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 كعرفانان  جميلن (  كزكجتو غساف خالي )الركحي أبي الثانية.... عائمتي كانكا مف إلى

 تحقيؽ في الفضؿ صاحب بو القمب يشرؽ , كمف , سندم لي الدعـ دائـ كاف مف إلى
 ذخران  لي اهلل أدامؾ زكجي…  حممي

 لي اهلل حفظكـ(  كحسف مرتضى ) أكالدم… عند انشغالي كصبركا تحممكا مف إلى

أكالدم  جد ركح إلى كانت الظركؼ... ميما حممي تحقيؽ ترؾ بعدـ أكصاني مف إلى
 جناتو فسيح كأسكنيـ اهلل كركح أجدادم رحميـ(  سعدم خالي)  ألمرحـك

 ساندني مف رفيقة الركح ) ميا ( ككؿ كاصدقائي إلى كأىمي كأخكاتي أخي الحبيب إلى
 .الجزاء  عني خير اهلل جزاكـ صبر ككممة بدعاء
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 وعرفان  شكر  
      آلو كعمى(  ص)   محمد النبييف خاتـ عمى كالسلـ كالصلة العالميف رب هلل الحمد 

 كثيران  تسميمان  كسمـ المياميف الغر كأصحابو

 الفاضؿ كأستاذم قدكتي إلى االمتناف كعظيـ الشكر بجزيؿ أتقدـ                   

 األستاذ المساعد الدكتور أسامة صبري محمد      
 كتكجيياتو كجيده ككقتو بعممو عمي   يبخؿ كلـ الرسالة ىذه عمى اإلشراؼ بقبكؿ تفضؿ الذم

خراجيا الرسالة تقكيـ في جكىرم دكر ليا كاف التي القيمة كملحظاتو  لو الكجكد حيز إلى كا 
اتقدـ بالشكر إلى  بالجميؿ مع خالص التقدير كاالمتنافكعرفانا  كاالحتراـ التقدير كؿ مني

 القانكف كمية في الكراـ عميد الكمية المحتـر األستاذ الدكتكر نظاـ جبار طالب كاألساتذة
 حممتـ الذم العمـ كعف عني اهلل جزاكـ جميعا كاألسماء األلقاب حفظ مع القادسية جامعة
 عناء لتحمميـ المناقشة لجنة أعضاء جميع إلى الجزيؿ بالشكر كاتقدـ الجزاء خير أمانتو

أمناء  جميع إلى الجزيؿ كالشكر الرسالة اعتمت التي اليفكات كالصبر عمى كالقراءة المجيء
 األخكة نعـ الماجستير دراسة مرحمة في زملئيالمكاتب التي زرتيا لتقديـ المساعدة لي كل

لى كؿ كالسند شكرا جزيل  الجيد ىذا إنجاز في كاإلرشاد كالنصح العكف يد لي قدـ مف كا 
   لكـ .
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 المستخمص 

كذلؾ مف  نمكذجان أ كاتخذنا مف العراؽ, في ىذه الرسالة الحماية الدكلية لكبار السف  بحثنا            
كالكطنية كالعمؿ عمى تحديد مكاطف الخمؿ العالمية كاالقميمية  حماية الدكليةمخلؿ دراسة اإلطار القانكني ل

تحتكيو مف جكانب  بما دكليةطرؽ الكفيمة بعلجيا باعتبار أف قضية كبار السف أصبحت الكمحاكلة إيجاد 
كعمى الرغـ مف  كافة ليا تأثير كبير عمى الدكؿصحية كاف الجتماعية ك الكا مف الناحية اإلنسانيةمتعددة 

 لكف المكاثيؽ الدكلية بصكرة عامة لـ تكفر الحماية الكافية ليـعٌدىـ مف أكثر الفئات ضعفان في المجتمع  
كمع تزايد كافة االكقات مف مشكلت في  ويعانكن ما لـ تراعً كجعمت حمايتيـ أسكة ببقية األفراد ك  ,
كما  غياب اتفاقية دكلية ممزمة لحقكقيـىنا تنبثؽ إشكالية المكضكع متمثمة بالممحكظة في العالـ ىـ عدادأ

اإللزامية ككذلؾ غياب قانكف خاص لحمايتيـ في  تمتع بالصفةعمؿ ال ت كخططتـ إصداره مف تكصيات 
 ف كبصكرة كبيرة .العراؽ كخاصة أف األكضاع في العالـ  ستزداد تأزمان لككنو مقبلن عمى شيخكخة السكا

 مف حيث بياف مفيكـ الحماية الدكلية لكبار السف مختمفة جكانب مف الدراسة مكضكع تناكلنا لذا         
 لحماية القانكني األساس في البحث المكٌجو ليـ ثـ اإلساءة صكرمف كاستعرضنا تميزىـ التي كالخصائص

كالرصد مف  الرقابة كسائؿ تكفر مدل في كالبحث كالكطني العالمي المستكل عمى السف كبار حقكؽ
 كمدل كبار السف حقكؽ لحماية المنظمات الدكلية الحككمية كغير الحككمية كاآلليات اإلقميمية كالكطنية

 كالمقترحات . النتائج بأىـ انتيينا القضائية المختمفة ثـ التطبيقات مف صكر بعض استعراض مع كفايتيا
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 قائمة المحتويات 

 الموضوع
 

 الصفحة

 ب اآلية القرآنية 
 ت ىداء إلا

 ث  كعرفافشكر 
 ج  المستخمص

 د – ج قائمة المحتكيات 
 ّ – ُ المقدمة 
   ّ - ُ  الدراسة مكضكع 

 ّ – ِ الدراسة  أىمية
 ّ – ِ  الدراسة أىداؼ

   ّ - ِ الدراسة إشكالية 
 ّ - ّ  نطاؽ الدراسة 

 ّ - ّ الدراسات السابقة
 ّ – ّ    الدراسةمنيج 

 ّ - ّ ىيكمية الدراسة 
 كبار السنالدولية ل ماىية الحمايةالفصل االول : 

 
ْ - ِٔ 

 ُٕ - ْ لحماية الدكلية لكبار السفمفيـك االمبحث األكؿ : 
 َُ - ٓ الحماية الدكلية لكبار السف كخصائصيـتعريؼ المطمب األكؿ : 

 ٗ - ٓ الدكلية لكبار السفالفرع األكؿ : تعريؼ الحماية 
 َُ - ٗ الفرع الثاني : خصائص كبار السف
 ُٕ - ُُ في القانكف الدكلي  المطمب الثاني : حقكؽ كبار السف

 ُّ - ُُ الفرع االكؿ : الحقكؽ المدنية كالسياسية
 ُٕ - ُّ الفرع الثاني : الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

 ِٔ - ُٖ الحماية الدكلية لكبار السفأسباب المبحث الثاني : 
 ِّ - ُٖ المطمب االكؿ: اشكاؿ االساءة  المكجو لكبار السف
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 الموضوع
 

 الصفحة

 ُِ - ُٖ الفرع األكؿ :االعتداء الجسدم كاالىماؿ  
 ِّ - ُِ كاالقتصادية ساءة االجتماعية إلالفرع الثاني :ا

 ِٔ - ِّ كبار السفلحقكؽ الحماية  مبررات المطمب الثاني : 
 ِْ - ِْ  القانكنية المبرراتالفرع االكؿ : 
 ِٔ - ِْ كاالجتماعية المبررات االقتصاديةالفرع الثاني : 

 الفصل الثاني : االساس القانوني لحماية حقوق  كبار السن 
 

ِٕ - ٔٔ 

 ُٓ - ِٕ المستكل العالميالمبحث األكؿ : الحماية القانكنية الدكلية لحقكؽ كبار السف عمى 
 ِْ - ِٖ لعالميةحماية حقكؽ كبار السف كفقا للتفاقيات الدكلية ا  المطمب األكؿ :  
 ّٓ - ِٖ في ضكء المكاثيؽ  الدكلية الفرع األكؿ  : الحماية العامة 

 ِْ - ّٓ في ضكء المكاثيؽ  الدكلية الفرع الثاني  : الحماية الخاصة
 ُٓ- ِْ الخاصة بكبار السفكاإلعلنات المطمب الثاني : حماية الحقكؽ كفقا لخطط العمؿ  

 ْٖ - ّْ الفرع األكؿ  : الحماية في ضكء خطط العمؿ المعنية  بكبار السف
 ُٓ - ْٖ الخاصة بكبار السف اإلعلنات العالميةالفرع الثاني : 

 ٔٔ - ُٓ كبار السف عمى المستكل االقميمي كالكطنيالمبحث الثاني  : الحماية القانكنية لحقكؽ 
 ٕٓ - ُٓ المطمب األكؿ  : الحماية القانكنية لحقكؽ كبار السف عمى المستكل االقميمي

: الحماية في الميثاؽ االجتماعي االكربي كاتفاقية الدكؿ االمريكية لحقكؽ الفرع االكؿ 
 االنساف

ِٓ - ْٓ 

 ٕٓ - ٓٓ االنساف لحقكؽ العربي كالميثاؽ االفريقي الميثاؽ في الحماية : الفرع  الثاني
 ٔٔ - ٕٓ في العراؽالحماية القانكنية لحقكؽ كبار السف  المطمب الثاني : 

 ُٔ - ٖٓ الدستكرية الفرع األكؿ : الحماية  
 ٔٔ - ُٔ التشريعية الفرع الثاني : الحماية 

 َُْ - ٕٔ حقوق كبار السنرقابة والرصد لحماية وسائل الالفصل الثالث :  

 ّٖ - ٕٔ العالميالرقابة كالرصد لحماية حقكؽ كبار السف عمى المستكل  كسائؿ:   المبحث األكؿ  
 ٕٓ - ٖٔ الحماية الدكلية ذات الطابع العالمي أجيزة:  المطمب األكؿ  

 ّٕ - ٖٔ األجيزة الرقابية في االمـ المتحدة الفرع االكؿ : 
 ٕٓ - ّٕ الرقابية الخاصة الجياتالفرع الثاني :  
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 في الحككمية كغير الحككمية المتخصصةالدكلية  المنظمات جيكد:الثاني المطمب
 السف  كبار حقكؽ حماية

67 - 38 

المتخصصة  في حماية  حقكؽ كبار  الحككميةالفرع االكؿ : دكر المنظمات الدكلية 
 السف

ٕٔ - َٖ 

 ّٖ - َٖ الحككمية في حماية حقكؽ كبار السفالفرع الثاني : دكر المنظمات غير 
رصد لحماية حقكؽ كبار السف عمى المستكل الالرقابة ك كسائؿ المبحث الثاني :  

 اإلقميمي كالكطني
ْٖ - َُْ 

 ٓٗ - ْٖ الحماية ذات الطابع اإلقميمي أجيزةالمطمب األكؿ  :  
 ُٗ - ٖٓ الحماية األكركبية كاألمريكية أجيزةالفرع األكؿ  : 
 ٓٗ - ِٗ الحماية اإلفريقية كالعربيةأجيزة الفرع الثاني  : 

 َُْ - ٓٗ أجيزة الحماية في العراؽ المطمب الثاني  :  
 َُُ - ٔٗ كبار السفحقكؽ األجيزة الكطنية الحككمية في حماية  الفرع األكؿ : دكر 

 َُْ - َُُ كبار السفحقكؽ الفرع الثاني : دكر األجيزة الكطنية غير الحككمية في حماية 
 َُُ - َُٓ الخاتمة

 ُِْ - ُُُ المصادر
 B الممخص بالمغة االنكميزية 
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 المقدمة  

بمراحؿ  اإلنسافمركر  إلىية الحتمية التي فرضتيا الطبيعة البشرية تؤدم اإلنسانالتغيرات  فإ       
كمع تقدـ السف , الشيخكخة التي يدركيا الجميع  إلى تبدأ مف الطفكلة ثـ الشباب ككبر السف كصكالن عمرية 

بعد يذه المرحمة أكثر مف سابقاتيا ب تزداد المشكلت كاالحتياجات مثؿ أم مرحمة عمرية لكنيا تزداد تعقيدان 
تتلشى مع ضعؼ الجسد يا أناال  مؿ كاإليجابية كالتعايش مع الغيرت بداية العمر تتسـ باألناك أف
كبيرة مف الصراعات كالتحديات مع النفس كالمجتمع  بمرحمة  كبار السف  فيمر, لتدىكر النفسي كالجسميكا
مف قبؿ األفراد كالمؤسسات كالدكؿ لمتكييؼ كالتكافؽ مع المتغيرات التي الرعاية الخاصة  إلىحتاجكف فييا ي

ات السريعة التي كخلؿ القرف الكاحد كالعشريف تزايدت أعدادىـ بصكرة ممحكظة نتيجة لمتغير  ,تطرأ عمييـ 
  السكانيةلمتكقعات  َُِٗحسب ما كرد في تقرير الجمعية العامة لألمـ المتحدة مف عاـ , با العالـيشيدى
 . عامان  ٓٔكبر مف أالعالـ منيـ  سكاف% مف ُٔسيككف  ََِٓعداد كبار السف في عاـ أستزداد 

مف فقط إلييـ ليس  افكاإلحس ـبيلعناية بحماية ىذه الفئة كا اقان سبٌ   فااإلسلـ ك أفكىنا نذكر          
تجاه ىذه الفئة التي قدمت الكثير لخدمة المجتمع كالمجتمع  بناءن البر كالتعاطؼ بؿ مف كاجب األ باب

بصرؼ النظر عف  تخططظمت المكاثيؽ الدكلية  اإلنسافكمع الحركة الفعالة لحقكؽ ,  كأجزلت بالعطاء
ية عمى الصعيد الدكلي القانكنالفئو كنتيجة الرتفاع أعدادىـ بغياب الحماية  خصائص كاحتياجات ىذه 

مف أجؿ تحقيؽ العدالة االجتماعية كتكفير الخدمات المختمفة  اتاإلعلنك صدرت العديد مف التكصيات 
 ليـ . 

 موضوع الدراسة 

ي يا قضية اجتماعية عالمية تؤثر فأنمـ المتحدة بألككما كصفتيا االمكضكع مف أىمية ما يشكمو         
شكاؿ أالمسنيف مف  يعانيوء العالـ كما حاأنية في جميع اإلنسان دكدصحة الملييف منيـ كتتجاكز ح

باعتبارىـ مف اكثر الفئات ,  ويـ كنز المجتمع كليس عبئا عمينألاإلساءة المختمفة كبيدؼ الحفاظ عمييـ 
 في العديد مف دكؿ العالـ كمنيا الدكؿ النامية .  تياكاتناالالتي تتعرض لمكثير مف 

لو  فاكك  اإلنسافتفاقيات الخاصة بحقكؽ حد الدكؿ التي كافقت عمى العديد مف االأراؽ ىك الع أفك        
كعمى الرغـ مف جميع ,  المتفرقة  القكانيفات الكطنية ك دكر في حماية ىذه الفئة عف طريؽ التشريع
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ف كبار السف يتعرضكف ألشكاؿ مف المبادرات عمى الصعيد الدكلي كالكطني لحمايتيـ ما زاؿ الكثير م
لذا باتت , المتعددة لككنيـ ال ينعمكف بغطاء حماية دكلية تتناسب مع خصائصيـ  كاالنتياكاتساءة اإل

عمى ذلؾ اخترنا  بناءن ك يسعى ليا المجتمع الدكلي  أفيـ ضركرة اجتماعية كأخلقية يجب مسألة حمايت
 دراسة ىذا المكضكع .

 الدراسة أىمية

في  كدكر فعاؿ وانمكالدراسة بما يمثمو المسنكف مف شريحة ميمة في المجتمع ليا  أىميةتتجمى         
مر مف ألكما ليذا ا, ية الخاصة بيـ لتسييؿ حياتيـ كالرعا العناية مع تزايد اعدادىـ بصكرة كبيرة تكجب ك 

بصكرة عامة ك حقكؽ  اإلنسافلحماية حقكؽ الدكلية  تامابااللتز  كفاءن ك كاخلقية كاجتماعية  يةانسإنابعاد 
خاصة تكفؿ ليـ الرعاية الكريمة عمى  كنيةانقالبد مف تكفير حماية  فاك, كبار السف بصكرة خاصة 

 جزلكا في العطاء لممجتمع . أي كالكطني لككنيـ قدمكا الكثير ك الصعيد الدكلي كاالقميم

 أىداف الدراسة  

كتحديد آليات الحماية الدكلية في ظؿ االتفاقيات المتعددة الكاردة عمى المستكل العالمي  بياف -ُ
 كاإلقميمي كالكطني لحماية كبار السف .

تسميط الضكء عمى دكر العراؽ كاألجيزة الكطنية كمدل التزاـ العراؽ بتكفير تمؾ الحقكؽ  -ِ
 لألشخاص كبار السف في ضكء التشريعات الكطنية المتفرقة .

 اشكالية الدراسة 

ية القانكن األطرعدادىـ كغياب أتتمثؿ بغياب اتفاقية خاصة لحماية حقكؽ كبار السف مع تزايد         
 نتياكاتباالالعديد مف المشكلت المتمثمة  والسف في العراؽ , مما يترتب عمي ماية كبارالخاصة لح

كنتيجة لذلؾ  اإلنسافسرم عمى الرغـ مف كجكد اتفاقيات دكلية لحماية حقكؽ أللحقكقيـ كازدياد العنؼ ا
 الكثير مف التساؤالت : وترتب عمي

 كافية لتكفير الحماية اللزمة  ليـ . اإلنسافالمكاثيؽ الدكلية لحماية حقكؽ  دىؿ تع -ُ

 الرقابة كالرصد عمى المستكل العالمي كاالقميمي في حماية حقكقيـ. كسائؿ مدل فاعمية  -ِ

 ليات الكطنية لحمايتيـ.أللحماية ىذه الفئة كمدل فاعمية اما الجيكد التي قدمتيا الحككمة العراقية  -ّ
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 نطاق الدراسة 

المكضكع كعدـ كجكد اتفاقية مكحده ليذا الغرض كما تضمنتو الصككؾ العالمية مف سعة نظرا ل         
 القانكفالمكضكع  في نطاؽ ) زمف السمـ ك الحرب سنتناكؿ ىذا حماية عامة كحماية خاصة سكاء في 

 .في كقت السمـ (   اإلنسافالدكلي لحقكؽ 

 الدراسات السابقة

اغمبيا يصؼ  أفمف خلؿ البحث عف الكتب كالدراسات كالبحكث المتعمقة بيذه الدراسة كجدنا          
ـ ىذه الظاىرة مع حج يا قميمة قياسان نإف, ية القانكنالدراسات  أما, االجتماعية كالنفسية لكبار السف  بانالجك 

في العراؽ بحسب ما بحثنا في المكاتب الجامعية  أما, عدادىـ عمى مستكل العالـ أكسرعة التزايد في 
حقكؽ المسنيف بيف  افبعنك لمباحث خالد عبد اهلل حسف الجبكرم رسالة دبمكـ مف البحكث ك  ان بعض كجدنا

بحثت في , في جامعة المكصؿ  َُِّنة ( لعاـ الفقو االسلمي كالتشريعات الكضعية ) دراسة مقار 
كالشريعة االسلمية كلـ تتناكؿ البحث في المكضكع كما ىك الحاؿ في  القانكفالعامة ضمف  األطرنطاؽ 

 .مكذجاأنالدكلي العاـ كاتخاذ العراؽ  القانكفنطاؽ دراستنا في 

 منيج الدراسة 

ية التي تناكلت حماية حقكؽ القانكنلمنصكص  سمكب المنيج التحميميأاعتمدنا في ىذه الدراسة         
مكاطف الضعؼ كالقكة في  بيافالعراقي كمحاكلة  القانكففي ظؿ االتفاقيات الدكلية المتعددة ك في  اإلنساف

 النصكص ذات العلقة .

 الدراسة  ىيكمية 

مقدمة كثلثة فصكؿ كخاتمة خصصنا الفصؿ عمى غاية الدراسة قسمناىا  إلىكؿ بغية الكص         
الدكلية لكبار السف مف حيث التعريؼ كالخصائص كاشكاؿ االساءة كالدكافع  ماىية الحمايةاالكؿ لدراسة 

مستكل العالمي ي لحماية حقكؽ  كبار السف عمى الالقانكن األساسفبحثنا  الثانيالفصؿ  أما,  لحمايتيـ
متمثمة  الرقابة كالرصد لحقكؽ كبار السف كسائؿبحثنا في الفصؿ الثالث  أخيران ك , لعراقي كاإلقميمي كا

ك التكصيات  االستنتاجاتكينتيي البحث بخاتمة تتضمف اىـ كطنية كاالقميمية كالالحماية العالمية  بأجيزة
  . التي تـ التكصؿ الييا 
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 الفصل األول

 لحماية الدولية لكبار السنماىية ا

ليا  فاالزيادة في متكسط العمر ك إلىية التي صاحبت الطبيعة البشرية أدت اإلنسانالتغيرات  فإ      
مف  السكانيةكتأثير ىذه الطفرة , تأثير كاضح في ما يشيده القرف العشريف مف ازدياد ظاىرة كبار السف 

مشكلت عديدة في المجتمع  إلىتؤدم  كعمر األشخاص  إلىرد سنكات تضاؼ حيث تتعدل ككنيا مج
الدكلي كلما تحتاجو ىذه الفئة مف رعاية خاصة لما يصاحب كبر السف مف مشكلت صحية كنفسية 

عمى الصعيد العالمي أك االقميمي  فاكاجتماعية كتأثير ذلؾ عمى التبايف االجتماعي كاالقتصادم سكاء ك
ت تشريعاتيا الكطنية مع أماتعمؿ عمى مؤ  أفكاجبا عمى الدكؿ  أصبحعمى ما سبؽ  بناءن ك , اك الكطني 

لحماية الدكلية لكبار مفيـك اضيح لذلؾ البد مف تك  بيـ العنايةمتزايدة كالعمؿ عمى ظاىرة الشيخكخة ال
ما يتعرضكف لو مف مشكلت  بيافالسف ك ما يتميزكف بو مف الخصائص كالكقكؼ عمى أىـ حقكقيـ ثـ 

 ككيفية تكفير الحماية اللزمة ليـ .

الحماية الدكلية لكبار مفيكـ حثيف خصصنا المبحث األكؿ لمب عمىليذا ارتأينا تقسيـ ىذا الفصؿ         
 الحماية الدكلية ليـ . أسبابإليضاح  الثانيالسف ثـ المبحث 

 المبحث األول

 الحماية الدولية لكبار السنمفيوم 

 إلىكذلؾ لككنيا تستند في مصادرىا مفيكـ الحماية الدكلية  إلىمر التطرؽ ألالبد في بداية ا        
كما شاكؿ ذلؾ كمف خلؿ تكفير الحماية الدكلية  اتاإلعلنك المكاثيؽ الدكلية ككذلؾ ما تضمنو المبادئ 

ك لتعدد االلفاظ إليضاح مفيكـ كبر السف تكجب عمينا تعريفيـ , حقكؽ كبار السف  تياؾانسيتـ تجنب 
الحماية تعريؼ  سنبحث ذلؾ بمطمبيف سيككف المطمب األكؿ, ما يتميزكف بو مف خصائص كحقكؽ  بيافك 

كعمى الدكلي  القانكففي سيككف لحقكؽ كبار السف ف الثانيالمطمب  أما الدكلية لكبار السف كخصائصيـ
 : اآلتيالنحك 
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 المطمب األول

 الحماية الدولية لكبار السن وخصائصيمتعريف 

تعريؼ كبار السف التي استخدمت في  بيافتعددت التعابير لتعريؼ الحماية الدكلية ككذلؾ         
تستخدـ لمتعبير عنيـ مثؿ )كبار السف ,  أفالمكاثيؽ الدكلية كىنالؾ العديد مف المصطمحات التي يمكف 

الذيف يزيد عمرىـ  المسنيف كاالكبر سنا , فئة العمر الثالثة , الشيخكخة , كفئة العمر الرابعة لألشخاص
تعريفيـ مف خلؿ فرعيف يككف  إلىاختلؼ التعريفات المتعمقة بكبار السف يدفعنا  أف( ك  عاما َٖعف 
فسيككف عف ما  الثانيالفرع  أماأكال يضاح مفيكـ كبار السف ا  ك  تعريؼ الحماية الدكلية بيافلكؿ األ

 يتميزكف بو مف خصائص :

 الفرع االول

 لكبار السن الدوليةتعريف الحماية 

نستعرض تعريفيا في المعنى المغكم  أفلمتعرؼ عمى المقصكد بالحماية الدكلية البد         
 : كاالصطلحي ثـ نكضح ما المقصكد بكبار السف كذلؾ تباعان 

 اوال : تعريف الحماية الدولية 

 التعريف لغة -4
كتعني منعو كتحمى امتنع كحمى المريض ما يا حمى الشيء يحميو حماية) بالكسر( أنتعرؼ ب          

, كيقاؿ حميت القكـ حماية أم  (ُ)يضره كاحتمى مف ذلؾ كالحمي المريض الممنكع مف الشراب كالطعاـ
 . (ِ)نصرتيـ

تقؿ مف أنيا :  داؿ ,يدكؿ دىكالن, كداؿ األمر أنالدكلية فتعرؼ لغة ب الثانيبالنسبة لممصطمح  أما        
ياـ دارت,  كدكلة فيك ألة ليؤالء كتارةن ليؤالء كدالت احاؿ ,كاداؿ الشيء جعمو مداكلة, أم تار  إلىحاؿ 

لٌية أسـ مؤنث منسكب  ؿ, ك ديكى ؿ ك ديكى  . (ّ)دكؿ إلىدائؿ كدكلة مفرد جمعو دكالت, كًدكن

                                                           
 . َٔبدكف سنة الطبع , ص  , بيركت ,    بيركت , دار صادر ُ, ط العرب افلسابف منظكر,  (ُ) 
 . ِّْىػ , صَُّْ, سنة لبنافكتب, , عالـ ال ُابف القطاع , كتاب االفعاؿ ,  ط (ِ)
,  ََِٖالكؿ , عالـ الكتاب , القاىرة , , المجمد ا ُد. احمد مختار عمر, معجـ المغة العربية المعاصرة , ط (ّ)

 . ٖٖٕص
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 التعريف االصطالحي  -2  

اإلجراءات التي  يجب  إلىالمكاثيؽ الدكلية المتعمقة بالحماية لـ تعرفيا بصكرة مباشرة بؿ إشارة  فإ       
 ضمافالتي تقصد  اإلنسافشطة في مجاؿ حقكؽ نجميع األ)تمتـز بيا حيث عرفت  أفعمى الدكؿ 

كمف التعاريؼ التي ضمنت  ,(ُ)(ذات العلقة القكانيفعمى نصكص  بناءن االحتراـ الكامؿ  لتمؾ الحقكؽ 
اءات اللزمة كاتخاذ االجر  تياكاتنللالحماية الدكلية كاالقميمية كما لمييئات الدكلية مف كسائؿ علجية 

 تامالللتز التدابير التي تتخذىا الييئات الدكلية إزاء دكلة ما لمتأكد مف تنفيذىا )ىي  بذلؾ حيث عرفت
ترحات كتقديـ المق تياكاتياانكالكشؼ عف  اإلنسافلخاصة بحقكؽ  التي تعيدت بيا في المكاثيؽ الدكلية ا

 .(ِ) يا(كاتخاذ اللزمة لمنع حدكث

 كتقصد تاماالتز  عمييـحكميـ ت التي لمسمطات أفك  حقكقان  لألشخاص أفبػ اإلقػراركتعني كذلؾ )       
 المادية التدابير جميػع الحمايػة فكرة تظير لذلؾ ,المادم كجكدال بانج إلىليـ  يالقانكن الكجػكد عػف الدفاع
 في ةالمذككر كالتمتع بالحقكؽ  المساعدةحصكؿ عمى ال مف لمخطر المعرضيف األشخاص تمكف التي

 . (ّ)(حقيقية بػصكرة القكانيف ىذه ترسخيتـ   أف الدكلية االتفاقيات

 : تعريف كبار السن ثانيا

ىؿ ىناؾ تعريؼ مكحد لكبار السف  يعرضلذم تعددت التعابير التي تعرؼ كبار السف ك السؤاؿ ا        
 .ياالصطلحالتعريؼ ؟ لإلجابة عمى ذلؾ سنحاكؿ تعريفيـ في المغة ك 

        التعريف لغة                                                                                         -4

سف الرجؿ كبر ككيؿ أفيك مسف كىـر ,  أسنانان  يسفىك الرجؿ الكبير في السف , كبرت سنو ,         
سـ فاعؿ مف أسف , كأسف بمعنى طاؿ عمره , كنقكؿ ىذا أسف مف ىذا ا, فالمسف ىك (ْ)ىك منتيى الكبر 

                                                           
د. محمد صافي يكسؼ, الحماية الدكلية لممشرديف قسريا داخؿ دكليـ , بدكف عدد طبع , دار النيضة العربية , القاىرة   ( ُ)
 .ٖ, ص ََِْ, 
, المكتب الجامعي  ُكف الدكلي, ط ناكحمايتيا كفقا لمق اإلنسافحقكؽ  اتضماند. نبيؿ عبد الرحمف ناصر الديف,  (ِ)

 . ُُٓ,ص ََِٔالحديث, االسكندرية , 
مجمة   كالقيكد التي تكاجييا , اإلنسافعلء عبد الحسف العنزم , سداد طو العبيدم ,  مفيـك الحماية الدكلية لحقكؽ  (ّ)

 . ُِِ,ص َُِْ( , العراؽ, ِالعدد ) ( , ٔية كالسياسية ,المجمد)القانكن المحقؽ الحمى لمعمـك 
  . َٕٔ/ُِالعرب , مادة )س(  افلسابك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر , ابف المنظكر المصرم ,   (ْ)
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 " الىتعترادؼ مصطمح كبر السف كما في قكلة  لفاظان أالكريـ  فا. كتضمف القر (ُ)م أكبر منو في السفأ
ٍيمىتىى أىأىًلدي كى  ا أنقىالىٍت يىا كى مىقىكيـ  الىتعكقكلو ,  (ِ)ىىذىا لىشىٍيءه عىًجيبه " أفٍا عىجيكزه كىىىذىا بىٍعًمي شىٍيخن " الم وي ال ًذم خى

ا يىشىاء كىىي  شىٍيبىةن يىٍخميؽي مى ٍعفنا كى عىؿى ًمف بىٍعًد قيك ةو ضى ٍعؼو قيك ةن ثيـ  جى عىؿى ًمف بىٍعًد ضى ٍعؼو ثيـ  جى ـي مِّف ضى كى اٍلعىًمي
درؾ أرل مثؿ مصطمح الشيخ فيعني ىك مف كقد يتداخؿ لفظ المسف مع بعض االلفاظ االخ . (ّ)"اٍلقىًديري 

اليـر فيك مف بمغ اقصى مراحؿ  أما,  َٖسف  إلى َٓمرحمة الشيخكخة كىي محدده عادة مف سف 
م أالعمر كأرذلو كاخر أعمر فيك مف بمغ المٌ  أماسنة , ََُكاقؿ مف  َٖالضعؼ كالعجز كىك اكبر مف 

 .(ْ)سنة  ََُعمى مف أ

 التعريف اصطالحا  -2

ب المصطمحات المستخدمة لتعريؼ كبار السف مف كجية نظر المختصيف في عمـ الطمفت اخت        
 كاالتي:ذلؾ المفيكـ سنعرؼ كبار السف  بيافكل القانكفك 

 الدولي : القانونالتعريف في أ _ 

و أن( عمى ٓٔسف الخامسة كالستيف ) ُِٕٗاختارت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية عاـ        
مـ المتحدة ألتبنت ا َُٖٗكلكف في عاـ  فاغمب البمدأو يتفؽ مع سف التقاعد في نأل, بداية كبر السف 
شخاص كبار السف عف باقي أليفصؿ شريحة ا كصفوً ( سنو بَٔلمسف ىك مف بمغ )عمر الشخص ا

فئة العمر الثالثة رة لتعريؼ كبار السف )المسف , االكبر سنا , ثيطمقت تسميات كأكقد ,  (ٓ)افالسكشرائح 
مـ المتحدة عمى كفؽ اإلحصائيات لألخير ىك ما تـ استخدامو أليخكخة , كبار السف ( كالمصطمح ا, الش

فأكثر كما اطمؽ مصطمح فئو العمر الرابعة عف  عامان  َٔحيث تـ تعريفيـ االشخاص البالغيف مف العمر 
لكبار تعريفيا في ( WHOالصحة العالمية )منظمة  أفك ,  (ٔ) عامان  َٖاالشخاص الذيف يزيد عمرىـ عف 

كثر كىذه المراحؿ العمرية  )العمر الزمني ( أك  عامان  َٔتبدا مف كىي المرحمة العمرية التي  لكبار السف
                                                           

 . ُّٕنصر بف حماد الجكىرم الفارابي , معجـ الصحاح , بدكف سنة نشر , ص  ابك اسماعيؿ بف (ُ)
 ( .ِٕسكرة ىكد , اآلية  ) (ِ)
 ( .ْٓسكرة الرـك , اآلية ) (ّ)
الجزائرم , رسالة ماجستير , كمية الحقكؽ  القانكفبك باصير احمد , قميؿ سامي , حماية االشخاص المسنيف في   ( ْ)

 .ُٔ, ص  َُِٖكالعمـك السياسية , جامعة محمد الصديؽ بف يحيى , الجزائر , 
 .  ُّبك باصير احمد , قميؿ سامي , مصدر سابؽ , ص  (ٓ)
( , الدكرة الثالثة عشر ٔالمجنة المعنية بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لكبار السف , التعميؽ العاـ رقـ) ( ٔ)
 .ِِ/ُٔٗٗ/E, الكثيقة ُٓٗٗ,
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المسف المتكسط  أما عامان  ٗٔ إلى عامان  َٔم بيف عمر أ(  young oldالمسف الشاب ) إلىتقسـ 
(middle old  بيف عمر )َٕ  أماسنو  ٕٗ  إلىسنو ( المسف الكبيرold old مف عمر )َٖ  إلىسنو 

 .(ُ)اكبر مف ذلؾ 

 الباحثيف في مجاؿ دراسة المسنيف قد حددكا سف الشيخكخة عمى حسب فإف التقسيـفضلن عف ىذا       
و معيار كصفي نإشيخكخة العضكية فساس الأبيكلكجي( ام تحديد كبر السف عمى ما يسمى )العمر ال

ك)العمر االجتماعي ( يعتمد عمى مقياس االدكار في المجتمع , يعتمد عمى اساس المعطيات الحيكية 
( كىك مقياس )العمر النفسيأماعمى ذلؾ ,  بناءن كعلقة المسف باألفراد كمدل تكافقو االجتماعي كتفاعمو 

 . (ِ)ا عنيا كبر السف عمى مدل الخصائص النفسية كالتغيرات في مشاعره كسمككو كمقياس الرض

 التعريف في التشريعات الوطنية  -ب

ل يتعرضكف لو كما يترتب ذأم أف يتكلى حمايتيـ مف رع ىك الضامف لحقكؽ المسنيف كمالمشٌ  فإ       
كدقيؽ  ةكاضح صكرةكبر السف ب القكانيفلصالح الشخص المسف , حيث لـ تعرؼ  كنيةانق ثارو آعمية مف 

نك  ىذه المرحمة العمرية كالحفاظ عمية كرعاية حقكقو كقد كرد  إلى اإلنسافاشارت اليو بتحصيؿ كصكؿ  ماا 
 ذكر كبار السف في عدة تشريعات كطنية . 

