف التوعية والتمكني .ومن أ ولقاي
الاددب اهليكليددة واملنلايددة الدديت يُلمددل مددن ل هلددا كبددا الاددن وعلددد أ وا ددقه الالئددة يف
ال ددوي علددد ُ
ا تمدع أ يادلم تددد يا يف تغيدري التصدو ات بشددأ احليداة يف املراعد املتقدمدة مدن العمددر ،ال سديما مددن
عيث اعتبا ا أ م من حمةة عتمية من العاز والتد و .
 -23وملنددع أوجدده ع دددذ املادداواة املرتبةددة تلش دديملولة ،مددن ال د زذ االض ددة ع بتدددل ت يف مرعل ددة
مبكددرة مددن احليدداة .ومددن ا تتةل د البيدداانت الدديت كددن أ يُاو ددد هبددا بالعاليددة يف ارج درايات املتملددقة
اتباع هن مدن احلياة و ديد العوام املرتبةة لراع مبكرة ومتوسةة من العمر اليت اد يكو هلا أكرب
األثر علد احلياة يف مراع متقدمة مدن العمدر .وعد وة علدد قلدع ،غالبد ا مدا تتالداام يف سدن الشديملولة
اواث املرتبةددة بعوامد مثد الظددروف االجتماعيددة -االاتصددا ية ،والنددوع اانادداين ،وارعااددة ،أو اال تمدداي
وق أالية وثنية ،وغري ا من اخلصائي والظروف املؤ ية وق عدذ املااواة.
 -24ومث ددة أي د ا جا ب ددا يتةلب ددا التحق ددق منلم ددا و عملم ددا ببي دداانت قات مغ ددزن م ددن أج د اخت دداق
سياسدات مادتنرية تادتاي للحاجددة امللحدة وق معاادة اراصداي وعدددذ املاداواة املدرتبةني تلشدديملولة،
ويشم قلع ا تشا أ كال متعد ة ومتقاقعدة وجاديمة مدن التمييدز الدقي يواجلده كبدا الادن وا تالداع
مع د دددالت الالق د ددر والعزل د ددة ،ال س د دديما يف ص د ددالوف املا د ددنات ،واأل د ددملاص قوي ارعاا د ددة ،واأل د ددملاص
املنحد ددد ين مد ددن أصد د أًريقد ددي ،واأل د ددملاص املنتمد ددني وق الشد ددعوخل األصد ددلية ،واأل د ددملاص املنتمد ددني وق
أاليد د ددات اوميد د ددة أو وثنيد د ددة ،وسد د ددكا األ ايف ،واأل د د ددملاص الد د ددقين يعيشد د ددو يف الشد د دوا ع ،وامللد د دداجرين
وال جئني ،وغري م من الالئات (ا ظر .)A/HRC/RES/33/5

ابء -معضلة ثغرة البياانت
 -1التوافر
 -25تد دواًر البيد دداانت د ددر د ماد ددبق لتحديد ددد ثغد درات محايد ددة عقد ددوق ار اد ددا الواجبد ددة لكبد ددا الاد ددن
ومعااتلددا بالعاليددة يف القددا و والاياسددات العامددة واملما سددة .ويددؤثر اسددتبعا كبددا الاددن مددن الد اسددات
االستقص ددائية والتع دددا ات الوقني ددة يف الق ددد ة عل ددد ًل ددم م دددن متك ددنلم م ددن املش دداكة يف ا تم ددع والتمت ددع
ققددوق ار اددا الواجبددة هلددم علددد ادددذ املادداواة مددع اول درين .وكثددريا مددا تظ د أوجدده عدددذ املادداواة الدديت
يتعرل هلا كبا الان غري مرئية باب عدذ وجو بياانت ووعصايات قات مغزن(.)9
 -26وال يدزال مثددة اًتقددا علددد الصددعيد العدداملي وق كتلددة عرجددة مددن الد اسددات الدديت تتندداول موضددوع
الشيملولة أو كبا الان وتتيذ وجراي لي ملدن متتع كبا الان ققوق ار اا الواجبة هلدم .وعيثمدا
__________

()9
8
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ُجتددرن ددقه الد اسدداتً ،لددي لياددخل تل ددرو ة واًيددة يف ةاالددا وتغيد عنلددا جوا د
ار اا .

امددة مددن عقددوق

 -27أما الد اسات االستقصائية العامةً ،لي ال تصمم لصيصا لإلعاقة قالة كبا الان وعاقة
دداملة .وتتا ددم ددقه ا لد اس ددات وم ددا تس ددتبعا ا لكب ددا الا ددن قك ددم الواا ددع أو بع دددذ تغةيتل ددا النة دداق
الكام ر كاالت عقدوق ار ادا الواجبدة هلدم .وعلدد سدبي املثدال ،مدن بدني  133بلددا مشلتلدا اسدة
استقصائية ملنظمة الصحة العاملية ،مع سون  17يف املائة منلا بيداانت بشدأ سدوي املعاملدة والعندف
اللددقين يتعددرل هلمددا كبددا الاددن( .)10ويتةل د اتبدداع هن د اددائم علددد عقددوق ار اددا يف اددال البيدداانت
و اج ًئة كبا الان يف جلو وقنية واسعة النةاق امع البياانت ،علد أ يشم قلع بصالة لاصة
الالئة األكثر عرماان أو ميشا منلم.
 -28ومثددة تبدداين بددني البلدددا يف األعدددا الناددبية واملةلقددة لكبددا الاددن ،وًيمددا وقا كددا وا يعيشددو يف
مندداقق يالي ددة أو ع درية أو ددبه ع درية  -ل ددا يف قل ددع املا ددتوقنات غ ددري الرمسي ددة واملن دداقق ال دديت ت ددم
أعدا ا كبرية من ال جئدني أو املشدر ين  -أو يعيشدو الد أسدرة أو لالدر م أو يف ا للتقاعدد .ومدن
الواضذ أ عد الاكا املانني يتزايد يف ك مكا  ،غري أ التعدا ات الاكا ية التقليدية لياخل أمرا
ائعا يف جيع أواي العا  ،واد يص قلع وق أ بعض البلدا ال مدع أي بيداانت عدن كبدا الادن.
وع وة علد قلعً ،حىت عندما ُجترن تعددا ات سدكا ية ،ان ا مدا يشدك كبدا الادن املوضدوع احملدو ي
لتقرير وعصائي ماتق (.)11
 -29وال غ ددىن ع ددن و اج ًئد ددة كب ددا الا ددن يف مرعلد ددة التملة ددي والتص ددميم الد دديت تا ددبق بد درام جد ددع
البياانت .ويف عالة عدذ قيدق متثيد كداف لكبدا الادن مدن لد ل االسدتنا وق عيندات عا يدة ،يتعدني
النظر يف اتباع ُهنُ بديلة وزاي عملية استقةاع العينات وجع البياانت.
 -2إمكانية الوصول
 -30مثة ر مابق آلر ينبغي استيالاؤه لتكو عملية جع البياانت قات مغزن ،أال و و ضما
مشاكة كبدا الادن يف املنااشدات الاياسداتية العموميدة املتعلقدة هبدم .و دقا بددو ه يتةلد معلومدات عدن
جلدو جدع البيداانت وعددن ومكا يدة وكياليدة الوصددول وليلدا .ولتيادري الوصددول وق البيداانت املتعلقدة بكبددا
الان و ليللا وتالاري ا ،يلزذ أ تكو البياانت الالواية (أي البيداانت الديت تصدف البيداانت) والبيداانت
املصدداعبة (أي البيدداانت املتعلقددة تلعمليددة املتبعددة يف جددع البيدداانت) متاعددة وموعدددة ،عاد االات دداي،
ليتاىن تقامسلا بني امعي البياانت وأ وات جع البياانت( .)12و قا أمر ضدرو ي لاللدم عددو البيداانت
و ديد أوجه االوراف احملتملة ًيلا اب ديد القيمة املعلوماتية موعات البياانت ومتثيليتلا.
 -31و كددن أ تبددني البيدداانت الالوايددة والبيدداانت املصدداعبة قريقددة ديددد األعمددا الالاصددلة وأعاد اذ
العينات موضع البحث و ةاالاً .لي تتيذ ،علدد سدبي املثدال ،معرًدة مدا وقا كدا كبدا الادن املدداو
يف مؤساات الرعاية جدزيا مدن العيندة ،أو مدا وقا كا دخل أ اداذ البةالدة تشدم األ دملاص املتقاعددين ،أو
م ددا وقا كا د ددخل خمصص ددات الرعايد ددة تش ددم الرعايد ددة الرمسي ددة وغد ددري الرمسي ددة علد ددد ع ددد سد ددواي .ول ددقلع ًد د
املعلومات املتاعة للاميع بشأ تصميم البحث ومنلاية جع البياانت ،لا يشم املصا واألسالي
__________

