
 E/RES/2020/8  األمــم المتحـدة 

  

 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي 
 

Distr.: General 

23 June 2020 

 

 

20-08227 (A) 

*2008227*  

 2020دورة عام 
 )ب( من جدول األعمال 19البند 

 المسائل االجتماعية ومسائل حقوق اإلنسان: التنمية االجتماعية
   

 2020حزيران/يونيه    18 قرار اتخذه المجلس االقتصادي واالجتماعي في   
  

  (E/2020/26)]بناء على توصية لجنة التنمية االجتماعية[  

  
 2002طرائق رابع استعراض وتقييم لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة لعام  2020/8 

 
 ،إن المجلس االقتصادي واالجتماعي 

التي اعتمدتها الجم ية ال المية  2002إلى أن خطة عمل مدريد الدولية للشــــــيخوخة ل ام  إذ يشييييير 
ــيخوخة التي عيد  ني مدريد من  ــان أبريل  12إلى   8الثانية للشــــــــ ــت را   ( 1) 2002نيســــــــ ورد نيها أن االســــــــ

مســــتو  المنهجي لتنفيذها من قبل الدول األعضــــاء أمر مطلوب باعتبارا أســــاســــيا لنجاح الخطة ني تحســــين 
 م يشة كبار السن،

ذ يشيييير اي يييا  ومنظومة األمم المتحدة إلى أن المجلس االقتصـــــادج واالجتماعي دعا الحكوما     وا 
، إلى 2003تموز يوليه  21المؤرخ    14 2003والمجتمع المدني، بما ني ذلك منظما  كبار السن، ني قرارا  

 يد وتيييمها،المشاركة ني نهج ينطلق من الياعدة الست را  خطة عمل مدر 

ذ ي يييييييييع في اعتبياره  شــــــــــــــباط   13المؤرخ  1 42أن لجنة التنمية االجتماعية قرر ، ني قرارها    وا 
 ،( 2) ، است را  خطة عمل مدريد وتيييمها كل خمس سنوا 2004 نبراير

__________ 

(، A.02.IV.4)منشـــــــورا  األمم المتحدة، رقم المبيع    2002نيســـــــان أبريل   12-8تيرير الجم ية ال المية الثانية للشـــــــيخوخة، مدريد،  (1) 
 ، المرنق الثاني.1الفصل األول، اليرار 

 (، الفصل األول، الفرع هاء.E/2004/26) 6، الملحــق رقــم 2004الوثائق الرسمية للمجلـس االقتصــادج واالجتماعــي، انظر:  (2) 

https://undocs.org/ar/E/2020/26
https://undocs.org/ar/A/RES/42/1
https://undocs.org/ar/A/RES/42/1
https://undocs.org/ar/E/2004/26
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ذ يالحظ  ، 2023لخطـة عمـل مـدرـيد ســــــــــــــتجرج ني عـام أن عملـية االســــــــــــــت را  والتيييم الراب ـة  وا 
ذ يســـــــلام بعن الجم ية ال المية الثانية للشـــــــيخوخة، مع عملية االســـــــت را  والتيييم الراب ة، تيترب من ذكر   وا 

 عاما على إنشائها، 20مرور 

ذ يالحظ اي ييا  ســهامه ني تنفيذ   وا  أعمال الفريق ال امل المفتوح باب ال ضــوية الم ني بالشــيخوخة وا 
 مل مدريد ومتاب تها،خطة ع

ذ يشير  ذ يشدد على الحاجة إلى كفالة مراعاة أمور ( 3) 2030إلى خطة التنمية المستدامة ل ام   وا  ، وا 
 كبار السن ني تنفيذ الخطة لئال يترك الركب وراءا أحدا، بمن نيهم كبار السن،

ذ يشيييييير اي يييييا  اءا  المت لية إلى إنشــــــــاء اللجنة افحصــــــــائية نريقي تيتشــــــــفيلد الم ني بافحـصـــــــ   وا 
 بالشيخوخة والبيانا  المصنفة حسب السن،