لـ يعرؼ كبار السف  ُٖٓٗلسنة  ْكف نظاـ رعاية المسنيف رقـ ناق العراقي كرد في القانكف ففي        
يككف قد أكمؿ الستيف مف العمر بالنسبة  أف(: " ثانيا/ْلكف حدد سف القبكؿ لمسكف في دار الرعاية مادة )

)المعدؿ(  َُِْلسنة  ٗكف التقاعد المكحد رقـ ناق أما , " لإلناثمسة كالخمسيف بالنسبة  لمذككر كالخا
كف التقاعد المكحد الذم حدده السف ناق إلى استنادان  عامان  َٔكمؿ أعرؼ كبير السف ىك كؿ شخص 

كذلؾ في المادة  النظر عف الخدمة صكرة عامة بغضب المكظؼ عمى التقاعد بذلؾ السف حالةإلي القانكن
( ستيف سنة  َٔحدل الحالتيف االتيتيف: أكالن: عند اكمالو )إالتقاعد في  إلىحالة المكظؼ إ( " تتحتـ ُ)

 التقاعد بغض النظر عف مدة خدمتو". إلىية لإلحالة القانكنمف العمر كىك السف 

يقصد بالمسف فالرعاية المجتمعية لممسنيف  أفبش  ََِٕلسنة  ُُرقـ  الككيتي  القانكففي  أما        
يؤمف لنفسو  أف" كؿ ككيتي بمغ الخامسة كستكف مف العمر غير قادر عمى  القانكففي تطبيؽ أحكاـ ىذا 

                                                           
(ُ ) http//www.who. Ageing and health courses .َِِِ/ُ/ُّ. تاريخ الزيارة     

بف زيف فاطمة زىرة  , التكفؿ الصحي باألشخاص المسنيف  , رسالة ماجستير,  كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ,  ( ِ)
 .ُْ,  ص َُِٖجامعة عبد الحميد بف باديس , 



13 
 

ك نتيجة قصكر ا سنو أك جزئيا ما يؤمنو الشخص العادم لنفسو مف ضركرات الحياة الطبيعية بسبب  كميان 
المتعمؽ  ََُِلسنة ( ُِ -َُ)الجزائرم رقـ  القانكفكفي  , (ُ)في قدرات البدنية اك العقمية أك النفسية "

سنة  ٓٔ"عمى كؿ شخص مسف يبمغ مف العمر  القانكفتطبؽ أحكاـ ىذا  أفبحماية األشخاص المسنيف ب
ثى مف حيث بمكغ السف المحدد لكي أناك  ان كىنالؾ تشريعات فرقت بيف المسنيف ككنو ذكر ,  (ِ)فما فكؽ"

 في جنكب إفريقيا ََِٔأكتكبر سنة  ِٗالصادر في  ُّالمسنيف رقـ  كفكقانيعتبر مف كبار السف  
كمؿ الخامسة كالستيف مف العمر أك أكثر كفي حالة المرأة مف اكممت أحيث اعتبركا الرجؿ المسف مف 

  . (ّ)اك اكثر  عاماالستيف 

 التعريف الطبي  -ج 

كبقية الكائنات الحيو تؤدم السمات المميزة  اإلنسافىي مجمكعة مف التغييرات الداخمية في جسـ         
 . (ْ)ت رغيدة ناك أفياء حياتو ك نأل, ليا 

يعتمد بطبيعتو عمى أشخاص آخريف عامٌا قد  ٓٔمف العمر غيبمأم شخص لكبير السف )تعريؼ الباحث 
في مرحمة عمرية  حالة جسدية أك عاطفية أك نفسية مف كالمساعدة اليكمية بسبب لمحصكؿ عمى الرعاية

 ( .بنفسو العنايةييا غير قادر عمى معينة يصبح ف

 الثانيالفرع 

 خصائص كبار السن

سمة بارزة ليذه المرحمة العمرية كمف  تعديلـز مرحمة كبر السف حدكث تغيرات عديدة كالتي         
تمؾ التغيرات ذات طبيعة ثابتة  أفك ,  خلؿ التعرؼ عمى خصائصيا يمكف معرفة طريقة التعامؿ معيـ

                                                           
 . ََِٕلسنة  ُُرقـ  الككيتي  القانكف( مف ُتنظر: المادة ) (ُ)
 حماية االشخاص المسنيف في الجزائر . ََُِديسمبر  ِٗلعاـ  ُِ-َُكف ان( مف قِالمادة ): تنظر (ِ)
كاالقتصاد لمبحكث  القانكفية لحقكؽ المسنيف )دراسة مقارنة( , مجمة القانكند . عمرك طو بدكم محمد , الحماية  ( ّ)

 .  ّّٔ, ص َُِٖ, كمية الحقكؽ , جامعة القاىرة , مصر ,  ُٗية كاالقتصادية , العدد القانكن
ؼ ناصر , الشيخكخة التغيرات البيمكجية في دكؿ مجمس التعاكف , نظره مستقبمية , مف سمسمة د.  فيصؿ عبد المطي( ْ)

, مممكة البحريف  ُ, ط  ٕٗالبحكث في كتاب )حماية كبار السف في عالـ متغير( , سمسمة الدراسات االجتماعية  , العدد 
لمعماؿ كبار السف , مجمة كمية القانكف لمعمـك نقل عف د. صبا نعماف رشيد , الحماية القانكنية . ُّ, ص  َُِّ, 

 . ُّٔ, ص ََِِ, ّّ, العددٗالقانكنية كالسياسية ,المجمد 
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آخر حسب العكامؿ الكراثية كاالجتماعية كالقدرات الجسدية المختمفة كلمعرفة  إلىكلكنيا تتبايف مف شخص 
  :أجؿ كضع برامج ذات طبيعة علجية كقائية للستفادة منياما يتطمبكف مف الحماية كالرعاية كمف 

 أوال : التغيرات الصحية  

ك تغيرات جسدية ك تككف عمى  تماعلمرحمة كبر السف تظير عميو  إلى اإلنسافعندما يصؿ        
ر يكالتغيمي كالتغيير بشكؿ الجسـ مانكعيف التغيرات الخارجية منيا جفاؼ الجمد كتساقط الشعر كالصمع األ

الكظيفي لمجياز العضمي يرافقو ضمكر لمعضلت كضعؼ ككىف في العظاـ ما يتسبب بصعكبة الحركة  
 إلى كأحياناة البصر حاس اففقدكقد تككف التغيرات داخمية كىي األكثر خطكرة في حالة , المركنة  افكفقد

احدل الكميتيف  ءةكفا افكفقدكىذا بدكره يؤثر في التكيؼ مع المحيطيف بو كضعؼ في القمب  العجز الكمي
 .(ُ)مرض الرعاش إلىكاإلصابة في الجياز العصبي كىذه االصابة في الكظائؼ قد تؤدم 

 : التغيرات النفسية ثانيا 

الكراثية  اانكأحيالتأثر بالعكامؿ البيئية مف التغيرات العقمية سمة ظاىرة عند كبار السف بسبب  فإ        
كيبقى , العناد نتيجة التأثيرات النفسية كالعصبية النفسي كضيؽ مف الحياة ك  خفاضناال إلىما يؤدم مٌ 

)الذاكرة الحديثة( القصيرة تبدأ بالتلشي  أما , ) ذاكرة قديمة ( كىي ما تسمى الذاكرة بعيدة المدل لمكبير
 وكاع مف االكتئاب كصعكبة تقبمأنمرض الخرؼ كعدـ القدرة عمى التركيز كاإلصابة ب إلىتؤدم  اانكأحي

 . (ِ)التاـ كرفض الكاقع كصعكبة التكيؼ مع المحيطيف بو عزاؿناال إلىلكضعو الجديد يؤدم ذلؾ 

 ثالثا : التغيرات االجتماعية 

عمى التعايش مع الظركؼ  بسبب عدـ القدرة أماالتاـ عف المجتمع  عزاؿناال إلىيؤدم كبر السف        
حد كبير كيظير الحزف كالفراؽ  إلىاإلصابة باألمراض فتقؿ علقاتو االجتماعية مف ك بسبب أالمحيطة 

زيادة  تدىكر  إلىعدـ امتلؾ عائمة يؤدم  افكأحيالعائمة أك أحد الزكجيف  اففقد أفالكبير في حياتو ك 
 . (ّ)الكفاة المبكرة إلىيؤدم  اانكأحيالصحة كالشعكر باالغتراب االجتماعي 

                                                           
 .ٕٗد. فيصؿ عبد المطيؼ ناصر , مصدر سابؽ , ص  (ُ)
 مسعكد نسيـ , خلؿ عبد الحميد , حماية المسنيف في الفقو اإلسلمي كالتشريع الجزائرم , رسالة ماجستير ,  كمية   (ِ)

 . ٕ, ص  َُِٖالحقكؽ كالسياسة  , الجزائر , 
المجمة االردنية في الدراسات  , رعاية المسنيف في الشريعة االسلمية كالتشريعات الدكلية , ينالكيلسرل زيد  د .   (ّ)

 . ِٕص, َُِٔ, الكؿا العدد , ُِمجمد الاالسلمية , 
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 الثانيالمطمب 

 الدولي  القانونفي  حقوق كبار السن

الدكلي كىي تقع ضمف إطار الحقكؽ  القانكفكبار السف يتمتعكف بمجمكعة مف الحقكؽ في  فإ       
فئة خاصة تتمتع كصفيـ حقكقيـ الخاصة فتككف ب أما, لو حقكؽ أساسية يتمتع بيا  فاسأنالعامة كأم 

كتنفذ بصكرة مباشرة  افسنلإلالحقكؽ المدنية كالسياسية كالتي تثبت  إلىبحقكؽ معينة بيـ كيمكف تقسيميا 
الحقكؽ تتميز كجميع ىذه , تنفذ بصكرة تدريجية  أفكالحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية فيي ممكف 

يتعامؿ معيا  أفكيجب عمى المجتمع الدكلي  ان بعضيمكف تجزئتيا كترتبط مع بعضيا  بككنيا عالمية كال
 تي :اآل بيافكمف ىنا تكجب عمينا   بصكرة متساكية لألفراد جميعان 

 الفرع االول 

 الحقوق المدنية والسياسية

 الحق في الحياة -أوال 
صؿ كؿ الحقكؽ بالنسبة لمجميع كأشارت أو أناألبرز مف بينيا كالحقيقة ك  أىميةىك مف اكثر الحقكؽ        

الدكلي  ( مف العيد ٔكالمادة ),  (ُ)ُْٖٗلعاـ  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعلف( مف ّإليو المادة )
كبار لمحقكؽ المدنية كالسياسية كيعتبر مف الحقكؽ االصمية التي ال يمكف التنازؿ عنيا كيجب حماية حؽ 

 .(ِ)السف في الحياة كالكرامة كاالستقلؿ كعدـ اعتبارىـ عديمي الفائدة

 الحق في الخصوصية   -ثانيا 

تشار ظاىرة العيش أنضمف علقات أسرية خاصة بعد  لكبار السف الحؽ التمتع في العيش         
عطا الخاص كالعمؿ عمى الحفاظ في ما يتعمؽ بأسمكب كنمط حياتيـ ـ ءىـ حرية اتخاذ قراراتيبمفردىـ كا 

ذلؾ  إلىإشارة ك , حتراـ كالتكقير كتككيف االسرة حماية حقيـ في االك  كسمعتيـ لصحية عمى معمكماتيـ ا
مف خطة  (ِٓ,ِٗككذلؾ التكصيات ) ُْٖٗلعاـ  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعلف( مف ُِالمادة )

                                                           
عمى  مافاأللكؿ فرد حؽ في الحياة كالحرية كفى  " ُْٖٗلعاـ اإلنساف العالمي لحقكؽ  اإلعلف( مف ّالمادة ) (ُ)

 شخصو ".
الدكلي , المجمة  القانكفد .عبد القادر محمكد محمد األقرع , حقكؽ كبار السف كآليات حمايتيا في ضكء قكاعد    (ِ)

 . ُُْٔ, ص  ََِِية , القانكنية مجمة متخصصة في الدراسات كالبحكث القانكن
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نظاـ القيـ الثقافية عمى كفؽ مف أجؿ تعزيز األسرة كمساعدتيا ُِٖٗنا الدكلية لمشيخكخة لعاـ يعمؿ في
ية مف اجؿ دعـ ( لجميع الحككمات كالمنظمات غير الحككمِٗفي كؿ مجتمع كتشجع التكصية رقـ )

خاص دعـ لألشألسر ذات الدخؿ المنخفض ك تكفر حماية خاصة بالنسبة لاألسرة التي تأكم كبار السف ك 
يتحمى  أفك  ,(ُ)ك االزكاج المسنيف الذيف يرغبكف في البقاء في منازليـ أالمسنيف سكاء مف يسكنكف كحدىـ 

دعـ الك   كالرعاية الصحية اللزمة الحصكؿ عمى ما يكفي مف الغذاء كالممبس كالماء يةانبإمككبار السف 
تتاح ليـ فرصة لمحصكؿ عمى مصادر الدخؿ كالعيش في بيئة مؤمنة كقابمة التكيؼ مع  أفك  الكامؿ

  .(ِ)يكصي بإبقائيـ في منازليـ ألطكؿ فترة ممكنة أفقدراتيـ ك 

فاالستقلؿ الذاتي قدرة  حيف مترادفيفمصطم الذات كيعد مصطمح االستقللية كاالعتماد عمى          
يسيطر عمى قراراتو التي تؤثر بحياتو بصكرة منفرده مع طمب  أفاالختيار ك كبير السف عمى ممارسة حرية 

و يعيش داخؿ المجتمع دكف مساعدة أنف, االعتماد عمى الذات  أما,  عند الحاجةالمساعدة مف اآلخريف 
 االعتماد عمى الذات أكسع كأشمؿمصطمح  أفألحد كال يخضع لقرارات اآلخريف نتيجة  لطمب المساعدة ف

,  المساعدة تزداد مع التقدـ السف إلىالحاجة  فتسير بشكؿ أفضؿ ألتيـ يجعؿ حيا االستقلؿ الذاتيلكف 
يتخذ  أفة األكلى البعد الفردم كىك قدرة الشخص عمى ثلثة عناصر رئيس إلى افيشير يف يالمعن افىذ

البعد االجتماعي فيك كجكد  أماكالبعد االقتصادم كالمالي كيعني قدرتو عمى كسب الدخؿ  وً القرار بنفس
 . (ّ)مجتمعات مراعية لكبار السف كصديقو ليـ مف أجؿ التصرؼ بصكرة مستقمة 

 الحق في عدم التعرض لمعنف أو االستغالل أو سوء المعاممة                                            -ثالثا  

لعنؼ اك كعدـ تعرضو ألم نكع مف ا ع حقكقوتكجب احتراـ جمي اإلنسافالكرامة المتأصمة في  أف        
 اإلعلف( مف ٓشارت إليو المادة )أك  ,  (ْ) اإلنسافلحقكؽ  تياكاان تعديا أنك التعذيب النفسي كالجسدم 

حقكؽ المدنية ( مف العيد الدكلي الخاص بالٕككذلؾ المادة )  ُْٖٗلعاـ  اإلنسافالعالمي لحقكؽ 

                                                           
الدكرة الثالثة عشر  ( ,ٔالمجنة المعنية بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية ك الثقافية لكبار السف  ,التعميؽ العاـ رقـ ) (ُ)
 . ِِ/ُٔٗٗ/Eالكثيقة  , ُٓٗٗ,

(ِ) United Nations Department of Economic and Social Affairs, Division for Social Policy and 
Ageing ,Report of the Expert Group Meeting "Rights of Older Development Programme on 
Persons" Germany, ََِٗ,p.ِ. 

  ركزا ككرنفيمد  اإلنسافالخبيرة المستقمة المعنية بتمتع المسنيف بجميع حقكؽ  قريراالمـ المتحدة  , الجمعية العامة  , ت (ّ)
 . ّْ/َّ/A/HRC, الكثيقة   َُِٓالدكرة الثلثكف , , 
 .ّٖ, ص ََِٕ, منشكرات الحمبي الحقكقية ,ُالدستكرية , ط تياضمانك  اإلنسافد. سعدم محمد الخطيب , حقكؽ   (ْ) 
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ك أالمخدرات  إلىحيث قد يؤثر عمييـ في سكء التغذية أك قد يمجأ البعض منيـ  ُٔٔٗكالسياسية لعاـ 
قد تعرض لسكء يـ نسبة كبيرة من أفك  االنتحاريةكالميكؿ  الكحكؿ كيككف عرضة لألذل النفسي كاإلىماؿ

  .(ُ) ك دار المسنيف عمى حدا سكاءأـ في دكر الرعاية  الدائمة أفي منازليـ  أفالمعاممة كاإلىماؿ سكاء ك

 الحق بعدم التمييز  -رابعا

في شتى نكاحي الحياة فقد يحصؿ التمييز ضدىـ المسنيف ىك مكر التي يتعرض ليا مف أكثر األ        
 اإلعلف( مف ِالمادة ) كبينت أك الظركؼ االجتماعية كغيرىا اإلعاقة عمى الجنس أك ذلؾ اعتمادان 

حؽ التمتع بجميع الحقكؽ كالحريات  شخصكؿ ل ُٔٔٗ مف العيديف الدكلييف لعاـ  (ِالعالمي كالمادة )
في مدل التغيرات التي  التمييز تجمىك , أك أم كضع آخر المكفك أ العنصرمف سبب دكنما تمييز ب

 كصفيـالبيئية الدكلية بفاقيات تيميشيـ في الكثير مف االت إلىعمييـ مما ادل  تحصؿ في المناخ كتأثيرىا
 . (ِ)سمبيف كمحك مساىماتيـ اإليجابية

 الثانيالفرع  

 والثقافية الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 الحق في الصحة  -أوال  

يتمتع بيا كبار السف كىذا ما أكده عميو التعميؽ  أفيعد مف الحقكؽ الشاممة كالميمة التي يجب         
 أفسأنلكؿ  ان أساسي ان حيث ككنو حق ( لمجنة الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية مف ُْالعاـ رقـ )

الحؽ في الصحة كثيؽ  أفكنلحظ , كيتـ ذلؾ عف طريؽ كضع سياسات صحية كتنفيذ برامج خاصة
األخرل كالحؽ في المسكف أك العمؿ كعدـ التمييز غيرىا مف الحقكؽ فيي  اإلنسافاالرتباط بباقي حقكؽ 

مناسب كالحؽ بمياه شرب آمنة كصرؼ صحي , ال تجزل عف الحؽ في الصحة كتكفير العلج اللـز 
كأعمى مستكيات  القتصادية كاالجتماعية كالثقافيةلمجنة الحقكؽ ا( ُٓحيث أشار ليا التعميؽ العاـ رقـ )

                                                           
ال يجكز إخضاع أحد لمتعذيب كال لممعاممة أك  "ُٔٔٗية لعاـ ( مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسٕالمادة )  (ُ)

ية عمى أك الحاطة بالكرامة. كعمى كجو الخصكص, ال يجكز إجراء أية تجربة طبية أك عمم يةانسإناللالعقكبة القاسية أك 
 .أحد دكف رضاه الحر" 

, الدكرة الثامنة  اإلنسافاالمـ المتحدة , الجمعية العامة , تقرير الخبيرة المستقمة المعنية بتمتع كبار السف بجميع حقكؽ  (ِ) 
 . ّٓ/ْٖ/A/HRC, الكثيقة  َُِِكاالربعكف , 
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( مف خطة عمؿ فيننا الدكلية لمشيخكخة ُٕ-ُ, كما أكدتو التكصيات )(ُ)لجسمية كالعقميةمف الصحة ا
 وليإر كما أشا,كما تضمنو مف مبادئ تكجييية لمحفاظ عمى صحة المسنيف حتى نياية العمر  ُِٖٗلعاـ 

ازدياد األمراض المزمنة كارتفاع العلج في المستشفيات مشكمة ال يمكف علجيا  أف( ٔالعاـ رقـ )التعميؽ 
اؼ اعتبارات ميمة لممحافظة عمى صحة كبار السف األطر تتخذ الدكؿ  أففي الكسائؿ العلجية البد 

كاعتماد أساليب كقائية كصحية مف ناحية الغذاء كالتربية البدنية كعدـ تناكؿ ,  كاستثمار حياة أطكؿ
عادة التأىيؿ ا لمشركبات كعدـ التدخيف كالعمؿ عمى الفحكصات المنتظمة التي تناسب احتياجاتيـ كا 

االستثمارات في مجاؿ الرعاية  خفاضان إلىكالمحافظة عمى القدرات الكظيفية ليـ كىذا بدكره يؤدم 
كتحث الجمعية العامة الدكؿ األعضاء مف أجؿ كضع الخطط كتقييـ  , (ِ)الصحية كالخدمات االجتماعية

السياسات كالبرامج الخاصة بذلؾ ليتمتع كبار السف بأعمى مستكل مف الصحة كالرفاة يمكف بمكغو كالعمؿ 
عمى تطكير خدمات العناية الصحية المقدمة لكبار السف في نطاؽ الرعاية األكلية ضمف النظـ الصحية 

 . (ّ)مة الكطنية القائ

 الحق في التمتع بمستوى معيشي الئق  -ثانيا 

( الذم يتميز باالستقللية لكبار السف ك ُمف مبادئ األمـ المتحدة المرتبطة بكبار السف مبدأ رقـ )       
ما عممت كىذا , ألسرم ككسائؿ العكف الذاتي حصكليـ عمى ما يكفي مف الغذاء كالماء كالممبس كالدعـ ا

كالرعاية  العنايةجؿ أ( مف ِْ -ُٗمف تكصيات )ُِٖٗخكخة لعاـ فيننا الدكلية لمشي عميو خطة عمؿ
تيـ رعايك تدمج ذلؾ في سياساتيا  أفؿ كينبغي عمى الدك , بكبار السف مف الناحية النفسية كاالجتماعية 

الطاقة الكظيفية لكبار السف  إلى تباهناال( مف  ِِالتكصية ) توكما أكدأطكؿ مدة ممكنة في مساكنيـ 
 .(ْ)ألجؿ تكفير بيئة معيشية مناسبة كتسييؿ حركتيـ  كاتصاالتيـ كتكفير كسائؿ النقؿ الملئمة ليـ 

 

                                                           
 , ََِِجامعة بابؿ , , القانكفاطركحة دكتكراه , كمية   في المياه, اإلنسافالحماية الدكلية لحؽ   بيداء عمي كلي عمي , (ُ)

 .ُُِص
التعميؽ العاـ رقـ ,  ُٓٗٗالدكرة الثالثة عشر ,  المجنة المعنية بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية ك الثقافية لكبار السف , (ِ)
 . ِِ/ُٔٗٗ/E( , الكثيقة ٔ)
,  َُِٓالدكرة التاسعة ك الستكف , , ة لمشيخكخة الثاني, متابعة الجمعية العالمية األمـ المتحدة , الجمعية العامة   (ّ)

 .  ُْٔ/ٗٔ/A/RESالكثيقة
الدكلي  القانكفالمحامي كساـ حساـ الديف االحمد , حماية حقكؽ كبار السف في ضكء احكاـ الشريعة االسلمية ك  ( ْ)

 . ُُٗ, ص  َُِٔكاالقتصاد , الرياض ,  القانكف, مكتبة  ُكالتشريعات الكطنية الخميجية , ط
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 الحياة الثقافية   المشاركة فيحق   -ثالثا  

كألىميتو الكبيرة في حياة  اإلنسافية لمفرد كأشارت لو الصككؾ الدكلية لحقكؽ األساسمف الحقكؽ        
المساىمة بتقدـ المجتمع كالعمؿ عمى زيادة كتعزيز صكرتيـ اإليجابية كتعزيز دكرىـ في في كبار السف 

( مف ُٓ, ُّ) كادالمك ,  ُْٖٗالعالمي لعاـ  اإلعلف( مف ٔالمادة) رة كالمجتمع كلقد نصت عميواألس
التمتع كؿ فرد الحؽ في ل أفب ُٔٔٗكاالجتماعية كالثقافية لعاـ العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية 

تاحة ما ك بالتقدـ العممي كفكائده  ينطبؽ ىذا الحاؿ عمى المسنيف حيث االستفادة مف البرامج التعميمية كا 
مف التطكر التكنمكجي يستفادكا  أفيمكف ك ,  يتمتعكف بو مف الخبرات كالمعمكمات كنقميا لألجياؿ الشابة

طريؽ حقيـ باستخراج البطاقة الذكية ليـ كمستند رسمي يتضمف معمكمات عنيـ ككذلؾ حصكليـ عف 
 .   عمى التسييلت في الخدمات كافة

 يبقكا مندمجيفل (ٕ) أبكبار السف كخاصة المبد يؤخذ بنظر االعتبار مبادئ األمـ المتحدة المتعمقةك        
( عمى ُٔ) أى حقكقيـ كأكد المبديشارككا في تنفيذ تمؾ السياسات التي تؤثر مباشرة عم أففي المجتمع ك 

للستفادة مف جميع  ةكالتعميمي ةكالركحي ةمجتمع الثقافياالستفادة مف كافة مكارد ال يوانإمكيتاح ليـ  أف
لمتربية كالتعميـ كالثقافة كيدخؿ في ىذا اإلطار ما أشارت إليو منظمة األمـ المتحدة ,  (ُ)مكارد المجتمع
التعميـ مدل الحياة كالذم يشمؿ برامج غير رسمية كاجتماعيو كترفييية لكبار السف مف  أفاليكنسكك بش

 .(ِ)أجؿ االعتماد عمى الذات كالشعكر المحمي بالمسؤكلية تجاه ىذه الفئة 

 الحق في العمل  -رابعا 

كيدخؿ ضمف  اإلنسافمف الحقكؽ التي نصت عمييا اتفاقيات الدكلية المتعددة الخاصة بحقكؽ       
كبذلؾ يتطمب مف الدكؿ كافة , كالعدالة االجتماعية  اإلنسافتحقيؽ التنمية الشاممة لمبشر كيرتبط  بكرامة 

ميـ ضمف بيئة يتـ عم أفاالعتراؼ بحؽ كبار السف في العمؿ كمنع التمييز ضدىـ عمى أساس السف ك 
الدكلي ( مف العيد ٔة في المادة )اإليجابي العلماتكغير ذلؾ مف  آمنة كالتزاميـ بالمكاعيد كجكدة العمؿ

االمـ  نصت عميو الذم المشاركة كىذا يتفؽ مع مبدأ ُٔٔٗاالجتماعية كالثقافية لعاـ لمحقكؽ االقتصادية ك 
يمكا يس أفبقاء كبار السف مندمجيف في المجتمع ك تعني ك ,  ُُٗٗ( لعاـ ْٕفي جمستيا رقـ )المتحدة 

                                                           
الحضارية في رعاية المسنيف في ضكء التشريع اإلسلمي كالمكاثيؽ الدكلية , مجمة تاريخ العمـك  , القيـ ,  ـانغعمي    (ُ)

 . َّٓص,  َُِٕالجزائر, جامعة بآتنا , ,  ٔالعدد 
 . ُْٗٔص مصدر سابؽ , د .عبد القادر محمكد محمد األقرع ,    ( ِ)
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صياغة كتنفيذ السياسات التي ليا تأثير كبير عمى رفاىيتيـ كيقدمكا لألجياؿ كؿ ما تعممكه مف معارؼ  في
كتشكيؿ  تيـاماكاىتمكميارات لتقديـ الخدمة لممجتمع كالعمؿ كمتطكعيف في أعماؿ تتناسب مع قدراتيـ 

  . (ُ) التجمعات كالنقابات كتشكيؿ الحركات أك الركابط الخاصة بيـ 
كبار السف مف  يوانيعكحماية مف األقصاء االجتماعي كالعزلة كما  ضمافالمشاركة ىي  فا  ك        

 لمعمر أمر أساسيتييئة بيئة مناسبة  أفيـ عبئ اجتماعي كالمستفيدكف السمبيكف ك أنمعتقدات راسخة 
 كيمثمكف كالعمرانيةة ريالمشاركة الفعالة في صنع القرارات المرتبطة بالتنمية الحضا فيىـ استمرار  ضمافل

الحفاظ النمط السمبي كالتقميؿ مف دكر كبار  أفك , المستغمة كمكجييف كجيات فاعمة ثركة المجتمع غير
و أنف التاليكب اإلعاقةك  تاجيةناإلالشيخكخة ىي عدـ  عدٌ اتيـ المتعددة في المجتمع ك السف كتجاىؿ مساىم

 . (ِ)كيعززه بما في ذلؾ مف خلؿ تزكيدىـ بخدمات أقؿ كأقؿ جكدةيـ ضفي الشرعية عمى تيميشي

كتعميـ  اإلنسافيتمتع كبار السف بجميع الحقكؽ  أف اإلنسافتقرير االمـ المتحدة لحقكؽ  ككرد في        
يتاح  أفك ,  (ّ)مراعاة حقكقيـ في التنمية كفي استراتيجيات الحد مف الفقر كتشجيعيـ كدمجيـ اجتماعيا 

كاتخاذ التدابير اللزمة لذلؾ ك تكفير بحرية كضمف شركط عادلة كمرضية لكؿ شخص الحؽ في العمؿ 
كحريتو في  حماية الفردآمنة تضمف اؼ ضمف شركط األطر برامج التكجيو كالتدريب مف قبؿ الدكؿ 

كالحصكؿ عمى أجر متساكم يكفؿ لو كألسرتو العيش بكرامة كىذا ما اكدتو االنضماـ الى النقابات 
( مف االتفاقية الدكلية الخاصة بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية  ك ٕ)المادة الدساتير الكطنية ك 

 .(ْ)ُْٖٗلعاـ  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعلف( مف ِّ)المادة 

 االجتماعي  الضمانالحق في  -خامسا  

مستكل أعمى مف الرفاىية كتحسيف نكعية  ضمافلمحؽ في البقاء مف أجؿ  ان مرادفالحؽ يعد ىذا         
خفض أنو كؿ ما تقدـ السف نأل, الحياة بما يتماشى مع التنمية االجتماعية كاالقتصادية كالتقدـ في السف 

                                                           
, مجمة المستنصرية القانكف الدكلي كالتشريع الجزائرم ية لألشخاص المسنيف في القانكند . بف عيسى أحمد ,الحماية    (ُ)

 . ُِْ, ص  ٔلمدراسات العربية كالدكلية  , العدد 
 (ِ) Nena Georgantzi, The European Union’s Approach towards Ageism, International 
Perspectives on Aging, Volume ُٗ, Chapter ُِ,َُِٕ,p.ِّٓ.                                                                                                                                                                                                                                        

الدكرة الحادية ,  اإلنسافلتقرير السنكم لمفكض االمـ المتحدة السامية لحقكؽ ااألمـ المتحدة  , الجمعية العامة  ,  ( ّ)
 . ِّ/ُْ/A/HRC, الكثيقة  َُِٗكاالربعكف , 

دار   , ُالدكلي كالشريعة اإلسلمية  , ط القانكفية في األساسكحريات  اإلنسافد . جابر إبراىيـ الراكم  , حقكؽ   (ْ)
 . ُٖٕ, ص  ُُٗٗ,   افعم ,نشر كائؿ لم
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  اإلنسافو يرتبط بكرامة نألمستكل معيشي الئؽ ليـ  ضمافيككف  أفكبذلؾ يجب , مستكل الدخؿ 
حيث أشارت  اإلنسافية لحقكؽ األساسو حؽ ثابت في العديد مف الصككؾ الدكلية أنك كافة مراحؿ العمر ب

( مف العيد ُُ-ٗككذلؾ المادة ),  ُْٖٗلعاـ  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعلف( مف ِِإليو المادة )
مف أجؿ تحقيؽ سبؿ العيش الكفيمة ُٔٔٗالدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لعاـ 

 االجتماعي .  الضمافكحؽ كبار السف في 

 الحق في الحياة االسرية  -سادسا 
ية لممجتمع األساسأكدت اغمب المكاثيؽ الدكلية عمى حؽ األفراد في الرعاية األسرية باعتبارىا الكحدة       

العالمي  اإلعلف( مف ُٔ( مف المادة )ّالفقرة ) تة مف قبؿ المجتمع كالدكلة ك إشار كلمفرد حؽ الحماي
العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية  ( مفَُ( مف المادة )ُ, كالفقرة )(ُ)اإلنسافلحقكؽ 

  يا تشمؿ حؽ كبار السفأنف التاليكبفقد كردت الحماية بصكرة عامة ُٔٔٗكاالجتماعية كالثقافية لعاـ 
التي أكدت عمى ضركرة ُِٖٗينا الدكلية لعاـي( مف خطة عمؿ فِٗ, ِٓكما أشارت إليو تكصية ) 

عمى دكر  ك شددت, الثقافية لتمبي حاجات كبار السف  تكفير دعـ كحماية األسرة كفقا لقيـ المجتمع
شاء ىيئات اجتماعية لتقديـ الدعـ األسرم لألسر التي تأكم كبير السف نإجؿ أالحككمات كالمنظمات مف 

يستفاد كبار السف  أفينبغي , ك الدخؿ لدييـ  انخفاضلمف يقاسكف  لدييا كتكفير دخؿ مساعد ليـ خاصة
ف المستكيات االستفادة مك صكؿ عمى الرعاية الصحية الح يةانإمكتتاح ليـ  أفمف رعاية كحماية األسرة ك 

كينبغي أف تتاح ليـ , ية القانكنكتعزيز استقلليـ كاستفادتيـ مف الخدمات االجتماعية ك  منيا  الملئمة
كتؤمف ليـ أمكانية الحصكؿ عمى الرعاية األسرية كاستعادة المستكل األمثؿ مف السلمة الذىنية كالعاطفية 

 مان الز  فاالجمعية العامة تحتؿ مركز متميز في األمـ المتحدة كك أفآمنة ك  يةانسإنالحماية كالتأىيؿ في بيئة 
األسرية إطلؽ مجمكعة مف المبادئ منيا الرعاية  إلىتعالج مساعدة كبار السف كبذلؾ بادرت  أفعمييا 
 .(ِ)كنية ليـ ناكجكد إطار حماية ق إلىالعالـ كأدركت الحاجة الممحة  افسكآمنة بسرعة شيخكخة  أفبعد 
 
 
 

                                                           
يةي األساس" األسرةي ىي الخميةي الطبيعيةي ك  ُْٖٗمف اإلعلف العالمي لحقكؽ األنساف لعاـ  (ُٔ( مف المادة )ّالفقرة ) (ُ) 

 . المجتمع كالدكلة "في المجتمع, كليا حؽُّ التمتُّع بحماية 
,  ٗٔسمسمة الدراسات االجتماعية .العدد  لمكبار السف في دكؿ مجمس التعاكف ,ية القانكنالحماية  يكسؼ إلياس , . د (ِ)

 . ٕٕص  ,َُِِالبحريف , 
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 الثانيالمبحث 

 الحماية الدولية لكبار السنأسباب 

 إلىيـ يختمفكف عف الباقيف كيحتاجكف ما يتميز بو كبار السف مف خصائص معينة تجعم فإ         
تتكفر ليـ رعاية تتناسب مع احتياجاتيـ المتعددة  أفك مف الضركرم , رعاية خاصة كمما تقدـ بيـ العمر 

نامية ال فاال سيما في البمدك ي مف امراض كثيرة نانسبة كبيرة منيـ تشعر بالخكؼ كالكحدة كتع أفك 
بيـ بصكرة خاصة عمى  لعنايةالبد مف ا فافك, فسيـ أنالدخؿ لعدـ كجكد كفاية مادية إلعالة  خفاضانك 

لذلؾ تطمب تدخؿ الجيات المسؤكلة نتيجة ما يتعرضكف لو مف اساءات , المستكل العالمي كالكطني 
شكاؿ نبحث في االكؿ امطمبيف  إلى بحثقسـ ىذا الممتعددة ضمف محيطيـ الذم يتكاجدكف فيو كعميو سن

 الحماية ليـ كذلؾ فيما يمي :مبررات  سنتعرؼ عمىف الثاني مطمبال أماكبار السف  ساءة المكجيةاإل

 المطمب االول

 لكبار السن ةاشكال االساءة الموجي

بازدياد اعداد المسنيف كسيككف ليذا التحكؿ  السكانيةشيد العالـ تحكآل جذريا في التركيبة       
مكارد  إلىمنيـ ال يستطيع الكصكؿ  ان كثير  أفك , المجتمع تقريبا  بانجك الديمكغرافي تأثير عمى جميع 
أشكاؿ متعددة مف اإلساءة  إلىالفقيرة كالمتكسطة الدخؿ كما يتعرضكا  افالبمدالحياة الضركرية خاصة في 