( )10ا ظر .www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/en/
(.HelpAge International, “Data mapping on ageing in Asia and the Pacific: analytical report” (2015) )11
( )12مالوضددية عقددوق ار اددا  ،ياتبدداع هند اددائم علددد عقددوق ار اددا وزاي البيدداانت عدددذ وغالددال أي أعددد يف لةددة
التنمية املاتدامة لعاذ 2030ي ( ،)2028الصالحة .7
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وارجد درايات املا ددتملدمة يف وع دددا ارعص ددايات الرمسي ددة ،تظد د ع ددام عامسد د ا يف تقي دديم م دددن م يمد ددة
البياانت ووجا تلا ،وتلتال ضما ليللا واراي ا علد وو ايق.
 -3البياانت اهلادفة واملمثِّلة
 -32يشدك تصددنيف البيداانت أعددد العناصدر الرئياددية ال زمدة ل ددما اتبداع هند ادائم علددد عقددوق
ار اددا يف التعام د مددع البيدداانت .ويتدديذ قلددع وج دراي مقا ددة وتقيدديم أوليددني حلالددة كبددا الاددن يف ضددوي
بياانت ًئات سكا ية ألرن ،كما يند ج ضمن التزامات الدول يف اال عقوق ار اا (ً .)13البياانت
املصدنالة ،علدد سدبي املثدال ،عنصدر تلغدة األمهيدة يف تدواًر معلومدات يبدني النةداق احملتمد لعددذ املادداواة
والتميي ددز ،و ددي تش ددك ددرقا أساس دديا لتص ددميم ووض ددع سياس ددات عمومي ددة حم ددد ة اهل دددف .ويف الوا ددخل
دالات التقنيددة املاد تملدمة يف تصددميم كياليددة جددع البيدداانت ،وتالصددي ُ البيدداانت ،يف
الادده ،تادداعد املواصد ُ
صد وايا أتثري الاياسات وارجرايات املعيا ية.
 -33وعا ة ما يكو كبا الان مدُمثلني يف ارعصايات ضمن ًئة عمرية واعدة تبدأ من  55سنة
أو  60سددنة أو  65سددنة ًمددا ًددوق .و ددقه الالئددة العمريددة الواسددعة النةدداق وغددري احملدددو ة ال تتدديذ الوضددوب
ارعصائي ًيما يتعلق بتغريات احليداة يف خمتلدف مراعد الشديملولة .وال يتديذ قلدع أي د ا كشدف أمندا
عدذ املااواة والتمييز ،أو العوام الكامنة اليت تؤ ي وق الالقر والعزلة والبةالدة الةويلدة األجد  .و تيادة
لقلع ،يشك عدذ وجو بياانت مصنالة عا العمر عائقا ندع التملةدي الاياسدايت واالسدتااتت
احملددد ة اهلدددف ،لددا يف قلددع يف سددياق أوضدداع اهلشا ددة ،مثد عدداالت الةدوا خ ،الدديت لتمد ًيلددا علددد
األ جذ وغالال اعتياجات كبا الان وعقوالم(.)14
 -34ويل ددزذ أال يقتص ددر تص ددنيف البي دداانت عل ددد معي ددا الا ددن ًحا د  ،ب د أ يش ددم أي ددا أبعد ا ا
أل ددرن عامس ددة ،ل ددا يف قل ددع ددوع اا ددنن ،وارعاا ددة ،واحلال ددة الزوجي ددة ،وتركيب ددة األس ددرة أو العائل ددة ،و ددوع
أم دداكن املعيش ددة ،م ددن أج د أ يتا ددىن وج دراي لي د للبي دداانت عل ددد و ددو اي ددق و ددا ف ليُاو ددد ب دده يف
الاياسات اليت تؤثر علد كبا الان .ومثة عاجة وق استعرال الربوتوكوالت القائمة املتبعة يف تصنيف
البياانت املتعلقة تلرعاية االجتماعية ،والعنف ،واملشاكة العامة ،وغري ا من املؤ رات األساسية لكالالة
تصددنيف كام د للبيدداانت احلامسددة املرتبةددة باددن الشدديملولة ،وتشددايع اسددتمل ص البيدداانت املتاعددة عددن
املانني وتبويبلا قا ًئات عمرية قات ةاق حمد يف مخن سنوات(.)15
 -35ويف قا الاياق ،يؤ ي اسدتملداذ عيندات صدغرية احلادم وق صدعوبة يف تصدنيف بيداانت كبدا
الان .وكثريا ما تعتمد الد اسات االستقصائية العامة اليت جتمع معلومات عن كبدا الادن علدد عيندات
هلدقه الالئددة العمريدة أصددغر مدن أ تاددمذ بتصدنيف عاد املتغدريات االجتماعيددة والد وغراًيدة األساسددية
وبكشف لصائي عياتية بعينلا ،مث الالروق بني العمر الثالث والعمر الرابع .وتملث  ،غالبا ما تُاق
الد اسددات االستقص ددائية التتبعي ددة الالئ ددات العمري ددة األك ددرب سددنا ،ل ددا ي ددؤ ي وق ثغ درات كب ددرية يف البي دداانت
اجدده مددن منظد و تقدداقع الاددن مددع أبعددا ألددرن مثد النددوع اانادداين أو
بشددأ الصددعوتت احملددد ة الدديت تُو ىل
الوضع االجتماعي واالاتصا ي.
__________

( )13املرجع الاه.
( ،A/HRC/42/43 )14الالقرة .46
( ،Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses (2017), revision 3 )15متدداب
يف _https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_ and
.Recommendations/Population-and-Housing-Censuses/Series_M67rev3-E.pdf
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يف
 -36وتع ددول جد د ىلدع البي دداانت الدايقد ددة ع ددن كبد ددا الاد ددن دددايت ألد ددرن د د مراعا د دداً .تعد ددا ُ
الشيملولة ،علد سبي املثالِّ ُ ،دد الةريقدة الديت ُجتمدع هبدا البيداانت ،وتُقديهم هبدا االعتياجدات ،وتُشد ك
يف ض ددوئلا االس ددتااتت .وألغ درال الق ددا و والاياس ددات وج ددع البي دداانت ،ع ددا ة م ددا ُ ددد الش دديملولة
ويُعرف كبا الان بامات زمنية ًق  .ووقا اعتربان أ العمر ًكرة اجتماعية ،جاز القدول و التعدا يف
اليت ال تاتند وال وق العمر الزم تظ ااصرة من منظو الوااع املعيل حمليا وتصو اته .ومن املرجذ ،يف
بعد ددض الاد دديااات ،أ تتد ددألف ًئد ددة كبد ددا الاد ددن مد ددن أ د ددملاص هلد ددم أقالد ددال أو أعالد ددا ا د دددو أو مد ددن
ملصيات ت زة يف ا تمع وغري قلدع مدن الاديااات .وبادب إلدروف احليداة الاديئة ،ادد تواجده بعدض
الالئات الالرعية  -مث ال جئني أو الااناي  -ع مات بيولوجية للشيملولة يف واخل أبكر من غري ا.
ًمقايين العاًية يف سن الشيملولة املعمول هبا يف اتمعات موًة اد ال تنةبق علد األ دملاص الدقين
عا وا من إلروف احلرخل والنزاعات والكوا ث الةبيعية(.)16
 -37وكثريا ما ترسم البياانت املتعلقة بكبا الادن ،عيثمدا يتادىن جعلدا ،صدو ة اموعدة متاا ادة،
يف ع ددني أ ددقه الالئ ددة ددي األكث ددر الالئ ددات العمري ددة تنوعد ا م ددن عي ددث العم ددر ال ددزم  ،واحلال ددة الص ددحية،
وإلروف احلياة ،وترتيبات املعيشة ،واالعتياجات .لقا ،تاج النظم ارعصائية وق أ جتاد ًلما أكثر
اة للشيملولة وململتلف أ كال املشاكة وومكاانت املاامهة اليت كن أ يقدملا كبا الان.
 -38و نددا أي د ا ايددو منلايددة ددد مددن تدواًر البيدداانت املتعلقددة بكبددا الاددن وصددحتلا .وال أتلددق
معظم الد اسات االستقصدائية  -لدا ًيلدا تلدع اململصصدة لكبدا الادن  -يف احلادبا املادنني املدداني
يف مراًق الرعاية املؤساية أو الااناي املانني أو املانني املشر ين .ومن بني أسباخل قلع صعوبة تعبئة
كبا الان للمشاكة باب عدذ اكتمال سا ت املعلومات الرمسية ،أو عدذ وجو ا ،والتعوي علد
الد اسددات االستقصددائية التقليديددة لاسددر املعيشددية ،واملددرو عددرب مددا يُصددةلذ عليدده تلوسددةاي الددقين يلددزذ
ألددق م دواًقتلم .ووض دداًة وق قلددع ،اددد يُا ددتثىن بعددض الا ددكا  ،مث د امللدداجرين املا ددنني ،وكبددا الا ددن
القين يتلقو الرعاية يف املنزل ،وكبا الان املصابني تخلرف ،وأولئع القين يعيشو يف املنداقق الرياليدة
أو املن دداقق النائي ددة ،با ددب احل دواجز اللغوي ددة ،واالًتق ددا وق الا ددا ت ار ا ي ددة ،والعا ددات البد ي ددة أو
بابُ بديلة للتغل علد قه القيو وق تائ ايقة.
ار اكية ،والبعد .واد ال تؤ ي االستعا ة ُ
اني معدالت االستاابة يف صالوف ًئدات
تةبيق هن اائم علد املشاكة
 -39و كن أ يال
ىل
ُ
معينددة مددن كب ددا الاددن .واددد يكتا ددي ددقا األم ددر أمهيددة لاصددة يف عال ددة كبددا الاددن ال ددقين يعددا و م ددن
أ ددكال متعددد ة مددن التمييددز ،ال سدديما ًيمددا يتص د تملاددتبعدين مددن الد اسددات االستقصددائية التقليديددة
لاسددر املعيشددية ،الدديت غالبد ا مددا تص د يف و امددة الةددابع امل د دُغيه لكبددا الاددن أو الالئددات املاددتبعدة مددن
الاا ت ار ا ية ،مث امللاجرين وال جئني واملشر ين املانني غري احلاملني للواثئق ال زمة.
 -40ويؤ ي عدذ وجو هن وًلم مو هعدين للشيملولة ،وعدذ توعيد املالا يم واألسئلة ،واملتغريات
والالئات العمرية ،وق عدذ اتااق البياانت املوجو ة ووق تعق مقا تلا ال البلدا وًيما بينلا(.)17

__________

()16

Médecins sans frontières, “Older people in crises: A review of MSF’s approach to vulnerability and