ذ يشيييييير  ذل   ــان  وا  ، وال هد الدولي الخاص بالحيوق المدنية ( 4) إلى افعالن ال المي لحيوق افنســــــ
، واتفاقية اليضـــــــاء على  ( 5) ، وال هد الدولي الخاص بالحيوق االقتصـــــــادية واالجتماعية والثيانية( 5) والســـــــياســـــــية

، واالتفاقية الدولية لليضـاء على ( 7) ، واتفاقية حيوق األشـخاص ذوج افعاقة( 6) جميع أشـكال التمييز ضـد المرأة
 ،( 8) جميع أشكال التمييز ال نصرج

ذ يالحظ  يلة الم نية بتمتع كبار السن بجميع حيوق افنسان، التي عينها ما قام  به الخبيرة المست   وا 
مجلس حيوق افنســــــــــان، من أعمال بشــــــــــعن تيييم اقثار المترتبة ني حيوق افنســــــــــان على تنفيذ خطة عمل 

 مدريد،

ذ يحيط علما مع التقدير   ،( 9) بتيرير األمين ال ام وا 

لخطة عمل مدريد الدولية للشــــــــــــيخوخة  الجدول الزمني لتنفيذ رابع اســــــــــــت را  وتيييم  يقر   - 1 
، الـــــذج ينص ني جملـــــة أمور على أن يتم  ( 9) ، على النحو المبين ني تيرير األمين ال ـــــام( 1) 2002 ل ـــــام

 ؛2023م االست را  ال المي ني عا

أن تتبع افجراءا  المت ليـــة برابع اســــــــــــــت را  وتيييم لخطـــة عمـــل مـــدريـــد النظـــام  يقرر - 2 
 الداخلي المحدد ل ملية االست را  والتيييم الثالثة؛

الدول األعضـــــــــــاء إلى تحديد افجراءا  التي اتخذتها منذ ثالع عملية اســـــــــــت را    يدعو - 3 
ــو إلى أن 2022للجان افقليمية خالل عام وتيييم، بهدف تيديم هذا الم لوما  إلى ا ، ويدعو كل دولة عضــــــــ

 تيرر لنفسها افجراءا  أو األنشطة التي ت تزم است راضها، باستخدام نهج تشاركي ينطلق من الياعدة؛

__________ 

 .70 1قرار الجم ية ال امة  (3) 

 (.3-ألف )د 217قرار الجم ية ال امة  (4) 

 (، المرنق.21-ألف )د 2200مة انظر قرار الجم ية ال ا (5) 

 (6) United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 

 .44910، الرقم 2515المرجع نفسه، المجلد  (7) 

 .9464، الرقم 660المرجع نفسه، المجلد  (8) 

 (9) E/CN.5/2020/4. 

https://undocs.org/ar/E/CN.5/2020/4
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ــاء أو ت زيز هيئة أو حلية تنســـــــــيق وطنية، حســـــــــب  يشييييييجع - 4  ــاء على إنشـــــــ الدول األعضـــــــ
 مور، بتيسير تنفيذ خطة عمل مدريد، بما ني ذلك است راضها وتيييمها؛االقتضاء، من أجل الييام، ني جملة أ

ــم  به   يشييجع اي ييا - 5  ــتخدم على نحو أكمل، ني حدود ما تسـ ــاء على أن تسـ الدول األعضـ
ظرونها الوطنية الخاصــــــة، نهجا تشــــــاركيا ينطلق من الياعدة إزاء اســــــت را  وتيييم خطة عمل مدريد، وذلك 

المدني، بما ني ذلك منظما  المســــــــــنين، إلى المشــــــــــاركة ني دورة االســــــــــت را   بدعوة جها  منها المجتمع
والتيييم الراب ة على الصــ يدين الوطني وافقليمي من خالل تيديم حرائها بشــعن تنفيذ خطة عمل مدريد وبشــعن 
ــارك ــاعدة الكانية لمشـــ ــاء على أن تنظر ني تونير المســـ ــجع كذلك الدول األعضـــ ة خطط ال مل افقليمية، ويشـــ

 المجتمع المدني ني االست را  والتيييم؛

الدول األعضاء إلى النظر ني أن تجمع وتستخدم، ني عمليا  االست را  والتيييم   يدعو - 6 
الوطنية التي تضــــــــطلع بها، صــــــــياة تجمع بين اســــــــتياء وتحليل البيانا  الكمية والبيانا  النوعية التشــــــــاركية 