 ف حاالت اإلساءة  تصدر مف مسؤكليكالغالبية م, التيميش مف قبؿ المقربيف كأفراد المجتمع  اانكأحي
التدريب كالرعاية اللزمة كعدـ  إلىالرعاية أك مف يقكـ بخدمة كبير السف نتيجة لكثرة المسؤكلية كافتقارىـ 

االعتداء الجسدم ك عمى عمى ذلؾ سنتعرؼ  بناءن األشراؼ المستمر عمييـ مف قبؿ الجيات المعنية 
 تي :ليـ كاآل ساءة االجتماعية كاالقتصاديةاإلسنكضح  الثانيالفرع  أماكؿ في الفرع األ اإلىماؿ

 الفرع األول

 االعتداء الجسدي و اإلىمال

ك أر مثؿ الدفع تعددت أشكاؿ اإلساءة فقد يككف االعتداء الجسدم عف طريؽ الحاؽ الضر           
ك أتقصير في النظافة الشخصية لممسف التسبب فيما يؤثر عمى جسد مف حركؽ أك كسكر في العظاـ ك 

األذل النفسي كالصراخ  أما,  االغتصاب إلىيصؿ  كأحياناالقكة اعتداء جنسي كيككف باستخداـ التيديد ك 
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 أفكفي ىذا الش, المستمرة عمى كرامتو  كاإلىانةية كاالعتداء عمى الضحية بالكممات اإلنسانكالتجريد مف 
كبار السف يتعرضكف لكثير مف صكر االساءة  أفأكد  اإلنسافصدر تقرير مفكضية األمـ المتحدة لحقكؽ 

المسف عف المجتمع  انفصاؿكيترتب عمى االساءة المتكررة مخاطر , كالتمييز كغيرىا مف االعتداءات 
  الكحكؿ كالمخدرات كاكثر العنؼ  يمارس عمى  النساء فادمإمستكل  إلىكاالضطراب النفسي كيصؿ 

 .(1) اإلنسافكيعد جميعو مف صكر العنؼ ضد حقكؽ 

ىك عمل فريدا كمكرر اك امتناعا عف اتخاذ  "كتعرؼ منظمة الصحة العالمية ايذاء المسنيف        
تعميا الثقة ما يتسبب في إلحاؽ ضرر أك كرب  أفالتدابير المناسبة كيحدث ضمف أم علقة يتكقع 

كيشمؿ اإليذاء الجسدم كالجنسي   اإلنسافلحقكؽ  تياكاانبالشخص المسف كيككف ىذا النكع مف العنؼ 
 . (ِ)"االحتراـ بشكؿ كبير افكفقدكالنفسي كالمادم كالتخمي 

االىماؿ مف  يعانكف حيثاإلعاقة خاصة ذكم ك التحديات التي تعرض ليا كبار السف  مفك             
كالعنؼ كاالساءة مف قبؿ البعض مف مقدمي الخدمات في البيئة المؤسساتية كفي المستشفيات كدكر 

العديد  أف إلىإشارة  إذما أكده تقرير االمـ المتحدة  كىذا, فسيـ أنالرعاية أيضا كالبعض مف أفراد األسرة 
عدـ  إلىالكفيات بينيـ  باإلضافة  إلىمف اإلىماؿ مف قبؿ أفراد أسرىـ كىذا يؤدم  يعانكفمف كبار السف 

           . (3)ف منيـك ؾ الحاالت التي يتعرض ليا الكثير كجكد إحصائيات دقيقة لمبلغات المقدمة عف تم

داخؿ ىماؿ ما حدث في ايطاليا قد عثر عمى امرأة مسنة متحممة عمى كرسييا كمثاؿ عمى اإل       
تشار أنيا غادرت المنزؿ منذ سنتيف كنصؼ مع أن ياانجير يعتقد  فامنزليا بعد عاميف عمى كفاتيا حيث ك

مف  فاما حدث لمسيدة لمارينيل بيرتيا  ييز الضمائر كك أفكزيرة الصحة  إذ عٌدت (ُٗككفيد )كباء 
فة تتكسع علقات الجميع بركابط المجتمع مف االل أفك , يتذكرىا كىي عمى قيد الحياة  أف كاجب المجتمع

 ٕٓ% ممف اعمارىـ تزيد عف َْيبقى كحيدا حيث يعيش نحك  أفحد كرعاية كبار السف كال ينبغي أل
          . (ْ)بمفردىـ في ايطاليا 

                                                           
( (ُ www.who.int/ar/news-room/fact- sheets/detail/elder     تاريخ , المسنيف ايذاء العالمية الصحة منظمة 

َِِِ /ِ/ٔ الزيارة  
(ِ)  ar /  elder -abuse /projects/ageing   / int .who .www//http: العالمية  منظمة الصحة               

.َِِِ/ِ/ٔزيارة حياة , تاريخ ال,الشيخكخة كمجرل ال  
, الكثيقة  َُِٗالدكرة الرابعة كالسبعكف , , ة لمشيخكخة الثانيالجمعية العامة , متابعة الجمعية العالمية األمـ المتحدة ,   (ّ)

A/ْٕ/ُِٓ . 
(ْ)  www.mc-doualiya.comَِِِ/ِ/ٗ تاريخ الزيارة. 
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األسرة ك مسؤكلي الرعاية بمكاقع التكاصؿ  شغاؿنالكاع االساءة أنمف  ان كأضافت التكنكلكجيا نكع      
كشعكر كبار السف بالعزلة كالكحدة داخؿ اسرىـ اك دكر الرعاية االجتماعية , كما أشارت إليو الخبيرة 

لتكنمكجي كالركبكتات لمساعدة كبار أاستخداـ كسائؿ التكاصؿ  انيةإلمكالمستقؿ المعنية بشؤكف كبار السف 
تككف متاحة بأسعار مناسبة مع التأكيد  أفاية الصحية كاالجتماعية ك السف كدمجيا في خدمات الحم
تاحة المجاؿ  اإلنسافحقكؽ  تياؾانشاء االليات لمرصد كالمراقبة لمنع نا  المحافظة عمى الرعاية التقميدية ك  كا 

 . (ُ) العمكـ كالتكنكلكجيا كتبادؿ المعارؼ إلىليـ لمكصكؿ 

 كبار حقكؽمريكية لاأل تفاقيةالا إلى انضمتحد الدكؿ التي ككنيا أبالرغـ مف  رجنتيفاألفي  أما       
 في السف بكبار المرتبطة تياكاتناال تصديؽمف  الرغـفقد بينت احدل الدراسات عمى  َُِٓ لعاـ السف
يداعو الكثير منيـ تـ قبكليـ  أفك  ياتاناإلمك لقمة العناية يتمقكف ال يـمن كبيرة نسبة أفاال ,  الرعاية دكر كا 

بصكرة قسريو مف قبؿ اسرىـ لمحصكؿ عمى ممتمكاتيـ كخاصة مف قبؿ الفئة الشابة , لمحدكدية حصكليـ 
مف  سببعمى السكف جعميـ يقدمكف عمى انتزاعو مف كبير السف بإيداعو في دكر الرعاية , كقد يككف ب

 فشؿكالسبب   مكافقتيـ بدكف الدار في لقبكليـ كاألسرة الرعاية دكر مسؤكلي بيفما  التكاطؤ تـكي التشرد
 تطبيؽ في المحدكدة تاقدر الك  كبار السف  لحماية المناسبة يةالقانكن األطر تطكير في الدكلة مؤسسات
 .(ِ)بحمايتيـ ةتعمقالم اتالضمان

العديد مف النظـ الصحية لـ تكف مؤىمة بصكرة كافية لتمبية االحتياجات المتزايدة بتسارع  أفك       
كبر السف  أفالرعاية المتخصصة كالكقائية كخاصة  إلىفي العالـ كمدل الحاجة  تشارىاانك الشيخكخة 

تمييز ساس المعاممتيـ عمى أ إلىحدكث العديد مف المشكلت الصحية كالنفسية باإلضافة  إلىيؤدم 
صاؼ كالتماسؾ بيف افراد المجتمع الذم نمما يؤثر عمى حياتيـ كعمى تحقيؽ األكاإلقصاء الجماعي 

كفي ىذا , (ّ)الخاصة بكبار السف  اإلنسافينسجـ بتقدير أعماؿ االفراد فييا كىذا بدكره يؤثر عمى حقكؽ 

                                                           
ماغدالينا سيبكلفيدا , ألة حقكؽ اإلنساف كالفقر المدقعاالمـ المتحدة ,الجمعية العامة , تقرير الخبيرة المستقمة المعنية بمس (ُ)

 .  ِّ/ُْ/A, الكثيقة َُِٗالدكرة الحادية كاالربعكف , , كارمكنا 
)ِ)D. Peter Lloyd Sherlock, Bridget Penhale, Nelida Redondo, Department of Health 
Research,SIDOM Foundation, Buenos Aires,Argentina Research Article, The Admission of 
Older People Into Residential Care Homes in Argentina, Coercion and Human Rights Abuse 
,َُِٖ ,P.ُِٔ-ُٕٔ . 

الدكرة الخامسة ,  لمشيخكخة  ةالثاني العالمية الجمعية السف لكبار الدكلية السنة متابعةاالمـ المتحدة ,الجمعية العامة ,  ( ّ)
 ُِٖ/ٕٓ/A,  الكثيقة ََِِكالسبعكف , 
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 ِٓالمؤرخ في  (ُّ- ٓٔ)العالمية قرار منظمة الصحةالصدد نذكر قرارات منظمة الصحة العالمية 
 .  (ُ)تدعيـ سياسات خاصة باألمراض غير السارية لتعزيز نشاطيـ في مرحمة الشيخكخة ل  َُِِأيار

 الثانيالفرع 

 االساءة االجتماعية واالقتصادية

ليا تأثير عمى  فانتيجة الزدياد اعداد المسنيف ك  السكانيةالتغيرات التي طرأت في التركيبة  فإ        
كثر, يعيش أك  عامان  َٔعمارىـ بمغت أكيكجد بالفعؿ اكثر مف مميار شخص المجتمع تقريبا  بانجك جميع 

مكارد الحياة  إلىك متكسطة الدخؿ كال يستطيع الكثير منيـ الكصكؿ أمنخفضة  افالبمدمعظميـ  في 
القدرات ضعؼ مف كذلؾ بسبب  تعرضيـ لإلساءة االجتماعية كاالقتصادية  إلىدل أما الضركرية مٌ 

جراء البحكث كالعمؿ عمى جمع ال ات بيانالكطنية مف أجؿ تحديد االحتياجات كتعزيز المؤسسات كا 
  . (ِ)كتحميميا كتدريب العامميف المتخصصيف ك تحسيف جكدة الحياة الخاصة بيـ

االجتماعي قصص كثيرة عف  كفي العراؽ مف خلؿ ما تـ تداكلو عبر الكثير مف مكاقع التكاصؿ       
 إحصائياتفي عمى نيف ليـ كما كشفو مجمس القضاء األكعدـ كفاية دكر المس باءىـآعف  بناءتخمي األ

لعاـ  ُِٗٗ إلىبتعنيؼ كبار السف كصمت  عدد القضايا الخاصة  أفسرم في العراؽ العنؼ األ
لئقة كالفقر كتعدد األمراض المزمنة كالعديد مف القضايا التي تكاجو الغير . كالظركؼ المعيشية (ّ)ََِِ

كبار السف بصكرة يكمية ككجكد الفكارؽ في الخدمات المقدمة بيف الريؼ كالمدينة كاألحياء الفقيرة داخؿ 
المدف ىي مف أىـ التحديات التي تكاجييـ كقمة الخدمات الصحية كاالجتماعية كالتمييز ضد المسنيف في 

العديد مف الشكاكم المقدمة مف كبار السف بخصكص فرص العمؿ كصعكبة  فإذ إالت العمؿ حا
 .  (ْ) اإلنسافالحصكؿ عمييا بسبب كبر السف كىذا أثر عمى التمتع بجميع حقكؽ 

يعني عدـ الحاجة  بالحياة مف قبؿ كبار السف ال العنايةكقمة  االستقرار االقتصادم  عداـانأف ك           
البد مف الجيات المسؤكلة متمثمة  فاالمعيف ليـ ك افكفقدالرعاية الطبية  إلىزيادة الحاجة مع لدييـ لمماؿ 

                                                           
 REC .//َُِِ/ٓٔ, الكثيقة  َُِِمنظمة الصحة العالمية , الدكرة الخامسة كالستكف ,  (ُ)
, الكثيقة  َُِٖالدكرة الثالثة كالسبعكف , , ة لمشيخكخة الثانيمتابعة الجمعية العالمية األمـ المتحدة , الجمعية العامة ,   (ِ)

A/RES/ّٕ/ُّْ . 
(ّ) https://www.hjc.iq/news .  َِِِ/ِ/ٓتاريخ الزيارة  مجمس القضاء االعمى , . 

,  ُٓٗٗالدكرة الثالثة عشر ,  ( ,ٔكالثقافية , التعميؽ العاـ رقـ )المجنة المعنية بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية  (ْ)
 . ِِ/ُٔٗٗ/Eالكثيقة 
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تكفر ما يحتاجكنو كمكاطنيف قدمكا الكثير في فترات شباب كزيادة احتياجاتيـ الطبية  أففي الدكلة 
يـ أعباء عمى المجتمع كمنيـ أنزيادة التخكؼ ك القمؽ لدييـ ك إحساسيـ ب إلىما يؤدم بدكره كالغذائية مٌ 

يمتمكف  مصدر دخؿ  فترة حياة أطكؿ مف الرجاؿ كالغالبية  ال يف عمى األغمب يعشف  نالنساء خاصة أل
عديدة  بانجك ما يؤثر عمى ضعؼ القدرة الشرائية كعدـ تمبية  متطمبات الحياة مٌ  إلىدل  أثابت ىذا كمو 

 . (ُ) ظيكر العديد مف المشكلت بالنسبة لممسف ك اضطرابات كتدىكر في أحكالو إلىمف حياتيـ كيؤدم 
مف حيث إدارة أمكاؿ كبير السف بصكر  تشارناالت مشكمة كاسعة أصبحساءة المالية إلكصكر ا         

مف قبؿ أقاربو أك المسؤكليف عف رعايتو مف أجؿ الحصكؿ عمى مكاسب مالية  كنيةانقغير أخلقية كغير 
مف  وانبحرمك يككف أالرغـ مف المقدرة المالية لممسف كعدـ تقديـ ما يحتاجو مف غذاء أك كساء عمى 

الخدمات كالحاجات الضركرية الستمرار الحياة كالكثير منيـ يشعركف بالخجؿ مف اإلبلغ عف سكء 
 تماعلك خكفا مف رجكع المعتدم عمييـ باإلساءة أك تكرارىا كيمكف معرفة ذلؾ مف خلؿ المعاممة أ

 .(ِ)  كعدـ الحديث عزاؿنكاالجسدية اخرل  تماعلالقمؽ كالعنؼ أك الكدمات كالحركؽ أك 

 هحيث حسب ما تـ إحصاء اية االجتماعيةكتعد المعاشات التقاعدية لممسف ىي مف أكثر أشكاؿ الحم      
% مف األشخاص الذيف بمغكا سف التقاعد يحظكف بمعاش تقاعدم كىذا يعد تقدـ كبير كارتقاء ٖٔنسبة 

ية القانكنطية تكجو إيجابي في التغخيرة ك عدية في العقكد األفي الطاقة التي تغطي نظاـ المعاشات التقا
المعاشات كمعدالت  أففنجد التفاكت ما بيف الدكؿ استمرار كجكد االختلفات ك  إلىاإلشارة مع كالفعمية 

إفريقيا  كلكف في بعض الدكؿ%  ََُما يقارب  إلىكتصؿ  افالبمدالتغطية تككف مرتفعة في بعض 
نسبة مف يحصمكف %  ٕ.ِِ إلىاؿ تصؿ جنكب الصحراء الكبرل ككذلؾ في جنكب آسيا عمى سبيؿ المث

 . (ّ)كاع المشاكؿ االقتصادية التي يتعرض ليا كبار السف أنعمى المعاشات كىذا بحد ذاتو يعتبر مف 

كما أشار إليو األميف العاـ لألمـ المتحدة مف أكثر التحديات التي تكاجو كبار السف ىك الفقر         
كظركؼ المعيشية الصعبة كصعكبة الحصكؿ عمى مياه الشرب المأمكنة كالتكفؿ باألدكية كالعلجات كىذا 

                                                           

,  َِِِالدكرة السادسة كالسبعكف , , ة لمشيخكخة الثانياالمـ المتحدة , الجمعية العامة, متابعة الجمعية العالمية  ُ)) 
 .ُٕٓ/ٕٔ/Aالكثيقة  

ية القانكنكاالقتصاد لمبحكث  القانكف, مجمة  (دراسة مقارنة)ية لحقكؽ المسنيف  القانكن, الحماية د. عمرك طو بدكم    (ِ)
 .َْْ-ََْ, ص َُِٖ, جامعة القاىرة , مصر ,  ُٗكاالقتصادية , العدد 

الدكرة الخامسة , ة  لمشيخكخة الثانيمتابعة السنة الدكلية لكبار السف الجمعية العالمية األمـ المتحدة , الجمعية العامة ,  ( ّ)
 . ُِٖ/ٕٓ/A الكثيقة,  ََِِكالسبعكف , 
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المستكل المعيشي فضلن عف  التي يكاجييا كبار السف يكميان  اإلنسافلحقكؽ  تياكاانمف اكثر االمكر 
 . (ُ)الكثير منيـ يضطمعكف بإعالة أفراد أسرىـ أفمع الشرائح األخرل ك  المتدني لمعديد منيـ قياسان 

 أفأكضحت  إذ ة لمشيخكخةالثانيفي متابعة الجمعية العالمية األمـ المتحدة  ما أكدتو تقارير كىذا         
مف الحياة الكريمة كىـ مف أكثر الفئات عرضة  افكالحرمكبار السف الكثير منيـ يعيش في حالة الفقر 

ـ كبار السف لمتخمص مف عدـ أماكخاصة مع محدكدية الخيارات المقدمة , في الفقر المدقع  حدارناال إلى
األمف االقتصادم كىذا ما أكدتو اإلحصاءات تزداد حالة الفقر كؿ ما تقدـ  الشخص في السف كخاصة 

 اتيـ قياسان مدخر  افلفقدرضو عفيـ أقؿ قدرة عمى العمؿ كاكثر  عاما َٖبالنسبة لمكبار السف مف يبمغكف 
كخاصة مع االرتفاع , كالخدمات الشخصية طكيمة األجؿ مع تزايد احتياجاتيـ مف الخدمات الصحية 

كخاصة  يـحمكؿ الملئمة بالنسبة ل, كألجؿ مكاجية ىذه المشكلت تكفير ال الكاضح ليـ في الدكؿ النامية
صدار تشريعات لتأميف , الكثير منيـ تككف لديو القدرة عمى العمؿ لفترة طكيمة  أفيعيمكف عكائميـ ك  ممف كا 

جر كمكافأة آلقاء ف المعيشة كاالستفادة مف خبراتيـ لمقياـ بأعماؿ تتناسب مع قدراتيـ البدنية الحد األدنى م
حماية المسف مف التعب عمى العكس  يؤدم  دالتقاعد ال يع أفكتحسيف نظرة المجتمع في ,  (ِ)مرضية 

 . (ّ)و عالة عمى غيرهأنيشعر باليأس كاإلحساس المستمر لديو ب أف

 الثانيالمطمب 

 كبار السنلحقوق الحماية  مبررات

لممسنيف قد تككف  اةانكالمعمف المعضلت  تعد الشيخكخة امتداد لمراحؿ عمرية تسبقيا كما تمتاز بو        
كبسبب ضعؼ قدراتيـ في العمؿ ككذلؾ قمة مناعتيـ    اانأحيبداية لمشكلت اجتماعية كنفسية كحتى أسرية 

مف المجتمع ليـ دكر كبير كجيكد كفضؿ في ازدىاره كتطكره لذلؾ البد  ان جزء كفدٌ يـ يعنمف األمراض كأل
طمب في ي ليـ داخؿ المجتمع ليذا سنبحث ىذا المالقانكنخاصة لحمايتيـ بتكفير الدعـ  مبرراتمف كجكد 

 :تي كاآل فيكاالجتماعية كاقتصادية  ممبرراتل الثانيالفرع  أماية القانكن مبرراتفرعيف خصصنا االكؿ لم
                                                           

عف مسألة إعماؿ الحقكؽ  اإلنسافالجمعية العامة , تقرير مفكضة األمـ المتحدة السامية لحقكؽ االمـ المتحدة ,  (ُ)
 . ُّٕ/ٔٔ/Aلكثيقة , ا َُُِالدكرة السادسة كالستكف , ,  افالبمداالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية في جميع 

الكثيقة ,  َُِٕة كالسبعكف , الثانيالدكرة ,  اإلنسافالجمعية العامة ,  تنفيذ الصككؾ المتعمقة بحقكؽ االمـ المتحدة ,  (ِ)
ْْA/ِٕ/ُ . 

نظر المسنيف  ةكجيمف بعض مظاىر العنؼ لمناؿ القيسي , العنؼ ضد المسنيف في القدس الشرقية كصؼ كتفسير    (ّ)
 .ٕٖ, ص ََِٔماجستير , جامعة بيرزيت,  فمسطيف , فسيـ , رسالة أن
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 الفرع االول 

 يةالقانون المبررات

مرتبط بفكرة احتراـ  القانكفىـ مميزاتو فتعريؼ الشخص في أمف  القانكفاستقللية مفاىيـ  فإ      
ية كاجبة القانكنجعمت االعتراؼ بالشخصية  في المكاثيؽ الدكلية  القانكفجميع قكاعد  أفلمحؽ ك  القانكف

 أفاينما كجد لو الحؽ في  فاسأن" كؿ  (ٔالمادة ) في ُْٖٗ العالمي لعاـ  اإلعلفكىذا ما بينو  افسنلإل
حقكؽ  أفالدكلي ك  القانكففي  ةانمكالعالمي  اإلعلفية " كاحتمت نصكص القانكنيعترؼ لو بالشخصية 

 افسنلإليا حؽ ثابت كملـز أنك  .(ُ)كال يجكز تجزئتيمارتبطيف م افيككنكما يتمتع بو مف حرية  اإلنساف
, (ِ)ُُٓٗلسنة  َْالمدني العراقي رقـ  القانكف( مف ّْتبدأ بحياتو كتنتيي بكفاتو كىذا ما بينتو المادة )

يمتمؾ اىمية الكجكب كاالداء تتمثؿ باكتسابو الحقكؽ كتحمؿ كافة التبعات كالمسؤكليات كالتزاـ  فاسأنكؿ 
غفمة صراحة ألسباب تتعدل السف المحدد بسبب عارض صحي كالجنكف كال القانكفكقد يمنعو  كنييانق

أىميتيـ مطمقو اال في حالة كجكد  أفف في حالة كبار السف  أماك ناقصيا, أكالعتو فيككف عديـ األىمية 
يـ نحصكؿ النقص في اىميتيـ ال يعتبر سبب بعدـ الحماية الشرعية المقررة ليـ أل أفعكارض تمنعيـ ك 

 . (ّ)حمايتيـ حتى كفاتيـ  القانكفكجب عمى أفراد يت

 الثانيالفرع    

 االجتماعية واالقتصادية المبررات

 المبررات االجتماعية -أوال 

 فعاؿنكاالالبعض مف المشكلت النفسية  يانيعتحدث لكبار السف العديد مف التغيرات حيث          
ما يؤثر عمى علقاتيـ مع المحيطيف بيـ كتزداد االحتياجات السريع كصعكبة التكيؼ مع الكضع الجديد مٌ 

كىنا يأتي دكر األسرة كأكؿ الداعميف كيجب عمى , الكاجب تكفرىا لمشخص المسف الستمراره  بالحياة 
كىذا ما أكدتو , ثـ الدكلة ب يفرض عمى المجتمع مف باب أكلى و كاجأنجميع افرادىا التعاكف كمراعاتيـ ك 

                                                           
,  َُِِة الجديدة , االسكندرية , , دار الجامعاإلعاقةسرل باسـ عبد المجيد , اليات الحماية الدكية لألشخاص ذكم   (ُ)

 .  ٖٗص 
 بتماـ كالدتو حيا كتنتيي بكفاتو ".  اإلنساف" تبدا شخصية ُُٓٗلسنة  َْالمدني العراقي رقـ  القانكفمف ( ّْالمادة ) ( ِ)
كالعمـك االجتماعية ,  ياتانكالمسالمسنيف , مجمة ال راؾ لمفمسفة  العراؽ دكليا تجاه تاماالتز ساـ قاسـ حاجـ , أند .  ( ّ)

 .  ِْْ, ص   َُِٖ,  َّبحكث العمـك النفسية كالتربكية , العدد
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كاالحتراـ المقدـ ليـ  العنايةزيادة  أفك ببرىـ كرعايتيـ  بناءن اإلسلمية في حؽ اآلباء عمى األالشريعة 
حضارة كؿ دكلة تقاس عمى دمج المسنيف في المجتمع ك  لذلؾ البد مف العمؿ, سيحسف مف صحتيـ 

 المجتمع .  بناءن كرد الجميؿ ليـ في فترات عمرىـ التي منحكىا ل افالعرفبكبار السف مف  العنايةبمدل 

لدعـ كبار السف كما قدمتو الباحثو في ؿ المفتكح العضكية نذكر اجتماع الفريؽ العام أفكيسعنا        
دا ماؾ( في مكضكع الرعاية السكنية لكبار السف كربطيا بحقكؽ أنأم)اإلعاقةك ذكم  اإلنسافمجاؿ حقكؽ 

كجكد معايير  إلىكدعت , بيـ أفضؿ كتكفير مجاميع سكنيو كصحيو خاصة ليتـ خدمتيـ بطريقة  اإلنساف
لضركرة تمتعيـ بالحقكؽ كترتيب لقاءات منظمو بيف طلب المدارس ككبار السف  صريحة كممزمة

بحياتيـ كما فعمت مؤسسة تكاصؿ  ألىميتيا لمساعدة المصابيف منيـ بالخرؼ كلتزيد معرفة األطفاؿ  
كركزت الكفكد التأكيد عمى الرعاية , يا حيث زار طلب المدارس دكر الرعاية لكبار السف ناجياؿ في الماأل

قدرات  بناءن رياؼ كالحاجة في األ افسكالمنزلية كاحتراـ استقلؿ كبار السف كالتحديات التي يكاجييا 
 .( ُ)كتسييلت ليـ كتييئة مكظفيف لتقديـ الرعاية كتمبية احتياجاتيـ 

 االقتصادية المبررات -ثانيا 

عمى  ُُٗٗ(  لعاـُٗ/ْٔنص قرار الجمعية العامة في الرقـ ) فقدمف الناحية االقتصادية  أما        
مع أفراد المجتمع  مف خلؿ اركة حيث يبقى كبار السف مدمجيف مبادئ األمـ المتحدة كمنيا مبدأ المش

 الميمة لممسنيف  ةانالمكتعزيز ك  ستفادة مف خبراتيـللالمساىمة في برامج اجتماعية كالثقافية كاالقتصادية 
العالمي  اإلعلفكنص عمييا  , ال يتجزأ مف حاضر كمستقبؿ البمد يـ جزءأنفي خطة التنمية الكطنية ك 

( كحقيـ في الصحة كتحقيؽ اىداؼ التنمية االجتماعية ذات ِِفي المادة )ُْٖٗلعاـ اإلنسافلحقكؽ 
 . (ِ)العماؿ المسنيف  أف( بشُِٔالعمؿ قد ذكرتو تكصية العمؿ الدكلية رقـ ) البعد االجتماعي كالحؽ في

عمى مستكيات النمك  افالسكتقرير الجمعية العامة حكؿ مدل تأثير شيخكخة  إلىكنتطرؽ         
فاؽ المستمر كما يحتاجكه مف ناألمف االقتصادم كمف يعتبرىـ عقبة في طريؽ التقدـ االقتصادم بسبب 

ايجابي البد  بانجو ليذا االرتفاع أناال , نفقات عمى الصحة كالحماية االجتماعية كالرعاية طكيمة األمد 
كتسخير الطاقة الممكنة لدييـ لتعزيز اشتراكاتيـ  ةالسف كما يمتمككه مف خبرة متراكممف إدراؾ قيمة كبار 

                                                           
 . AC.ِٕٖ/َُِِ//Aُالكثيقة  ,َُِِالعمؿ الثالثة ,االمـ المتحدة ,الجمعية العامة , دكرة  (ُ)
تـ إقرار ىذه التكصية مف قبؿ مؤتمر العمؿ الدكلية كاعتبرت الصؾ الدكلي األكؿ الخاص بكبار السف كصدرت في   (ِ)

يؤثر عمييـ التقدـ  العماؿ المسنيف  الذيف أفكشمكلية تتعمؽ بش أىميةكضعت في نصيا معايير خاصة ذات  َُٖٗعاـ 
 ( . ُِٔ( مف التكصية رقـ )ّ, ِمعالجة أحكاـ خاصة تطبؽ عمييـ تنظر االحكاـ العامة  الفقرة ) إلىفي السف كأشارت 
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مع  سانمتجكتحديد ملمحيا باعتبارىـ جزاء  افالسكشيخكخة  في المجتمع كالعمؿ عمى تكضيح مفيكـ
 . (ُ)عميو  المجتمع كليس عبئان 

ال يكجد سف محدد لمرحمة الدخكؿ في الشيخكخة الفصؿ  أىـ ما تكصؿ إليو الباحث في ختاـ ىذا        
( بداية الشيخكخة يعتمد عمى الزمف أك المعيار ٓٔ - َٔما جرل العرؼ عميو باعتبار سنة ) أفك 

كقد تعددة أكصاؼ كمسميات كبار السف بينما أطمؽ عمييـ )المسف , االكبر سنا , فئة العمر  الكظيفي 
 ْٕخذت بو الجمعية العامة لألمـ المتحدة في قرارىا )أكخة , كبار السف( كالكصؼ االخير الثالثة , الشيخ

 . عاما( ٓٔ/َٔ( ام مصطمح كبار السف ممف بمغكا )ٓ/

التبايف في تعريؼ  أفك   كيجب بذؿ المزيد مف الجيكد مف أجؿ تحديد الفئة العمرية لكبار السف       
حيث لكؿ  القانكفتماع ك اختلؼ كجيات النظر بيف المتخصصيف في عمـ الطب كاالج إلىالمسف يرجع 

كنلحظ ليـ , مفيـك كبار السف كدراستو حسب الحاجة في مجاؿ العمؿ  بيافمنيـ نظرة معينة مف أجؿ 
الفئات فلبد مف تكفير حماية خاصة بيـ مع ملحظة التحكالت التي  ةقيعف حقكؽ ب أىميةال تقؿ  ان حقكق

خلقي السمكؾ ك ضعؼ الرادع الديني كاأل حراؼانيشيدىا العالـ بزيادة أعدادىـ كما يشيده المجتمع  مف 
شطة التكعكية في خصائصيـ مما جعميـ نباء كندرة األبحاث كالدراسات كاألعف اآل بناءن تمثؿ بتخمي األ

لكافة صكر اإلساءة  يتعرض الكثير منيـ  كماالصكرة النمطية السمبية عنيـ.  ةدمتيميش كزياعرضة ل
تاحة الفرصة ليـ لصنع القرار كاستثمار إيادة النفقات العلجية فلبد مف كرداءة الظركؼ المادية كز 

 أىميةدكار ذات أما يؤدكه مف ك , تيـ رامكنقميا لألجياؿ الشابة كتحسيف ظركفيـ كالحفاظ عمى ك خبراتيـ 
رخاء يعيشكا اياـ أكثر لتقاس بالمعايير االقتصادية  أفالقيمة التي ال يمكف  تامااإلسيكبيرة كالعديد مف 

 .كسعادة في ما تبقى مف أعمارىـ 

 تماعلال نقرف كقت سف الشيخكخة بالتقاعد فقد تظير عمى الشخص  أفكيجب عمينا          
اإلكثار مف النشاطات األسرية بيف األجداد كاألحفاد , كالعمؿ عمى الشيخكخة كىك لـ يبمغ سف الخمسيف  

لدل  طباعانكتنظيـ برامج زيارات لدكر رعاية المسنيف مف قبؿ اطفاؿ دكر رعاية األيتاـ حيث تترؾ 
المسف كال يجكز  بقاء المسنيف في داخؿ األسرة ىي مف حقكؽإ فا  ك , حساس في العائمة باإل افالطرف

.عونك  بناءأحيث ال يمكنو العيش بمعزؿ عف  افسنلإلالطبيعة البشرية كاالجتماعية  منيا كىي حرمانو

                                                           
 الخامسةالدكرة ,ة  لمشيخكخة الثانيمتابعة السنة الدكلية لكبار السف الجمعية العالمية  , األمـ المتحدة ,الجمعية العاـ( ُ)

 .ُِٖ/ٕٓ/A الكثيقة ,  ََِِكالسبعكف , 
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 الثانيالفصل 

 ي لحماية حقوق  كبار السنالقانون األساس

االعتراؼ بحقكقيـ مف مقكمات  كيعدمف اىـ شرائح المجتمع  ـلككنيك فئة كبار السف  ىميةأل      
 يجب العمؿ بؿ , جؿ تمبية حاجاتيـ فقط أبيـ مف  العنايةلفرص كال ينصرؼ العدالة كتكازف ا

, مف معرفتيـ كخبراتيـ المتراكمة  كاالستفادة جازاتإنعمى تقدير منزلتيـ كما قدمكه مف كٌميا الكسائؿ ب
كمحاكلة صياغة احكاـ  عناية بيـريعات الدكلية الاآلكنة االخيرة اكلت التش عدادىـ فيأكمع تزايد 

غياب اتفاقية دكلية  كتنبيو العالـ بحقكقيـ عمى الرغـ مف ليـ االستقلؿ كالكرامة كتشريعات تكفر
لييـ في نصكص متفرقة في العديد مف االتفاقيات المتعددة إشار أالمجتمع الدكلي  أفال إخاصة بيـ , 

  في كقت السمـ كالحربات كالتكصيات ذات العلقة اإلعلنك 

ية القانكنلمحماية  ألكؿمبحثيف خصصنا المبحث ا عمىنا سنقسـ الفصؿ أنما تقدـ ف إلى كاستنادان        
ية القانكنسنبحث فيو الحماية ف الثانيالمبحث  أما, الدكلية لحقكؽ كبار السف عمى المستكل العالمي 

 عمى المستكل االقميمي كالكطني: لحقكؽ كبار السف

 المبحث االول 

 ية الدولية لحقوق كبار السن عمى المستوى العالميالقانونالحماية 

ات اإلعلنعف طريؽ العديد مف المكاثيؽ الدكلية كاالقميمية ك  اإلنسافالفعمي بحقكؽ  العنايةبدأ        
 ضمافتي تسعى لكمف أىـ األىداؼ ال,  اإلنسافالتي صدرت عف األمـ المتحدة المتعمقة بحقكؽ 

عمى الدكؿ نلحظ ىنالؾ مكاثيؽ جاءت بحماية عامة لمحقكؽ  تاماالتز كضع حماية تمؾ الحقكؽ 
لعمؿ الدكلية ككذلؾ صدكر العديد مف برامج كخطط ا, كاخرل جاءت بحماية خاصة لفئات معينة 

مطمبيف عمى قسمناىا  ذإ المبحثؿ ىذا كىذا ما سنتعرؼ عميو في تفاصي, الخاصة بكبار السف 
 الثانيالمطمب  أما,  سيككف المطمب األكؿ حماية حقكؽ كبار السف كفقا للتفاقيات الدكلية العالمية

 عرضيي الخاصة بكبار السف كالسؤاؿ الذم ات اإلعلنك خطط العمؿ عمى كفؽ يككف  حماية الحقكؽ س
ت أنىؿ تكفرت حماية دكلية في المكاثيؽ العامة كالخاصة لكبار السف ؟ كما مدل فاعميتيا ؟ كىؿ ك

 ؟ ية بغياب اتفاقية خاصة بكبار السفالقانكنكافية لتكفير الحماية 
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 المطمب األول 

 حماية حقوق كبار السن وفقا لالتفاقيات الدولية العالمية

ك تظير الحاجة  اإلنسافبحقكؽ  العنايةالدكلي  القانكفمف التطكرات التي حصمت في قكاعد        
فراد كمنيـ كبار السف كمخاطبتيـ كأفراد ليـ حقكؽ محمية بمقتضى لحماية األ كنيةانقلكضع أطر 

 كنيةانقك يعد ىذا نقطة البداية لتحفيز الجيات المعنية عمى المستكل الدكلي إلقرار قكاعد ,  القانكف
في ضكء المكاثيؽ   الحماية العامةكؿ ؾ الحماية  في فرعيف األممزمة منظمة لحقكقيـ سنتعرؼ عمى تم

 :في ضكء المكاثيؽ  الدكلية خاصةالحماية ال  فكاف في الثانيالفرع  أماالدكلية 

 االول الفرع

 في ضوء المواثيق  الدولية الحماية العامة  

ت عالمية كيمكف أصبحمسألة محمية ضمف التشريعات الداخمية لكنيا  اإلنسافت حقكؽ ناك        
عف  دينو أك جنسو بعيدان  فاميما ك فاسأنلحقكؽ كؿ  يةانسنلإليا أضحت تراث مشترؾ أنالقكؿ ب

 :كىذا ما نبحثو تباعا( ُ)كالحفاظ عمى كرامتو  اإلنسافذا لـ تخصص لخدمة إالتمييز كال قيمة ليا 

 اإلنسانة الدولية لحقوق الشرع

ية التي كردت في األساسيا مجمكعة الحقكؽ نإ"كعرفت  كنيةانكقحقكؽ طبيعية  افسنلإل       
ك تشكؿ مجمكعة مترابطة لكؿ ما يحتاجو الفرد كىي كاحدة لكؿ  (ِ)اإلنسافالشرعية الدكلية لحقكؽ 
دنية كالسياسية   حقكؽ الم عمىك تقسـ " يحـر فرد مف حقكقو أفمف حؽ أحد  البشر بدكف تمييز كليس

كالحؽ في التنمية  الثانيكالثقافية فيي الجيؿ   الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية أماكؿ ك كتسمى الجيؿ األ
 المساكاة ك ية كاإلنسانكما تقكـ عميو مف مبادئ أساسية لمكرامة الجيؿ الثالث فيي مف كالبيئة النظيفة 

 تي :كىذا ما سنبحثو كاآل (ّ)الحرية 

                                                           
 , بل مكاف طبع بيف االمتثاؿ كاإلكراه , اإلنسافحقكؽ  د. صلح عبد الرحمف الحديثي, سلفو طارؽ البديرم , (ُ)

 . ِْص ,  ََِٖ
  ُّ,صََِٕمصادره ك تطبيقاتو, منشأت المعارؼ, اإلسكندرية, اإلنسافكف حقكؽ ناالشافعي محمد بشير ,  ق (ِ)
سياسية ,جامعة محمد , رسالة ماجستير ,  كمية الحقكؽ كالعمـك ال اإلنسافات الدكلية لحقكؽ الضمانشارؼ تكمية,  ( ّ)

 .ٓ, ص َُِٓالجزائر , ,خيضر
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  4413لعام  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالن  -أوال

مف خلؿ االتفاقيات الدكلية ك ميثاؽ األمـ المتحدة  تبدأ اإلنسافبحقكؽ  ةالحقيقي العناية أف        
 أفالديباجة  وكما نصت عمي , كيعد نقطة البداية في التشريعات المؤسسة لتمؾ الحقكؽ  ُْٓٗلعاـ 

ية كبكرامة الفرد كالمساكاة بيف الرجاؿ كالنساء في األساسبالحقكؽ  ياانإيمشعكب األمـ المتحدة تؤكد 
ضافت صفة االلزاـ عمى الدكؿ األعضاء مف أجؿ العمؿ كالتعامؿ أفقد (  ٔٓالمادة ) أما ,  (ُ)الحقكؽ 

( مف خلؿ ذلؾ كفرة حماية ضمنية  لكبار السف في حالة ٓٓمع المنظمة إلدراؾ مقاصد المادة )
رساء تنظيـ كغيرىا مف دكف تمييز في السف أك الجنس  المساكاة بالحقكؽ بيف األفراد جميعان   كنييانقكا 

 متكامؿ لتكفير الرعاية االجتماعية كالصحية كالسكنية ليـ . 