()17

Economic Commission for Europe, Recommendations on Ageing-related Statistics, prepared by
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).the Task Force on Ageing-related Statistics (United Nations publication, 2016
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جيم -ثورة البياانت
 -41مددا ًتئددخل التكنولوجيددات ااديدددة تددؤ ي وق زاي ة ائلددة يف البيدداانت املتاعددة سدواي مددن عيددث
عاملددا أو ماددتون تالصدديللا أو سددرعة ا تقاهلددا .وأوجدددت ثددو ة البيدداانت ددقه ومكا يددات غددري ماددبواة
ملعااة ثغرة البياانت املتعلقة بكبا الان من ل ل و ماج البياانت وتوسيع ةاالا واالسدتعا ة لصدا
غري تقليدية تُاتملدذ عىت او يف ارعصايات الرمسية(.)18
 -42وُ ىلمع الكثري من البياانت ااديدة بصو ة الو ا ية ،من ل ل األثر الرامي القي يوكه الندا
و اي م ،أو عن قريق األجلزة املزو ة بقد ة استشدعا ية ،أو تالعتمدا علدد اسدتنتاج تلدع البيداانت عدرب
لوا زميات لاصة .ويشك اعتمال وغالال كبا الان املددُغيهبني اميا داي اما .وتتام ادبة ارابدال
علد التكنولوجيا الرامية يالقكيةي والشبكات االجتماعية النشدةة عدرب ار و دخل يف صدالوف كبدا الادن
أبهنا أا بكثري من املتوس مقا ة ببااي الاكا  ،ولقلع اد ال يكو األثر الرامي ُلثِّ لكبا الان،
ال سيما الالئات األكثر تقدما يف العمر .وتشم احلدواجز الديت دول و ار مداج الرامدي لكبدا الادن
اخنالددال ماددتون ارملدداذ ت ددال الرامددي ،وتالدداوت ومكدداانت االتصددال ً ،د عددن عدددذ تكدداًؤ ع اددات
القوة ال األسر املعيشية اليت اد رذ كبا الان من الوصول وق األجلزة الرامية ً ،عن ارعااة
الامعية والبصرية واملعرًية ،واالضةراتت العقلية ،مث اخلرف .ومن املرجذ أ تاتث أي عملية اختاق
ا درا تا ددتند وق ددقه البي دداانت األً درا األكث ددر شا ددة م ددن الالئ ددات العمري ددة .وع د وة عل ددد قل ددع ،مث ددة
اعتم ددال أ ي ددؤ ي االعتم ددا عل ددد األ وات اخلوا زمي ددة وق وع ددا ة و ت دداج س ددوي ًل ددم الش دديملولة واحلي ددف
البشري وزاي كبا الان(.)19
داانت الدديت كددن جعلددا مددن لد ل مددا ياددتملدمه كبددا الاددن مددن
 -43وتتاددم قااسددية لاصددة البيد ُ
تكنولوجيات قكية ِّ
مااعدة يُاتعا هبا يف مرعلة الشيملولة .وتُرب البياانت الشملصدية والالاديولوجية
أو الصحية ببياانت عن األمنا الالوكية والبيئة احمليةة ،مث قوبة اهلواي و جة احلرا ة ،لا يتيذ لي
ام و صدا ماتمرا ياتعا هبمدا يف تصدميم لددمات ُمكيالدة ،لدا يف قلدع ومكا يدة التنبدؤ بدادة أكدرب
تلظروف الصحية واعتياجات الرعاية لكبا الان .ويف عني أ اهلددف دو متكدني كبدا الادن مدن أ
يعيشد دوا عي دداة ما ددتقلة لال ددوة أق ددول ،مث ددة د دواغ كب ددرية تتعل ددق قماي ددة البي دداانت ولصوص دديتلا .وينبغد ددي
أال تعدا البيداانت الديت تتعلددق تملعلومدات الشملصدية احلااسدة ،لددا يف قلدع احلالدة الصدحية ،وال لواًقددة
صرلة من الشملي امل د دُدان املع ( .)20ومع تزايد استق لية األجلزة ،سيتاع ةاق جع البياانت ،ظرا
وق أ قه النظم تعم علد أسا جع البياانت و ليللا ،و و ما يع أ قه الشواغ ستتزايد.
 -44وتت دديذ البي دداانت امل د ددولدة بص ددو ة الو ا ي ددة و دداملة ،ل ددا يف قل ددع البي دداانت الا ددلوكية عل ددد وج دده
اخلصوص ،تصنيف كبا الان وق ًئات تشم األ ملاص املعتمدين كليد ا علدد أ الادلم ،واأل دملاص

__________

( )18ا ظد ددر تقريد ددر ًريد ددق الشملصد دديات البد ددا زة الرًيد ددع املاد ددتون املعد د عةد ددة التنميد ددة ملد ددا بعد ددد عد دداذ  ،2015املتد دداب يف
.www.post2020hlp.org/wp-content/uploads/docs/UN-Report.pdf
Mario Callegaro and Yongwei Yang, “The role of surveys in the era of ‘big data’”, The Palgrave
()19
Handbook of Survey Research (2017), pp. 175–192; Robin Allen and Dee Masters, “Artificial
intelligence: the right to protection from discrimination caused by algorithms, machine learning
and automated decision-making”, published online on 2 October 2019, pp. 1–14; and Anthony
Flores et al., “False positives, false negatives, and false analyses: a rejoinder to ‘Machine bias:
there’s software used across the country to predict future criminals. and it’s biased against

.blacks’”, Federal Probation Journal, vol. 80, No. 2 (2016), pp. 38–46
( )20مالوضددية عقددوق ار اددا  ،ياتبدداع هند اددائم علددد عقددوق ار اددا وزاي البيدداانت عدددذ وغالددال أي أعددد يف لةددة
التنمية املاتدامة لعاذ 2030ي ( ،)2018الصالحة .17
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د ددبه املعتمد دددين علد ددد أ الاد ددلم ،واأل د ددملاص املعتمد دددين كليد د ا علد ددد غد ددري م ،كمد ددا تتد دديذ ومكا يد ددة التنبد ددؤ
تعتياجددا م علددد أسددا ًددر ي ،و ديددد تدددل ت تلدديب اعتياجددا م .ويع د اع دواذ االسددتق ل الددقايت
لاًرا أي ا أ كبا الان قاجة وق أ يُامذ هلم بعدذ الرضو ملا و متواع منلم.

 -45ويُاددتنت مددن الثغددرة املتزايدددة بددني البيدداانت الدديت يقدددملا كبددا الاددن بصددو ة و ا يددة والكميددات
اهلائل ددة م ددن البي دداانت ال دديت ُجتم ددع بش ددأهنم بص ددو ة الو ا ي ددة ،ع ددن قري ددق أق دراف اثلث ددة تت ددوق استمل ص ددلا
والتوس د ًيلددا ،وجددو دددايت متعلقددة قمايددة البيدداانت وسدديا ة الالددر علددد بياانتدده واحلددق يف االلتيددا
املعلومايت يتعني معااتلا .ومثة عاجة وق تقييم األقر القائمة تقييما ام و ديثلا ملواجلة التحدايت
النا ئة عن جع البياانت عن قريق التكنولوجيات ااديدة(.)21

دال -نبذة عن اإلطار القانوين والسياسايت وأحدث املبادرات
 -46ال يت ددمن ارقددا الدددول حلقددوق ار اددا القددائم عاليد ا التزامد ا حمددد ا جبمددع البيدداانت املتعلقددة
بكبا الان من أج صد مدن وعمال عقوالم وايا قلع بصو ة ًعالة.
 -47وتالم اللانة املعنية تحلقوق االاتصا ية واالجتماعية والثقاًية بدو البياانت يف تالعي العلد
الدول اخلاص تحلقوق االاتصا ية االجتماعية والثقاًية .وتدعو اللانة يف تعليقلا العاذ ام )2009(20
بش ددأ ع دددذ التميي ددز يف احلق ددوق االاتص ددا ية واالجتماعي ددة والثقاًي ددة وق وض ددع اس دواتيايات وسياس ددات
ولة وقنية السدتملداذ مؤ درات ومقدايين مناسدبة ،مصدنالة قاد أسدن التمييدز احملظدو ة .وأ دا ت
اللاندة وق عظددر التمييددز علدد أسددا الاددن ،وال أهندا ختلددي يف سدديااات عديددة وق مددا عد التمييددز
علد أسا الان حماقا بنالن معايري احلماية املةبقة وزاي أسباخل التمييز األلرن .وكدزت اللاندة ًقد
عل ددد التميي ددز يف ا ددال العمد د واملعا ددات ا لتقاعدي ددة .وال يت دديذ االلتد دزاذ الع دداذ جبم ددع البي دداانت و ليلل ددا
و شر ا ،يف ضوي عدذ وجو عظر عاذ للتمييز علد أسا الان ،و ا وقا م ئم لرصد عقوق كبا
الاددن وجددع البيدداانت راامددة الدددلي علددد التمييددز علددد أسددا الاددن .وتملث د  ،يت ددمن التعليددق العدداذ
الاددابق للانددة اددم  )1995(6بشددأ احلقددوق االاتصددا ية واالجتماعيددة والثقاًيددة لكبددا الاددن و ددا ة وق
ماألة جع البياانت وتصنياللا .أمدا التوصدية العامدة ادم  )2010(27للاندة املعنيدة تلق داي علدد التمييدز
ضد املرأة ،وو كا خل تشري وق احلاجة وق بياانت مصدنالة عاد الادن واادنن ،وتدربز الالئدات اهلشدة
وأوضاعلاً ،لي ال تنةبق وال علد املانات(.)22
 -48ومثدة بعددض ار دا ات علددد املادتون اراليمددي مادتمدة مددن اتالاايدة البلدددا األمريكيدة حلمايددة
عق وق ار اا لكبدا الادن والربوتوكدول املتعلدق ققدوق كبدا الادن يف أًريقيدا امللحدق تمليثداق األًريقدي
حلقددوق ار اددا والشددعوخلً .علددد سددبي املثددال ،تدددعو املددا ة  30مددن اتالاايددة البلدددا األمريكيددة الدددول
األع دداي وق ضددما املادداواة يف الوصددول وق اخلدددمات املالي ددة .و كددن هلددقا االلت دزاذ أ يُاو ددد ب دده يف
تناليددق اهل دددف  10-8م ددن أ ددداف التنميددة املا ددتدامة بش ددأ توس دديع ًددرص وص ددول اامي ددع وق اخل دددمات
املصددرًية والتأميني ددة واملالي ددة( .)23وتتن دداول امل ددا ة  21م ددن الربوتوكددول املتعل ددق قق ددوق كب ددا الا ددن يف أًريقي ددا
__________

()21
.and Integrity, 2020–2022, p. 27
( )22التوصية العامة ام  )2010(27بشأ املانات ومحاية عقوالن ار اا ية ،الالقرة .19
Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Sandra Huenchuan and Emiliana
()23
Data Strategy of the Secretary-General for Action by Everyone, Everywhere, with Insight, Impact

Rivera (eds.), Experiencias y Prioridades Para Incluir a las Personas Mayores en la
Implementación y Seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (United Nations