س المصـنفة بحسـب السـن، وأيضـا، عند الضـرورة، بحسـب عوامل أخر  ذا  صـلة بالموضـوع، منها نوع الجن 
 وافعاقة، وتشمل، عند االقتضاء، تبادل أنضل الممارسا  ني جمع البيانا  على هذا النحو؛

ــتو    يطلب - 7  ــت را  والتيييم على المســــ ــهيل عملية االســــ ــلة تســــ إلى اللجان افقليمية مواصــــ
 نها؛افقليمي، بما ني ذلك، عند االقتضاء، من خالل التشاور مع الهيئا  افقليمية ذا  الصلة، بطرق م

تيديم المسـاعدة إلى الدول األعضـاء، عند الطلب، ني تنظيم عمليا  االسـت را  والتيييم  )أ( 
 الوطنية التي تضطلع بها؛

 تنظيم اجتماعا  است راضية إقليمية؛ )ب( 

 مساعدة الدول األعضاء، عند الطلب، ني متاب ة التحليل الناتج عن االست راضا  افقليمية؛  )ج( 

ج شـــــامل ومتســـــق ومنســـــق إزاء مشـــــاركة المجتمع المدني ني عمليا  التخطيط اعتماد نه )د( 
 والتيييم ل ملية االست را  والتيييم؛

 ت زيز التواصل وتبادل الم لوما  والخبرا ؛ )ه( 

تيديم تحليل للنتائج الرئيســــية، وتحديد مجاال  ال مل ذا  األولوية الرئيســــية والممارســــا   )و( 
 ؛2022ا  تت لق بالسياسة ال امة بحلول عام الجيدة، واقتراح استجاب 

ــورة إليها، بناء على طلبها وني حدود الموارد المتاحة،  )ز(  ــداء المشــــ ســــ ــاعدة الحكوما  وا  مســــ
 يت لق بجمع الم لوما  وتوليفها وتحليلها وعر  نتائج االست راضا  والتيييما  الوطنية؛ نيما

ــاء ني الجهود الوطنية   يطلب  - 8  ــلة تيديم الدعم للدول األعضــ إلى منظومة األمم المتحدة مواصــ
 التي تبذلها ني مجال االست را  والتيييم، بتزويدها، بناء على طلبها، بالمساعدة التينية لبناء اليدرا ؛ 

ــاء، تيديم   يشييييجع - 9  ــاء ومنظما  األمم المتحدة على أن تتولى، عند االقتضــــ الدول األعضــــ
اـلدعم إلى اللجـان افقليمـية ني تيســــــــــــــير عملـية االســــــــــــــت راضــــــــــــــا  والتيييمـا  وني تنظيم اجتمـاعـا  إقليمـية 

 ؛2022الست را  نتائج االست راضا  والتيييما  الوطنية ني عام 
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الدول األعضاء ومنظومة األمم المتحدة، بما ني ذلك وكاال  المنظومة وصنادييها   يدعو - 10 
تدابير محددة لت ميم مســائل الشــيخوخة، بما ني ذلك حراء المســنين، ني عمليا  البرمجة وبرامجها، إلى اتخاذ 

 الخاصة بها وني واليا  األمم المتحدة اليائمة؛

إلى األمين ال ــام أن ييــدم إلى لجنــة التنميــة االجتمــاعيــة ني دورتهــا الســــــــــــــتين ني  يطليب - 11 
لية االســت را  والتيييم الراب ة إلى جانب تحديد اليضــايا تيريرا يتضــمن تحليال للنتائج األولية ل م 2022 عام

 السائدة والناشئة والخيارا  ذا  الصلة ني مجال السياسة ال امة؛

إلى األمين ال ـام أن ييـدم إلى اللجنـة، ني دورتهـا الحـاديـة والســــــــــــــتين ني  يطليب اي ييييييييييا - 12 
 ة إلى جانب تحديد اليضـايا السـائدة والناشـئة ، تيريرا يتضـمن نتائج عملية االسـت را  والتيييم الراب 2023 عام

 والخيارا  ذا  الصلة ني مجال السياسة ال امة.

 2020حزيران يونيه  18

 