ت أنلكنو لـ يحدد نطاؽ أك ماىية تمؾ الحقكؽ كك,  اإلنسافمبادئ حقكؽ  إلى  شار الميثاؽأ        
( َّك)كيتككف مف ديباجة   , اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعلفىذه البداية إلعداد كثيقة دكلية سميت ب

عف غمكض النصكص العامة كما جاء في ميثاؽ األمـ  ةبصكرة خارج اإلنسافمادة كحدد حقكؽ 
كعمى , االخير صدر بصكرة تكصية رغـ ذلؾ تبقى القيمة المعنكية كبيرة  لو  فأل ُْٓٗالمتحدة لعاـ 

يا في حقكؽ الكطنية مف أحكام القكانيفكما استكحتو  مبادئو تـ تأسيس العديد مف الصككؾ الدكلية 
 .(ِ)يعد الكثيقة المرجعية  لكؿ تمؾ الحقكؽ الفردية كالجماعية منيا  إذ اإلنساف

بغض النظر عف السف  افسنلإلالحقكؽ التي ترد فيو عالمية ثبتت  أف اإلعلفأىـ ما يميز          
ليا معنى  أصبحية ك األساسكالحريات  ايجابي حيث حدد الحقكؽ  بانجيا مشركعو كلو أنأك الجنس ك 

كاخرج مفيكـ )ماىية حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية( مف أطار الغمكض كالعمكمية كقيمة أكثر دقة 
 أما, التي اكتنفت اإلشارات التي أكردىا الميثاؽ كجعميا ذات معنى أكثر دقة كمركنة في الصياغة  

و لـ يتخذ نعميو أل ضعيفة ك صدرت كتكصية كال يمكف التصديؽالالسمبي فنصكصو كصفت ب بانالج
مميزة مف قبؿ المجتمع الدكلي  انةمككاحتؿ , (ّ)شكؿ اتفاقية دكلية فيك غير ممـز لمدكؿ األعضاء 

                                                           
ية األساسكالحريات  اإلنسافيشيع في العالـ احتراـ حقكؽ  أف ّ"ُْٖٗالعالمي لعاـ  اإلعلفمف  (ٓٓالمادة ) ( ُ)

 سبب الجنس أك المغة أك الديف, كال تفريؽ بيف الرجاؿ كالنساء, كمراعاة تمؾ الحقكؽ كالحريات فعلن لمجميع بل تمييز ب
كمف المستحسف االشارة إلى أف العراؽ كأف مف الدكؿ المؤيدة لإلعلف العالمي كأنو طرؼ في العديد مف االتفاقيات ."

 الدكلية األساسية لحقكؽ اإلنساف الصادرة مف االمـ المتحدة.
, جامعة القانكفرسالة ماجستير , كمية  في ظؿ العكلمة , اإلنسافلحقكؽ  الحماية الدكلية عماد خميؿ إبراىيـ ,  ( ِ)

 .ُٕ, ص   ََِْبغداد , 
 . ُٔ -ٗٓد . يكسؼ إلياس, مصدر سابؽ , ص  ( ّ)
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كمبدا المساكاة التي  اإلنسافية مثؿ مبدأ احتراـ كرامة األساسو يضـ مجمكعة مف الحقكؽ كالمبادئ نأل
 . (ُ)يعيش أفراد الشعب مف دكنيا في استقرار أفال يمكف 

( الحؽ في الحرية كالكرامة حيث حضرت التمييز بكؿ صكرة ِ, ُكىذا ما تضمنت المادة )      
لكؿ شخص  أفبينت إذ  األساسحجر  تعدف( ّالمادة ) أما بمعنى تناكلتا المبادئ الجكىرية العامة ,

 أما الشخصي كيجب حمايتو كمنيـ كبار السف نستنتج منع القتؿ الرحيـ ليـ  مافكاألالحؽ في الحياة 
ف لنا تبيٌ فمثؿ حضر االسترقاؽ كمنع التعذيب كالحؽ في التعميـ ( ُِ-ْفي المكاد) خرلالحقكؽ األ

 الضمافكالحؽ في  . (ِ)فراد سكة ببقية األإير المباشرة ليـ لمتمتع بالحقكؽ يا كفرت الحماية غأن
مة لمجميع لكف كفرت حماية يا قد جاءت بصكرة عاأن( عمى الرغـ مف ِِاالجتماعي بينتو المادة )

الخبيرة المستقمة المعنية بمسائؿ حقكؽ  كنشير إلى رامتماعي , جاال الضمافلحقيـ في ضمنية 
االجتماعي لكبار السف )أكثر الفئات  الضمافمسالة المعاشات التقاعدية ك   أفكالفقر المدقع  اإلنساف

كفؽ عمى التكصيات لكفالة تمؾ المعاشات عف طريؽ دفع اشتراكات  تمكقدٌ  خفضتانىشاشة( 
 . (ّ)في الخدمات االجتماعية اإلنسافية لحقكؽ األساسالمعايير 

 ضماف(" لكؿِّ شخص حؽٌّ في مستكل معيشة يكفي لِٓ( مف المادة )ُكدتو الفقرة )أما        
ةن عمى صعيد المأكؿ كالممبس كالمسكف كالعناية الطبية كصعيد  الصحة كالرفاىة لو كألسرتو, كخاص 
الخدمات االجتماعية الضركرية, كلو الحؽُّ في ما يأمف بو الغكائؿ في حاالت البطالة  أك المرض أك 

التي تفقده أسباب ك لؾ مف الظركؼ الخارجة عف إرادتو العجز أك الترمُّؿ أك الشيخكخة أك غير ذ
االستفادة مف الحماية االجتماعية  ضمافكال يعد  عيشو"  نلحظ شمكليا الحماية المباشرة لكبار السف 

الدكلي لحقكؽ  القانكفمنصكص عميو في  إلتزاـما ىك نإ افكاإلحسخيارا سياسيا بديل كعمل مف البر 

                                                           
لحقكؽ اإلنساف , رسالة ماجستير ,  الدكلي القانكففي  اإلنساف, آليات حماية حقكؽ افنشك كاـر  محمكد حسيف   (ُ)

 .ُٔ-ٗ, ص  َُُِ,جامعة األزىر ,غزة 
, مركز القاىرة   اإلنسافي كحقكؽ اإلنسانالدكلي  القانكف إلىىك األصؿ المدخؿ  اإلنساف, افشعبعبد الحسيف  ( ِ)

 . ٓٗ, ص ََِِالقاىرة  ,  , اإلنسافلدراسات حقكؽ 
 كالفقر المدقع, اإلنسافاألمـ المتحدة , الجمعية العامة , تقرير الخبيرة المستقمة المعنية بمسألة حقكؽ  ( ّ)

 .  ّْ/ُٕ/A/HRC, الكثيقة  َُُِالدكرة السابعة عشر , , ماغدالينا سيبكلفيدا كارمكنا 
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كمكاطف الضعؼ في األفراد كالجماعة  باعتباره مف السياسات المعدة لمكاجية المخاطر,  اإلنساف
 .(ُ)قادريف عمى عمؿ أك عاجزيف عنو  كاانكلمكاجية حاالت الفقر كالتغمب عمييا سكاء 

الذم يقترف الييكؿ معو حيث تتعامؿ مع  األساستعد  اإلعلفكالمكاد الثلثة االخيرة مف         
الدكلة تجاىو كتؤكد عمى منع استخداـ تمؾ الحقكؽ فيما يتعارض  تاماكالتز كاجب الفرد تجاه المجتمع 
دكف  اإلنسافجميع حقكؽ لكبار السف  أفيا لـ تترؾ مجاؿ لمشؾ بأنإذ  , مع أغراض األمـ المتحدة 

ما نص عميو اإلقرار بالكرامة المتأصمة في جميع أعضاء ك , جاءت بصيغة العمكمية ك  استثناء
المطمؽ  أفالمجتمع  كعمى الرغـ لـ يرد السف مف بيف االسباب الممنكعة التمييز فييا كبذلؾ نعرؼ 

 المنصكص عمييا .  اإلنسافيجرم عمى إطلقو ىي عدـ جكاز استبعاد أم شخص مف التمتع بحقكؽ 

 4477العيدين الدوليين لعام  -ثانيا 

عمى شكؿ  كنيةانقت لو قكاعد أصبحك  ُْٖٗعاـ  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعلفتـ ترجمة        
 ذلؾ سنتعرؼ عمييما تباعا: بيافكل ُٔٔٗالعيدييف الدكلييف لعاـ 

 4477العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  - أ

كتبنت    ُْٖٗلعاـ  اإلنسافحقكؽ  فإعلبيف العيد الدكلي الحقكؽ المدنية التي تـ ذكرىا في        
نصكص  ( مادة كلـ ينظـ العيدّْككف مف )الذم يت (ِ)الجمعية العامة لألمـ المتحدة ىذا العيد 

يعممكف عمى زيادة  أفاؼ باألطر شاء التزاـ الدكؿ أنخاصة لحماية كبار السف سكل نصكص متفرقة ك 
ؽ الح أف,   (ّ)متكسط العمر كالحد مف عقكبة اإلعداـ كيستخمص منيا حظر المكت الرحيـ لكبار السف

( منعت عقكبة ٔ( مف المادة )ٓنصت عمييا المكاثيؽ الدكلية الفقرة )في الحياة مف أىـ الحقكؽ التي 
شد خطكرة كمف كاجب المجتمع كالدكلة المحافظة عمى أركاح االفراد ال في الجرائـ األإعداـ اإل

كمكاده صدرت لتحمي  . (ْ)يضا أ افاألحيكحمايتيا مف العبث كمف تعسؼ سمطات الدكلة في بعض 

                                                           
الدكرة , كالفقر المدقع  اإلنسافة حقكؽ األمـ المتحدة  ,الجمعية العامة , تقرير الخبيرة المستقمة المعنية بمسأل  ( ُ)

 .ِٕٗ/ْٔ/A , الكثيقة  ََِٗالرابعة كالستكف , 
, المجمد األكؿ , دار الشركؽ , القاىرة ,  ُط,  اإلنسافد . محمد شريؼ بسيكني , الكثائؽ الدكلية المعنية بحقكؽ  ( ِ)

 . ِٗٓ, ص ََِّ
ية كالسياسية القانكن, مجمة العمـك  اإلنسافجبار محمد ميدم , حماية كبار السف في ضكء المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ  ( ّ)

 .ّْٓ, ص  َُِِ, الىديجامعة  ,االكؿ , العدد  (َُ), المجمد 
 . ٗٔ, ص َُِّ, مكتبة السنيكرم , بغداد ,  ُط,  اإلنسافد. حميد حنكف خالد,  حقكؽ   (ْ)
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حقكؽ األفراد بصكرة عامة كيستفاد منيا بالحماية الضمنية لكبار السف كجاء التأكيد عمى الحؽ في 
سكاء في المؤسسات اإلصلحية أك  القانكفعمى  بناءن ية لمف يحـر مف الحرية اإلنسانالمعاممة 

كمف ىنا استنتج حؽ الحماية المكفرة ليـ بمنع التعذيب أك اإلساءة سكاء في دكر , المستشفيات 
 القانكفكفؽ عمى الرعاية اك األجيزة ذات العلقة كاحتراـ الحياة الخاصة كمنع تقييد ىذه الحقكؽ إال 

 .( ُ)ية في المجتمعاألساسيا الكحدة نرفت بحمايتيـ ضمف نطاؽ األسرة ألكاعت

تربط الفرد في الدكلة كيستفاد  كنيةانق تعد رابطةفسية كمنيا الحؽ في الجنسية الحقكؽ السيا أما        
منيا كنكع مف الحماية الضمنية ليـ كالحؽ في تككيف المنظمات التي ال تخالؼ النظاـ العاـ كغيرىا 

 اإلنسافأكضحت المديرة األكاديمية لحقكؽ  .(ِ)مف الحقكؽ كال تصادر حقكقيـ في ثقافتيـ الخاصة 
ىنالؾ لحماية الحؽ في المحاكمة ك  وٌ ئيسبككنيا مف العناصر الر  ,  القضاء إلىمسألة سبؿ الكصكؿ 

ية أك عمى صعيد التنفيذ كسكء المعاممة أك التميز القانكنحاالت يسكدىا أكجو نقص مف الناحية 
ـ كبار السف أماكقياـ الفريؽ العامؿ في محاكلة صياغة أدكات لزيادة السبؿ المتاحة , م العمر 

عداد صؾ دكلي في مجاؿ حقكؽ إ يةانإمكككضع أحكاـ الستخداميا في , القضاء  إلىلمكصكؿ 
كيرل , ياء المظالـ في مسائؿ الخرؼ كالكصاية عمييـ نا  يعالج التحكالت المتعمقة بذلؾ ك  اإلنساف
يا تمـز كجكد معاىدة خاصة أنال إطبقت عمى جميع األعمار  اإلنسافت أحكاـ حقكؽ ناك أف يـبعض

بعض الصككؾ الكطنية كاإلقميمية كالدكلية القائمة  أفك , لكبار السف لتحديد المسائؿ المرتبطة بيـ 
 .(ّ)بيذا الخصكص ان رئيس ان خططبكصفًو مبيا  ةاناالستع قضاء فيمكف  إلىلة الكصكؿ أمس إلىأشارت 

تتعيد باحتراـ الحقكؽ  أفإلى  (ِأشارت المادة ) فقداؼ األطر الدكؿ  تاماالتز عف  أما         
يز ك تتخذ التدابير يتمأم  مف غيرتكفؿ حقكؽ األفراد المكجكديف في اقميميا ك  المعترؼ بيا

تضمف سبؿ التظمـ ألم  أفك , حكاـ ىذا العيد أئمة طبقا لإلجراءات الدستكرية ك كالتشريعات المل
 ىذا التصرؼ فاحقكقو كحقو بعدـ التمييز كالمساكاة مع باقي االفراد حتى لك ك تيكتانشخص  

اؼ بالتساكم األطر تعيد الدكؿ  إلىت شار أفقد ( ّالمادة ) أما ,شخاص  بصفتيـ الرسمية أمف  ان صادر 

                                                           
 . ُٔٔٗكؽ المدنية كالسياسية لعاـ ( مف العيد الدكلي الخاص بالحقِّتنظر: المادة )  (ُ)
 القانكفكمية  قية منيا,  رسالة ماجستير , مركج ىادم الجزائرم , الحقكؽ المدنية كالسياسية كمكقؼ الدساتير العرا (ِ)

 . ُِ, ص  ََِْ, جامعة بغداد , 
دكرة العمؿ الثالثة , , األمـ المتحدة , الجمعية العامة , تقرير الفريؽ العامؿ المفتكح العضكية المعني بالشيخكخة  (ّ)

 . ُ/َُِِ/ِٖٕ.A/AC, الكثيقةَُِِ
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 تامابااللتز ال تتقيد  أفلمدكؿ في أضيؽ الحدكد  إجازة (ْء لمتمتع بالحقكؽ كالمادة )بيف الرجاؿ كالنسا
 .(ُ)عمى التمييز  ان الطكارئ كال يككف اليدؼ مف عدـ التقييد مبني فإعلفي حالة ا المترتبة عميي

 4477العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  -ب 

 أفك  اإلنسافالحقكؽ التي ينص عمييا مستمدة مف الكرامة المتأصمة في  أفيقر ىذا العيد          
طائفة مف  إلىشارا أ افكالعيد, ية غير قابمو لمتجزئة األساسكالحريات  اإلنسافالترابط بيف حقكؽ 

يكمؿ بعضيما  أفكنلحظ  ُْٖٗ اإلنسافالعالمي لحقكؽ  فلإلعل الحقكؽ التي أكضحت تفصيلن 
جؿ تطبيؽ العيد الدكلي الخاص أكجاء بمنيج مف  ُٓٗٗ( لعاـ ٔقـ )كصدر التعميؽ العاـ ر ,  بعضان 

مف المفيد اإلشارة إليو أف العيد أعله  . (ِ)بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية عمى كبار السف 
قد خل مف اصطلح كبار السف , أذ أنو أكرد عدـ التمييز بشكؿ عاـ عمى أساس العرؽ أك الجنس 

في التعميؽ كمع ذلؾ ذكرت لجنة الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية أك غير ذلؾ مف األسباب, 
و أنتفسيره عمى عده يشمؿ كبار السف ك ( يمكف كضع أخرالتمييز عمى أساس ) أف, ( ٔالعاـ رقـ )

العالمي  اإلعلفبمكجب العيد كال يز عمى أساس السف لـ يكف محظكرا ن يالتم فأل, ينطبؽ عمى العمر 
مشكمة الشيخكخة لـ تكف كاضحة  أفلكف يمكف اعتبار  ىذا التصرؼ استبعاد مقصكدان  أفبكال يعتقد 

تتاح الفرصة لكؿ  أفك  اإلنسافعد أساس ألفعاؿ حقكؽ العمؿ يي  كحؽ , ممحة عند اعتماد ىذه المكاثيؽ ك 
ر ظتعتمد التدابير اللزمة كح أففرد لكسب رزقو عف طريؽ عمؿ يختاره بإرادتو كمف كاجب الدكلة 

ضد كبار السف كتمتعيـ بظركؼ عادلة كامنة كصحية  كتحديد الساعات في العمؿ  األعماؿ القسرية 
 . (ّ) ليياإ ضماـنكاالكالمساكاة في األجر كحؽ تككيف النقابات 

 الضمافالحؽ في  ( ىك ٗىـ ما تطرؽ اليو في الحماية المباشرة لكبار السف المادة )أك          
ك معدكمك الدخؿ أحؽ المكاطنيف ذكم الدخؿ المحدكد  ضمافاالجتماعي كيدخؿ ضمف التزاـ الدكؿ ل

ـ مراحؿ حياتيفي  فرادكىذا الحؽ ملـز لأل مستكل معيشي يميؽ بيـ ضمافلتحسيف جكدة حياتيـ ك 

                                                           
أف العراؽ مف الدكؿ  .ُٔٔٗكؽ المدنية كالسياسية لعاـ ( مف العيد الدكلي الخاص بالحقِ,ّ,ْالمكاد)تنظر:   (ُ)

 .ُُٕٗالعيدييف الدكلييف في عاـ  المصادقة عمى
(ِ)   Marthe Fredvang, Simon Biggs ,The rights of older persons protection and gaps 
under human rights law, Centre for puplic policy,Australia,َُِِ, p .ٗ-ُِ . 

 . ُٔٔٗ( مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية لعاـ ٖ-ٔتنظر:  المكاد )  ( ّ)
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تتخذ إجراءات  أفك  ,(ُ)االجتماعي  الضمافالبد مف كجكد فكرة  اإلنساففعندما ينقطع مكرد  كافة
الكطني كغير  القانكفعمى السف المقرر في  بناءن اجتماعي لكبار السف  ضمافشاء خطط ناللزمة أل

تكل مف الصحة يتمتعكا بأعمى مس أفلمف ال يممككف مصدر لمدخؿ ك  اتاناإلعذلؾ مف مساعدات ك 
المرافؽ كالسمع كالخدمات الصحية عمى نحك مضمكف  إلى سيكلة الكصكؿ ماديان ك , البدنية كالعقمية 

(  كعمى الدكؿ ُْ, ُّلمجميع المادة ) يانكمجحؽ التعميـ ىك حؽ مكفكؿ أف ك  لجميع افراد المجتمع 
المبادئ المستخمصة مف العيد ىي تحقيؽ . (ِ)تضمف التمتع بيذا الحؽ كاحتراـ حرية النشاط اإلبداعي

أم ىدر في  أفكالمحافظة عمى حؽ الحياة ك  فايز بينيـ ألم سبب كالمساكاة بيف البشر كعدـ التمي
فممارسة الحقكؽ المدنية كالسياسية يككف , فيي كحدة متكاممة  اإلنسافذلؾ إىدار لكرامة  فإالحقكؽ  ف

يا متأصمة نأل بفاعمية ككعي لتأميف الحقكؽ األخرل كجميعيا مترابطة كمتلزمة كجزء مكمؿ لبعضوٍ 
 . (ّ)في الفرد فل يجكز التصرؼ فييا أك التنازؿ عنيا 

أشارت  فقد َُٗٗ( لسنة  ّتعميؽ رقـ )ال والي شارأاؼ كما األطر الدكؿ  تامااللتز بالنسبة  أما       
التمتع  ضمافاؼ في ىذا العيد بما يمـز مف خطكات لاألطر ( " تتعيد الدكؿ ِكال مف المادة )أالفقرة 

ذلؾ بمفردىا أك عف طريؽ التعاكف الدكلي دكف  تمييز ألم  فاالفعمي بالحقكؽ المعترؼ بيا كسكاء ك
ية منيا ىك الرفاه مف اجؿ األساسفي جميع الحقكؽ ك الغاية  اثنكاإلسبب ك المساكاة بيف الذككر 

المجتمع " كيتحتـ بالضركرة تحديد طبيعة كنطاؽ المشكمة داخؿ الدكلة عف طريؽ عمميات الرصد 
لمكفاء  تقكـ الدكؿ  أفلحاالت كبار السف كاعتماد سياسات كبرامج تكضع بشكؿ سميـ مف أجؿ  المنتظـ 

لغاء أم تشريع مبني عمى التمييز ال يتناسب مع حاجاتيـ كضركرة تكجييو الدعـ ليـ  باحتياجاتيـ كا 
 .طمب التعاكف الدكلي كخاصة بالنسبة لمدكؿ النامية  أخيران ك  يةانالميز مف خلؿ رصد مصادر في 

الجمعية العامة لعاـ ( التركيز عمى اليدؼ األكؿ الذم كضعتو ِّ, ِِكما أكدتو المكاد )      
الكطنية  مائيةناإلكضع ىيكؿ سياسة كطنية لتعزيز السياسات ذات العلقة كدمجيا مع الخطة ل ُِٗٗ

مف مبادئ االمـ المتحدة التي تشجع أف مبدء المشاركة في االمكر المتعمقة بكبار السف ك , كالدكلية 

                                                           
االقتصادية كاالجتماعية في الشريعة اإلسلمية كالمكاثيؽ الدكلية حؽ العمؿ  اإلنسافد . نجـ عبكد ميدم ,  حقكؽ    (ُ)

 .َٖ, ص َُِٖالعراؽ , , ُ,جّالعدد , ِالمجمد معة تكريت لمحقكؽ , االجتماعي نمكذجا, مجمة جا الضمافكحؽ 
( الحؽ ُٗاألمـ المتحدة , الجمعية العامة ,  المجنة المعنية بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية , التعميؽ العاـ رقـ )   (ِ)

 . ُٗ/E/C.ُِ/GC, الكثيقة ََِٕاالجتماعي , الدكرة التاسعة كالثلثكف ,  الضماففي 
رسالة ماجستير , كمية  في حماية الحقكؽ كالحريات , اإلنسافحميد طارش ساجت , سمطة المفكضية العميا لحقكؽ  (ّ)

 .  ُِ, ص  َُِٗ,الجامعة المستنصرية ,  القانكف
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جي.." في التمتع الفعمي التدري ضمافكيفيـ مف عبارة " ى إدراجيا في برامجيا الكطنيةالحككمات عم
الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لـ يتـ تحقيقيا بفترة قصيرة مف  أف( ِمف المادة ) (ُالفقرة )

عكس االلتزاـ في المادة  التمتع الكامؿ بيا ضمافالزمف بسبب ما قد يصادفو أم بمد مف صعكبة في 
 . ان ك مباشر  ان تامك  ان فييا فكرييككف  إذ( مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية ِ)

 الثانيالفرع 

 في ضوء المواثيق  الدولية الحماية الخاصة

و معظـ أنعمى الرغـ مف عدـ كجكد أحكاـ محددة تيتـ كتركز عمى  قضايا كبار السف إال       
يا تنطبؽ عمييـ كما أنيـ حيث أنعديدة بش تاماالتز ية قد تضمنت األساس اإلنسافمكاثيؽ حقكؽ 
األشخاص كمف ىنا جاءت الكثائؽ الدكلية المعنية  لحماية فئات خاصة سنبحث  ةاقيتنطبؽ عمى ب

 كىذا ما سنبحثو كاالتي :لحماية المتكفرة  لكبار السف فييا عف ا

  4474قضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصري  لعام الدولية لمتفاقية أال  -أوال 
القضاء عمى التمييز العنصرم )كأم نكع آخر مف التمييز( كىي أكؿ اتفاقية لألمـ  إلىتيدؼ         

د بعد اعتما اإلنسافالمتحدة يتـ تبنييا بعد فترة طكيمة مف الخمكؿ الكاضح لممنظمة في مجاؿ حقكؽ 
تتناكؿ  ككنياكالسبب اآلخر الذم يجعؿ ىذه المعاىدة ميمة .  (ُ)اإلعلف العالمي لحقكؽ اإلنساف

عقد  إلىكىك حظر التمييز حيث أشارت  اإلنسافسألة أساسية يصعب بدكنيا تخيؿ حماية حقكؽ م
كافة أشكالو كمظاىره مقضاء عمى التمييز العنصرم بعـز الجمعية العامة باتخاذ التدابير اللزمة ل

الحاؿ  مجتمع عالمي متحرر مف كؿ أشكالو كىذا بطبيعة بناءن كالعمؿ عمى مكافحتو لتعزيز التفاىـ ك 
  . (ِ)ينطبؽ عمى كبار السف

مرفكض ىك بأف أم مذىب قائـ عمى التفرقة خاطئ ك  اؼ مؤمنةاألطر الدكؿ  أفكأكدت        
كىك أم تميز أك تفضيؿ يقكـ عمى أساس العرؽ أك "كأكضحت معنى التمييز العنصرم  اجتماعيان 

ية أك التمتع األساسكالحريات  اإلنسافتعطيؿ أك عرقمة االعتراؼ بحقكؽ  إلىالنسب كغير ذلؾ يؤدم 

                                                           
, ك تككنت مف ُٗٔٗكدخمت حيز التنفيذ في عاـ  ُٓٔٗاعتمدت ىذه االتفاقية مف قبؿ الجمعية العامة في عاـ (ُ)

كتـ االنضماـ في عاـ  ُٗٔٗ( في عاـ ُّٓصادؽ العراؽ عمى ىذه االتفاقية بالقانكف رقـ ),  ( مادةِٓك)ديباجة 
 .ُٗٔٗ/ٗ/ُُ( بتاريخ ُٕٕٔكنشر التصديؽ في جريدة الكقائع العراقية العدد ) َُٕٗ

 .ْٕ, صَُِٔ,  افلبن, منشكرات الحمبي الحقكقية ,   ُ, ط  (دراسة مقارنة)يز ضد المرأة يكفاء ياسيف  , التم  (ِ)
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كلـ يرد نص في االتفاقية يبيف كجكد حماية ,(ُ)"لمياديف بيا بصكرة متساكية كالمساكاة في جميع ا
) جميع المخاطر تماعياالج الضمافمباشرة لكبار السف سكل التأكيد عمى عدـ التمييز في الحؽ ب

 . (ِ)عف أرادة الشخص (عف فقد كسائؿ اإلعاشة ألسباب خارجة المترتبة 

اؼ مف أجؿ اتباع كؿ الكسائؿ لمقضاء عمى جميع أشكاؿ األطر يا كضعت التزاـ الدكؿ أنكب        
, كعدـ القياـ بأم عمؿ أك ممارسة أك مف المنظمات يصدر مف أشخاص  فايز العنصرم سكاء كيالتم

 خرآم شكؿ أكف أك جماعة أك لتمييز  إلىالتي تؤدم  جميعيا األفكاركالقضاء عمى مبنية عمى ذلؾ 
مف االعتداء  اإلنسافكرامة   الحفاظ عمى  ضمافتعيدت الدكؿ  في  ككأف تمتـز الدكؿ كافة بذلؾ , 

الى, كاتخاذ التدابير كتع وانسبحية أك االعتداء عمى سلمة الجسد الذم خمقو اهلل اإلنسانعمى حؽ 
كحؽ التمتع بخدمات الصحة الفكرية لمقضاء عمى كؿ أنكاع التحريض عمى التمييز العنصرم , 

كالرعاية الطبية كالحؽ في التعميـ كالمساىمة في النشاطات الثقافية كالحؽ في دخكؿ أم مرفؽ 
 .      (ّ)اـ الع تفاعنللمخصص 

تتخذ الكسائؿ المناسبة دكف أم تأخير كالقضاء  أفاؼ األطر الدكؿ إلى  (ْ-ِالمكاد ) تكاشار       
كتمتـز جميع ,  مارسة تؤدم إلى ذلؾبأم عمؿ أك أم م افاإلتيكاع التمييز ك تتعيد بعدـ أنعمى كافة 

تتخذ  أفام عمؿ عنصرم ك ك حماية أالمحمية بعدـ تشجيع  كأة ت القكميناالسمطات العامة سكاء ك
لغاء أك أبطاؿ أم قالفعالة في سياساتيا الحككمية ك  التدابير  التمييز ما بيف األفراد ك إلىكف يؤدم ناا 
ك تشجيع  جتماعي أك االقتصادم أك الثقافيعمى الصعيد اال فاسكاء ككميا الكسائؿ المناسبة تقكـ ب

زالة الحكاجز بيف األجناس كت دماجناال إلىالحركات التي تؤدم  كفير الحماية الكافية بيف األفراد كافو كا 
الكراىية العنصرية كالتمييز كعدـ شرعية تمؾ المنظمات كعدـ  إلىكشجب كافة االفكار التي تدعك 
 التركيج ليا أك التحريض عمييا. 