).publication, LC/MEX/SEM.245/1
GE.20-09220
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امللحددق تمليثدداق األًريقددي حلقددوق ار اددا والشددعوخل ماددألة تنادديق البيدداانت وجعلددا ،وتددني علددد أ
تكال الدول األقراف جع البياانت الوقنية املتعلقة تملانني و ليللا بصو ة منلاية .وتدعو املا ة 21
أي ا وق وضع آلية وقنية معنية لوضوع الشيملولة تتوق ماؤولية متابعة و صد وتقييم وتناديق و مداج
عقوق كبا الان ووعماهلا يف الاياسات واالسواتيايات والتشريعات الوقنية.
 -49وال يُشا وق احلاجة وق اني جع البياانت و ليللا وال يف عدو ضيقة ضمن لةدة عمد
مد يد الدولية للشيملولة ،اليت ِّ
تشك ارقا الرئياي للاياسات الدولية املتعلقة بكبا الان .ولتياري
االستعراض ددات والتقييم ددات الوقني ددة خلة ددة العم د  ،تول ددخل و ا ة الش ددؤو االاتص ددا ية واالجتماعي ددة وض ددع
مؤ رات يف قا الصدد ( .)24وأجدرت عددة بلددا أي د ا ،يف سدياق تناليدق لةدة العمد  ،اسدات بشدأ
كبددا الاددن عددززت ًلددم أعدواهلم واعتياجددا م( .)25ووضدداًة وق قلددع ،سددامهخل جلددو واليميددة يف وعدراز
تقدذ يف اال تواًر البياانت وومكا ية الوصدول وليلدا ومقا تلدا عمد ا لتناليدق لةدة العمد ( ،)26وو كدا
قلددع ال كددن أ ياددد احلاجددة وق هند عدداملي ددام لرصددد لةددة العمد ( .)27و غددم وعدراز تقدددذ ً ،دده
ال يزال حمدو ا وغري متااو وال تزال ثغرات البياانت ماتمرة.
 -50وُمتثِّ أ داف التنمية املاتدامة ًرصة مثينة لزاي ة وبراز موضوع كبا الان وأوجه عدذ املااواة

يف الشيملولة .غري أ ار ا ات احملد ة وق كبا الان تظ ان ة .ويشري لالظ يجيعي أو عبا ة يجيع
األعمالي وق أ املتولد و أ تكو األ داف ارمنائية ملبية العتياجات جيدع الالئدات االجتماعيدة،
و ددقا يشددم بةبيعددة احلددال كبددا الاددن .وجدددير تلددقكر أي ددا ًيمددا يتعلددق لعظددم املؤ درات أ التناليددق
يُالددول أ يكددو مصددنالا قا د الاددنً .اهلدددف  ،18-17علددد سددبي املثددال ،يرمددي وق قيددق زاي ة
كبددرية يف ت دواًر بيدداانت عاليددة اا ددو ة وموثواددة ومصددنالة عا د العم ددر يف الواددخل املناس د  .بيددد أ مث ددة
ثغدرات يف ددقا الصددد  .وياددتبعد مؤ در الوًدداة املبكددرة ،املاددتملدذ لقيدا اهلدددف  3مددن أ ددداف التنميددة
املاتدامة ،األ ملاص القين يتوًو بعد سن الابعني من العمر بادب أمدرال غدري معديدة( .)28وتددعم
مث قه املؤ رات املوااف واملما سات املنةوية علد متييز ضدد املادنني ،الديت تظد مادتوة وبددو عد
بد جدة كبددرية .ومددع أ أ دداف التنميددة املاددتدامة دكلخل عدداًزا لتحاددني جدع البيدداانت العامددة يف جيددع
أواي العا  ً ،العديد من البلدا ال تزال متمللالة يف و تاج بياانت عن كبا الان ومالتقرة وق ما يلزذ
من لي منتظم وتصنيالي لرصد تناليق األ داف ارمنائية.

__________

()24

Department of Economic and Social Affairs, Guidelines for Review and Appraisal of the Madrid

 ،International Plan of Action on Ageing: Bottom-up Participatory Approachمت دداب يف
.www.monitoringris.org/documents/imp_glob/Guidelines_draft_final_June.pdf
( )25ا ظر .A/HRC/33/44
;www.unece.org/statistics/networks-of-experts/task-force-on-ageing-related-statistics.html
( )26ا ظ ددر
Asghar Zaidi, Jane Parry and Jinpil Um, “Developing a toolkit to monitor implementation of the
Madrid International Plan of Action on Ageing in the context of the Asia-Pacific region”, Social
Development Working Paper No. 2018/02; and Michael Murphy, “Ageing in sub-Saharan Africa

()27

.in the context of global development: the Multiple Indicator Survey project”, 2018

Asghar Zaidi, Implementing the Madrid Plan of Action on Ageing: What have we learned? And,
where do we go from here? (2018), available at http://hdr.undp.org/en/content/implementing-

.madrid-plan-action-ageing-what-have-we-learned-and-where-do-we-go-here
( )28ا ظر https://ageing-equal.org/trying-to-make-sense-of-ageism-in-health/; Peter Lloyd-Sherlock et
al., “Population ageing and health”, The Lancet, vol. 379, issue No. 9823, pp. 1295–1296; and

.www.bmj.com/content/354/bmj.i4514
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 -51وتكددر ت الندددايات واملبددا ات املنبثقددة عددن املؤساددات املتعددد ة األقدراف ،مثد األمددم املتحدددة
واوليات الدولية حلقوق ار اا  ،من أج تعزيز جع و شدر البيداانت بشدأ كبدا الادن ،وكدقلع علدد
()29
املاددتوايت اراليميددة ً .علددد سددبي املثددال ،أ شددأ مكتد مدؤمتر ارعصددائيني األو وبيددني يف عدداذ 2013
ًرادة العمد املعنيدة ترعصددايات املتعلقدة تلشدديملولة ،الديت وضددعخل مبدا خ توجيليددة ددف وق اددني
تواًر البياانت يف قا امليدا وومكا ية والوصول وليلا واابلية مقا تلا(.)30
 -52ومددن املبددا ات املتملددقة علددد الصددعيد العدداملي مددا ياددمد ًريددق تيتشدداليلد املع د ترعصددايات
املتصددلة تلشدديملولة والبيدداانت املصددنالة عاد العمددر .واددد أ شددا ددقا الالريددق غددري الرمسددي ،املتددألف يف
األسددا مددن لدرباي استشددا يني اتبعددني للوكدداالت ارعصددائية الوقنيددة ،يف عدداذ  2018لواًقددة مددن اللانددة
ارعص ددائية هب دددف ا ددني ت دواًر البي دداانت ارعص ددائية وومكا ي ددة الوص ددول وليل ددا واابلي ددة مقا تل ددا عمد ا
لعملية صنع الاياسات املتعلقة تلشيملولة.
 -53ويتمث د اهلدددف العدداذ لالريددق تيتشدداليلد يف وضددع أ وات وأسددالي موعدددة ر تدداج بيدداانت عددن
األبعدا الرئياددية للشديملولة ،وبيدداانت مالصدلة عاد العمدر بشددأ جيدع مراعد و ة احليداة ،وتشددايع
البلدا علد امل دي يف دقا الدنل  .ويُادتمد ديدد ا داالت احلامسدة املتعلقدة تلشديملولة مدن توصديات
لة ددة عمد د مد ي ددد الدولي ددة للش دديملولة ،كمد ددا تُراع ددد يف قل ددع االسد دواتيايات األع دددث عل دددا ،مثد د
توصيات اللانة االاتصا ية ألو وت بشأ ارعصايات املتعلقة تلشيملولة واالسواتياية ولةة العمد
العامليتا املتعلقتا تلشيملولة والصحة للالوة  ،2020-2016اللتني وضعتلما منظمدة الصدحة العامليدة،
ً عن متةلبات لةة التنمية املاتدامة لعاذ  .2030ويتةل وسلاذ ًريق تيتشاليلد يف توًري بياانت
ا ًد ددة بشد ددأ متتد ددع كبد ددا الاد ددن ققد ددوق ار اد ددا الواجبد ددة هلد ددم أ يتبد ددىن الالريد ددق وقد ددا عقد ددوق ار اد ددا
وااللتزامات قات الصلة بتحاني القيا ارعصائي وأ يكو له أتثدري يف صدنع الاياسدات ،مدن أجد
ضما اتباع هن اائم علد عقوق ار اا (.)31
 -54ويند ج مؤ ر الشيملولة النشةة يف وقدا مبدا ة ألدرن ددف وق ارعاقدة تمكداانت كبدا
اسو ددد بدده يف تناليددق األولددوايت علددد الصددعيد الددوق يف سددياق لةددة عمد مد يددد الدوليددة
الاددن ،واددد ُ
للشيملولة .وأاتب قلع تعزيدز اابليدة مقا دة البيداانت يف جيدع أوداي أو وت .ومثدة حماولدة ملموسدة ألدرن
لتد ددوًري بيد دداانت للاياسد ددات القائمد ددة علد ددد األ لد ددة بشد ددأ كبد ددا الاد ددن تتااد ددد يف املؤ د ددر العد دداملي لرصد ددد
الشيملولة ،القي يقين جدو ة عديل املادنني يف جيدع أوداي العدا  .ويف عدني أ املؤ درين يتيحدا أ اة
ايمة الستملداذ البياانت املوجو ة يف تقييم التقدذ احملرز والنظر بصو ة متعمقة يف الكيالية اليت كن هبدا
للبل دددا ا ددني أ ائل ددا م ددن منظ ددو مؤ درات خمت ددا ة ،تظ د احلاج ددة وق مؤ ددر ددام ا ددائم عل ددد عق ددوق
ار اا وماتند وق وقا اهلياك وارجرايات والنتدائ الدقي وضدعته املالوضدية ويغةدي النةداق الكامد
حلقوق ار اا مةلبا أساسيا لقيا ًعالية وعمال عقوق ار اا الواجبة لكبا الان(.)32
 -55وكشد ددالخل جائحد ددة كوًيد ددد 19-أي د ددا عد ددن الةد ددابع املد د دُغيه لكبد ددا الاد ددن يف لي د د البيد دداانت
العمومية ،كما أار بقلع األمني العاذ لامم املتحدة يف موجزه الاياسايت بشأ أتثري ااائحة علد كبا
__________