 

                                                           
 . ُٓٔٗتراجع ديباجة االتفاقية الدكلية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التميز العنصرم عاـ  ( ُ)
)ىػ( " ُٓٔٗ لعاـ  العنصرم التمييز أشكاؿ جميع عمى القضاء اتفاقية( مف ٓ( مف المادة )ْالفقرة )ق/ تنظر :  ( ِ)

" حؽ التمتع بخدمات الصحة العامة كالرعاية ْ" ة:األتيالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية, كال سيما الحقكؽ 
 .االجتماعية " االجتماعي كالخدمات الضمافالطبية ك 

جميع أشكاؿ مركز تطكير المؤسسات األىمية الفمسطينية  ,الدليؿ اإلرشادية حكؿ االتفاقية الدكلية لمقضاء عمى  (ّ)
 .   ٖ, ص  َُِٓز العنصرم , فمسطيف  ,يالتمي
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أو  يةانسإنالالاتفاقية مناىضة التعذيب وغيره من ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو  -ثانيا 
   4431الميينة لعام 

ىدار لكرامتو كيعد مف  اإلنسافعمى حؽ  عتداءا التعذيبيعد         في السلمة الجسدية كا 
جريمة في حؽ الكرامة  كصفوالمجتمع الدكلي ب ياانإدالتي  اإلنسافية لحقكؽ األساس تياكاتناال

كني يعرؼ المعاملت ناكال يكجد نص ق,  (ُ)نت الظركؼاالقانكف الدكلي ميما ك ةاإلنسانية كحرم
 إلالـافتيا ىي االعماؿ التي ينتج عنيا حكاميا عر أحد أكلكف المحكمة األكركبية في  يةانسإنالل

بيا االالـ الناتجة مف  تبمغ درجة مف الحدة كالشدة التي تتميز أف مف غيرجدا  جسدية أك عقمية خطيران 
 أفـ اآلخريف أك أماأقؿ خطكرة حيث تتمثؿ بأذالؿ الشخص بفظاظة  تعدالمعاممة المينية  التعذيب أما

 . (ِ)التصرؼ خلؼ إلرادتو أك ضميره  إلىيدفعو 

شاء ىذه نإكاع التعذيب بأنكبذلؾ حاكلت األمـ المتحدة تكفير الحماية الكافية مف جميع         
كعمى ,  افسنلإلالكرامة المتأصمة االعتراؼ بالحقكؽ المتساكية التي تستمد مف  إلى تشار أ  االتفاقية

( ٓٓالدكؿ االلتزاـ بالكاجب الذم يقع عمى عاتقيا بمقتضى ميثاؽ االمـ المتحدة بمكجب المادة )
حد أم أمستكل العالـ كعدـ اخضاع  كمراعاتيا عمىاألساسية كحرياتو  اإلنسافبتعزيز احتراـ حقكؽ 

 .(ّ)( مف االتفاقيةٓعمى ذلؾ المادة) كنصت لمتعذيب اك المعاممة القاسية

ك المعاممة الميينة  الذم اعتمدتو أاإلعلف العالمي لمنع التعذيب لما نص عمية  كمراعاةن       
'بالتعذيب '  ("ُفبذلؾ عرفت التعذيب في المادة ) ُٕٓٗاالكؿ/ ديسمبر  كفانك ٗالجمعية العامة في 

يا بينت المقصكد بالتعذيب أنأـ عقميا...." نرل  أفك أم عمؿ ينتج عنو ألـ أك عذاب شديد ,جسديا
 نستخمص أفأم حماية مباشر لكبار السف لكف تضمنت مجمكعة مف الحقكؽ التي يمكف  كلـ تحتكً 

ر السف سكاء في اكبكيستفاد منيا اتخاذ إجراءات الفعالة لمنع التعذيب , ك منيا الحماية غير المباشرة 

                                                           

ية القانكن, المركز القكمي لإلصدارات ُ, ط الدكلية  القكانيفد. إيناس محمد البيجة , الشرعية الدكلية في المكاثيؽ ك  (ُ) 
 . ِٓٔ, ص  َُِّ, عابديف , 

,  ََُِ, منشكرات الحمبي الحقكقية , ِ, ج ُالعامة كحقكؽ اإلنساف , ط , الحريات افسعيفأحمد سميـ  د.  (ِ)
 .ِْص

( لسنة َّ) بقانكفاالتفاقية ىذه أنضـ العراؽ إلى ( مادة ّّتككنت مف مقدمة ك) ُٕٖٗدخمت حيز التنفيذ في عاـ (ّ)
 .ََِٗ/ٕ/ُّ( في ُِْٗكالمنشكر في جريدة الكقائع العراقية رقـ) ََِٖ
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العقابية  القكانيفالنص عمييا في  ضمافك يـ عاية كحتى مف قبؿ عكائمك دكر الر المؤسسات العقابية ا
 .(ُ)د عمييا المعتدم جكاحتجاز مف يرتكب ىذه األفعاؿ عمى أم أرض يتكا 

 أف(عمى ضركرة ِالفقرة )اكال( مف المادة )  تالدكؿ في ىذه االتفاقية إشار  تاماالتز عف  أما         
دارية ك قضائية ك أم إجراءات أخرل لمنع القياـ بأعماؿ التعذيب  تتخذ ىذه الدكؿ إجراءات تشريعية كا 

 أفبمعنى عمى الدكلة , يككف فعاؿ  أفعمى اقميميا كيخضع ذلؾ الختصاصيا القضائي ك يتحتـ 
 تث رتبكاع التعذيب فإذا ما حدأنتتخذ التزاـ بتحقيؽ كسيمة كنتيجة كىك منع حدكث أم نكع مف 

حتى تصبح ىذه  كيبقى قائمان , تتخذ اإلجراءات اللزمة إلصلح ىذا األمر  أفمسؤكلية عمى الدكلة ك 
لذلؾ يجب عمى الدكؿ المنظمة عدـ إصدار أم تشريع تخالؼ فيو أحكاـ االتفاقية  اإلجراءات فعالو 

ذا ما حدث ذلؾ ك كيجب عمى الدكؿ  . (ِ)اقيةاؼ في االتفاألطر سببا إلثارة مسؤكليتيا تجاه الدكؿ  فاكا 
تتخذ ما يمـز مف  أف( ك ْكنيا الجنائي المادة )ناكاع التعذيب جريمة بمكجب قأنأم نكع مف  عدٌ 

اؼ في ما بينيا لتقديـ المساعدة في اإلجراءات األطر ك تتعاكف الدكؿ  إجراءات إلقامة كاليتيا القضائية 
 .(ّ)معاىدة لتبادؿ المساعدة القضائيةما يتخذ بينيا مف عمى كفؽ الجنائية المتخذة 

  4464يز ضد المرأة  لعام ياتفاقية القضاء عمى كافة أشكال التم -ثالثا 

( مادة كدخمت َّمف أكثر الصككؾ الدكلية ذات الصمة بحقكؽ المرأة كالتي تككنت مف )          
ز ياؼ رفض جميع أشكاؿ التمياألطر أقرت فييا  أكردت االتفاقية بنكدان , (ْ) َُٖٗنفاذ في عاـ حيز ال

دمج مبدأ المساكاة بيف المرأة كالرجؿ كعدـ بضد المرأة كاتخاذ كافة السبؿ المناسبة لمقضاء عمى ذلؾ 

                                                           
 المعرفة  , افبست, مكتبة  ُبيف الفكر الغربي كالفكر اإلسلمي , ط اإلنسافحقكؽ  ,د. فضؿ اهلل محمد اسماعيؿ    (ُ)

 . َُٖ, ص  ََِٔ مصر ,
الدكلي ,  القانكفدراسة في إطار  اإلنسافحقكؽ  تياكاتاننايؼ أحمد ضاحي الشمرم , المسؤكلية الدكلية عف  ( ِ)

 . ُّص ,  ََُِ العدد األكؿ ,,  ُالمجمد ية كالسياسية , القانكنبار لمعمـك نمجمة جامعة األ
أك الميينة  يةانسإنالل( مف اتفاقية مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك ٗالمادة ) (ّ)

يتعمؽ باإلجراءات  اؼ األخرل أكبر قدر مف المساعدة فيمااألطر الدكؿ  إلىتقدـ  أفعمى كؿ دكلة طرؼ  "ُْٖٗ لعاـ 
 . ..." ْأم مف الجرائـ المشار إلييا في المادة  أفالجنائية المتخذة بش

ف القضاء عمى التمييز ضد المرأة كبعدىا تـ أنشاء اتفاقية تبنت الجمعية العامة لألمـ المتحدة إعل ُٕٔٗفي عاـ  (ْ)
الكقائع جريدة في كتـ نشرىا  ُٖٔٗ( لعاـ ٔٔكف )ناقبالعراؽ عمى ىذه االتفاقية  أنضـ,  ُٕٗٗخاصة في عاـ 

لكنو كضع تحفظات عمييا في الفقرتيف  َُُِبتاريخ  ضماـناالكتـ ايداع صؾ ُٖٔٗ بتاريخ ( ّْْٔالعدد )العراقية 
( ُٔظمة التي تعد تمييزا ضد المرأة كالمادة)نالغاء االعراؼ كاأل إلى( كالتي تشير ِالفرعيتيف )ز, ك( مف المادة)

 تعمقة بالزكاج كالعلقات االسرية .الم
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 اإلعلفك ما دعـ اإلطار العاـ ليذه االتفاقية ىك , في الحياة العامة كالخاصة عمى حد سكاء  التمييز 
يمثؿ و أنال إ كنان ناف ككنو غير ممـز قد المرأة عمى الرغـ مالعالمي الذم صدر لمقضاء عمى العنؼ ض

التخاذ التدابير الفكرية  لمقضاء عمى العنؼ ضد المرأة في الدساتير ادبي مف قبؿ الدكؿ  إلتزاـ
لغاء جميع األحكاـ الكطنية  ية لحقكقياالقانكنكالتشريعات كفرض الحماية  التمييز  إلىتدعك  التيكا 

 . (ُ)ضدىا 

ىذه االتفاقية تعد خطكة إيجابية عمى مستكل دكلي كشامؿ كدعكة قكية أحكاـ  أفكعميو ف        
الكاردة في كافة المكاثيؽ التي  افسنلإلية األساستمتع المرأة في الحقكؽ كالحريات  ضمافكمتينة ل

ماط الثقافية نعمى اختلؼ مكاضيعيا كاتخاذ الخطكات المناسبة لتعديؿ األ اإلنسافتناكلت حقكؽ 
كأيضا تنص عمى كفالة الحقكؽ المتساكية لممرأة في المجاالت السياسية كالحياة العامة , كاالجتماعية 

األسرية كعدـ التمييز في الخدمات الصحية كالتمتع باألىمية  تاماكااللتز كالحصكؿ عمى التعميـ 
شراؼ الدكلي عمى جياز اإل ت االتفاقية شأأنمشاكؿ المرأة الريفية ك ل ةالخاص العنايةتكلى  أفية ك القانكن
 .( ِ)التي تقبؿ بيا الدكؿ ك يتكلى إدارتيا مف قبؿ لجنة مف الخبراء  تاماااللتز 

قد تضمنت الحماية غير المباشرة لحقكؽ النساء الكبيرات جميعيا نصكص االتفاقية  أفنلحظ إذ      
قد ضمف الحماية المباشرة  لمحؽ في , (ّ) (ُُ( مف المادة )ُفي السف لكف ما كرد في الفقرة )ق/

 اإلنسافعمى تمتع المسنيف بحقكؽ ما اشارت الية الخبيرة المستقمة االجتماعي كىذا  الضمافالتمتع ب
قد كضعت  اإلنسافأغمبية معاىدات حقكؽ  إفف, عمى الرغـ مف عدـ كجكد صؾ دكلي مخصص ليـ 

 إشارت ُٕٗٗالمرأة لعاـ يز ضد ياتجاىيـ كمنيا اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التم ضمنيان  امالتز إ
 . (ْ)االجتماعي الضمافالشيخكخة في ما يتعمؽ بالتمييز في حؽ في  إلى

                                                           
, دار  ُ, ط (دراسة مقارنة)مناؿ محمكد مشني , حقكؽ المرأة بيف المكاثيؽ الدكلية كأصالة التشريع اإلسلمي  (ُ)

 . َِٔ-ِٗٓ, ص َُُِالثقافة  , 
الكضعية كالشريعة اإلسلمية  , رسالة ماجستير ,   القانكفحماية حقكؽ المرأة بيف  بك بقار جلؿ ,  عاشكر شكيب , (ِ)

 .  ْٕ, ص  َُِٔ,   جامعة الجللي  ,  كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية
")ىػ( الحؽ في  ُٕٗٗيز ضد المرأة  لعاـ ي( مف اتفاقية القضاء عمى كافة أشكاؿ التمُُ( مف المادة )ُالفقرة )ق/( ّ)

 .لمرض كالعجز كالشيخكخة ..." االجتماعي, كال سيما في حاالت التقاعد كالبطالة كا الضماف
ركزا  اإلنسافاألمـ المتحدة ,الجمعية العامة , تقرير الخبيرة المستقمة المعنية بمسالة تمتع المسنيف بجميع حقكؽ  (ْ)

 . ْٔ/ِٕ/A/HRC   , الكثيقة َُِْالدكرة السابعة كالعشريف ,  ,ككرنفمد 
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ز ضد يتتخذ كافة الكسائؿ المناسبة لمنع التمي أفاؼ فيجب عمييا األطر الدكؿ  تاماالتز  أما        
ية لممرأة عف القانكنكتكفير الحماية , المرأة كمساكاتيا مع الرجؿ كادماج ذلؾ في دساتيرىا الكطنية 

صادرة مف شخص أك مؤسسة  فاكمنع التمييز سكاء ك, طريؽ المحاكـ المختصة كالمؤسسات العامة 
م  أالجزائية ك  إلغاء جميع األحكاـ أخيران ضدىا ك  ان يز يتم تعدظمة كاألعراؼ التي نك تغيير التشريعات كاأل

 .(ُ) ز ايضان يكاع التميأنمف  ان نكع دتشريع داخمي يع

 4442لعام  أسرىم وأفراد المياجرين العمال جميع حقوق لحماية الدولية االتفاقية -رابعا 

النفاذ سنة  حيز كدخمت َُٗٗ ( لسنةْٓبقرار الجمعية العامة رقـ )ىذه االتفاقية  مدتاعت       
 يةاألساس المتحدة األمـ معاىدات ؿمكتك االتفاقية كتؤيد ( مادةّٗكتتككف مف ديباجة ك) ََِّ
 كأفراد المياجريف لمعماؿ اليشة كاألكضاع لمظركؼ تستجيب كما ,اإلنساف بحقكؽ المعنية األخرل
 حظر إلىعمى الرغـ مف قمتيا  صريحة إشارات عمى العثكر يمكفتفاقية اال نصكص كباستقراء أسرىـ
 لذلؾ خلفا عميو ينص ما باستثناء االتفاقية, ىذه نطبؽت -ُ( "ُ) لمادةافي  السف أساس عمى التمييز

 بسبب التمييز مثؿ نكع أم مف تمييز دكف أسرىـ كأفراد المياجريف العماؿ جميع عمى بعد, فيما
 ؿصاأل أك غيره, أك السياسي الرأم أك المعتقد, أك الديف أك المغة, أك المكف, أك العنصر, أك الجنس,
كؿ اتفاقية تعد أ( ك ٕالمادة ).." كأيضا في العمر أك الجنسية, أك االجتماعي, أك العرقي أك القكمي

 الحؽ عمى المكاطنيف بيفالمساكاة  إلى ككما أشارت, لفظة السف في فحكاىا إلىتشير بصكرة صريحة 
يا تكفر الحماية الضمنية لكبار السف مف أنك  (ِٕ) المادةفي  االجتماعي الضماف استحقاقات في

اؼ فييا األطر عمى الدكؿ  صيا أسكة بباقي االفراد , كفرضت التزاماتالعماؿ المياجريف في باقي نصك 
 منسجمة أسرىـ كأفراد المياجريف العماؿ كمعيشة عمؿ ظركؼ تككف أف ضمافل الزمة تدابير تخاذال
كتعزيز الظركؼ العادلة كالسممية كالمشركعة  يةاإلنسان الكرامة كمبادئ كالصحة السلمة معايير مع

 .  (ِ)بلدىـ  إلىسلمتيـ كالعكدة المنظمة  ضمافكالتعاكف بيف الدكؿ ل

  2227لعام  اإلعاقةاتفاقية  حقوق االشخاص ذوي  -خامسا 

حرصت منظمة األمـ المتحدة لكضع  اإلعاقةكني ممـز لحماية ذكم انمف أجؿ كضع إطار ق       
كدخمت حيز النفاذ  ََِٔكلذلؾ تبنت االتفاقية في عاـ  ةمباشر صكرة فاقية دكلية شاممة لحمايتيـ بات

                                                           
 ُٕٗٗيز ضد المرأة  لعاـ يمف اتفاقية القضاء عمى كافة أشكاؿ التم (ِتنظر: المادة ) (ُ)
 َُٗٗلعاـ  أسرىـ كأفراد المياجريف العماؿ جميع حقكؽ لحماية الدكلية االتفاقية( مف ْٔ,ٓٔ,َٕ: المكاد )تنظر (ِ )
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الغاية منيا التعزيز كالحماية الكفاية لجميع  فا( مادة كَٓكتتككف مف ديباجة ك),  (ُ) ََِٖفي 
الحقكؽ التي تضمنتيا االتفاقية لحماية كبار ا م يعرضالسؤاؿ الذم  ك المعاقيف عمى قدـ المساكاة 

مبادئ ىذه االتفاقية كثيقة الصمة بكبار السف حيث نصت عمى احتراـ الكرامة كعدـ التمييز  فإالسف ؟ 
في المجتمع  كتكافؤ الفرص كمكافحة الصكر النمطية كالتحيزات المتعمقة  دماجنكاالكالمشاركة الكاممة 
في ذلؾ تمؾ القائمة عمى الجنس كالعمر كتكضح االتفاقية المبادئ العامة  بما اإلعاقةباألشخاص ذكم 

ية لكبار السف مع التركيز عمى المساكاة كعدـ التمييز فضل عف األساسالمتعمقة بالحقكؽ كالحريات 
 اإلعاقةتعريؼ االشخاص ذكم ( ُكتبيف المادة ),  (ِ)يـ الجسدم كاالقتصادم كاالجتماعي ضمان
مف إعاقات جسدية أك عقمية أك ذىنية أك حسية  كفانيعالذيف  أكلئؾ اإلعاقةاألشخاص ذكك  "يشمؿ

 طكيمة األمد كالتي قد تعكؽ مشاركتيـ الكاممة كالفعالة في المجتمع عمى قدـ المساكاة مع االخريف". 

لية األفراد كعدـ التمييز ( المبادئ التي تضمنتيا االتفاقية مف احتراـ استقلّكما بينتو المادة )      
مف كمنع التعذيب كعدـ كذلؾ تمتعيـ بالحرية الشخصية كاألمبادئيا كثيقة الصمة بكبار السف ك  أفك 

 اإلعاقةكبار السف ذكم  رت حماية ضمنيو لفئة معينة مفاالعتداء عمييـ أك استغلليـ جميعيا كف
بسبب تحديدا ن  اإلعاقة(" تكفير ما يحتاج إليو األشخاص ذكك ِٓكيشار ليـ في الفقرة )ب( مف المادة )

التقميؿ  إلىإعاقتيـ مف خدمات صحية, تشمؿ الكشؼ المبكر كالتدخؿ عند االقتضاء, كخدمات تيدؼ 
 إذالسف"  يشمؿ ذلؾ األطفاؿ ككبار أفأدنى حد مف اإلعاقات كمنع حدكث المزيد منيا, عمى  إلى
      ( ِٖ/ب( مف المادة )ِكفي الفقرة )رة ليـ بالحؽ في الخدمات الصحي الحماية المباش إلى تاشار 
استفادة األشخاص ذكم اإلعاقة, خصكصا النساء كالفتيات ككبار السف, مف برامج الحماية  ضماف" 

االجتماعية كبرامج الحد مف الفقر" كىنا تضمف حقيـ في الحصكؿ عمى الحماية االجتماعية كالحد مف 
مزمة كقد ت قاعدة دكلية مأصبحبينت الحقكؽ  لفئة محددة منيـ ك  إذدراجيـ بيذه االتفاقية إر كتـ الفق

 .( ّ)اؼ كبذلؾ تتعرض الدكلة لممسؤكلية عند مخالفتيااألطر تضمنتيا القكاعد الداخمية لمدكؿ 

                                                           
كنشر في جريدة  َُِِ( لسنة ُٔاالتفاقية بمقانكف )أنضـ العراؽ إلى .مف المصدر نفسو ( ِِ-ُِالمكاد ) :تنظر  (ُ)

كأف العراؽ قد شرع قانكف رعاية ذكم اإلعاقة كاالحتياجات  َُِِ/ُُ/ُِ( بتاريخ ِْٕٓالكقائع العراقية العدد)
 كستتـ االشارة إلى البعض مف نصكصو  في الفصؿ الثالث بقدر تعمقيا في المكضكع. َُِّ( لسنة ّٖالخاصة رقـ )

(ِ  ( Sara Tonolo, International Human Rights Law and the Protection of the Elderly in 
Europe, Medicine, Law&Society,Volumeُُ,Issueِ,َُِٖ,P.ُُِ.  

 . ُُٗ - ُُٕسرل باسـ عبد المجيد , مصدر سابؽ  , ص  (ّ)
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 تاماااللتز اؼ كضعت نكعيف مف األطر عمى الدكؿ  تاماالتز كما أشارت إليو االتفاقية بترتيب        
عامة التخاذ التدابير اللزمة لتطبيؽ تمؾ االتفاقية تتعيد الدكؿ مف أجؿ تعزيز كحماية  تاماالتز األكؿ 
التدابير كالتشريعات اإلدارية اللزمة كصكف  كاتخاذ اإلعاقةدكف تمييز عمى أساس  اإلنسافحقكؽ 

جراء التي تتنافى مع االتفاقية حقكؽ األشخاص في جميع السياسات كالبرامج كاالمتناع عف الممارس ة كا 
ة فتتعمؽ بطريقة تنفيذ الثاني تاماااللتز  أما. (ُ)البحكث كتطكير السمع كالخدمات التي تناسب حاجاتيـ

ات كتصنيؼ المعمكمات حسب الحاجة بياننصكصيا التفصيمية فتمتـز الدكؿ بجمع اإلحصاءات كال
المجتمع المدني في تكفير الدعـ كاالقتضاء كالتعاكف بيف المنظمات الدكلية كاإلقميمية كدكر منظمات 

 .(ِ) كالمساعدات االقتصادية كالتقنية عند الحاجة

 الثانيالمطمب 

 الخاصة بكبار السنات اإلعالنو خطط العمل حماية الحقوق وفقا ل

 بناءن تمكيف كبار السف مف التمتع بحياتيـ مف الناحية الصحية كاألمف كالشعكر بالرضا جؿ مف أ     
اعتمدت مف  إذ الشيخكخة أف( خطة عمؿ دكرية بشَٗعمى ذلؾ كضعت الجمعية العامة في جمستيا )

كبعد ذلؾ في جمستيا العامة ,  ُِٖٗقبؿ الجمعية األكلى لمشيخكخة بعد اتفاؽ اآلراء عمييا في عاـ 
تتخذ  أفاؼ األطر  بقيةكطالبت  ََِِة لعاـ الثاني( أقرت خطة عمؿ مدريد لمشيخكخة العالمية ٕٕ)

كعمدت الدكؿ عمى تضميف تمؾ الخطط في برامجيا الخطكات اللزمة مف أجؿ تطبيقيا كتنفيذىا 
اىتمت الجمعية العامة  إذالكطنية مف خلؿ التأكيد عمى ذلؾ في االعلنات الخاصة بالشيخكخة , 

                                                           
 . ََِٔ لعاـ اإلعاقةمف اتفاقية األشخاص ذكم  ( ْالمادة ): تنظر (ُ)
 المناسبة, المعمكمات بجمع األطراؼ الدكؿ تقـك -ُ" ََِٔ لعاـ اإلعاقةمف اتفاقية األشخاص ذكم ( ُّالمادة ) (ِ)

 بإنفاذ الكفيمة السياسات كتنفيذ كضع مف لتمكينيا البحكث, في المستخدمة كالبيانات اإلحصائية البيانات ذلؾ في بما
 :يمي بما بيا كاالحتفاظ المعمكمات جمع عممية تفي أف كينبغي. االتفاقية ىذه
 كاحتراـ السرية لكفالة البيانات, بحماية المتعمقة التشريعات فييا بما قانكنا, بيا المعمكؿ لمضمانات االمتثاؿ( أ)

 اإلعاقة؛ ذكم األشخاص خصكصية
 جمع في األخلقية كالمبادئ األساسية كالحريات اإلنساف حقكؽ لحماية دكليا المقبكلة لمقكاعد االمتثاؿ( ب)

 .كاستخداميا كاإلحصاءات
 االلتزامات تنفيذ تقييـ في لممساعدة كتيستخدـ االقتضاء, حسب المادة, ليذه كفقا جمعيا يتـ التي المعمكمات تيصنؼ. ِ

 أثناء في اإلعاقة ذكم األشخاص تكاجو التي العقبات كشؼ كفي االتفاقية ىذه بمكجب األطراؼ الدكؿ بيا تعيدت التي
 .تذليميا عمى كالعمؿ لحقكقيـ ممارستيـ

 .ـ" كغيرى اإلعاقة ذكم لألشخاص إتاحتيا كتضمف اإلحصاءات ىذه نشر بمسؤكلية األطراؼ الدكؿ تضطمع. ّ
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الدكؿ نتيجة  كالتحديات التي تكاجو افالسكشيخكخة  إلىظار المجتمع أنبكبار السف كحاكلت لفت 
 عرضالسؤاؿ الذم ي, احتياجاتيـ  ضمافكسياسات خاصة ل عدادىـ ككضع برامج أالتسارع المتزايد ب

 أفات ليا صفة االلزاـ ؟ كىؿ يمكف لمدكؿ اإلعلنىنا ىؿ الكثائؽ الدكلية المتمثمة بخطط العمؿ ك 
حماية في ضكء خطط تضمنيا ضمف تشريعاتيا كبرامجيا الكطنية؟ سنبحث ذلؾ في فرعيف االكؿ لم

 :تيككاآلالشيخكخة   أفبش ةالعالمي ناتإلعلل يككف ف الثانيالفرع  أماالعمؿ المعنية  بكبار السف 

 الفرع األول

 الحماية في ضوء خطط العمل المعنية  بكبار السن

مف  ثر الفئات المستضعفة التي لـ تحظ  بمستكل كاؼو اعتبار كبار السف مف أكبأقر الباحثكف       
ينعمكا براحة كصحة كشعكر بالرضا عرضت الجمعية العامة خطتيف  أفكمف اجؿ  العنايةالرعاية ك 

صدرت خطة عمؿ مدريد الدكلية أثـ بعدىا  ُِٖٗية لمشيخكخة لعاـ نا الدكليكىي خطة عمؿ في
 كطالبت الدكؿ باتخاذ الخطكات اللزمة لتنفيذىا : ََِِلمشيخكخة لعاـ 

 4432نا الدولية لمشيخوخة لعام يفياوال : خطة عمل  

خطة عمؿ دكلية خاصة بكبار السف  ُٖٕٗ( عاـ ِٓ/ ّّاقترحت الجمعية العامة بقرارىا )      
( كركزت الخطة عمى طرؽ مساعدة كبار السف كحمايتيـ كتـ ُٓ/ ّٕكاعتمدتيا بمكجب القرار )

ديباجة كمقدمة ( مادة ك ُُٖ)كف مف كتتك, تنفيذىا الحقنا مف خلؿ مبادئ األمـ المتحدة لكبار السف 
إدراج  إلىكتشمؿ الحاجة  اإلنسافحقكؽ  تعزيز كحماية جميع إلىتدعك  سةكثلثة محاكر رئي

لكضعيا  ية عمى عاتؽ الحككماتاألساسالشيخكخة في جدكؿ األعماؿ العالمي كتضع المسؤكلية 
ـ الجيدة صحتي ضمافالحماية الكاممة ليـ ك  ضمافكتنفيذ السياسات ل ع التنفيذ مف خلؿ تطكيرمكض

 .(ُ) ليـكتكفير الخدمات 

كلى بسياسات العامة ألتتعمؽ التكصية اف مف التكصيات نكعي إلىفي المحكر االكؿ  تاشار  إذ       
سر كما ليا مف تأثير عمى األ المستكييف الدكلي كالكطنيتعد الشيخكخة مف التحديات التي تكاجيو  إذ

تككف السياسات مصممو بطريقة ال تسمب ادمية كبار  أففيجب , التغيير في حجـ االعالة مف بسبب 

                                                           
(ُ)Jaclynn M. Miller, International Human Rights and the Elderly, Volumeُُ ,Issueِ 
,ََُِ,p.ّْٖ. 
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دؼ التنمية في تحسيف رفاه السكاف جميعان ىكأكدت عمى ي الحياة كالحفاظ عمى حؽ المسنيف فالسف 
كؿ بحسب المقدرات لبيف الفئات العمرية األنصاؼ ك عمى أساس التكزيع العادؿ لمفكائد المتحققة منيا 

 إلىو يؤدم نأل ,كالعزؿ بيف الفئات العمرية  مف التمييز ان لينشأ مجتمع متكازف لألعمار كافة خاليفرد 
قصاء االكبر سنا كضركرة إعطاء الدكر الكامؿ ليـ لممشاركة في جميع نكاحي الحياة  ك , الطبقية كا 

 افالبمدلذلؾ يتحتـ عمى ,  لككف الجكانب اإلنمائية كاإلنسانية لمسألة الشيخكخة متشابكة بشكؿ كثيؽ
عباء المالية كاالستحقاقات يا في الخطط االقتصادية لتحمؿ األتضمف الحقكؽ التقاعدية كادماج أف

يلء االىتماـ لمتأثير الكاسع كالمتعدد األكجو الذم ستحدثو شيخكخة التقاعدية لألعداد المتزايدة منيـ  كا 
كضماف الحد األدنى مف األمف المادم الرعاية االجتماعية الحفاظ عمى نسبة كتؤكد عمى السكاف , 

كتكفير الخدمات بما لكبار السف ذكم القدرات المنخفضة عمى الكسب كخاصة في المناطؽ الريفية 
 . (ُ) يتلئـ مع حياة مستقمة ليـ داخؿ منازليـ كمجتمعاتيـ

كذلؾ يتطمب نيجان  يةانسنلإلعدادىـ يعد نجاحا أالتزايد في  أفة فقد اكدت الثانيالتكصية  أما         
الصحي كالتغذية  بانبالجاعتنت كليذا متكاملن في إطار التخطيط االقتصادم كاالجتماعي الشامؿ 

ألف صحة كسلمة كرفاىية المسنيف الجيدة ىي ىدؼ الجمعية العالمية كحماية المستيمكيف المسنيف 
تككف المنتجات الغذائية كالمعدات كالمنشآت متكافقة مع  أف كمف الكاجب عمى الدكؿاألكلى لمشيخكخة 

كينبغي أف تشترؾ الرعاية الصحية كاالجتماعية كاألسرة  ,تراعي التقدـ في العمر معايير السلمة التي
بالسياسات السكنية التي تتناسب مع احتياجاتيـ بما لمسكف  عنايةكالفي تحسيف نكعية حياة كبار السف 

تكازف مناسب بيف كمف الميـ تحقيؽ , اجتماعية كنفسية كيعالج الكثير مف مشاكؿ المسنيف  أىميةمف 
تيدؼ الرعاية االجتماعية  أفك دكر المؤسسات كاألسرة كالمجتمع كعناصر في نظاـ رعاية متكازنة , 

اتيـ بتكفير الخدمات التنمكية كالعلجية لكي يتمكنكا مف العيش بصكرة مستقمة في منازليـ كمجتمع
المحمية مع معايير السلمة متكافقة كيجب المحافظة عمى التقاليد كالقيـ الركحية كالمعرفية لدييـ ك 

 .  (ِ)  المؤسسات الثقافية إلىتسييؿ كصكليـ 

ات  بيانضركرة كجكد قاعدة  إلىتضمف السياسات كبرامج الترقية كأشار فقد  الثانيالمحكر  أما     
كتكفير  ,ة التصنيفات العمرية كاالجتماعيتعمؿ عمى تغطية  إذفما فكؽ(  عامان  َٔ)مف  كاانكلمف 

كضع الخطط االحصاءات الديمكغرافية كاالجتماعية ذات الصمة الستخداميا في صياغة كتنفيذ 

                                                           
 . ُِٖٗ( مف خطة فيينا الدكلية لمشيخكخة لعاـ ْٖ-ُّتنظر : المكاد ) (ُ ) 
 .ُِٖٗمف خطة فيينا الدكلية لمشيخكخة لعاـ  ( ُٓ -ْٖالتكصيات ) : تنظر ( ِ)
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عمى كالتنسيؽ بيف الرعاية االجتماعية كخدمات الرعاية الصحية كسياسات كبرامج تعميـ كتدريب 
تناسب جميع األعمار مع مراعاة احتياجات لالمستكل الدكلي كاإلقميمي كالكطني كتككف متخصصة 

كال ينبغي ترؾ التحكـ في حياة المسنيف  كالعمؿ عمى اشراكيـ في التخطيط كالتنفيذ, كبار السف 
ف ما ىك لمقدمي الرعاية كمكظفي الصحة كالخدمات االجتماعية ألف كبار السف أنفسيـ عادة يعرفك 

لطب الشيخكخة في البرامج التعميمية  ىميةككذلؾ إعطاء األمطمكب ككيفية تنفيذه عمى أفضؿ كجيو , 
جراء البحكث في كتدريب الممارسيف كالطلب في ميف الرعاية البشرية كالرعاية االجتماعية   بانالجك كا 

 . (ُ)السف لمشيخكخة كتأثيرىا عمى التنمية كاحتياجات كبار مائيةنكاإلية اإلنسان

حيث يعتمد نجاح ىذه الخطة إلى حد كبير تضمف تكصيات التنفيذ فقد المحكر الثالث  أما        
كضركرة التعاكف بيف الجيات المتعددة في الدكؿ عمى سكاء عمى اإلجراءات التي تتخذىا الحككمات 

ينبغي عمى كؿ بمد أف يقرر استراتيجيتو الكطنية ك , عمى الصعيد العالمي أك اإلقميمي أك الكطني  فاك
كأف  ,الخاصة نظران لكجكد التبايف في حالة الشيخكخة بيف المجتمعات كالثقافات المختمفة لكؿ بمد 

في ضكء مكاردىا  تضع الحككمات أىداؼ قصيرة كمتكسطة كطكيمة األجؿ بيدؼ تسييؿ تنفيذ الخطة
عف  ىيئة دكلية لمتابعة ذلؾ بكصفياتصة لمتنمية االجتماعية ختقكـ بتعييف لجنة م أفك ,  كأكلكياتيا

طريؽ مركز التنمية االجتماعية كالشؤكف اإلنسانية التابع إلدارة الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية 
حالة ما تكصؿ إليو مف نتائج , الدكلية داخؿ منظكمة األمـ المتحدة  المجمس االقتصادم  إلىكا 

الجمعية العامة كيككف ذلؾ التقييـ كؿ أربع سنكات كيحدث عمى  إلىكاالجتماعي الذم بدكره يحيمو 
 . (ِ) أساس تكقيت االستعراض مف قبؿ كؿ دكلة

 2222: خطة عمل مدريد الدولية لمشيخوخة لعام  ثانيا

كالغرض منيا التأكيد  ة لمشيخكخة التي أقرتيا الجمعية العامة لألمـ المتحدة الثانيتعد ىذه الخطة        
مجتمع ملئـ  بناءن ـ كبار السف للشتراؾ في كافة شؤكف المجتمع ك أماعمى ضركرة أتاحو الفرصة 

تككف السياسات الدكلية المتعمقة  بالشيخكخة تتلءـ مع  أفكمف أىداؼ ىذه الخطة , لجميع األعمار 
السياسي كخطة عمؿ مدريد الدكلية  اإلعلفىما  ميمتيفالحادم كالعشريف كاعتمدت كثيقتيف  القرف

 إذ, أساسييف  تكجييف( بند ك مقدمة ك ُِّلمشيخكخة بالنسبة لمخطة جاءت مفصمة تحتكم عمى )
كبار قضايا منيا  افثمكلى ألكلكيات كتضمنت اأؿ عمى تكصيات العمؿ كفقا لثلثة االك لتكجو تضمف ا

                                                           
 .ُِٖٗمف خطة فيينا الدكلية لمشيخكخة لعاـ (  ُٖ, َٖ, ٕٗ, ُٔ-ُٓتنظر : المكاد ) (ُ )
 .ُِٖٗفيينا الدكلية لمشيخكخة لعاـ مف خطة  (ُُٖ - ٖٔالمكاد ) : تنظر  ( ِ)
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شطة نباأل مف المساىمة الكاممة كبار السفتمكيف الرفاه في سف الشيخكخة كركزت فيو السف كالتنمية ك 
كتمكينيـ مف مكاصمة  المدرة لمدخؿ باألنشطةكالقياـ  االجتماعية كالثقافية كدكرىـ في صنع القرار

العمؿ قدر المستطاع كتأميف الدخؿ الكافي كالحماية االجتماعية كاعتبارىـ مف األكلكيات في حاالت 
 يـ نألفي الحصكؿ عمى الغذاء كالمأكل كغيرىا كال أية إلييـ اإلنسانتتـ اإلغاثة  أفالطكارئ فيجب 

 . (ُ) ش بصكرة منفصمة عف العائمةغمب منيـ يعيلألذل بكجو خاص عمى اعتبار األ ةعرضدكف يعٌ 

الحياة لدل كطكؿ  هت قضايا حيث ركزت عمى الصحة كرفاة أكدت عمى سالثانياالكلكية  أما      
كتكفير الخدمات الصحية في سف الشيخكخة كتدريب مقدمي الرعاية كبار السف كتكفير الغذاء الملئـ 