()29
()30
()31
()32
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ا ظ د د ددر ،عل د د ددد س د د ددبي املث د د ددال A/61/167؛ ا د د درا اامعي د د ددة العام د د ددة 134/68؛ اد د د درا اامعي د د ددة العام د د ددة 146/69؛
A/HRC/41/32؛ ا درا اامعيددة العامددة  ،2/69الالقددرة 10؛ منظمددة الص ددحة العامليددة ،التقريددر العدداملي عددول التش ددي
والصحة ،الالقرات .18-17
ا ظر .www.unece.org/statistics/networks-of-experts/task-force-on-ageing-related-statistics.html
ا ظر .E/CN.3/2018/19
مالوضددية عقددوق ار اددا  ،ياتبدداع هند اددائم علددد عقددوق ار اددا وزاي البيدداانت عدددذ وغالددال أي أعددد يف لةددة
التنمية املاتدامة لعاذ 2030ي.
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الاددن ،الصددا يف أاي /مددايو  .2020وتعم د الشددعبة ارعصددائية يف سددياق ددقه ااائحددة علددد تكثيددف
عملددا يف اددال تقد دش املشددو ة املتعلقددة جبمددع البيدداانت املو هعدددة .واددر صددندوق األمددم املتحدددة للاددكا ،
واللانة االاتصا ية ألًريقيا ،والشدراكة العامليدة لبيداانت التنميدة املادتدامة تقددش الددعم يف ادال البيداانت
وق البلدا األًريقية ًيما يتعلق تاائحة(.)33

هاء -أتثري ثغرة البياانت
 -1التمييز ضد املسنني والتمييز القائم على أساس السن
 -56يشددك التمييددز ضددد املاددنني دداغ اتمعيد ا ئيادديا علددد الصددعيد العدداملي .واددد كددا وبرتنيد
بتلدر أول مددن وددخل دقا املصددةلذ يف عدداذ  ،1969وعدرف ماللومدده تعتبددا ه وصدالا للتنمددي و/أو التمييددز
املوجلني ضد األًرا أو ااماعات علد أسا الان .وتتةل معااة التمييز ضد املانني اختاق تدابري
حمد ة اهلدف اائمة علد أ لدة ،تلنظدر وق مدا يشدوخل اموعدات البيداانت املتاعدة يف الوادخل الدرا ن مدن
عدذ مراعاة ملا اد يتعرل له املانو من متييز أو اوال منةية وموااف سلبية و ام .
 -57ومن الامات الدالة علد التمييز ضد املانني قبيعته املتالشية وتقبله االجتماعيً .علد الرغم
من تزايد الوعي بكيالية تاب دقا التمييدز يف عددوث ا تلاكدات حلقدوق ار ادا يف سدن الشديملولة،
ًلو ال يزال لتد مرتبدة متد يدة يف سدلم أولدوايت جدع البيداانت .ومدن ال درو ي تةدوير األ وات ال زمدة
امع املعلومات بشأ التصو ات واملوااف املكرسة عيال كبا الان والشيملولة( .)34ويلدزذ أي د ا تدوًري
بياانت عن الوعي تحلقوق وومكا يات اال تصاف.
 -58وع وة علد قلع ،تنةوي ارعاقة تلتمييز القائم علد أسا الان علد عنصر قايت وجا
ُمقا ىل  .ويظ األسا املرجعي غري واضذ عنددما يتعلدق األمدر بكبدا الادن .ووضداًة وق مراعداة التقيديم
القايت للتاا خل املتعلقة تلتمييز ،من ال زذ أ تكو عملية جع البياانت مراعية للقيو العمرية القائمة
اليت د من ومكا ية الوصول وق لدمات ومناًع معينةً .الد اسات االستقصائية اليت دف مدث وق
الكشددف عددن العوائددق الدديت تعددول الوصددول وق الرعايددة تتةلد الكشددف عمددا وقا كددا ًددا ق املعاملددة يف
عالة كبا الان مقا دة تلالئدات األلدرن الديت هلدا اعتياجدات لاثلدة يدؤ ي وق تدائ خمتلالدة .ومثدة أوجده
تالدداوت امددة ،علددد سددبي املثددال ،بددني الددنظم الدديت تاددتلدف كبددا الاددن مددن قوي ارعااددة والددنظم الدديت
تاتلدف الشدباخل قوي ارعاادة و/أو الدنظم الديت تادتلدف كبدا الادن الدقين أصدابتلم وعاادة يف وادخل
مبك ددر م ددن عي ددا م( .)35وينبغ ددي أ تت ددمن اموع ددات البي دداانت مؤ درا ع ددن م دددن وج ددو تش دريعات أو
سياسات وقنية تني علد املااواة يف الوصول وق الرعاية والدعم بصرف النظر عن العمر .ويلزذ توسيع
ةاق جلو جع البياانت لقيا لةر التمييز املتعد  ً ،عن تقاقع الشيملولة مع مسات ألرن.
 -59ويُالول يف ابة وعالة املانني( ،)36اليت تُاتملدذ علدد ةداق واسدع ،أ أي دملي يتاداوز
سددنا معينددة وال ويصددبذ ُمعدداال ااتصددا اي .وال يُراعددد ًيلددا أ احلالددة الصددحية لكبددا الاددن تتحاددن ،وأهنددم
__________

()33

United Nations Population Fund, “Implications of COVID-19 for older persons: responding to the

.pandemic”, technical brief, April 2020, p. 14
( )34ا ظددر  E/CN.5/2013/6و Michael Murphy, “Ageing in sub-Saharan Africa in the context of global
.development: the Multiple Indicator Survey project”, 2018
( )35ا ظر .A/74/186
( )36ا ظر =www.oecd-ilibrary.org/docserver/pension_glance-2017-22-en.pdf? expires=1583244426&id
.id&accname=guest&checksum=5357EA66F290291524E95D537636731F
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يواص ددلو املش دداكة يف األ ش ددةة االاتص ددا ية واأل ش ددةة غ ددري الرمسي ددة ،ويا ددلمو بنش ددا يف العدي ددد م ددن
األ وا اململتلالة يف ا تمعً .البياانت اليت تصو كبدا الادن علدد أهندم متلقدو لداملو ل سدتحقااات
تغقي القوال النمةية وتد لا .ومن ال رو ي جع البياانت اليت تبدني مادامهات كبدا الادن مدن أجد
تص ددحيذ ص ددو ة املا ددنني و ا ددني أوض دداعلم يف ا تم ددع .وينبغ ددي توجي دده البي دداانت ص ددوخل كا ددر القوال د
النمةية والتصدي اميع أ كال التمييز ضد كبا الان.
 -2العنف واإلساءة وسوء املعاملة واإلمهال
 -60مثة قي كبري يف البياانت بشأ ما يتعرل له املانو من عنف ووساية وسوي معاملة وومهال
يف مراع د متقدم ددة م ددن العم ددر( . )37وتا ددتث الد اس ددات االستقص ددائية الد غراًي ددة والص ددحية م ددن ةاال ددا
الناداي البالغدات مددن العمدر  50سددنة ًمدا ًددوق ،والرجدال البدالغني  55أو  60سددنة ًمدا ًددوق ،علدد سددبي
املثددال ،علددد الددرغم لددا تنةددوي عليدده تلددع الد اسددات مددن ومكا يددات لإلسددلاذ يف سددد الثغ درات املتعلقددة
تملعلومات( .)38ومن ا تظ التااوزات اليت يتعرل هلا كبا الان أمرا ُمغيهبا بد جة كبدرية .وهلدقا األمدر
تداعيات واسعة ،عيث تشك اموعات البياانت قه األسا الدقي يادتند وليده اربد غ عدن التقددذ
احملرز يف سياق تناليق اهلدف  5من أ داف التنمية املاتدامة ًيما يتعلق تلعنف ضد املرأة.
 -61وع وة علد قلع ،تبني التاربة أ ه عىت بدو استعمال أعمدا ًاصدلة ،ان ا مدن يُدد ج كبدا
الاد ددن يف الد اسد ددات االستقصد ددائية املتعلقد ددة تلعند ددف ،وأ املؤ د درات املاد ددتملدمة اد ددد ال تكد ددو مناسد ددبة
للكشف عن جيع مظا ر العنف والتاداوزات الديت يتعدرل هلدا كبدا الادن .وال كدن تشدبيه ارسدايات
الدديت يتعددرل هلددا كبددا الاددن تلعنددف اانادداين ال مددن عيددث األسددباخل وال مددن عيددث التاليددات وااندداة
والعواا د  .وال تص ددلذ الد اس ددات االستقص ددائية القائم ددة  -ع ددىت وو مشل ددخل كب ددا الا ددن  -وق كش ددف
ما يتعرل له كبدا الادن مدن عندف وومهدال ،ال سديما األسدباخل اهليكليدة ،لدا يف قلدع التمييدز املؤسادي
ضد املانني و قي املوا  ،و ي أسباخل منتشرة يف أماكن الرعاية.
 -62وعلد سبي املثال ،يُشا وق أ اسة منظمة الصحة العاملية عن الشيملولة وصحة البالغني
يف العا ( ،)39وو كا خل كزت علد األ ملاص املانني ،تت من قا بشأ تعرضلم للعندف أو سدوي
املعاملددة أو ارسدداية أو ارمهددال .ومددن ددأ األسددئلة املتعلقددة تلا د مة واحلالددة الصددحية وارصدداتت أ
تتيذ الكشف جزئيا عما وقا كا التعرل رصابة انجتا عن ًعد مقصدو مدن الغدري ،لكنلدا ال كدن أ
تكشف جيع أ كال العنف ااادي ،ال سيما يف احلاالت اليت ال دث ًيلا وصابةد باب ًع من
ابي د الرك د أو ال دددًع( . )40وتملث د  ،ل ددين مث ددة اي ددا لإلس ددايات اللالظي ددة والعاقالي ددة واانا ددية واملالي ددة أو
لإلمهال ،وضاًة وق غياخل ارب غ عن الع اة بني ال حية واااين ،أي ما وقا كا قا األلري اريبا أو
مقدما للرعاية يف سياق مسي أو غري مسي.
 -63وي ددؤ ي ع دددذ وج ددو معلوم ددات و ل ددي ت مالص ددلة وق احل ددد م ددن ومكا ي ددة الكش ددف ع ددن أمن ددا
ارساية و ديد مكدامن القصدو يف التددل ت القائمدة ً ،د عدن ديدد ارجدرايات امللموسدة ال زمدة
لتعزيز محاية كبا الان .ولاللم ماألة تعرل كبا الان للعنف وارساية ،من ال رو ي ديد الالئات
__________

()37

Economic Commission for Europe, Policy Brief on Ageing No. 14: Abuse of Older Persons; and