كركزت عمى الفقراء كالطبقات الميمشة منيـ كالعمؿ عمى تكفير خدمات تمبي لمتعامؿ مع كبار السف 
طب الشيخكخة في مجاؿ الصحة ك إدماج , احتياجاتيـ مف ناحية الرعاية الصحية طكيمة األمد 

استقلؿ كبار السف المعاقيف كتكفير البيئة كالدعـ  تعزيز  أىميةكالقطاعات الصحية كاكدت عمى 
بيئة داعمة ليـ  تييئة كلكية األخيرة ىك , كاأل(ِ)المناسب ليـ كمشاركتيـ الكاممة في نشاطات المجتمع

بما يتناسب مع حاجاتيـ كخاصة المعكقيف منيـ كالتركيز كأجراء تعديلت مختمفة بمعنى تصميـ المدف 
كالعمؿ عمى , لمقدمي الرعاية ـ لألسر التي تحتضنيـ كتقديـ المبادرات كالمساعدات عمى تكفير الدع

حماية كبار السف مف كافة أشكاؿ العنؼ كسكء المعاممة كالتركيز عمى المسنات كتكفير الدعـ المادم 
 . (ّ) كسائؿ اإلعلـ المتعددة عف طريؽليف كتحسيف الصكرة النمطية عف كبار السف 

ضمف تدمج مسألة كبر السف  أفلحككمات عف تنفيذ خطة عمؿ مدريد فيجب عمى ا أما         
قامة الشراكة الفعالة بيف الحككمات أنالخطة الكطنية ك  شاء استراتيجيات خاصة لمقضاء عمى الفقر كا 

شار , كمنظمات المجتمع المدني كالمنظمات غير الحككمية   ة الخطة الى دكر العكلمة في أتاحتكا 
إجراء  أىميةك الفرص كخمؽ التحديات كمدل الصعكبات التي تكاجييا الدكؿ النامية لتنفيذ الخطة , 

كتكفير المعمكمات كتطبيقيا خاصة , جميعيا األصعدة  متنكعة لمسألة الشيخكخة عمىالبحكث ال
 ع الخطة القياـ باالستعراض بما يتناسب مك رصدىا دة لذلؾ ك يات المتعدبالنسبة لمسف كاعتماد التكص

كيمكف ألصحاب بأعتبار ذلؾ مف مستمزمات نجاحيا في تحسيف مستكل معيشة كبار السف , 

                                                           
 . ََِِ( مف خطة مدريد الدكلية لمشيخكخة لعاـ ٔٓ - ُٔالمكاد ): تنظر  ( ُ)
 .ََِِمف خطة مدريد الدكلية لمشيخكخة لعاـ (  ٖٓ- ٕٓالمكاد ): تنظر    (ِ)
 .ََِِمف خطة مدريد الدكلية لمشيخكخة لعاـ (  ُُِ -ُٗالمكاد ) : تنظر    (ّ)



32 
 

,  (ُ)يتخذكا ما يجدكنو مناسبا مف الترتيبات للستعراض كتبادؿ نتائجو فيما بيف الدكؿ  أفالمصمحة 
يتمتع كبار  أفمف أجؿ  تنفيذ ىذه الخطة غير كاؼو  أفرأم الخبيرة المستقمة بكبار السف  إلىكنشير 

لمعالجة جميع الثغرات المكجكدة مف أجؿ  خاصة  ان يا لـ تضع مبادئنية كافة ألاإلنسانالسف بحقكقيـ 
كالعمؿ عمى رفع مستكل الكعي كسياسية كاجتماعية  قانكنيةطر أ مراعاة الشيخكخة ككضعيا في

 .  (ِ) كاإلدراؾ بكضعيـ ك تشجيع  اشتراكيـ في مختمؼ مستكيات الحياة

ما الكعي بخطة عمؿ مدريد  أفقرار الجمعية العامة حيث تكضح  بيافكمف الجدير بالذكر        
 إلىحاء عديدة في العالـ  كتؤكد عمى مراعاة المسائؿ المتعمقة بكبار السف كتطرقت أنفي  يزاؿ محدكدان 

كأكدت عمى زيادة في , التطكرات اإلقميمية في ىذا المجاؿ  إلىفي الشرعية الدكلية كنكىت  ما كرد
دد الشباب بميكف نسمة كىذا يتخطى عْ.ُ إلى% كقد يرتفع ّٖبنسبة  عامان  َٔاعداد مف تجاكز 

ؿ يا تييب الدك أنغير مؤىؿ كال يتناسب ككثرتيـ ك  النظاـ الصحي غالبان , ك عمى المستكل العالمي 
حالتيـ بالمزيد مف الكضكح في تقاريرىا كالتشجيع عمى  إلى إلشارةا لمعالجة مسائميـ بصكرة فعالة ك

قامة شراكات في ىذا لمشي مائيناإلالتعاكف الدكلي كتقديـ الدعـ لصندكؽ األمـ المتحدة  خكخة كا 
السياسي كخطة عمؿ مدريد المتعمقة بالشيخكخة كتطمب مف  اإلعلفكتكرر التأكيد عمى  ,الصدد

تكضع ضمف األكلكيات الكطنية لمدكؿ ك  أفتعالج مسائؿ كبار السف بصكرة جذرية ك  أفالحككمات 
تشجيع المجتمع الدكلي كالككاالت المعنية عمى تنسيؽ السياسات الخاصة بالشيخكخة مع برامج االمـ 

لحماية حقكؽ كبار السف ك كضع  المتحدة ذات العلقة ك التكاصؿ مع الفريؽ العامؿ مفتكح العضكية 
 .(ّ)لتكصيات المتفؽ عمييا عمى صعيد الحككمة كالدكلة كعرضيا عمى الجمعية العامة مف أجؿ بحثياا

كما اشتممو تقرير الفريؽ العامؿ مفتكح العضكية المعني بالشيخكخة حيث كضح استمرار الدكؿ       
كعمى الرغـ مف التقارب بعض اآلراء لكف بعض  لكبار السف  اإلنسافاألعضاء اىتماميا بحماية حقكؽ 

كيجب التركيز عمى التنفيذ فقط عف طريؽ  الصككؾ القائمة تكفر الحماية ليـ  أفت مقتنعة ناالدكؿ ك
 عٌدكاميمية كالدكلية القائمة ك تبنى عمى أساسيا الصككؾ الكطنية كاإلق أفك , ية القانكن األطرتحسيف 
كالبعض اآلخر ركز عمى ضركرة كضع  ,ليـتكفير الحماية ب ةالدكلية لمشيخكخة كفيمعمؿ مدريد خطة 

                                                           
 .ََِِمف خطة مدريد الدكلية لمشيخكخة لعاـ ( ُِّ-ُِٗ, ُِٓ-ُُْتنظر :المكاد ) (ُ)
الدكرة , لمشيخكخة   ةالثاني العالمية الجمعية السف لكبار الدكلية السنة متابعةاألمـ المتحدة , الجمعية العامة  ,  (ِ)

 ِّ/ُْ/A/HRC,الكثيقة  ,  َُِٗالحادية كاالربعيف , 
 ََِِلخامسة كالسبعكف , ا, الدكرة  ة لمشيخكخةالثانياألمـ المتحدة , الجمعية العامة  , متابعة الجمعية العالمية    (ّ)

 .  ُِٓ/ٕٓ/A/RES لكثيقة, ا



32 
 

يا غير قادرة عمى أنالييئات مثقؿ عاتقيا بالعديد مف األعماؿ ك  أفاعتبر مىٍف ك منيـ  لحمايتيـ كفقان
تستعيف بالمقرريف  أفاقترحت الدكؿ األخرل  أما, تحمؿ أعباء اضافية لتحمي حقكؽ كبار السف 

 اإلنسافمجمس حقكؽ تككف األفضمية ل أف إلى يـبعضبينما اتجو , بعيف لألمـ المتحدة الخاصية التا
تقـك المنظمات  أفكمنيـ اقترح , في أفضؿ السبؿ لتعزيز حقكؽ كبار السف  جديدةإجراءات لكضع 

لتككف  ة لحقكؽ كبار السف المتحدغير الحككمية بصياغة صؾ دكلي جديد تحت مسمى اتفاقية األمـ 
الفريؽ العامؿ لدراسة الخيارات المتعمقة  أىميةاؼ كشدد عمى األطر تمـز الدكؿ يتيـ ك معاىدة ممزمة لحما

 .(ُ)يزيية مف دكف أم تماألساسلحماية حقكؽ كبار السف كحرياتيـ  حمكؿ مقبكلة  إلىكالكصكؿ 

 الثانيالفرع 

  الخاصة بكبار السن ةالعالمي اتاإلعالن

تكفير الحماية الكافية لألفراد مف خلؿ إصدار  إلىشرعت المنظمات الدكلية منذ تأسيسيا         
دكلية تتضمف مبادئ عامة كأساسيو حيث القت القبكؿ مف قبؿ المجتمع الدكلي عمى الرغـ  اتنإعل

مف عدـ تضمنيا صفة االلزاـ التي تفرض عمى الدكؿ المصادقة عمييا كتجسد ذلؾ مف خلؿ صدكر 
ىذا ما سنبحثو عمى ََِِالسياسي لعاـ  اإلعلفك ُِٗٗالشيخكخة لعاـ   أفالعالمي بش اإلعلف
 :  تياآلالنحك 

 4442الشيخوخة لعام   أنالعالمي بش اإلعالن: اوال

يخكخة ( مف أجؿ تنفيذ خطة العمؿ الدكلية لمشُٗ/ ْٔالقرار رقـ ) اعتمدت الجمعية العامة         
 إلىالشيخكخة كباألخص تكفير الدعـ الكافي بـ المبادرات الكطنية المتعمقة تقديلكقد حثت فييا الدكؿ 

المسنات كالعمؿ عمى تشجيع كبار السف عمى تنمية قدراتيـ الثقافية كاالجتماعية كالعاطفية كتكفير 
( الذم ُْقرار في البند رقـ )الكما تضمنو , الدعـ اللـز لألسر كتشجيعيا عمى التعاكف فيما بينيا 

 عد  عمقة بكبار السف ك متحدة المتنا الدكلية لمشيخكخة كمبادئ األمـ الييعتمد عمى أساس خطة عمؿ في
تضميف تمؾ المبادرة في لكعممت عمى دعكة الحككمات  مف أجؿ حقكؽ كبار السف  دكليان  مصدران 

 افلمبمدتقديـ الدعـ   إلىىداؼ عالمية دعت أ انيةثمضمنت الجمعية العامة قد  أفك , الخطط الكطنية 
دعـ التنمية االجتماعية لكتحسيف البحكث الشاممة كانشاء شبكة عالمية مف متطكعيف كبار السف 

                                                           
الجمعية العامة  , تقرير الفريؽ العامؿ المفتكح العضكية المعني بالشيخكخة دكرة العمؿ الثالثة ,   األمـ المتحدة  ,  (ُ)

 .  ُ/َُِِ/ِٖٕ.A/AC, الكثيقة  َُِِ
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. كالتعاكف بيف (ُ)كالعمؿ عمى إدماجيا مع الخطط كالبرامج الكطنية كالدكلية الخاصة بكبار السف 
المنظمات الحككمية كغير الحككمية مف أجؿ كضع برامج خاصة لمرعاية الصحية كالمساعدة الذاتية 

, كتأكيد عمى دكر الصحافة كاإلعلـ ألجؿ القياـ بدكر ميـ كنشر الكعي بكبار السف  لكبار السف 
باحثكف عمى القياـ يعمؿ ال أفكككف الشيخكخة ظاىرة ذات تأثير اجتماعي كاقتصادم كثقافي ك 

النضج الديمكغرافي كقد تقرر االحتفاؿ  إلىعممية يمكف إدراكيا كاالعتراؼ بكصكؿ البشرية  بدراسات 
 . (ِ)باعتباره السنة الدكلية لمكبار السف ُُٗٗفي عاـ 

كضع مجمكعة مف االىداؼ لتنفيذ خطة عمؿ مدريد ب العامة قرار الجمعية إلىكيجب اإلشارة         
تقديـ الدعـ مف الحككمات لكضع اىداؼ كطنية متعمقة بالشيخكخة كيرتبط ذلؾ  كة الدكلية لمشيخكخ

دماج  بناءن  عمى تقديـ طمب مف الحككمة ذاتيا لتكسيع نطاؽ المبادرات الدكلية كالمشاريع المشتركة كا 
كزيادة , كخة ية بالشيخكاعتبارىـ جزء مف اآلليات الكطنية المعنالكطنية  اإلنمائيةامج قضاياىـ مع البر 

كدعكة الحككمات ميمة االستراتيجيات ال أفبشحدة كالييئات الحككمية كالدكلية التعاكف ما بيف األمـ المت
 .(ّ)ضدىـ تياكاتناالشاء ككاالت خاصة لتنفيذ تمؾ االىداؼ كمراقبة ام نكع مف أنلتحسيف حقكقيـ ك 

يا تلحظ ىنالؾ اتجاه تصاعدم مطرد بيف الدكؿ أنتقرير الجمعية العامة  إلىكيسعنا التطرؽ        
تزاؿ محدكدة اك معدكمة ك تشير  ماالجيكد الدكلية  أفاألعضاء في التقييـ لتنفيذ خطة عمؿ مدريد ك 

ك يساكرىا القمؽ حكؿ , أثناء تنفيذ الخطط في مراعاة المسائؿ الخاصة بكبار السف  إلىالحاجة 
المالية كاالقتصادية في العالـ ك تشجيع الدكؿ األعضاء لتعالج مسائميـ أكضاعيـ التي تتأثر باألزمات 

يز ضدىـ ك تكسع نطاؽ نظاـ يفي استعراضاتيا الكطنية التطكعية كاتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة التم
 كزيادة الجيكد الرامية لمتكعية بالخطة كتحديد, الدخؿ ليـ   ضمافكفالة ك د المستدامة المعاشات التقاع

عمى الدكؿ االستفادة مف الدركس المستخمصة مف الجائحة فيما يتعمؽ بيـ ك  لتنفيذىا  ةمجاالت الرئيسال
  .(ْ)ذلؾ إلىفي دعـ الجيكد الكطنية الرامية عات الدكلية كالككاالت المعنية تعمؿ المجتم أفك 

 
                                                           

كالمحافظة عمييا في  اإلنسافحقكؽ كبار السف في ظؿ العرؼ في االتفاقيات الدكلية لحقكؽ  أ . جابر الحكيؿ ,   (ُ)
 .ُُ-َُ, ص  َُِْندكة حقكؽ كبار السف , قطر ,  إلىكرقة عمؿ مقدمة  إطار األسرة كالمجتمع, 

 .ُِٗٗكبار السف لعاـ  أفالعالمي بش اإلعلف( مف  ّ-ُالمكاد ) :تنظر  (ِ)
 .ّّٗ/ْٕ/Aالكثيقة ,  ُُٗٗالدكرة السابعة كاالربعكف ,  ,قرار الجمعية العامة  األمـ المتحدة ,الجمعية العامة  , (ّ) 
,  َِِِالدكرة السادسة كالسبعكف , , ة لمشيخكخة الثانيمتابعة الجمعية العالمية  األمـ المتحدة , الجمعية العامة  ,  (ْ)

 . ُّٖ /ٕٔ/A/RES الكثيقة
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 2222لعام السياسي  اإلعالن : ثانيا

  ََِِ( لعاـ ٕٕتـ اعتماده مف قبؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة بجمسة العاـ رقـ )        
العالـ سيشيد تحكؿ ديمكغرافيا غير مسبكؽ كاكجبت عمى الدكؿ اتخاذ اإلجراءات المناسبة  أفكأشارت 

, كدعـ بناء مجتمع لجميع مف أجؿ اعتماد خطة عمؿ مدريد الدكلية لمشيخكخة في جميع األصعدة 
كبار السف لنا الدكلية لمشيخكخة كمبادئ االمـ المتحدة يخطة فيلتزاـ بجميع التكصيات كاالألعمار ا

كيتككف كالتأكيد عمى تعزيز التعاكف الدكلي بيف جميع الجيات الفعالة , عمى الصعيد الدكلي كالكطني 
ينعمكا كمما تقدـ بيـ السف  أفمنع التمييز عمى أساس السف كعمى الناس  إلىشار أ( مادة  ُٗ مف )

دراج تيـ لعنؼ كاالعتراؼ بكرامبالسعادة كالصحة كاألمف كالقضاء عمى كؿ أشكاؿ اإلىماؿ كا كا 
مف النساء  كاالستجابة الحتياجات كبار السف,  الشيخكخة في الخطة اإلجرائية لمقضاء عمى الفقر

ستكاىـ بؿ المشاركة أيضا بطريقة كالرجاؿ في كؿ السياسات كالبرامج ليس فقط ضمف إطار تحسيف م
تاحة الفرصة لمف يرغبكف بالعمؿ لمدة اكبر  مف برامج  تفاعنكاالفعالو في أكضاع المجتمع ككؿ كا 

 .(ُ)التعميـ كالتدريب الملئـ ليـ 

كتحقيؽ التعاكف ككضع األسس اللزمة كافة اإلجراءات تتعيد باتخاذ  أفعمى الدكؿ  كأكد         
أعمى مستكل مف الصحة ىك أىـ  إلىالكصكؿ  أفكعاىدت الدكؿ جميعا  مجتمع يناسب الجميع  بناءن ل

( عمى المسؤكلية ُٗ-ُٖاكد في المكاد) أخيران ك , غاية اجتماعية عالمية يجب تكفيرىا لكبار السف 
متحدة دكر األمـ ال أىميةالدكلية مف أجؿ تنفيذ ىذه الخطة مف قبؿ الحككمات الكطنية كالتأكيد عمى 

مف أجؿ المساىمة الفعالة المختمفة  القطاعات ك دعكة األفراد ب, اإلقميمية لمساعدة الحككمات  فاكالمج
دماج ار كصياغة السياسات لبمكغ تمؾ األفي تحقيؽ رؤية مشتركة بينيـ مف جميع األعم ىداؼ كا 

 .           قضايا شيخكخة مع السياسات الكطنية

ات الخاصة بكبار السف   اإلعلنبرامج العمؿ الدكلية ك  أفكفي نياية المبحث يرل الباحث        
 اإلنسافات حقكؽ ضمانمتعددة ل ان مكر أتعالج  أفجاءت متكافقة مع ميثاؽ األمـ المتحدة مف أجؿ 

 أفف يا شممت كبار السف لكنيا تخمك مف الصفة إلزامية عمى الرغـ مأنكالتزاـ الدكؿ األعضاء فييا ك 
يا ذات تأثير أنكنجد , الدكؿ تحترميا ك تسترشد بيا كتعمؿ عمى تضمينيا ضمف البرامج الكطنية 

الفرؽ ما مف ما تـ تنفيذه منيا محدكد نسبيا كذلؾ بسبب  فاك فا  كبير لممطالبة بحقكؽ  كبار السف ك 

                                                           
 . ََِِالسياسي المرفؽ مع خطة عمؿ مدريد لمشيخكخة لعاـ  اإلعلف( مف ٓ-ُالمكاد ): تنظر   (ُ)
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االتفاقيات مف نصكص ذات كما تضمنتو  القتصادية كاالجتماعية كالسياسيةبيف الدكؿ مف الناحية ا
 كلكف خصائصيـ يتيـانسنإلمكر الميمة نظرا ك ضمنية مف األأت مباشرة ناحماية خاصة سكاء ك

عدادىـ أزداد ىذا االمر تعقيدا مع تزايد خرل كيكثر مف الفئات األأالمتميزة  تكجب الحماية الخاصة 
 في المستقبؿ .

 الثانيالمبحث 

 الوطني لسن عمى المستوى االقميمي و احقوق كبار ية لالقانونحماية ال

عمى ذلؾ البد مف صكنيا  بناءن ك  التكافؤتقتضي درجة مف دكلية ال اإلنسافمنظكمة حقكؽ  فإ       
عف طريؽ أجيزة إقميمية تنشئ مف قبؿ دكؿ متقاربة في نظميا كمتفقة مع نص ميثاؽ األمـ المتحدة 

كثائؽ عالمية منظمات اإلقميمية اعتماد ذلؾ بادرت اللك ,يتلئـ نشاطيا مع أىداؼ األمـ المتحدة  أفك 
كما يفرضو الكاقع مف حماية حقكؽ , لتزاـ الدكؿ األعضاء بيا إك  اإلنسافإقميمية تعالج مسألة حقكؽ 

مف كاجب الدكؿ ايضا تكفير الحماية الكطنية ليـ كلذلؾ سنبحث ىذا المبحث في  أصبحكبار السف 
 الثانيالمطمب  أماكؽ كبار السف عمى المستكل االقميمي حقية لالقانكنحماية مكؿ لخصصنا األ مطمبيف

 :في العراؽؽ كبار السف حقك ية لالقانكن حماية ملفكاف  

 المطمب األول

  حقوق كبار السن عمى المستوى االقميميية لالقانونحماية ال

كحمايتيا بادرت العديد مف المنظمات اإلقميمية ذات النظـ  اإلنسافلممحافظة عمى حقكؽ        
ات اإلعلنالخاصة كالمتكافقة مع ميثاؽ األمـ المتحدة العتماد مجمكعو مف الكثائؽ الدكلية اإلقميمية ك 

لتزاـ الدكؿ األعضاء كقد تضمنت المكاثيؽ الدكلية اإلقميمية إ ك اإلنسافات حقكؽ ضمانمف أجؿ 
كىذا ما سنتعرؼ عميو في فرعيف االكؿ لمحماية في الميثاؽ االجتماعي , لسف حماية خاصة لكبار ا

لمحماية في الميثاؽ فكاف مخصصان   الثانيالفرع  أما اإلنسافاألكركبي كاتفاقية الدكؿ االمريكية لحقكؽ 
 :اإلنساففريقي كالميثاؽ العربي لحقكؽ األ
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 الفرع االول 

 اإلنسانالحماية في الميثاق االجتماعي األوروبي واتفاقية الدول االمريكية لحقوق 

كمنيا في  اإلنسافظيرت العديد مف المكاثيؽ كاالتفاقيات عمى الصعيد العالمي  لصكف حقكؽ        
سنتعرؼ بحقكؽ كبار السف كلمكقكؼ عمى مضمكنيا  عنايةال إلىبي كاالمريكي تدعك ك كر النطاؽ األ

 كاالتي :عمييا 

  4447اوال : الميثاق االجتماعي األوروبي لعام  

مكمؿ احدىما لألخر كذلؾ  اإلنسافكاالتفاقية األكركبية لحقكؽ  يعد الميثاؽ االجتماعي األكركبي        
الميثاؽ فقد نص عمى الحقكؽ  أما (ُ)االتفاقية األكركبية قد نصت عمى الحقكؽ المدنية كالسياسية  فأل

( ّٖك) ةاجكتضمف الميثاؽ األكركبي ديب, االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية التي تعد أساسية كميمة 
الحؽ في ير المباشرة لكبار السف مف خلؿ كرد الحماية غأقد  ََِّدة كدخؿ حيز النفاذ عاـ ما

العمؿ ك تكفير العيش الملئـ في ظركؼ آمنة كصحية ك حقيـ في تككيف التجمعات ك الزاـ الدكؿ 
كقد تناكؿ ,  (ِ)باإلجراءات المناسبة كتكفير التسييلت اللزمة مف أجؿ تأقمميـ مع البيئة االجتماعية 

حؽ كبار السف في الحماية  إلىة ىذا الميثاؽ الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاىتـ باإلشار 
االجتماعية كالرعاية الطبية اللزمة كالمساعدة كأفسح المجاؿ ليـ مف أجؿ المشاركة في الحياة 

ات التي اكد عمييا الميثاؽ حقيـ الضمان مفك  , االجتماعية كاالقتصادية المباشرة التي اقرىا الميثاؽ 
مف  كيجب عمى الدكؿ اتخاذ اإلجراءات المناسبة (ِّفي الحماية االجتماعية كذلؾ في نص المادة)

ممكنة في المجتمع كالعمؿ عمى تكفير الظركؼ المتاحة ليـ لمعيش في  مدةأجؿ االبقاء عمييـ ألطكؿ 

                                                           
كاعتمدىا مجمس أكركبا في عاـ ىذه االتفاقية أكؿ اتفاقية جماعية تـ تحضيرىا كصياغاتيا في مجمس أكركبا  دتع ( ُ)

كقد تناكلت ىذه االتفاقية مجاالت عديدة كتضمنت  كتـ تعديميا عدة مرات ُٓٔٗكأدخمت حيز النفاذ في عاـ  ُُٔٗ
و كفرت أنالحقكؽ المدنية كالسياسية كالحؽ في الحياة كتحريـ التعذيب  كحؽ الزكاج كغيرىا مف الحقكؽ كبذلؾ نجد 

د المكا إلىأم شممتيـ بالحماية التي أقرتيا لجميع األفراد بشكؿ عاـ  ينظر  الحماية لكبار السف بصكرة غير مباشرة 
 .َُٓٗلعاـ  اإلنسافمف االتفاقية األكركبية لحقكؽ  (ٔ,ٖ,ٗ,َُ,ُُ)
بيركت    منشكرات الحمبي الحقكقية  ,,  ّط,  اإلنساف, النظاـ األكركبي لحماية حقكؽ   يانميدد . محمد آميف     (ِ)
 . ُٖٔ - ُِٔ, ص ََِٗ, 
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جؿ الحصكؿ عمى التعميـ الفني أـ الصحية كالتدريب الملئـ مف بيئة تتناسب مع احتياجاتيـ كحالتي
 .(ُ) كالجامعي حسب استعداد كؿ فرد منيـ

نص  إذ َََِة للتحاد األكركبي لعاـ ياألساسميثاؽ الحقكؽ  إلىكالجدير بالذكر اإلشارة         
( "ال يحكـ ِ( مف المادة )ِية كحؽ كؿ شخص في الحياة كنصت الفقرة )اإلنسانعمى ضركرة الكرامة 

يا قد كفرت الحماية الكاممة لكبار أنعمى أم شخص بعقكبة اإلعداـ اك يتـ اعدامو " كبذلؾ نستنتج 
حمايتيـ مف التعذيب كالحؽ في حرية كالتعبير  إلىكأشارت , السف كمنع تنفيذ عقكبة اإلعداـ عمييـ 

 أماجميع ىذه المكاد قد كفرت الحماية غير المباشرة لكبار السف  أفكفي التعميـ كعدـ التمييز كنلحظ 
شارة مباشرة لحماية حقكؽ كبار السف إفيو  فاأساس السف ككحظرت التمييز عمى فقد  (ُِفي المادة ) 
( أشارت بصكرة مباشرة   ِٓكمنع التمييز القائـ عمى أساس المكف أك السف أك غيره, ككذلؾ المادة ) 

 الضمافيعيشكا حياة كريمة كمستقمة كحقيـ في  أفاالتحاد يقر كيحتـر حقكؽ كبار السف ك  أف إلى
 إعانات في الحؽ كيحتـر االتحاد يقر -ُ" ( ّْاالجتماعي كتقديـ المساعدة االجتماعية في المادة )

 كالمرض, األمكمة, مثؿ حاالت في الحماية تكفر التي االجتماعية كالخدمات االجتماعي, الضماف
صابات  المجتمع قانكف يضعيا التي لمقكاعد كفقان  الكظيفة فقد حالة كفي الشيخكخة, أك كالعكز العمؿ, كا 
االتحاد األكركبي عمؿ مف أجؿ تكفير حماية كاممة  أفكبذلؾ نجد ..." المحمية كالممارسات كالقكانيف
 .مباشرة كالضمنية لكبار السف مف ناحية الحقكؽ جميعيا كالعمؿ عمى تكفير الحماية ال اإلنسافلحقكؽ 

   2244لكبار السن لعام  اإلنسان: اتفاقية الدول األمريكية لحماية حقوق  ثانيا

تناكلت مكاضيع مختمفة مف أجؿ  ُْٖٗشاء منظمة الدكؿ األمريكية عاـ أنتـ  أفبعد          
الكقكؼ عمى حماية كبار السف حيث شرعت العديد مف االتفاقيات مثؿ االتفاقية األمريكية لحقكؽ 

اتفاقية الدكؿ األمريكية  أخيران ك ,  (ُ)ُٖٖٗسمفادكر لعاـ  افسككذلؾ بركتكككؿ  (ِ)ُٗٔٗلعاـ  اإلنساف

                                                           
 )المعدؿ( . ُٔٗٗ( مف ميثاؽ االجتماع األكركبي لعاـ ُٔ- ُِتنظر:  المكاد ) ( ُ)
ك ُْٖٗ اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعلفأحكاميا مف ت خكسيو استمد سافاإلنساف اتفاقية الدكؿ األمريكية لحقكؽ  ( ِ)

 الحماية أنيا تحتـر الحقكؽ كالحريات كافة كتكمؿبينت ُٖٕٗكأصبحت نافذة في عاـ  ُٗٔٗتـ التكقيع عمييا عاـ 
بصكرة  ميـاإعدأكؿ اتفاقية اىتمت بكبار السف كمنعت  ما يميزىا أنياالداخمية كاىـ  القكانيفالتي يتـ تكفيرىا ضمف 

 َُِٓاتفاقية الدكؿ األمريكية لحماية حقكؽ اإلنساف لكبار السف لعاـ ( ْ)مف المادة  (ٓ)حة في الفقرة صريحة ككاض
 فكؽ أك عاما عشر يةانالثم دكف الجريمة ارتكاب كقت كاانك الذيف األشخاص عمى باإلعداـ يحكـ أف يجكز" ال 

 ... ". عاما السبعيف
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كتعد ىذه تفاقية بمقدار تعمقيا بالمكضكع كسنتناكؿ ىذه اال َُِٓلكبار السف  اإلنسافلحماية حقكؽ 
 َُِٕاالتفاقية الكحيدة المتخصصة بحقكؽ كبار السف قائمة بحد ذاتيا كدخمت حيز النفاذ في عاـ 

يتمتعكا  أفلكبار السف ك  اإلنساف( مادة الغاية منيا لتعزيز كاالعتراؼ بجميع حقكؽ ُْكتتككف مف )
تعتمد  أفك , فراد كمشاركتيـ بشكؿ كامؿ في المجتمع األ ةقيكيمارسكىا عمى قدـ المساكاة مع ببيا 

فية  اؼ عمى تدابير تشريعية ضركرية لتكريس كتفعيؿ تمؾ الحقكؽ كالحريات كالمزايا اإلضااألطر الدكؿ 
( َٔ( مف االتفاقية ىك مف يبمغ )ِفي المادة )السف في االتفاقية سالفة الذكر  كتـ تحديد عمر لكبار

 . (ِ)اؼ األطر سنة كفقا لتشريعات الدكؿ 

االستقلؿ كأتخاد القرارات كحقيـ في العيش بحياة مستقمة الحؽ في  إلىيا اشارت أن فضلن عف       
كأف تتعيد الدكؿ األطراؼ ية اإلنسانغير  ممعاممةلز إخضاعيـ كال يجك لعقمية السلمة الجسدية كا

دارية لمنع ذلؾ  كضماف حقيـ في التعبير عف مكافقتيـ المسبقة بطريقة باعتماد تدابير تشريعية كا 
الخصكصية التي تككف محمية بضمف كالحؽ في طكعية كصريحة ألم قرار طبي أك علج أك بحث 

شار  القانكف كاالستفادة لما يتمتع بو كبار السف مف الحكمة كنقؿ المعرفة ة تكعية المجتمع ضركر  إلىة كا 
تضع آليات  أفاؼ األطر كاجب عمى الدكؿ كالحؽ في الضماف االجتماعي كالخبرات لممجتمع ككؿ 

( ِّالمادة ) أما .(ّ)ت بما يتكافؽ مع التشريعات الكطنية اماااللتز خاصة كفعالة مف أجؿ تنفيذ ىذه 
دعمت فييا معالجة التمييز ضد كبار السف كأجمعت الدكؿ مف أجؿ اتخاذ إجراءات نكعية لتعزيز فقد 

 .بيـالمكاقؼ اإليجابية إزاء الشيخكخة ك تجنب الصكر النمطية المرتبطة 

 

 

                                                                                                                                                                               
أكد عمى نية الدكؿ  قتصادية كاالجتماعية كالثقافية كباالتفاقية األمريكية كجاء خاص بالحقكؽ االالبركتكككؿ ألحؽ   (ُ)

 الكثيقة بيفاؼ في تقكية نظاـ العدالة االجتماعية كالحرية في إطار المؤسسات الديمقراطية ك مراعاة العلقة األطر 
أكد عمى أف حقكؽ اإلنساف االساسية ال تنشأ مف ككنو مكاطنان لدكلة معينة لكنيا تقـك عمى صفاتو الحقكؽ كافة ك 

لكبار تقديـ التسييلت  فيعـز الدكؿ البشرية كليذا السبب تستحؽ الحماية الدكلية ك االعتراؼ بكرامة الكائف البشرم ك 
كأف تقر بالفكائد التي تتبع مف يسكدىا االحتراـ كالتضامف كالمسؤكلية ئة مستقرة عدتيـ مف أجؿ تككيف بيالسف كمسا

 .ُٖٖٗسمفادكر لعاـ  افستراجع مقدمة بركتكككؿ تشجيع كتنمية التعاكف بيف الدكؿ كالييئات الدكلية , 
,  ٔكالحريات العامة ,  المجمد  اإلنسافمجمة حقكؽ  , ( دراسة مقارنة), حماية حقكؽ كبار السف   د. لك كاؿ مريـ (ِ)

 . ِّْص ,َُِِ,  ّالعدد 
 . َُِٓلعاـ  اإلنساف( مف االتفاقية االمريكية لحقكؽ ٕ,ٗ,ُُ,ُِ,ُّ,ُٔ,ُٕتنظر : المكاد  ) (ّ)
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 الثانيالفرع 

 اإلنسانالحماية في الميثاق االفريقي والميثاق العربي لحقوق 

لذلؾ سعت العديد مف ,  تناك ةم مرحمة عمريأية في القانكنىك ىدؼ الحماية  اإلنساف فإ       
صدار الميثاؽ إحيث تـ ُّٔٗكحدة االفريقية لعاـ شاء منظمة الأنالمنضمات اإلقميمية لحمايتو كبعد 

 اإلنسافكلـ تكف الدكؿ العربية بمعزؿ عف الرغبات المتكاصمة لحماية حقكؽ  اإلنسافاالفريقي بحقكؽ 
 : ر الميثاؽ العربي كىذا ما سنبحث فيو تباعان فصد

 4434والشعوب لعام  اإلنساناوال : الميثاق األفريقي لحقوق 

كضحت الفقرة )السادسة( مف كأ( مادة ٖٔلثة أجزاء مكزعة عمى )يتككف الميثاؽ مف ديباجة كث       
احتراـ حقكؽ الشعكب يجب  أفك  ليـ ية كتكفير الحماية الكطنية كالدكلية األساس اإلنسافالديباجة حقكؽ 

ك بينت كذلؾ التساكم بيف الحقكؽ , تكمؿ بعضيا البعض  أفك  اإلنسافيكفؿ بالضركرة حقكؽ  أف
الكفاء بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية يضمف التمتع بالحقكؽ المدنية  أفكافة عمى حد سكاء ك 

كلـ يتضمف ىذا الميثاؽ حماية مباشر لكبار السف سكل , اؼ األطر ية كىذا ما اكدتو الدكؿ كالسياس
ية فميـ الحؽ في حماية خاصة تتناسب اإلنسانمستكل حاجاتيـ  إلىبعض النصكص التي ال تصؿ 

( ُٖ( مف المادة )ْفي الفقرة ) ذلؾ إلىشارة بصكرة صريحة تـ اإل كقد, مع حالتيـ البدنية كالمعنكية 
األسرة كتماسكيا كاحتراـ  سجاـانيحافظكا عمى  أف بناءن يبقكا في نطاؽ األسرة ك يجب عمى اال أف

.كقد تضمف الميثاؽ مجمكعو مف ( ُ)الكالديف في كؿ كقت كاطعاميـ كمساعدتيـ في امكرىـ الخاصة 
االستعباد كالتعذيب  ةكحرم القانكفـ أماالحقكؽ كالحؽ في عدـ التمييز كالحؽ في الحماية المتساكية 

إلييا  ضماـنكاالية كالحؽ في حرية التعبير عف الرأم كتككيف الجمعيات القانكنكالحؽ في الشخصية 
 (ِ) اخره مف الحقكؽ إلىكالمشاركة في إدارة الشؤكف العامة ...

يكفر  ََِّكصدر بركتكككؿ ممحؽ بالميثاؽ األفريقي خاص بحقكؽ المرأة في أفريقيا سنة       
حماية النساء  ضماف( ِِحماية خاصة لممسنات مف سكء المعاممة كالعنؼ حيث نصت في المادة) 

مكالمسنات كاتخاذ جميع إجراءات مف أجؿ حقكقيف االجتماعية كاالقتصادية  عمى الحصكؿ  يةانكا 
تضمف الحؽ بمعاممة  أفالحماية مف العنؼ كاالعتداء الجنسي كالتمييز عمى أساس السف ك التعميـ ك 

                                                           
 . ُُٖٗكالشعكب لعاـ  اإلنساف(  مف الميثاؽ األفريقي لحقكؽ ِٖ, ِٕ, ُٖتنظر : المكاد )  (ُ)
 .ُُٖٗكالشعكب لعاـ  اإلنسافمف الميثاؽ األفريقي لحقكؽ  (ُٖ-ْتنظر: المكاد ) ( ِ)
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ؽ الممحؽ بالميثا َُِْمشركع البركتكككؿ األكؿ لعاـ  إلىشارة كيحسف اإل ,(ُ)تحفظ كرامتيف
ظاىرت زيادة أعدادىـ كيجب اتخاذ اإلجراءات الكفيمة  إلىإشار  األفريقي تناكؿ حقكؽ المسنيف ك

سنة فما فكؽ ( ك عمى  َٔيـ األشخاص الذيف تتراكح أعمارىـ بيف أنلمعالجة احتياجاتيـ كعرفيـ )ب
ك نص عمى حقكؽ , اؼ االعتراؼ بالحقكؽ الكاجبة فيو كاتخذ كافة اإلجراءات لذلؾ األطر الدكؿ 

يتـ  أفكحماية المسنات ك  تياكياان إلىالمسنيف في المعاشات التقاعدية كتجريـ االفعاؿ التي تؤدم 
 أفنستنتج  ات لألسرة التي تيتـ بإبقاء المسنيف ألطكؿ فترة ممكنة معيـ .الضمانشاء تشريعات تكفر أن

ة لكبار السف كالتمتع بيا باستثناء عدد جميع ما كرد مف المكاد في الميثاؽ كفرت الحماية غير المباشر 
قميؿ مف البنكد التي ال تتناسب مع حقكقيـ كلكف ما يميز ىذا الميثاؽ صدكر بركتكككؿ خاص بكبار 

 السف كىذا يعتبر كخطكة ايجابية لمشركع بحمايتيـ عمى المستكل االقميمي.

 2221لعام  اإلنسان: الميثاق العربي لحقوق  ثانيا 

عمى تكصية المؤتمر  بناءن تـ اعتماده ك  ََِْلعاـ  اإلنسافلعربي لحقكؽ الميثاؽ ا صدر        
كاعتمده مؤتمر القمة العربي  ََِْكدخؿ حيز النفاذ في عاـ  ُٖٔٗلعاـ  اإلنسافالعربي لحقكؽ 
جممة مف الحقكؽ المدنية كاالقتصادية  تتضمن ( مادةّٓ)ف ديباجة ككيتككف م, السادس عشر 
كمف خلليا اكضحت حقكؽ كبار السف بالحماية مباشرة ليـ عمى نطاؽ األسرة  كغيرىا كاالجتماعية 

رية كاع اإلساءة كالعنصأنر ظية في المجتمع ككذلؾ حاألساسيا الكحدة الطبيعية ك أنكالتي تعرؼ ب
 . (ِ)تكفؿ األمكمة كالشيخكخة ذات الحماية كالرعاية اللزمتيف  أفبيف أعضائيا ك المختمفة 

كضع السياسات اإلنمائية لضماف الحؽ في التنمية كالتعاكف اؼ األطر ألـز ىذا الميثاؽ الدكؿ ك       
ك نفسيا أجسديا  فاسكاء ك اإلعاقةتكفير حياة كريمة لذكم  كالتضامف الدكلي لمقضاء عمى الفقر ك

ككضع آليات ككفالة التعميـ بما يضمف رفاىيتيـ كتكفير ما يحتاجكنو مف الدعـ المادم ليـ كألسرىـ 
االجتماعي كالتأميف  الضمافالحؽ في ضع خطة كطنية لتعميـ كبار السف ك لتحقيؽ التعميـ المستمر كك 

نا كالحصكؿ عمى الخدمات كالرعاية الصحية مجامف اجؿ مستكل معيشي كافي لكؿ فرد منيـ كألسرتو 
كتطكير الرعاية مستكل الخدمات أك الغذاء كالسكف عمى  فاسكاء كمف دكف أم تمييز بيف األفراد 

                                                           
, اإلقميمية لحماية حقكؽ اإلنساف  , الكقاية مف العنؼ ضد المرأة كمكافحتو في الكثائؽيانالميدد. محمد آميف   ( ُ)
 . ٓٓ, ص َُِٕ, لبناف سة الحديثة لمكتاب ,  المؤس ,ُط
, المؤسسة الحديثة لمكتاب , بيركت ,  ُفي الدستكر كالمكاثيؽ الدكلية , ط اإلنسافد. عمر محمد شحادة , حقكؽ   (ِ)

 . ْٕٓ, ص  َُِٔ
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الصحية كمكافحة الممارسات الضارة بصحة الفرد كتكفير الغذاء األساسي كمياه الشرب النقية لمجميع 
كبار السف قد حضكا بيا عف طريؽ حظر التعذيب بكافة  أفالحماية غير المباشرة فنلحظ  أما ,(ُ)

الشخصي كالمشاركة في تقمد الكظائؼ ك حرية  مافاألكالحؽ في ية اإلنسانأشكالو كالمعاممة غير 
 .(ِ)الرأم كامتلؾ الجنسية كالحؽ في العمؿ كأم مكاطف لو حؽ طبيعي في ذلؾ 

ىدؼ  إلىاشارت  إذ (َِِٗ إلى َُِٗمف ) مدةالسف لماالستراتيجية العربية لكبار  إلىكنشير       
ميـ كىك تحقيؽ رفاىية كبار السف كالتمتع بكافة الخدمات االجتماعية كالصحية كالعمؿ عمى تطكير 

ية كقد اعتمدت عمى خطة عمؿ مدريد الدكل, ظمة التشريعية لرعايتيـ في المجتمعات العربية ناأل
ـ كيجب مف أكثر الصككؾ التي اقرىا المجتمع الدكلي الخاصة بيكصفيا بُِٖٗلمشيخكخة لعاـ 

أك الييئات أك المجالس بحسب كؿ دكلة لمعمؿ عمى  فاشاء كزارات متخصصة أك لجأنالعمؿ عمى 
كما أكدتو االستراتيجية , التزايد المستمر إلعدادىـ  عرضيايكد كمكاجية التحديات التي يتكثيؼ الج

مف االمراض المزمنة ك الكضع  كفانيعالعربية  افالبمداغمبيـ  في  أفلكبار السف في البند الرابع 
يتمتع كبار السف بحقيـ في جميع الخدمات الصحية  أفالمعقد لممسنات الكبيرات كبذلؾ تيدؼ 

 . (ّ)المتاحة لمجميع كالتي تتناسب مع ما يتميزكف بو مف احتياجات كخصكصيات مميزة بيـ

 الثانيالمطمب 

 في العراققوق كبار السن حية لالقانونحماية ال 

يـ مف نأل, بحقكؽ كبار السف كقضاياىـ ضركرة يفرضيا الكاقع عمى كؿ دكلة  عنايةالاصبحت       
ية الداخمية بما القانكن األطريككف ليـ الحؽ في الحماية في  أففي المجتمع كالبد  ةأكثر الفئات ىشاش

ضمف ليـ صكرة تاص لحماية كبار السف بخ كفقانعدـ كجكد لك , يتناسب مع ظركفيـ الخاصة 
كىذا ما  القكانيفجميع ما تكفر ليـ مف حقكؽ فيي متفرقة ما بيف  أفالعراقي ك  القانكفحمايتيـ ضمف 

السؤاؿ فيمكف في  التشريعيةحماية لم الثانيالفرع  أما الدستكريةكؿ الحماية األسنتعرؼ عميو في فرعيف 

                                                           
أنضـ العراؽ إلى الميثاؽ بناءنآ عمى  . ََِْلعاـ  اإلنساف( مف الميثاؽ العربي لحقكؽ  َْ_ ّٕ) مكاد ال :تنظر (ُ)

 . َُِِ/ٗ/ّ( بتاريخ ِْْٗكتـ نشره في جريدة الكقائع العراقية العدد) َُِِ( لسنة ِٕالقانكف رقـ )
 .  َُِٔالبند الرابع ,  المحكر األكؿ  , االستراتيجية العربية لكبار السف لعاـ  : ينظر  (ِ)
 االستراتيجية العربية لكبار السف مكقع عمى النت    (ّ)

https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing .َِِِ/ّ/َِالزيارة تاريخ  .  
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الداخمية الحماية المنشكدة لكبار السف في  القكانيفىؿ حققت النصكص المتفرقة ضمف عرض الذم ي
 كف خاص لحماية ىذه الفئة؟ناكافية كبديمة عف كجكد ق تعدكىؿ  العراؽ؟

 الفرع األول 

 الدستوريةالحماية 

الضامف الرئيسي لحقكؽ جميع األفراد في كافة الدكؿ ك ما تضمف مف حقكؽ  الدستكريعد         
مبادئ أساسية تفرض عمى جميع أجيزة الدكلة  دتع  انتياكيامى مراعاتيا كعدـ كالعمؿ ع اإلنساف

ال تخمك الدساتير العراقية مف النص عمى حماية حقكؽ االفراد ك , كيجب احتراميا كعدـ معارضتيا 
لكف السؤاؿ ار السف بصكرة متفرقة كبنصكص في مضامينيا مف  كما نصت عميوحرياتيـ  ضمافك 

  تي :ىذا ما سنستعرضو كاآلك  لحمايتيـ كتتناسب مع مميزاتيـ ؟ ت ىذه النصكص كافيةناىنا ىؿ ك

 4424 لعام العراقي ياألساس القانونأوال: 

 أف( ٔ) المادةأشار في  إذ كؿ مف حقكؽ الشعبحقكؽ االفراد في الباب األ تحدث الدستكر عف      
 .  (ُ)سكة مع الجميع ضمف حقكقيـ أ كفراد جميعيـ متساككف في الحقكؽ األ

 4443 لعام المؤقت الدستور: ثانيا

مصدر السمطات كالحقكؽ  مف الثانيفراد كافة في الباب كؽ األاحتراـ حق إلىأشار الدستكر      
 كال العامة كالكاجبات الحقكؽ في القانكف ـأما سكاسية المكاطنكف" (ٗ) المادةكالكاجبات العامة في 

و كفؿ أنكنلحظ  " العقيدة أك الديف أك المغة أك األصؿ أك الجنس بسبب ذلؾ في بينيـ التمييز يجكز
 .كمنع التمييز كأف المكاطنكف سكاسية أماـ الجميع ضا الحماية غير المباشرة اي

 4478 لعام المؤقت الدستورثالثا: 

 الثانيفي الباب بصكرة متساكية فراد عمى نصكص تكفؿ حماية حقكؽ األيحتكم ىذا الدستكر      
الشيخكخة بصكرة صريحة  إلى االجتماعي كاشارت الضمافكفؿ  إذية لممجتمع األساسالمقكمات مف 

                                                           
اختمفكا  أف, ك القانكفـ أما: "ال فرؽ بيف العراقييف في الحقكؽ ُِٓٗي العراقي لعاـ األساس القانكف( مف ٔالمادة ) (ُ) 

 ". في القكمية, كالديف, كالمغة
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 حالة في المعكنة في الحؽ كلمعراقييف االجتماعي الضماف خدمات الدكلة تكفؿ " (ُٔ) مادةالفي 
 . "البطالة أك العجز أك كالمرض الشيخكخة

 4471 لسنة المؤقت الدستور ونناقرابعا: 

الجتماعي لكبار السف في الباب ا الضمافكفالة خدمات  إلىتطرؽ الدستكر بصكرة صريحة        
 في المعكنة في الحؽ كلمعراقييف االجتماعي الضماف خدمات الدكلة تكفؿ " (ُٔ) مادةكؿ منو في الاأل

العراقييف جميعيـ متساككف في الحقكؽ دكف  أفيف كب   " البطالة أك العجز أك كالمرض الشيخكخة حالة
يستفاد منو  أففي مضامينيا عمى عبارة السف كأساس لمتمييز يمكف  كلـ تحتكم( ُٗ) مادةتمييز في ال

 .(ُ)كبار السف مراعاة لخصكصيتيـ

 4462 لعام المؤقت الدستورخامسا: 

المساكاة كعدـ التفريؽ بيف  إلىية األساسالدستكر في الباب الثالث مف الحقكؽ كالكاجبات  تطرؽ     
 أك الجنس بسبب تفريؽ دكف ,القانكف ـأما سكاسية المكاطنكف ػ أ ( "ُٗ) المادة الشعب كافة في بناءن ا

يستفيـ منيا الحماية الضمنية لممسنيف مع ما ك  ...."الديف أك االجتماعي المنشأ أك المغة أك العرؽ
الفقرة اتو االجتماعية في ضمانكبار السف في تكفير  إلىاحتكاه في فحكل نصكصو مف حماية مباشره 

 حاالت في, كافة لممكاطنيف االجتماعية الضمانات أكسع تكفير الدكلة تكفؿ – د " (ِّ) المادة)د( مف 
 البطالة أك العجز أك المرض حاالت في كافة لممكاطنيفخة" الشيخك  أك البطالة أك العجز أك المرض

 .(ِ) الشيخكخة أك

 2221 لعام تقاليةناال  لممرحمة العراقية الدولة إدارة ونناقسادسا: 

في عدة يف العراقييف كمنع التمييز ية المساكاة باألساسمف الحقكؽ  الثانيف الدستكر في الباب بي        
 كاٌفة العراقيكف"  (ُِ) الماٌدةالسف في  إلىصكر لكنو ايضا اسكة بباقي الدساتير لـ يشر صراحة 

 المذىب أك الديف أك القكمية أك المعتقد أك الرأم أك الجنس عف النظر بصرؼ حقكقيـ في متساككف

                                                           

سكاء كىـ متساككف في الحقكؽ  القانكف" العراقيكف لدل ُْٔٗ لسنة المؤقت الدستكر كفناقمف ( ُٗالمادة ) (ُ) 
 . كالكاجبات العامة ال تمييز بينيـ في ذلؾ بسبب الجنس أك األصؿ أك المغة أك الديف .."

المادة أشار الدستكر إلى تكفؿ حماية االسرة كدعميا كىنا يمكف أف يستفاد كبار السف بصكرة ضمنية مف ذلؾ في  (ِ)
كدعميا, كترعى األمكمة : "األسرة نكاة المجتمع كتكفؿ الدكلة حمايتيا َُٕٗمف الدستكر المؤقت لعاـ ( ُُ)

 .كالطفكلة"
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 أك قكميتو أك جنسو أساس عمى العراقي المكاطف ضدٌ  التمييز كيمنع القانكف ـأما سكاء كىـ األصؿ, أك
 كالتعميـ باألمف الحؽ لمفرد"  (ُْ) الماٌدةيضا في االجتماعي أ الضمافككفؿ  "...أصمو أك تواندي

حؽ كبار السف في كفالة  إلىكىي اشارة صريحة  ..." االجتماعي, الضمافك  الصحية كالعناية
 معيشتيـ بما يضمف ليـ حياة كريمة .

  2224سابعا: دستور جميورية العراق لعام 

شارة  القانكفاكضحت الديباجة التزاـ الدكلة بقكاعد  ابتداءان        بالمرأة  العناية إلىكاحتراـ الحقكؽ كا 
ذا ما امعنا النظر في مكاد الدستكر  يا ذكرت كبار السف بمطمعيا أنكحقكقيا كالشيخ كىمكمو نلحظ  كا 

 دكف أم تمييز بسبب الجنس أك المذىب القانكفـ أماالعراقييف متساككف  أف( بينت ُْالمادة ) أفنجد 
( فقد  ِٗالمادة ) أما, حماية غير مباشرة لكبار السف إلىإشارة يا أنبمعنى  (ُ) اك المعتقد كغيرىا

 ياانكيساس المجتمع , كتحافظ الدكلة عمى أسرة كبار السف "اكالن: أػ األ إلى ةصريحصكرة تطرقت ب
كقيميا الدينية كاالخلقية كالكطنية ب ػ تكفؿ الدكلة حماية االمكمة كالطفكلة كالشيخكخة , كترعى 

: لألكالد حؽه عمى كالدييـ ثانياالنشئ كالشباب كتكفر ليـ الظركؼ المناسبة لتنمية ممكاتيـ كقدراتيـ . 
الت ـ كالرعاية , كالسيما في حافي التربية كالرعاية كالتعميـ , كلمكالديف حؽ عمى اكالدىـ في االحترا

كالرعاية  العنايةحؽ الكالديف عمى أكالدىـ مف االحتراـ ك  إلى تإشار  إذالعكز كالعجز كالشيخكخة " 
ينص عمى  إذعؿ يشيد عميو المشرع الدستكرم كخاصة في حالة العكز كالشيخكخة كالعجز كىذا ف

 . (ِ)لكنو لـ يفعؿ أليات خاصة بذلؾ لضماف ذلؾ ككفالتو  حماية كبار السف بصكرة صريحة

االجتماعي كالصحي لمعراقييف في حاؿ  الضماف: تكفؿ الدكلة ثانيا( "َّكذلؾ المادة )        
الشيخكخة أك المرض أك العجز عف العمؿ أك التشرد أك اليتـ أك البطالة , كتعمؿ عمى كقايتيـ مف 

كف ناالجيؿ كالخكؼ كالفاقة , كتكفر ليـ السكف كالمناىج الخاصة لتأىيميـ كالعناية بيـ , كينظـ ذلؾ بق
ي لمعراقييف خاصة في حالة الشيخكخة أك المرض أك االجتماعي كالصح الضماف" اكضحت كفالة 

                                                           
دكف تمييز بسبب الجنس أك  القانكفـ أما" العراقيكف متساككف ََِٓلعاـ  العراؽ جيكرية دستكرمف ( ُْالمادة ) (ُ)

 . ع االقتصادم أك االجتماعي "العرؽ أك القكمية أك االصؿ أك المكف أك الديف أك المذىب أك المعتقد أك الرأم أك الكض
المسنيف رقـ    كف حماية االشخاص انكمف التطكرات في حماية حقكؽ كبار السف في الكطف العربي  إصدار ق   (ِ)
كالمتعمؽ بحماية كرعاية المسنيف في البحريف  ََِٗ( لسنة ٖٓكف رقـ )نافي الجزائر ككذلؾ ق ََُِ( في ُِ -َُ)
المشرع  أفالرعاية االجتماعية لممسنيف في الككيت , كفي خطكة متقدمة ف أفبش ََِٕ( لسنة ُُكف رقـ )انكق

ؽ المسنيف  منشكر عمى المكقع النمكذجي لحقك  القانكفالمصرم قد أصدر مشركع  
http://social.un..org/ageing-woking-group/documents/fourth/UAEL   تاريخ الزيارة/ُُ/ْ/َِِِ  
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تبييف لنا  ف السكف المناسب كالعناية بيـ .عمى تأمي يككف عاجزا عف العمؿ كالبطالة كالعمؿ  أفحالة 
 الضمافيا ضمنت ليـ الحؽ في أنالسف ك  عمىمراجعة الدساتير السابقة جميعيا لـ تنص صراحة مف 

لكف , االسرة ككفالتيا  إلىكالغالبية منيا اشارة الييـ تحت مسميات مختمفة  اإلشارة االجتماعي ك
كالد األ كفالة حمايتيـ كألـز إلىشار أسمفا  فضلن ٌعما تـ ذكرهي جاء بنصكص مميزة  ََِٓدستكر 
كما تكفر ليـ مف حماية عمى مدار األسرة كالمجتمع أكال ثـ الدكلة مسؤكلية مف جعؿ رعايتيـ ك ببرىـ 

 .السنكات السابقة قميؿ كال يتناسب مع خصكصيتيـ 

 الثانيالفرع 

 التشريعيةالحماية 

 تي :كبار السف كىذا ما سنبحثو كاآل إلىشارة إالتي تضمنت  الداخمية القكانيفتكجد العديد مف       

 )المعدل(4474لسنة  444ون العقوبات رقم ناق  أوال: 

ما ترؾ األمر لألحكاـ نا  جنائية خاصة بحماية كبار السف ك  قكانيف المشرع العراقي لـ يضع  فإ       
المادة حمايتيـ كحقيـ في الحياة في  إلىالعقكبات كتمت اإلشارة بصكرة صريحة  قانكفالعامة في 

بينت معاقبة ام شخص  يمتنع مف دكف أم عذر مشركع مف القياـ بكاجباتو تجاه مف ىك  ( ُّٕ)
 .( ُ)أك االتفاؽ برعايتو كمف بيف ىذه الفئات المحمية ىـ كبار السف  القانكفمكمؼ بمقتضى 

 تزيد ال بغرامة اك سنكات ثلث عمى تزيد ال مدة بالحبس يعاقب –ُ " (ّّٖالمادة ) أفك           
 مف عشرة الخامسة يبمغ لـ شخصا غيره بكاسطة اك بنفسو سكاء لمخطر عرض مف دينار ثمثمائة عمى
الحماية كفرت ..." العقمية اك النفسية اك الصحية حالتو بسبب نفسو حماية عف عاجزا شخصا اك عمره

و يككف ممف كاجب عميو كمكمؼ أناالمتناع جنحة ككضعت شرط ضمني  ٌعدتك  مباشرة ليـ بصكرة 
سكاء كانت بتعرض كبير السف برعاية كبير السف كالسؤاؿ الذم يثار ىنا ىؿ اإلساءة بكؿ حاالتيا 

 كاف نص المادة أفساسيا ؟ أالرعاية تحتـ معاقبة المكمؼ عمى أك مجرد االمتناع عف لمخطر أك تركو 
طة غيره اسك بك أمى كؿ شخص يعرض بنفسو العقكبة ع في معالجة ىذه المسالة لكنيا أكجبت كاضحان 

ك العقمية كتككف أك الصحية أو بسبب حالتو النفسية عاجزا عف حماية نفس فالمخطر أم شخص ك
                                                           

"يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة )المعدؿ( ُٗٔٗلسنة  ُُُكف العقكبات العراقي رقـ نامف ق( ُّٕالمادة ) (ُ)
كنا اك اتفاقا برعاية شخص عاجز نامكمفا ق فابإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف ككبغرامة ال تزيد عمى مائة دينار اك 

 . بسبب صغر سنو اك شيخكختو اك بسبب حالتو الصحية اك النفسية اك العقمية فامتنع بدكف عذر عف القياـ بكاجبو"
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ك الفركع أحد األصكؿ أأداء النفقة مف قبؿ االفراد عمى كاجب  أما, (ُ)العقكبة الحبس أك الغرامة 
يا قد كضعت  حماية غير أنتككف العقكبة بالحبس أك بغرامة لمف يمتنع عف ادائيا ككذلؾ  نجد ف

 . ( ِ)دائيا أر السف مف خلؿ حقو في النفقة ك مباشرة لكبي

ي كأشارت إليو المادة نامف أصكؿ الج فاالمشرع  شدد العقكبة عمى المجني عميو إذا ك فإ       
( في حالة االعتداء عمدا عمى اآلخر بالضرب أك الجرح أك العنؼ كجعمت عقكبة  السجف مدة ُُْ)

ا أشارت إليو المادة جريمة الجرح كاألذل العمد ظرؼ المشددة كىذا م عيد تال تزيد عمى عشريف سنة ك 
المقتكؿ مف  فاقتؿ النفس العمد كككشدد المشرع الجزاء كجعمو اإلعداـ في حالة , ( ُّْ- ُِْ)

( ك الغاية مف ذلؾ التشديد ىك الحفاظ عمى صمة القرابة ك الرحـ فمكال ُْٗأصكؿ القاتؿ في المادة )
اصة كصعكبة ما يتعرض لو األبكيف بصفة خ كجكد االصؿ لما كجد الفرع كايضا لبشاعة تمؾ الجريمة 

  نائيـ . أبكىك قتميـ مف قبؿ 

( حيث منحت صلحية ُِّيستفاد كبار السف بصكرة ضمنية مف نص المادة ) فأكيمكف         
ظركؼ  أفذا رأت المحكمة في جناية إ " تستدعي ذلؾظركؼ الت نابديؿ العقكبة اذا كلمقضاة لت

 –ُتبدؿ العقكبة المقررة لمجريمة عمى الكجو اآلتي:  أفالجريمة اك المجـر تستدعي الرأفة جاز ليا 
عقكبة السجف  – ِعقكبة اإلعداـ بعقكبة السجف المؤبد اك المؤقت مدة ال تقؿ عف خمس عشرة سنة.

 الحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير" عقكبة السجف المؤقت بعقكبة – ّالمؤبد بعقكبة السجف المؤقت
مف ضعؼ في القكل البدنية كالعقمية تستمـز الرأفة بيـ كىذا  كأف الظركؼ التي يمر بيا كبار السف

العممي في ما يتعمؽ بظرؼ  بانالجمراعاة كىنا يتـ المكضع يسمح لممحكمة أف تستبدؿ العقكبة , 
عيد  إلى اإلنسافالسف كما يمركف بو مف ظركؼ ذات تأثير عمى الممكات الذىنية حيث يرجع 

 . (ّ) الطفكلة فيحتـ ىنا اتخاذ العقكبات البديمة

 
                                                           

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى  – ُ"  )المعدؿ( ُٗٔٗلسنة  ُُُكف العقكبات العراقي رقـ نامف ق (ّّٖالمادة ) (ُ)
ثلث سنكات اك بغرامة ال تزيد عمى ثمثمائة دينار مف عرض لمخطر سكاء بنفسو اك بكاسطة غيره شخصا لـ يبمغ 

 . حالتو الصحية اك النفسية اك العقمية..."الخامسة عشرة مف عمره اك شخصا عاجزا عف حماية نفسو بسبب 
مف صدر عميو حكـ قضائي كاجب ”)المعدؿ( ُٗٔٗلسنة  ُُُالعقكبات العراقي رقـ كف نامف ق (ّْٖالمادة ) (ِ)

 .اك فركعو اك ألم شخص آخر..." النفاذ بأداء نفقة لزكجو اك احد مف اصكلو 
ثره في العقاب , رسالة ماجستير, كمية القانكف ,جامعة بغداد ,  (ّ)  , ص ُْٗٗعبد الرحمف سميماف عبيد , السف كا 

ُّٕ . 
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 )المعدل(4464لسنة  84االجتماعي لمعمال رقم  الضمانون التقاعد و ان: ق ثانيا

أف العمؿ حؽ لكؿ مكاطف قادر عميو كتعمؿ الدكلة عمى ضماف الراتب التقاعدم في حالة        
 تياءان(" يستحؽ العامؿ المضمكف عند ٓٔنصت المادة )دمة كبمكغ السف المحددة بذلؾ انتياء الخ

ك اذا أذا اكمؿ الرجؿ الستيف مف العمر, ا –حدل الحاالت اآلتية : أ إخدمتو, راتبان تقاعديان, في 
في  ان كبير  دعمر الذم يع إلىشارة إيا أن" حيث نلحظ ...أة الخامسة كالخمسيف مف العمراكممت المر 

 السف لمرجاؿ كالنساء في حالة استحقاؽ الراتب التقاعدم.

              4432لسنة  427ون الرعاية االجتماعية رقم ناق ثالثا:  

ات االجتماعية لممكاطنيف كافة سكاء الضمانكف الرعاية االجتماعية ىك تأميف ناالغاية مف ق فإ      
 إلىفي حالة العجز أك الشيخكخة حيث بينت حؽ الشخص العاجز عف العمؿ بسبب الشيخكخة  فاك

" ثالثنا (ْٓكالمادة ), (ُ)راتب الرعاية االجتماعية كىنا نلحظ تكفير الحماية المباشرة بسبب كبر السف 
طريؽ  عفشديدم العجز كالمتقدميف في السف(رعاية األشخاص غير القادريف عمى العمؿ كمينا ) –
م شاء مركز كمجمعات لمرعاية االجتماعية كالطبية كالنفسية تتكامؿ فييا جميع الخدمات بالشكؿ الذأن

 بيـ . ةشاء مراكز تأىيؿ خاصأنكضحت ضركرة أ يضمف تكفير حياة كريمة ىادئة"

 )المعدل(4444لسنة  433ون االحوال الشخصية رقم نارابعا : ق 

ك أ ان صغير  فانفقة كبير السف بمعنى الكالديف عمى الكلد المتيسر سكاء ك أفإلى  القانكفأشار        
ا ناأك صغيران نفقة كالديو الفقيريف كلك ك فا("يجب عمى الكلد المكسر كبيران كُٔالمادة ) تان إذ نصٌ كبير 

( مف ِٔقادريف عمى الكسب ما لـ يظير األب إصراره عمى اختيار البطالة" كما تطرقت إليو المادة )
 . (ِ)رثو منو إثتو مف األقارب الميسكريف  بقدر نفسو تكجب نفقة الفقير العاجز مف كر  القانكف

 )المعدل( 4434لسنة  1دور رعاية المسنين رقم  خامسا: نظام 

ذلؾ  إلىالمحافظات بما يتناسب مع الحاجو  إلىشاء دكر رعاية كبار السف نإقرار  القانكفجعؿ       
لقطاع الخاص كالباقي حككمية منيا ضمف ا خمسة دار لرعاية المسنيف ُٓحتكم عمى كالعراؽ ي

                                                           
"يستحؽ راتب رعاية األسرة, مف المشمكليف بحكـ َُٖٗلسنة  ُِٔكف الرعاية االجتماعية رقـ ناقمف ( ُّالمادة )( ُ)

 . مينا بسبب مرض أك بسبب الشيخكخة"عاجز عف العمؿ ك –كؿ: ثالثنا  القانكف( مف ىذا ُُ( أك المادة )َُالمادة )
"تجب نفقة كؿ فقير عاجز عف الكسب عمى مف ُٖٓٗلسنة  ُٖٖحكاؿ الشخصية رقـ ف االانك مف ق (ِٔالمادة ) (ِ)

 . ربو المكسريف بقدر إرثو منو"يرثو مف أقا
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, القادسية , كرككؾ , بابؿ ,كاسط , كربلء ,النجؼ(  افميسبغداد , نينكل , البصرة , ِ) ةمكزع
عدادىـ كعمى الرغـ مف كجكد الكثير مف أمف قمة التمكيؿ بما يتناسب مع  يانتعكىذه الدكر 

 .(ُ)معالجة  إلىيخمك مف السمبيات التي تحتاج  و الأناال  القانكفااليجابيات في نصكص ىذا 

 عامان  (ٓٓء)كالنسا عامان  (َٔ)عمت شرط قبكؿ كبار السف لمرجاؿ يا جأن( نلحظ ْفي المادة )       
رعاية مستمرة مف  إلىكبصحة جيدة ال يحتاج فييا  تقاليةنكااليككف خالي مف االمراض العقمية  أفك 

 مف( ثانيان ) البند نص يمغى( " ُ)لمادةكلكف التعديؿ الثاني ليذا القانكف جاء باستثناء في ا (ِ)قبؿ الدار
: ْ المادة: يأتي ما محمو كيحؿ المعدؿ ُٖٓٗ لسنة( ْ) رقـ المسنيف رعاية دكر نظاـ مف( ْ) المادة
 البند مف( ب) الفقرة في عميو المنصكص العمر شرط مف استثناءن  الدار في المسف قبكؿ لمكزير: ثانيان 
" نجد بذلؾ أنو كفر حماية ذلؾ تستدعي انسانية كظركؼ اسباب كجكد حالة في المادة ىذه مف( اكالن )

 مف قبؿ المشرع يشكر عميو.مباشرة لكبار السف كفؽ ظركؼ معينة كىذا أنصاؼ ليـ 

علقة المستفيد مع  تياءاناكضحت حاالت فقد ( ٕمف المادة )( ةالثاني)ما كرد في الفقرة  أما        
عمى تكصيات مف الباحث االجتماعي كبعد مكافقة لجنة القبكؿ لكنيا غير منصفة كلـ تضع  بناءن الدار 

ياء بقاءه في الدار مع غياب رعاية االسرة أنمصير المسف اذا تـ فما , حمكؿ بديمة لمثؿ ىذه الحاالت 
كايجاد حمكؿ مباشرة كقبكؿ بدكف ام قيد  القانكفلو ؟ نرجك مف المشرع اعادة النظر في مكاد ىذا 
 ياء بقاء المستفيد في الدار.أنلكبار السف ممف ال يممككف عكائؿ ككذلؾ في حالة 

 2241لسنة  44االجتماعية رقم ون الحماية انسادسا : ق 

كبير السف كلكف ليس تحت ىذا المصطمح بؿ كصفو بالشخص العاجز كىذا ما أشارت  رؼ  عي       
تاسعان ػ العاجز: كؿ شخص غير قادر عمى العمؿ بصكرة دائميو لتأميف معيشتو  ( "ِإليو المادة )

سنة  ٓٓسنة مف العمر بالنسبة لمرجاؿ ك َٔبسبب المرض أك الشيخكخة كيعد بحكـ العاجز مف بمغ 
الشخص العاجز مف ال يستطيع العمؿ بصكرة دائمة ألم سبب كمنيا  أفيا بينت أنبالنسبة لمنساء" 

بالنسبة  عامان  ٓٓبالنسبة لمرجاؿ ك عامان  َٔددت عمر الشخص العاجز مف بمغ كح, الشيخكخة 

                                                           
 كاالحتياجات اإلعاقةذكم الخاصة ,إحصاءات   كاالحتياجات اإلعاقةكزارة العمؿ كالشؤكف االجتماعية , دائرة ذكم  (ُ)

 . ٓٓ, ص  ََِِالخاصة كشبكة الحماية االجتماعية في العراؽ لسنة 
 في الدار:)المعدؿ( نصت عمى " يشترط فيمف يقبؿ  ُٖٓٗ( لسنة ْدكر رعاية المسنيف رقـ ) نظاـ مف ( ْالمادة ) (ِ)

يككف سالمان  أف ثالثان   اثنلإليككف قد أكمؿ الستيف مف العمر بالنسبة لمذككر كالخامسة كالخمسيف بالنسبة  أف  ثانيا
 . إلى رعاية طبية كمعالجة مستمرتيف"كالعقمية كغير محتاج  تقاليةناالمف األمراض 
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االستقرار النفسي ك التكافؿ االجتماعي ك العمؿ عمى  ضمافىك  القانكفالغاية مف ىذا  أفلمنساء 
يككف  أفاشترط  القانكف أف( ك ّالمادة ) ؤمف الحياة الكريمة فيت صكرةب شة الدخؿ لمفئات الميم ضماف

 .(ُ)يكفيو ان خاص ان مف الدكلة كال يمتمؾ مكرد ال يتقاضى راتبان  أفالشخص العاجز تحت خط الفقر ك 

 )المعدل( 2241لعام  4ون التقاعد الموحد رقم ناق سابعا: 

الشخص مف كبار السف في  ٌعدصكرة صريحة العمر المعتمد لب حدده قد كف التقاعد ناق أفنجد       
 القانكفحدد ك  (ِ)( مف العمر"َٔالتقاعد عند إكمالو ستيف) إلى( " تتحتـ إحالة المكظؼ َُالمادة )
اليدؼ مف ىذا  أفمع كضع استثناءات لبعض الفئات ك  عامان ف ك المطمكب لمتقاعد كىك الستالسف 
اكالنػ ييدؼ ىذا  ("ِحماية الدخؿ ليـ المادة ) ضمافك , تحقيؽ حياة كريمة لممشمكليف بأحكامو  القانكف
حماية الدخؿ لألشخاص العامميف كاسرىـ في حاالت التقاعد كالعجز  ضمافما يأتي :ىػ ػ  إلى القانكف