()38

HelpAge International, “Global AgeWatch Insights: The right to health for older people, the right

.HelpAge International, “How data systems leave older people behind”, 2017

.to be counted”, 2018
( )39ا ظر .www.who.int/healthinfo/sage/en/
(.HelpAge International, “How data systems leave older people behind” )40
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اهلشة بصدالة لاصدة وعوامد اخلةدر  -مثد عددذ وجدو تشدريعات ملندع ارسداية والتصددي هلدا ،علمد ا أ
األقداث تبدِّدني أ املاددنات كثدريا مددا يُاددتثنني مدن التشدريعات املتعلقددة تلعندف العددائلي( .)41و نددا عاجددة
وق معلومددات بشددأ سددب ارب د غ عددن اال تلاكددات ،والدددعم املق ددهذ وق ال ددحااي ،والوصددول وق سددب
اال تصدداف .و د أي د ا ويد ي ا تمدداذ لدداص للماددائ الدديت تعتددرب مددن احملرمددات ،مث د العنددف ااناددي
واالغتصاخل اللقين يتعرل هلما األ ملاص يف املراع املتقدمة من العمر(.)42
 -64وع وة علد قلع ،من أ الد اسدات االستقصدائية املكرسدة للموضدوع أ تدؤ ي و ا ًعداال
يف التغل علد و كاالت اصو ارب غ ،دريةة أ ي دةلع هبدا موإلالدو مدد بو وًقد ا ملادتون عدال
من املعايري األل اية .و كن أ يااعد قلع يف معااة ابة اصو ارب غ املقد ة بد  80يف املائة(،)43
اليت تُعزن وق اخلوف من تعدريض أعدد أًدرا األسدرة للمادايلة ،أو ًقددا لددمات أو التعدرل لإليدداع
كر ا يف ا للرعاية ،واالًتقا وق الدعم واملعلومات( ً ،)44عن ترس ًكرة التمييز ضد املانني يف
األق ا  ،لا يدًع كبا الان وق التلوين من ارساية(.)45
 -3املستوى املعيشي املناسب
 -65مثة ثغرة ألرن يف اموعات البياانت املوجو ة تتعلق تلالقر يف صالوف كبا الادن .وكثدريا مدا
ياتملدذ معيا عدذ كالاية املعا ات التقاعدية كمقيا ئيادي لتالادري الادب الدقي عد أ معيشدة
املان ال تراد وق املاتون املناس ( .)46و قا املؤ ر وعده ال يعكن وااع املاتون املعيشي للمانني،
الددقي يتواددف أي د ا علددد مدددن ت دواًر مصددا ل د ألددرن ،مث د الدددل املتددأيت مددن العم د أو الدددعم
األسري ،والنالقات اليت ال كن جتنبلا ،مث النابة اليت يتعني علد الشملي ًعلا من جيبه للوصدول
وق الرعايددة الصددحية والرعايددة العامددة وغري ددا مد ن اخلدددمات األساسددية .وال أيلددق ايددا الالقددر مددن لد ل
ماتوايت املعا ات التقاعدية يف احلادبا مدا وقا كدا كبدا الادن يقددمو الددعم ألًدرا األسدرة .و دقه
الثغرات اليت تعيق ارعاقة تملوضوع تشاع علد تصوير كبا الان كع ي و كن أ تؤ ي وق رو
بني األجيال.
 -66ويتةل توثيق ومعااة أوجه عدذ املااواة بني املانني أ توضع يف احلابا عند استمل ص
البيدداانت املتعلقددة تلدددل والالقددر املصددا ُ املتعددد ة لدددل املاددنني ،ومددن ا اتبدداع هند ددام لعددد مددن
املؤ درات .وينبغ ددي أ يُراع ددد يف قل ددع أي د ا م ددا وقا ك ددا تمك ددا املا ددنني التص ددرف يف م دوا م قري ددة
وبصو ة ماتقلة ،وكيالية و الاق لللم ً ،عن التحوي ت املالية ال األسرة.
 -67وال كددن أ يددوًر االسددتملداذ الشددائع للد اسددات االستقصددائية املتعلقددة تألسددر املعيشددية لددي
ااقعا علد ل كبا الان وإلدروًلم املعيشدية .ويف احلداالت الديت يعديل ًيلدا كبدا الادن مدع األجيدال

__________

( )41ا ظ ددر
.Women.pdf
( ،A/HRC/42/43/Add.2 )42الالقرة 86؛  ،A/HRC/42/43الالقرة .95
WHO, A Global Response to Elder Abuse and Neglect: Building Primary Health Care Capacity to
()43
).Deal with the Problem Worldwide (2008
Economic Commission for Europe, Policy Brief on Ageing No. 14: Abuse of Older Persons; and
()44
).WHO, European Report on Preventing Elder Maltreatment (2011
John Williams, “When I’m sixty-four: lawyers, law and old age”, Cambrian Law Review, vol. 34
()45
.(2003), p. 103
Economic Commission for Europe, Recommendations on Ageing-related Statistics, prepared by
()46
.the Task Force on Ageing-related Statistics
www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/ReportofEGMNeglectAbuseandViolenceofOlder
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الشابة ،ال تتيذ الد اسات االستقصائية املتعلقة تألسر املعيشية مراعاة التمايز املةلوخل بدني عالدة كبدا
الان وبقية أًرا أسر م املعيشية .واد ال ياتاليد املانو بصو ة متكاًئة مدن صدي مدن لد األسدرة
املعيشية ،عىت وو كا خل اعتياجا م اد تزيد عن اعتياجات أًرا األسرة اولرين ،وقلع مث لتغةية
تكالياللم الصحية أو تكاليف الرعاية(.)47
 -68وال تت ددمن معظددم ارعصددايات الوقنيددة واراليميددة بيدداانت عددن عالددة كبددا الاددن الددقين تبلددغ
أعما م  75سنة ًما ًوق .ومثة عاجة وق جع البياانت عن الوااع االجتماعي  -االاتصا ي ململتلف
الالئات العمرية للاكا املانني ،ال سيما الالئة األكثر تقدما يف الان ،اليت ِّ
تشك الشرلة األسرع منوا
من الاكا ً .الةاعنو يف الان ،علد سبي املثال ،معرضو خلةر الالقر بنابة أعلدد مدن غدري م مدن
كبددا الاددن الددقين تقاعدددوا مددؤلرا وقلددع تياددة ال تالدداع التكدداليف الصددحية وتكدداليف الرعايددة الةويلددة
األج  ،ال سيما يف عالة عدذ ب معا ا م التقاعدية تملاتون املعيشي .ومن أ وعصايات أكثر
تالصددي أ تتدديذ اددة أكددرب يف ارعاقددة هبددقه الصددعوتت املتزايدددة الدديت يواجللددا كبددا الاددن ًيمددا يتصد
تحلق يف ماتون معيشي مناس .
 -4احلماية االجتماعية واحلق يف العمل
 -69ما ًتا االًتقا وق بياانت مصنالة عا العمر لقيا الرًاه االجتماعي واالاتصا ي لكبا
الاددن يشددك منددق زمددن سددببا ئيادديا يقددف و اي عد ِّ
ددذ اال تمدداذ تلظددروف احلياتيددة لكبددا الاددن واصددوِّ
ارعاقة هبقه الظروف يف سياق االسواتيايات والربام ارمنائية الوقنية.
 -70ويف كثري مدن ارعصدايات الوقنيدة قات الصدلة تحلدق يف احلمايدة االجتماعيدة واحلدق يف العمد
ال تُصدنف البيداانت وال يف عالدة الالئدات العمريدة املمتدددة عدىت سدن  65عامدا( .)48ويف عدد مدن البلدددا ،
دو 65
اسات االستقصائية املتعلقة تلقدوة العاملدة ،مدث  ،يف تصدنيف املؤ درات عمدرا ًاصد
تعتمد الد ُ
عاما( ،)49وغالبا ما يُد ج األ ملاص القين يتااوزو قا الان يف ًئة الاكا غري النشةني بدال مدن
العاقلني عن العم  ،وقلع مندق حلظدة بلدوغلم سدن التقاعدد القدا وين( .)50ومدن ا ال يوضدع يف االعتبدا
كبا الان القين يواصدلو العمد بصدو ة مسيدة وغدري مسيدة بعدد سدن التقاعدد القدا وين وأولئدع الدقين
يتقاعدوا ولكنلم عاقلو عن العم  .ولول قلدع و تقددش صدو ة ايقدة عدن أ وا ووسدلامات كبدا
الادن ،ويعددوق وضدع تدددابري ملعااددة بعدض ااوا د مثد بةالددة العمددال املادنني ،الدديت تتزايدد باددب متددد
احلياة العملية.
 -71ومثة عاجة وق مزيد مدن املعلومدات بشدأ التمييدز يف سدوق العمد  ،واحلدواًز الديت تُددًع مقابد
العمد لالددوة أقددول ،وسددن التقاعددد القددا وين( .)51وعد وة علددد قلددع ،مددن الد زذ زاي ة توضدديذ األسددباخل
ال دديت جتع د كب ددا الا ددن يغ ددا و س ددوق العم د  .ويل ددزذ واتع ددة بي دداانت ع ددن املما س ددات والبيئ ددات امل ئم ددة

__________

( ،A/HRC/42/43 )47الالقرة .47
Economic Commission for Europe, Recommendations on Ageing-related Statistics, prepared by
()48
.the Task Force on Ageing-related Statistics
( )49ا ظر .E/CN.3/2018/19
Economic Commission for Europe, Recommendations on Ageing-related Statistics, prepared by
()50
.the Task Force on Ageing-related Statistics
( )51املرجع الاه.
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للمانني اليت متكن كبا الادن مدن متديدد عيدا م العمليدة ،وقلدع مدن أجد
الاياسات التنظيمية واملالية والتعليمية وغري ا من الاياسات(.)52

ديدد التغيدريات ال زمدة يف

 -5الرعاية
 -72تتام مؤ رات الرعاية الةويلة األج بد جة كبرية من القصو ( .)53ومدع أ عددة بلددا جتمدع
معلومات عن الوصول وق الرعاية ،مثة قي يف ارعاقة بنوعية الرعاية املقدمة .وال توجد ،علد سدبي
املث ددال ،بي دداانت بش ددأ اس ددتملداذ وس ددائ تقيي ددد احلرك ددة أو املثبة ددات الكيميائي ددة ،أو بش ددأ م ددا وقا ك ددا
املاتاليدو من الرعاية يتلقو الدعم الكدايف للمشداكة يف ا تمدع ويف األ شدةة االجتماعيدة .ومثدة قدي
كبري أي ا يف املعلومات املتعلقة لاتون التد ي القي يتلقاه مقدمو الرعاية(.)54
 -73ومثة عاجة وق املزيد من املعلومات بشأ لا سات مؤساات الرعاية ومقدمي الرعاية امللنيني
يف ارقددا ا تمعددي الدديت اددد تعددوق متتددع كبددا الاددن ققددوق ار اددا الواجبددة هلددم( .)55وان ا مددا تدُدد ج يف
الد اسات االستقصائية البياانت املتعلقة تحلق يف احلالاظ علد احلياة الشملصية واألسرية(.)56
 -74وتملث  ،ال تتناول الد اسات االستقصائية الرا نة علد وو كاف امل االلتيا القي تتيحه
ُظ د ددم الرعاي د ددة الةويلد د ددة األجد د د ( .)57ومثد د ددة بع د ددض األ لد د ددة عل د ددد ويد د ددداع األ د ددملاص يف املؤساد د ددات و
مواًقتلم( . )58ولاللم ما وقا كا خل نا عرية التيا قات مغزن ،مثة عاجة وق معلومدات بشدأ مددن
وجددو اسددتحقااات اا و يددة للرعايددة الةويلددة األجد  ،و ةدداق مددا تتيحدده مددن تغةيددة تلالعد  ،و ُوجدددت.
ًعلد سبي املثال ،يف احلاالت اليت ال يتاب ًيلا الدعم املدال العداذ وال يف سدياق الرعايدة الةويلدة األجد
املقدمة ضمن وقا مؤساي ،اد يؤثر قلع علد احلق يف تلقي الرعاية يف املنزل .واد تنشأ ايو ألدرن
مره ا ببااقة عدذ تواًر اخلدمات ،مث عدذ وجو مقدمي الرعاية يف املناقق الريالية ،األمر القي نع
املانني قكم الوااع من لا سة عريتلم يف االلتيا عندما يتعلق األمر بنوع لدمات الرعاية.
 -75وال يُراعددد الدددو اهلدداذ ملقدددمي الرعايددة غددري الددرمسيني بصددو ة ًعالددة يف الد اسددات االستقصددائية
الرا نددة .ويُشددا أي د ا وق أ املؤ درات ال تقددين ماددتون مددا يُقدددذ مددن عددم  -و ُوجددد  -وق مقدددمي
الرعاية غدري الدرمسيني ،مثد التعدويض املدال ،أو ار اعدة ،أو مراكمدة عقدوق احلمايدة االجتماعيدة .وينبغدي
زاي ة تةوير قه ااوا .
__________

( ،A/HRC/33/44 )52الالقرة .61
(.HelpAge International, “How data systems leave older people behind” )53
Economic Commission for Europe, Recommendations on Ageing-related Statistics, prepared by
()54
.the Task Force on Ageing-related Statistics
European Network of National Human Rights Institutions, We Have the Same Rights: The Human
()55
Rights of Older Persons in Long-term Care in Europe, available at http://ennhri.org/IMG/pdf/

()56

.ennhri_hr_op_web.pdf; and see www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29584865

Magdi Birtha et al., From Disability Rights towards a Rights-Based Approach to Long-term Care
in Europe: Building an Index of Rights-Based Policies for Older People (Vienna, European Centre

).for Social Welfare Policy and Research, 2019
( )57املرجع الاه.
European Network of National Human Rights Institutions, We Have the Same Rights: The Human
()58
Rights of Older Persons in Long-term Care in Europe; and see www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

.29584865 and https://ageing-equal.org/human-rights-watch-guest-post/
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 -76وًيمددا يتعل ددق تاوا د الص ددحية ،تنةددوي الد اس ددات االستقصددائية ال دديت تُاددتعم ًيل ددا أعم ددا
ًاصددلة علددد قددي يف املعلومددات والتحلددي ت املتعلقددة قالددة كبددا الاددن ،لددا يشددم اململدداقر الصددحية
وغري ددا مددن العوائددق الدديت ددول و متددتعلم ققلددم يف الصددحة .و كددن أ يددؤ ي قلددع أي ددا وق و الدداق
متييددزي يف اددال الصددحة .وسدديلزذ يف ددقا الصددد ت ددمني الد اسددات االستقصددائية الد غراًيددة والصددحية
ًرعا ماتق خمصصا لكبا الان.
 -77ومددن املواضدديع األلددرن الدديت تلقددد ا تمامد ا حمدددو ا الرعاي دةُ املد د د ِّ
لةالة .وال يوجددد تعريددف عدداملي
ُ
موع ددد للرعاي ددة املد د د ِّ
لةالة ،ول ددين واض ددحا م ددا وقا كا ددخل ارعص ددايات قات الص ددلة يف ددقا ا ددال ُجتم ددع
ُ
ت تظاذ( . )59ويلزذ زاي ة وثبات التأثري الاليب ألمرال الصحة العقلية ،مث االكتئاخل ،يف تزايد معدالت
اال تحا بني األ ملاص القين تبلغ أعما م  75سنة ًما ًوق(.)60
 -78ومن ا االت األلرن اليت تثري القلدق عددذ وجدو بيداانت عدن أتثدري األ ويدة علدد كبدا الادن،
ظدرا وق أ ددقه الالئددة كثدريا مددا تُاددتبعد مددن البحددوث والد اسددات الا دريرية( ،)61لددا اددد يددؤ ي وق عدددذ
م يمددة مددا يقدددذ للماددنني مددن أ ويددة ووصددالات قبيددة ،و ددو مددا يشددك أعددد عوامد اخلةددر الرئياددية يف
عالة املرضد املانني( .)62وتشك عملية جع البياانت بصو ة منلاية أمرا أساسيا تلنظدر وق الدت ف
األمنا املرضية لدن كبا الان مقا ة تلبالغني األصغر سنا ،والت ف استاابتلم للعد ج والتدداوي،
والةابع املعقد العتياجا م االجتماعية املرتبةة قاال م الةبية املزمنة.

رابع ا -االستنتاجات والتوصيات
 -79توجد ،يف الوقت التراهن ،ثغترة جستيمة يف البيتاانت الت تتتية اإلحاطتة ابلواقتع املعيشتي
لكبار السن ،مبا يف ذلك على صعيد التمتع حبقوق اإلنسان .وهذا االفتقار إىل بياانت ومعلومات
هامة بشأن كبار السن هو يف حد ذاته دليل مقلق على اإلقصاء وهو أمر جيعل من شبه املستحيل
عمليت ا اختتتاذ سياستتات وإجتراءات معياريتتة هادفتتة .ويتطلتتب التغلتتب علتتى هتتذت العقبتتات الت تتول
دون إعمال حقوق كبار السن توالا مفاهيميتا أساستيا يف األستاليب والعمليتات علتى أيتو يف تذ يف
االعتبار تشابك الواقع الرقمي والواقع التناظري ،أو ما يصطلة عليه ابملعيش الرقمي.
 -80وتشكل البياانت عنصرا هام ا يف إعمال حقوق اإلنسان .وهي ضترورية لتقتدأ أدلتة علتى
نطاق اإلشتكاالت الت يواجااتا كبتار الست ن واالحتياجتات السياستاتية والتشتريعية .ويكتستي مجتع
البياانت أمهية ابلغة يف إبراز املوضوع وبناء قاعدة أدلة بشأن العقبات ال تعرتض متتع كبار السن
حبقتتوق اإلنستتان واالستتتملاابت املمكنتتة ،وإلزالتتة القوالتتب النمطيتتة ال ت تغتتذي متتا يتعتترض لتته كبتتار
السن من متييز بسبب أعمتارهم ومتن وصتم وحيتف ،ومستاعدة واضتعي السياستات واملتدافعني عتن
احلقت تتوق يف صت تتيا ة تت تتدابري تصت تتب يف مكافحت تتة التمييت تتز ،واإلدمت تتا االجتمت تتاعي  -االقتصت تتادي،
والوصول إىل اخلدمات الصحية والرعاية.

__________

()59

Economic Commission for Europe, Recommendations on Ageing-related Statistics, prepared by

.the Task Force on Ageing-related Statistics
( ،A/67/188 )60الالقرة .33
( )61ا ظر .www.age-platform.eu/sites/default/files/AGE_letter_to_world_data_forum_Jan2016.pdf
( ،A/HRC/30/43/Add.2 )62الالقرة .78
GE.20-09220

21

A/HRC/45/14

 -81ومثة حاجة إىل وضع قواعد كم عملية مجع البياانت و دد متطلباهتا اإلبال ية من أجل
سني البيئة العامة للبياانت وإاتحة حافز هام للمكاتب اإلحصائية يشتملعاا علتى مجتع املزيتد متن
البياانت بشأن كبار السن.
 -82ويُتتمثِّل فات ُتم طبيعتة العقبتتات املطروحتة طتتوة أساستية لتحديتتد التتدابري الالزمتتة ملعاجلتاتتا.
فمت ن األمهيتتة األساستتية مبكتتان إجتراء دراستتات مرجعيتتة علتتى الصتتعيد التتوطب بشتتأن العقبتتات ال ت
ول دون متتع كبار السن جبميع حقوق اإلنسان  -ومن تلك العقبات مثالا مجيع أشتكال التمييتز
علتتى أستتاس الستتن ،ستتواء كانت منفتتردة أو تراكميتتة واالستتتبعاد والفقتتر ومجيتتع أشتتكال العنتتف
واإلست تتاءة وست تتوء املعاملت تتة واإلمهت تتال .وينبغت تتي تكييت تتف جمموعت تتات البيت تتاانت وتوست تتيعاا ،يف ضت تتوء
جمموعات مشرتكة من التعاريف واملفاهيم واملعايري ،ابتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان ،من أجل
إاتحة إمكانية املقارنة والرصد.
 -83وينبغ تتي أن تك تتون البي تتاانت املس تتتيدمة يف التقييم تتات مص تتنفة حبس تتب العم تتر واملتغ تريات
االجتماعيت تتة-الدميغرافيت تتة اهلامت تتة األ ت تترى وأن تبت تتني جوانت تتب حياتيت تتة ت تتددة .ويتعت تتني أن تعكت تتس
اجملموعات العمرية الطبيعة ري املتملانسة لكبار السن إلاتحة التمييز بني كبار السن والطتاعنني يف
السن ،وكالمها لديه احتياجات وقدرات خمتلفة .ويتعني أن تكون هذت اجملموعات دقيقتة مبتا يكفتي
لكي يتسىن مراعاة نسبية مفاوم العمر ،حسب السياق ،علم ا أن العمر هو فكترة اجتماعيتة ،وأن
مقتتاييس العافيتتة يف ستتن الشتتييو ة املعمتتول تتتا يف جمتمعتتات مرتفتتة قتتد ال تنطبتتق علتتى األشتتيا
الذين عانوا من ظروف احلرب والنزاعات والكوارث الطبيعية.
 -84ومثة حاجة إىل أطر مفاهيميتة تتضتمن هنملت ا مواكبت ا للحيتاة قتادرا علتى تتوفري بيتاانت أكثتر
مشوالا وقابلية للمقارنة ودقة بشأن كبار السن .ومن شأن ذلك أيضا أن يتية تتبع التمييز املناملتي
واملؤسسي .وسيكون من الضتروري يف هتذا الصتدد وضتع إطتار أو مؤشتر عتاملي للرصتد قتائم علتى
احلقوق بشأن متتع كبار السن حبقوقام ،استنادا إىل مؤشرات اهلياكل واإلجراءات والنتائج.
اب كبتار الستن يف مجيتع مراحتل مجتع
 -85ومن املتطلبات احلامسة املرتبطتة حبقتوق اإلنستان إشتر ُ
البيتتاانت و ليلاتتا واستتتيداماا واإلبتتالمب عناتتا ،مبتتا يف ذلتتك يف إعتتداد الدراستتات االستقصتتائية.
وهنتتاب أدلتتة متزايتتدة علتتى الكيفيتتة ال ت ميكتتن تتتا للبيتتاانت املستتتقاة متتن املتتواطنني أن تستتاعد يف
الكشتتف عتتن حالتتة الفئتتات املامشتتة ،وستتد الثغترات يف البيتتاانت ،ودفتتع عمللتتة تغيتتري السياستتات.
ومتن شتتأن ذلتك أن يستتام أيضت ا يف تغيتتري االفرتاضتات واملواقتتف اجملتمعيتة بشتتأن الشتييو ة وكبتتار
الستتن ،وهتتو أمتتر ال بتتد منتته ن تترا ألمهيتتة تلتتك العوامتتل يف حصتتر فئتتة كبتتار الستتن بصتتورة تتددة
لأل راض اإلحصائية.
 -86ومتن املستامهات اهلامتتة تعيتني جاتتات تنستيق علتتى الصتعيد التتوطب ،وهتو متتا يتتية تنستتيق
اجلاتتود لتحستتني مجتتع البيتتاانت املتعلقتتة ابلشتتييو ة وكبتتار الستتن و ليلاتتا واإلبتتالمب عناتتا ،مبتتا يف
ذلك عن طريق سني استيدام البياانت املوجودة.
 -87ولتحقيق التمثيل اإلحصائي وإاتحة التصنيف ،يتعني على الدراسات االستقصائية الراهنة
أن تعتتزز العينتتات املستتتقطعة ضتتمن الفئتتات األكت ستتن ا أو أن تلملتتأ إىل أستتاليب بديلتتة الستتتقطاع
العينتات ومجتتع البيتتاانت ،مثتتل استتتقطاع عينتات مستتتادفة أو استتتقطاع عينتتات ابالستتتناد إىل ردود
اجمليبني ،ورمبا ديد حصص اصة بفئة كبتار الستن يف الدراستات االستقصتائية .وينبغتي أن تكتون
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البيتتاانت الفوقيتتة والبيتتاانت املصتتاحبة متاحتتة وموحتتدة وميكتتن الوصتتول إلياتتا ،حستتب االقتضتتاء،
ليتسىن تقامساا بني جممعي البياانت وأدوات مجع البياانت(.)63
 -88ويلتتزم إاتحتتة اإلرشتتاد بشتتأن تتراب البيتتاانت ،مبتتا يف ذلتتك البيتتاانت الرمسيتتة و تتري الرمسيتتة،
وبشأن إدما األساليب التقليدية و ري التقليدية جلمع البياانت .وينطبتق هتذا بشتكل تا علتى
البيتاانت املستتتمدة متن التكنولوجيتتات اجلديتدة واستتتيداماا يف التذكاء االصتتطناعي والقترار ا ،
ن را إىل املياطر احملتملة(.)64
 -89ويتعتتني علتتى املكاتتتب اإلحصتتائية واملؤسستتات الوطنيتتة حلقتتوق اإلنستتان واملن متتات تتري
احلكومي تتة أن تعم تتل معت ت ا عل تتى أي تتو أوث تتق .وميك تتن أن يت ترتاوا التع تتاون ب تتني التش تتاور بش تتأن وض تتع
الدراستتات االستقصتتائية ووضتتع جتتدول األعمتتال ،واستتتعراض البيتتاانت القائمتتة لتحديتتد الثغ ترات،
واملشاركة يف تدريب اإلحصائيني لكي يكونوا أكثر وعيا ابلتملارب احلياتية لكبار السن .ومن املام
أيض ت ا تط تتوير ت تتدريب مو مج تته للمملتم تتع امل تتدين وامل تتدافعني ع تتن حق تتوق كب تتار الس تتن ،يتن تتاول خمتل تتف
جوانب مجع البياانت ومعاجلتاا ،مبا يعزز إدراب لفية البياانت.
 -90ومثتتة حاجتتة إىل وضتتع إرشتتادات إحصتتائية لتحستتني مجتتع البيتتاانت و ليلاتتا واستتتيداماا.
ويف هتذا الستياق ،تلتتزم إرشتادات تتددة بشتأن املنامليتة تتنتتاول متثالا ديتتد املشتاركني يف الدراستتة
االستقصتتائية متتن كبتتار الستتن وإجتراء املقتتابالت النوعيتتة والكميتتة ،ال ستتيما متتع كبتتار الستتن التتذين
يعيشتتون يف مؤسستتات ،واألشتتيا املستتتفيدين متتن الرعايتتة ،والطتتاعنني يف الستتن .ومتتن الضتترورة
مبكتتان وضتتع ب ترامج تدريبيتتة بشتتأن إج تراء املقتتابالت املراعيتتة لعامتتل الستتن ،علتتى أن تشتتمل تلقتتني
أساستتيات علتتم الشتتييو ة وطتتب الشتتييو ة ،لكفالتتة اتبتتاع هنتتج ثقتتايف متراع للملوانتتب اجلستتمانية
والنفسانية واالجتماعية حيال موضوع الشييو ة(.)65
 -91ومثتتة ضتترورة حتميتتة تفتترض أن يتلقتتى كبتتار الستتن معلومتتات واضتتحة وكافيتتة عتتن أ تراض
الدراستتات ،بغيتتة ضتتمان التطبيتتق الفعلتتي ملبتتدأ املوافقتتة اجملديتتة واحلتترة واملستتتنرية فيمتتا يتعلتتق جبمتتع
بيتتاانهتم واستتتيداماا .وينبغتتي أن تتتتاا هلتتم إمكانيتتة تغيتتري رأياتتم أو االنستتحاب يف أي مرحلتتة متتن
مراحل عملية مجع البياانت .وجيب أن تستيدم البياانت اجملمعتة حصترا للغترض التذي وافتق عليته
كبار السن ،يف ظل االحرتام التام ملبدأ تضييق نطاق البياانت املستقاة إىل أدىن حد ممكتن وملعتايري
حقوق اإلنسان .ومثة حاجة إىل محاية ُ كمة للبياانت ابلن تر إىل التحتد ت املتصتلة ابخلصوصتية،
والستتيادة الفرديتتة علتتى البيتتاانت ،وتقريتتر املصتتري املعلومتتايت ،مبتتا يف ذلتتك فيمتتا يتصتتل ابلتحتتد ت
الناشئة عن تزايد حملم البياانت ال ُُتمع بصورة الإرادية.
 -92وإذ يُش تتار إىل اس ترتاتيملية األم تتني الع تتام املتعلق تتة بتس تتيري البي تتاانت م تتن أج تتل متك تتني ك تتل
شيص ،أ ا كان املكان التذي يوجتد فيته ،متن العمتل بتبصتر وعلتى أيتو متؤثر ونزيته ،جيتدر التتذكري
__________

( )63مالوضددية عقددوق ار اددا  ،ياتبدداع هند اددائم علددد عقددوق ار اددا وزاي البيدداانت عدددذ وغالددال أي أعددد يف لةددة
التنمية املاتدامة لعاذ 2030ي.
( )64األمددني العدداذ لامددم املتحدددةPolicy Brief on the Impact of COVID-19 on Older Persons ،؛ Data
Strategy of the Secretary-General for Action by Everyone, Everywhere, with Insight, Impact and

Integrity, 2020–2022؛ مالوضددية عقددوق ار اددا  ،ياتبدداع هند اددائم علددد عقددوق ار اددا وزاي البيدداانت عدددذ
وغالال أي أعد يف لةة التنمية املاتدامة لعاذ 2030ي؛ مالوضية عقوق ار اا ،
)A Guide to Measurement and Implementation (HR/PUB/12/5؛ ادرا اامعيددة العامددة  ،95/45يمبددا خ
توجيلية لتنظيم ملالات البياانت الشملصية املعدة تحلاسبة ارلكوو يةي.
( )65ا ظر  ،A/HRC/39/50/Add.1الالقرة .119
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أبن ثورة البياانت الراهنة تتية فرصة فريدة للتغلب على الثغرات احلالية يف جمال البياانت املتعلقتة
بكبار السن ولتحرير الطيف الكامل من الفر ال تنطوي علياا ،شريطة أن تستند إىل هنج قائم
علتتى حقتتوق اإلنستتان .ومتتن شتتأن ذلتتك أن يولتتد تتوالا قائمت ا علتتى حقتتوق اإلنستتان تترب عمللتتته
البياانت صوب جمتمع أكثر مشوالا للملميع وأكثر إنصافا ومراعاة لعامل السن(.)66

__________

( )66اسواتياية للالوة .2022-2020
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