كاالمتيازات التقاعدية و لـ يسف بكتيرة كاحدة في منح الحقكؽ لكن كالكفاة ..." كالشيخكخة اإلعاقةك 
الجمع بيف راتبيف كىك  يةانإمكاجاز في التعديؿ االكؿ  إذكالخدمة الكظيفية كالتحصيؿ الدراسي , 

 ( مف دستكرُْمخالفة لنص المادة )كىذا يعد فئات محددة خر بالنسبة لأالتقاعدم كراتب الراتب 
 بيف االفراد كافة.كمنع التمييز اكاة في الحقكؽ المس إلى إذ اشارتََِٓالعراؽ لعاـ جميكرية 

 2248( لسنة 83واالحتياجات الخاصة رقم ) اإلعاقةون رعاية ذوي ناثامنا : ق 

ر ظكالحؽ في المساكاة كحؽ مجمكعة مف الحقك  اإلعاقةم منح المشرع العراقي لألشخاص ذك       
كىنا يستفاد كبار السف مف نصكص ىذا  اإلنسافلكرامة  تياؾانو نأل,  اإلعاقةالتمييز عمى أساس 

مراض عند الكبر التي ك بسبب األأمنذ الطفكلة  اإلعاقةمف ذكم  أماالعديد منيـ  أفحيث  القانكف
 القانكفعمى ذلؾ , كضمف  بناءن يـ قد يتعرضكف  لمتمييز المضاعؼ أنطرافو ك أحد أ اففقدتسبب 

يكاجو الكثير منيـ  إذ حرية التنقؿ  إلىحقكؽ متعددة كالحؽ في الرعاية الصحية ككذلؾ إشارة 
 كفؽعمى كزارة النقؿ عمى اكجب المشرع العراقي  إذكف ماصعكبات في التنقؿ في الشكارع العامة كاأل

كاإلعمار لتكفير ما  افاإلسكؼ الذكر القياـ بالعديد مف المياـ لتسييؿ تنقميـ ككذلؾ كزارة أنكف نالقا

                                                           
 .َُِْلسنة  ُُكف الحماية االجتماعية رقـ نا( مف  قٕ, ٔتنظر : المكاد) (ُ) 
كف ناكف التعديؿ األكؿ لقنا( مف قُ( المذككرة أعله  قد عدلت بمكجب المادة )َُالمادة ) أف إلىكتجدر اإلشارة    (ِ)

التقاعد في إحدل الحالتيف  إلىتتحتـ إحالة المكظؼ  النص القديـ ىك " أفعمما  َُِٗلسنة  ِٔالتقاعد المكحد رقـ 
التقاعد بغػض النظر عف  إلىية لإلحالة القانكن( الثالثة كالستيف مف العمر كىي السف ّٔاآلتيتيف : اكالنػ عند إكمالو )

 عمى خلؼ ذلؾ .." . القانكفمدة خدمتو ما لـ ينص 
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يتناسب معيـ كفؽ الخطة الحككمية كتطبيؽ المتطمبات اللزمة في الدكائر الرسمية كالدكائر الخاصة 
  . (ُ)ية كالقضائية  ليـ القانكنبيـ كتقديـ المساعدة 

كفي ختاـ الفصؿ لإلجابة عف مدل كفاية المكاثيؽ الدكلية لحماية حقكؽ كبار السف كىؿ تجزم       
بغطاء قانكني  اإلنسافأف الغاية مف تمؾ المكاثيؽ الدكلية ىك حماية  كجكد اتفاقية خاصة بيـ ؟عف 

كالعمؿ عمى حماية حقيـ في الحياة ت بصكرة مباشرة أك غير مباشرة كلكافة المستكيات ك ناسكاء ك
ي حمايتيـ كاجب شرعأف في دكر الرعاية اك المستشفيات أك ضمف أسرىـ ك  فاكبار السف سكاء ك

العقابية ك محاسبة  القكانيفاشكاؿ التعذيب كالنص عمييا في  ككؿ ك منع التمييز , لقيكأخ يانسأنك 
ما ماـ خاص بيـ مف يرتكبيا كلكنيا اعترفت لكبار السف بحمايتيـ اسكة بباقي األفراد كلـ تكضح اىت

عدل ما تـ أصدراه مف اتفاقية خاصة بحمايتيـ عمى المستكل اإلقميمي كىي االتفاقية األمريكية لحماية 
كقصكر التشريعات الكطنية لعدـ تكفيرىا حماية حقكؽ كبار السف  َُِٓحقكؽ كبار السف لعاـ 

المختصة ف خاص ينظـ مف أجؿ حمايتيـ مف قبؿ الجيات انك بالطريقة التي يستحقيا بعدـ كجكد ق
كال يكجد صؾ دكلي شامؿ  ظمة المتعددة نكالتعميمات كاأل القكانيفكبذلؾ تشتت حمايتيـ بيف العديد مف 

 ف .اإلنساحقكؽ  تياؾانتفعؿ أكثر مف االمتناع عف  أفيعالج حقكقيـ بصكرة كافية فيجب عمى الدكؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( لسنة ّٖكاالحتياجات الخاصة رقـ ) اإلعاقةكف رعاية ذكم نا( مف قُٓ)سابعا كثامنا ( مف المادة ) ةتنظر : الفقر  (ُ)  
َُِّ . 
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 الفصل الثالث

 الرقابة والرصد لحماية حقوق كبار السنوسائل 

ي القانكن األساسك التشريعي أك أية مصادر أخرل تعد أالطابع العرفي ذات  الدكلية المصادر  فإ     
تي قد تكاجييا يتطمب كجكد ال تياكاتناالشاء الحقكؽ كمنيا حقكؽ كبار السف لكف تدعيميا كرصد نإل

كحقكؽ   بصكرة عامة اإلنسافطبيعة حقكؽ كذلؾ لجيزة تمؾ األ أىميةلمرقابة كالرصد كتزداد أجيزة 
عمى الصعيد الدكلي  تياكاتناالعمى تمؾ الطبيعة يتكجب رصد  بناءن ك , كبار السف بصكرة  خاصة 

كاالقميمي كالكطني ايضا كمف عدة جيات ذات الطابع الحككمي كغير الحككمي الذم قد يتمثؿ في 
الذم يعد اليكـ مف أىـ كسائؿ الضغط غير الحككمية مثؿ كسائؿ اإلعلـ المؤسسات الرقابية الداخمية 

 . تياكاتناالكرصد تمؾ   اإلنساففي المجتمع الديمقراطي لصكف حقكؽ 

الرقابة  كسائؿاألكؿ المبحث في  مبحثيف خصصناإلى  ما تقدـ سنقسـ  الفصؿعمى كفؽ          
الرقابة  كسائؿفكاف في  الثانيالمبحث  أماكالرصد لحماية حقكؽ كبار السف عمى المستكل العالمي 

 قميمي كالكطني .إلية حقكؽ كبار السف عمى المستكل اكالرصد لحما

   المبحث األول  

 الرقابة والرصد لحماية حقوق كبار السن عمى المستوى العالميوسائل 

حياة الفرد ىي أغمى شيء كتككف مرتبطة بحياة الجماعة كألجؿ حماية حقكؽ كبار السف  فإ      
التنظيـ الدكلي  فاينعمكا بحياة يعميا الرضا كاآلمف كالصحة شرع المجتمع العالمي بالتقدـ في ميد أفك 

جراءاتيا المتصمة بكبار السف تحث  أفحيث نجد  الجمعية العامة لألمـ المتحدة في أغمبية قراراتيا كا 
حماية حقكقيـ عمى حشد جيكد جميع المنظمات الدكلية الحككمية منيا كغير الحككمية لتعزيز ك 

ما مدل كفاية تمؾ االليات كالحماية  نعرض سؤاالن  أفكلذلؾ يمكف , ية العالمية القانكن األطربحسب 
نقسـ ىذا  أفكمية لكبار السف ؟ لذلؾ ارتأينا التي كفرتيا المنظمات الدكلية الحككمية كغير الحك

مطمبيف المطمب األكؿ آليات الحماية الدكلية ذات الطابع العالمي لحماية حقكؽ كبار  عمىالمبحث 
مية كغير الحكك المتخصصة جيكد المنظمات الدكلية الحككمية فقد كاف في  الثانيالمطمب  أماالسف 

 تي:في حماية حقكؽ كبار السف كاآل
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 المطمب األول

 الحماية الدولية ذات الطابع العالمي اجيزة

كالتي تعد مف  ضمنيا  اإلنسافأقامت األمـ المتحدة الكثير مف أجيزة الرقابة لتنفيذ مبادئ حقكؽ       
عامة تزاكؿ مف قبؿ أجيزة األمـ المتحدة كرقابة  إلىكيمكف ترتيب تمؾ الرقابة , حقكؽ كبار السف

كجكد منظمات دكلية  فضلن عف ,  افكالمج اإلنسافظمة مختصة بحقكؽ أنخاصة تمارس مف قبؿ 
مف أكثر  كصفياكمنيـ كبار السف كب ةلألفراد كاف اإلنسافغير حككمية تعمؿ عمى حماية حقكؽ 

ضعؼ في المجتمع كغياب غطاء حماية دكلية خاصة بيـ ففي الكقت لحقكقيـ لككنيـ األ الفئات إىداران 
عف مدل الكفاية  يعرضكالسؤاؿ الذم ,  اإلنسافات العالمية لحقكؽ الضمانالحاضر يستفيدكف مف 

خاصة بيذه الفئة ؟  فالج إلىجيزة التابعة لألمـ المتحدة ؟ كىؿ تجزم عف الحاجة المتكفرة في األ
 الثانيالفرع  أمامـ المتحدة األلألجيزة الرقابية في  كؿ سيككففرعيف األ عمىذا المطمب كلذلؾ قسمنا ى

 تي:الرقابية الخاصة كاآل فاسيخصص لمجف

 الفرع االول

 االمم المتحدةالرقابية في  جيزةالا

منظمة األمـ المتحدة كقد اىتمت ب أبدلت عصبة األمـ ةالثانيالحرب العالمية  قضاءانبعد          
مما دفعيا إليجاد نظاـ  اإلنسافبمكضكعات كقضايا جديدة مف اىميا الخركقات الجسيمة لحقكؽ 

كلمجمعية العامة مركز ميـ فييا تختص بتييئة , كني ىدفو تحقيؽ الحماية الفعالة ليذه الحقكؽ ناق
عمى  كاجبان  أصبحالعديد مف الدراسات كالتكصيات لقضايا كبار السف  بعد األعداد المتزايدة ليـ ك 

تحت رقابة  فامف المجالس كالمج عددان  انشأت إذالمتحدة كضع الحمكؿ المناسبة  منظمات األمـ
 تي :الجمعية العامة سنتعرؼ عمييا كاآل

 اوال : المجمس االقتصادي واالجتماعي  

ية لألمـ المتحدة كيستيدؼ تحقيؽ التعاكف األممي في المياديف األساسحد األجيزة أيعد المجمس        
ية األساسكالحريات اإلنساف حقكؽ احتراـ كتقديـ التكصيات ألشاعو  القتصادية كاالجتماعية كالثقافيةا

الخاصة الخاضعة لو  فاالمج عف طريؽ أنشاءكيزاكؿ اختصاصو كيعقد المؤتمرات الدكلية  لألفراد
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التي تضطمع بأعداد التعميقات العامة لمتقارير الكاردة مف الدكؿ األعضاء كيقدـ بحقكؽ اإلنساف 
 .(ُ)الجمعية العامة كالككاالت المختصة  إلىإرشاداتو 

يـ في مسؤكلية النيكض بكاجبات كيس, كيبـر المجمس دكرتيف عادية كدكره تنظيمية كؿ سنة         
الجمعية العامة التي يعمؿ المجمس تحت رقابتيا  بانبج اإلنسافاألمـ المتحدة لتشجيع احتراـ حقكؽ 

تشكمت مف ىيئة  لممجمس  ةتابع ةشاء لجنة متخصصأنكقد تـ  , ؿ عمى رفع  التقارير السنكية لياكيعم
شأت بمكجب قرار أناؼ لمعيد ك األطر ر مدل تنفيذ الدكؿ ظالتي تن ( عضكان ُٖخبراء مستقميف عددىـ )

 ةمطرد صكرةزيادة كبار السف بمف ( كبسبب ُٖٓٗ/ ُٕالمجمس االقتصادم كاالجتماعي رقـ )
 ُٓٗٗي دكرتيا الثالثة عشر لعاـ (  فٔأكردت المجنة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية التعميؽ رقـ )

يـ يتمتعكف بجميع  الحقكؽ المقرة  في العيد الدكلي الخاص أنحكؿ حقكؽ كبار السف كنكىت ب
 .(ِ)بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 

اؼ حماية كبار السف عف طريؽ عمميات المتابعة األطر مف كاجب الدكؿ  أنوي كصت المجنة أك       
المنتظمة كاتباع برامج خاصة اك طمب التعاكف الدكلي كحتى اصدار التشريعات المناسبة عند الحاجة 

ككذلؾ كضعت عمى  ,الييا كالتركيز عمى قضايا عمؿ كبار السف كالنساء المسنات معدكمات الدخؿ 
شاء أنترتكز عمى نظرة عامة بيف الرعاية كاإلعداد كالتأىيؿ ك اؼ تقديـ قكاعد تكجييية األطر الدكؿ 

 فاك أفمؤسسات خاصة في الدكؿ التي ال يدرس فييا الطب النفسي كطب الشيخكخة كال يفرؽ 
عظيـ في كليا دكر  ,(ّ)الدكؿ  بانجك غير حككمية اك مف أتأسيسيا مف قبؿ منظمات حككمية 

تككف األكلكية لمفئات  أفأكدت عمى حؽ كؿ فرد في السكف الملئـ ك  إذ حماية حقكؽ كبار السف
تعمؿ عمى تأميف  أف افاإلسكاألضعؼ كمنيـ المسنيف المعاقيف جسديا كغيرىـ كينبغي عمى سياسات 

                                                           
األردف  ر الثقافة لمنشر كالتكزيع  ,دا,  ُطالدكلي , التنظيـ الدكلي ,  القانكفد . سييؿ حسيف الفتلكم , مكسكعة   (ُ)

مف قبؿ الجمعية العامة  انتخابيـيتـ  ( عضكان ْٓيتككف المجمس االقتصادم كاالجتماعي مف ) .ُْٓ, ص  ََِٕ, 
 مـ المتحدة( مف ميثاؽ األُٔلمدة ثلث سنكات مف ممثمي الدكؿ األعضاء كما جاء في المادة )

( الحؽ في السكف ْرقـ ) ىنالؾ العديد مف التعميقات التي تتكفر فييا الحماية الضمنية لكبار السف مثؿ التعميؽ  (ِ)
الكثيقة  ُٗٗٗ( الحؽ في الغذاء الكافي لعاـ ُِتعميؽ رقـ ), كال  ِّ/ُِٗٗ/Eالكثيقةُُٗٗلعاـ الملئـ 

E/C.ُِ/ُٗٗٗ/ٓ   , ( لعاـ ُْككذلؾ الحؽ في التمتع بأعمى مستكل مف الصحة يمكف بمكغو التعميؽ رقـ )َََِ 
 . ُ/ََِِ/ ُِ.E/Cالكثيقة  ََِّ( الحؽ في المياه لعاـ ُٓالتعميؽ رقـ )ك  ,ْ/َََِ/ُِ.E/Cالكثيقة 

, لجنة الحقكؽ االقتصادية ُٓٗٗ( , الدكرة الثالثة عشر ,ٔ( مف التعميؽ العاـ رقـ )ّٔ, ّْالمكاد )تنظر: (ّ)
 كاالجتماعية كالثقافية .
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كف يك أفتحديد سف التقاعد ك   إلىدعت الدكؿ  فضلن عف ذلؾ فقد , (ُ)كافة االحتياجات السكنية ليـ 
عمف العيد تنفيذا كامل كتقديـ مساعدات ( ٗـ المادة )مرنا كتنفذ أحكا الشيخكخة كشددت في  اتانكا 

يتطمب تأميف نظاـ كامؿ  إذاالجتماعي  الضمافعمى الحؽ في  ََِٖ( لعاـ ُٗتعميقيا العاـ رقـ )
الكظيفي  بانبالجيتعمؽ فيما  أماٌ  ,(ِ)تككف لمجميع بدكف تمييز أفيكفي االستحقاقات خاصة لممسنيف ك 

اؼ األطر التقارير مف الدكؿ  ىمقتت فأنياميمة اصدار التقارير كما اسمفنا  إلىليذه المجنة باإلضافة 
مف قبكليا لمعيد ثـ يتـ  افسنتبشكؿ منتظـ عف طريقة أفعاؿ الحقكؽ كتككف التقارير األكلية خلؿ 

قيا ككصاياىا بشكؿ تعميقات تقديـ التقارير لكؿ خمس سنكات كتعمؿ المجنة عمى دراستيا  كتكضح قم
 . (ّ)اؼاألطر ختامية لمدكؿ 

كفي  ,(ْ)ة لحقكقيـضمانكبار السف يستفادكف منيا ك أفف, التقارير المقدمة  إلى كاستنادان          
مـ المتحدة  بما يحتكيو مف حقكؽ لكبار السف ىك مف قبؿ األ اإلنسافنطاؽ اإلشراؼ الخاص لحقكؽ 

دكلو طرؼ ال تمتـز  أفتدعي ب أفما شممتو بعض االتفاقيات العالمية مف نصكص تسمح  لمدكؿ 
 .(ٓ)عميو في االتفاقية عمى كفؽ ما منصكص  اإلنسافباحتراـ حقكؽ 

عمى ما  بناءن النظر في البلغات التي ترفع إلييا فيمكف مف عمؿ المجنة   الثاني بانالج أما        
كرده البركتكككؿ االختيارم لمعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية في عاـ أ

                                                           
, لجنة الحقكؽ االقتصادية  ُُٗٗ( , الدكرة السادسة ,ْ(, التعميؽ العاـ رقـ )ٖينظر: البند )ق( مف الفقرة ) (ُ)

 كاالجتماعية كالثقافية .
المجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة بمسالة حقكؽ كبار السف في تكصياتيا كأكدت عمى أثر اىتمت   (ِ)

سف الشيخكخة حيث  التمييز ضد النساء كالفتيات في المراحؿ األكلى مف حياتيف كىذا يؤدم بدكره عمى الرفاىية في
الفرعية  افالمجباقي  أما َُِّ( لعاـ ِٗرقـ )كبيرات السف في عدة تكصيات منيا التكصية العامة أشارت إلى كضع 

الحماية الخاصة,  إلىاىتمت بمسالة كبار السف كلكف لـ يكف االىتماـ صريح ككاضح قياسا مع تزايد اعدادىـ كحاجتيـ 
الدكلي فيما يتعمؽ بتعزيز كحماية  القانكفالمعيارية بمكجب  تاماكااللتز تنظر االمـ المتحدة ,الجمعية العامة, المعايير 

 . َٕ/ْٗ/A/HRCالدكرة التاسعة كاالربعكف, الكثيقة , لكبار السف  اإلنسافحقكؽ 
 . ُٔٔٗ( مف العيد الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لعاـ ُٔ( مف المادة )ُتنظر : الفقرة ) (ّ)
الكحيدة التي تمارس اإلشراؼ عمى حقكؽ كبار السف حيث عيد الييا   ضمافتعد لجنة التنمية االجتماعية ىي  (ْ)

لكؿ خمس سنكات لملحظة التطكر المحرز في حقكؽ  ََِِمراقبة كتطبيؽ خطة عمؿ مدريد الدكلية لمشيخكخة لعاـ 
الدكرة , االمـ المتحدة ,المجمس االقتصادم كاالجتماعي ,استراتيجية العمؿ الدكلية لمشيخكخة  تنظر .كبار السف 
 . ٗ.E/CN.ٓ/ََُِ/PC/Lالكثيقة ,  ََُِفة ,أناالكلى المست

 أفلكؿ دكلة طرؼ في ىذا العيد  "ُٔٔٗمف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ السياسية كالمدنية لعاـ ( ُْالمادة ) (ٓ)
ت تنطكم عمى يا تعترؼ باختصاص المجنة في استلـ كدراسة بلغاأنتعمف في أم حيف, بمقتضى أحكاـ ىذه المادة, 

 .يد..." التي يرتبيا عمييا ىذا الع تامابااللتز دكلة طرفا أخرل ال تفي  أفادعاء دكلة طرؼ ب
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جعؿ حؽ تسمـ كبحث البلغات المقدمة مف االشخاص  َُِّكدخؿ حيز النفاذ في عاـ  ََِٖ
تقـك بالتحقيقات اللزمة كالمتعمقة  أفكيمكف ليا , ذا العيد تيؾ بمكجب ىأنالذيف يزعمكف ليـ حؽ كقد 

يقدمكا شككل  أفيحؽ لألشخاص  إذ التي تضمنيا العيدأك الجسيمة  االعتداءات المنيجية أفبش
مف قبؿ دكليـ  تياكوانليـ حؽ تـ  أفكيدعكا ب اإلنسافالمعنية  بحقكؽ  فاإحدل المج إلىبصكرة فردية 

تككف مصادقة الدكلة المعنية عمى اختصاص  أفكيجب  التي تككف طرفا في العيد كالبركتكككؿ ايضان 
ية التي تبيح لألفراد تسمـ األساسالتابعة للتفاقيات  فاتكجد الكثير مف المج ك, المجنة سابؽ لذلؾ 

ك العقكبة أكب المعاممة ضر  الشكاكل كمنيا المجنة الخاصة باتفاقية مناىضة التعذيب كغيرة مف
حيث استعممت طريقة التحقيؽ اذا ما تسممت المجنة معمكمات تدؿ  ُْٖٗك الميينة لعاـ أالقاسية 

مف الطرؽ  تعدك , حدل الدكؿ كجب إجراء تحقيؽ سرم إفي  اإلنسافلحقكؽ  تياؾانعمى كجكد 
يا تكفر حماية غير مباشرة لحقكؽ كبار السف كلكف يؤخذ أنك  اإلنسافالمتطكرة في معاىدات حقكؽ 

 . (ُ)يا مقتصرة بقبكؿ الدكلة ذات العلقة الختصاص المجنة أنعمييا 

عف  تعرض المجنة مساعييا الحميدةالمجنة مف قبؿ االفراد  إلىكبعد  النظر في البلغ المقدـ        
كفي حالة رفضيا الشككل المقدمة   اإلنسافما بيف الطرفيف لتعزيز حقكؽ  ةطريؽ الحكار ككاسطة كدي

كتعقد المجنة جمساتيا الدكلة المعنية  إلىعف طريؽ اإلرشادات كالتكصيات  تياؾانتحدد ما يعتبر 
تطمب مف الدكلة تبميغيا بالخطكات التي  أفكيجكز ليا بصكرة سرية لمنظر في البلغات المقدمة 

كتضع في االعتبار ما يمكف أف تعتمده الدكؿ األطراؼ        لنزاع كتفعيؿ تكصياتيا بذلؾتتبناىا لحؿ ا
 . (ِ)مف التدابير األساسية لتنفيذ الحقكؽ المنصكص عمييا في العيد 

 أفكمنيا المجمس االقتصادم كاالجتماعي يعترؼ ب اإلنسافاليات حقكؽ  أفما سبؽ نستنتج مٌ       
تشريعات كبرامج تكفؿ   إلىكبار السف ىـ مف الفئات الضعيفة كيتطمبكف حماية خاصة كيحتاجكف 

بصكرة  اإلنسافالمجمس االقتصادم كاالجتماعي غايتو احتراـ حقكؽ  أفك , كبر السف بالنسبة ليـ 
يـ يتمتعكف بالحقكؽ كافة لكف أن إلى( كاشار ٔعامة ككبار السف خاصة حيث اكرد التعميؽ العاـ رقـ )

اؼ األطر الدكؿ  إلىتكجيو التكصيات  إلىالمجنة عمدت  أفالسف ك  إلىالعيد لـ يشر بصكرة صريحة 
 مف أجؿ احتراـ حقكؽ كبار السف .

                                                           
المؤسسة  ,  ُط كآلياتيا , اإلنساف, المجنة الدكلية لحماية حقكؽ  اإلنساف,  قضايا حقكؽ يانالميدد . محمد آميف   (ُ)

 .َُِ, ص  َُِٕ,  افلبنالحديثة لمكتاب, 
( مف البركتكككؿ االختيارم الممحؽ بالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية ٕ,ٖتنظر: المادة ) (ِ)

 . ُٔٔٗكالثقافية لعاـ 
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 اإلنسان: مجمس حقوق  ثانيا 

 اإلنسافعف لجنة حقكؽ  ليككف بديلن  ََِٔتـ تشكيمو بمكجب قرار الجمعية العامة في عاـ       
كيعتبر الييئة , ( عضكا تنتخبيـ الجمعية العامة باألغمبية عبر االقتراع السرم ْٕكيتككف مف )

ية في األمـ المتحدة كيككف خاضع لمجمعية العامة كييتـ بمسائؿ حقكؽ األساسالحككمية الدكلية 
يا أنيعالج كؿ صكر المساس بيا كيقدـ التكصيات الخاصة بش أفم تمييز ك أكاحتراميا دكف  اإلنساف

كتطبيؽ استعراض  تيااماالتز كتشجيع الدكؿ األعضاء لتنفيذ , الجمعية العامة كمجمس االمف  إلى
الدكؿ  تاماالتز مدل  بيافمنتظـ كشامؿ يرتكز عمى مجمكعة مف المعمكمات المكضكعية كالمكثكقة ل

يتككف مف فريقيف فريؽ العمؿ المعني بتمقي  إذ, كتمقى الشكاكم  افاإلنسبتعيداتيا في مجاؿ حقكؽ 
البلغ كحدة اك مقترف  فاسكاء ك تياكاتناالالبلغات يعمؿ عمى تقييـ المبادئ المكضكعية الدعاءات 

الفريؽ العامؿ المعني بالحاالت ممفان يحتكم  إلىمع مجمكعة بلغات معززة بأدلة مكثكؽ بيا كيقدـ 
جميع البلغات المقبكلة كالتكصيات الخاصة كينظر االخير في الشكاكم كلفت نظر المجمس كالتحقؽ 

تككف جميع قراراتيا الخاصة بالحاالت مستنده عمى  أفك يجب ,  مف مدل تقيدىا بالمعايير الدكلية 
تتخذ  أفيا ك أنؼ النظر في اإلجراءات أك الحاالت المكصي بشالمبررات الكاجبة التي تكضح أسباب كق

 . (ُ)القرارات المتعمقة بكقؼ النظر بتكافؽ اآلراء اك األغمبية البسيطة إذا تعذر ذلؾ 

مف قبؿ االميف العاـ بمكافقة الجمعية العامة كيتمتع  اإلنسافكتـ تعييف المفكض السامي لحقكؽ        
 أفعديدة فيي مياـ المفكض السامي  أما,  (ِ)بدرجة رفيعة مف النزاىة كالتفاىـ مع الثقافات المتنكعة 

كالتأكيد عمى أىميتيا عمى المستكييف الدكلي كالكطني  اإلنسافيككف لو  دكرنا رائدنا في قضايا حقكؽ 
 اإلنسافكيحفز كينسؽ العمؿ مف أجؿ حقكؽ  اإلنسافتعاكف الدكلي في مجاؿ حقكؽ يعزز ال أفكعميو 

كلو مياـ ميمة فيما يتعمؽ بتدكيف القكاعد الجديدة ك يدعـ , حاء منظكمة األمـ المتحدة أنفي جميع 
 اإلنسافالجسيمة لحقكؽ  تياكاتنللكىيئات مراقبة المعاىدات كيستجيب  اإلنسافأجيزة حقكؽ 

 اإلنسافلية مف الييئات المتخصصة في مجاؿ حقكؽ إكينفذ المياـ المسندة .  (ّ)بالكسائؿ المتاحة 
الجمعية  إلىكالتنمية في األمـ المتحدة كتقديـ اإلرشادات إلييا كيمـز بتقديـ تقرير سنكم لنشاطاتو 

                                                           
  ََِٕالتابع لألمـ المتحدة لعاـ  اإلنسافمؤسسات مجمس حقكؽ  بناءن ( مف قرار  ٗٗ_ُٗتنظر : المكاد ) (ُ)

 . ُِ/ٓ/A/HRCر الكثيقة كلمعرفة المزيد مف اعماؿ المجنة تنظ
 .ُّٗٗنا لعاـ يكبرنامج خطة عمؿ في  ف( مف إعلُٖالتكصية التي كردت في الفقرة ) إلىاستنادا  (ِ)

(ّ) Tamas Lattmann, Norbert Toth , International Protection of Human Rights, Budapest, 
َُِْ, p.ّٔ . 
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عف  قدـ تقريران العامة مف خلؿ المجمس االقتصادم كاالجتماعي كفي نطاؽ حقكؽ كبار السف فقد 
 .(ُ)كضع صؾ دكلي خاص بيـ  إلىحالتيـ كالحاجة 

 إلىكبار السف بحاجة  أف اإلنسافرأم المفكضة السامية لحقكؽ  إلىكمف المستحسف االشارة       
ياء أن إلىحماية أكثر فاعمية ليتمتعكا بحقكقيـ بشكؿ كامؿ كأكدت عمى التزايد في أعدادىـ كدعت 

يككف ليـ  أفضركرة مشاركتيـ في التنمية المستدامة كينبغي  إلىكأشارت , صكر اإلساءة المكجو ليـ 
الثغرة الخطيرة في حمايتيـ في  إلىكنكىت  تياؾنللالعدالة إذا ما تعرضت حقكقيـ  إلىقدرة الكصكؿ 
يسبب ليـ تحديات صحية  إذ( كتأثير التمييز الكاضح كمدل تأثرىـ بتغير المناخ ُٗ-ظؿ ككفيد)

الغذاء كمياه الشرب كطرؽ كسب  إلىمقدرتيـ في الكصكؿ  افلفقديـ أشد عرضة كخطكرة أنكثيرة ك 
يـ نكشددت عمى ضركرة السعي لحماية حقكؽ كبار السف أل, رفاىيتيـ في خطر شديد  أفالعيش ك 

كؿ بساطة كأكدت عمى ما ب يااننسيمف أىماؿ السياسات الكطنية كعمى المستكل الدكلي يتـ  كفانيع
الحالية غير كافية  كالبد مف كجكد إطار  األطر أفثغرات في حمايتيـ ك  إلىجرتو مف دراسات يشير أ

   .(ِ)خاص لحمايتيـ 

 الثانيالفرع 

 الجيات الرقابية الخاصة

المجتمع الدكلي كمف  عنايةالقضايا الميمة التي تحظى بمكضكع كبار السف كرعايتيـ مف  فإ        
  شاءنإأجؿ تقديـ التسييلت ليـ في كافة نكاحي الحياة تبنت األمـ المتحدة متمثمة بالجمعية العامة 

 متخصص بمتابعة الفريؽ العامؿ مفتكح العضكية المعني بالشيخكخة ككذلؾ عينت خبير مستقؿ
 :حقكقيـ

  اإلنساناوال : الخبير المستقل المعني بتمتع كبار السن بجميع حقوق 

بمكجب القرار        كيككف مستقلن  اإلنسافتـ تعييف الخبير المختص مف قبؿ مجمس حقكؽ       
كميمتو مراقبة مدل تطبيؽ , كمدة كاليتو ثلث سنكات  ََِّ( مف الجمعية العامة في عاـ َِ/ِْ)

                                                           
الكثيقة  , َُِّالدكرة السابعة كالستكف ,,  قرارات الجمعية العامة , الجمعية العامة االمـ المتحدة , (ُ)

A/RES/ٕٔ/ُّٗ . 
 َِِِ/ْ/ُُ"اكثر مف ام كقت مضى " مقالو منشكره بتاريخ  فباشيميت : حماية حقكؽ كبار السف مطمكبة األ (ِ) 

 . َِِِ/ٓ/َّتاريخ الزيارة   َُِٖٕٖٗ/َْ/َِِِ/http://news.un.org/ar/storyعمى المكقع 
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لتعزيز  القانكفما يتعمؽ بكبار السف كتطبيؽ الممارسات الفضمى في نطاؽ تنفيذ الصككؾ الدكلية في
كمدل فاعميتيا عمى حقكؽ ُِٖٗليـ كتقييـ خطة عمؿ مدريد الدكلية لمشيخكخة لعاـ  اإلنسافحقكؽ 
القائـ بتعزيز كحماية حقكقيـ كالثغرات التي  القانكفكتحديد أفضؿ الممارسات في مجاؿ تنفيذ  اإلنساف

مع مراعاة آراء الجيات ذات العلقة مف الدكؿ كالمؤسسات الكطنية ككذلؾ ,  القانكفترض تنفيذ تع
المؤسسات األكاديمية كالعمؿ اإلقميمية المعنية كدكر منظمات المجتمع المدني ك  اإلنسافآليات حقكؽ 

 .(ُ)ذكاء الكعي في التحديات التي يتعرض ليا كبار السف إعمى 

يضمف حصكؿ المسنيف عمى المعمكمات المتعمقة بحقكقيـ كالتعاكف مع الدكؿ مف أجؿ  أفك         
بالمسنات  ةالخاص عنايةكحماية حقكؽ كبار السف كال تنفيذ التدابير كتشجيع المساىمات لتعزيز

يتـ العمؿ بالتنسيؽ مع الفريؽ  أفك , األرياؼ كغير ذلؾ مف الفئات  فاكسك اإلعاقةكاألشخاص ذكم 
يطمع الفريؽ عمى  أفعمى طمب مف األميف العاـ  بناءن العامؿ مفتكح العضكية المعني الشيخكخة كيتـ 

التقرير الشامؿ لمخبير المستقؿ كيطمب مف جميع الحككمات التعاكف معو كتقديـ جميع المعمكمات 
 .  (ِ)اللزمة لذلؾ

ما اكدتو الخبيرة المستقمة في تقريرىا عمى الرغـ مف زيادة اىتماـ  إلىمف المستحسف االشارة        
 تعدالتصكرات السمبية عميقة الجذكر  أف إاللكبار السف حقكؽ  أفالسياسات بالشيخكخة كاعترافيـ ب

اسكة  اإلنسافأساس السياسات كالممارسات كىذا بدكره خمؽ عقبات مختمفة لتمتع كبار السف بحقكؽ 
ية كالطبية كغيرىا مف النظـ القانكنظمة نكبات التمييز ضدىـ جزء ال يتجزأ مف األ, اد بباقي األفر 

كشددت عمى ضركرة أدراج  (ككركنا)المجتمعية كتـ التأكيد عمى النيج التمييزم خلؿ فترة جائحة 
يراعى التصنيؼ عمى اساس السف كالجنس كالخصائص  أفات العمكمية ك بيانالفئة العمرية في ال

لكي يتسنى اتخاذ سياسات فعالو كشاممة بما يتعمؽ بقضاياىـ كتحث الدكؿ , االجتماعية كاالقتصادية 
ازاء الشيخكخة مع سياساتيا كالعمؿ عمى كضع كتنفيذ برامج  اإلنسافعمى دمج النيج القائـ مف حقكؽ 

ضمف المساكاة في جميع األعمار كتكصي بإدراج التمييز القائـ عمى القدرات كالتدريب بما ي بناءن ل
كخلؿ االستعراض الدكرم الشامؿ  اإلنسافىيئة دراسة حقكؽ  إلىأساس السف في تقارير الدكؿ 
يسد  أفي الحالي ال يممؾ كال يمكف لو القانكناإلطار  أفكدت أك , كاألليات األخرل ذات الصمة 

                                                           
 .ُِٖٗ( مف خطة فينا الدكلية لمشيخكخة لعاـ ٓ-ُينظر : البند ) (ُ)
 َُِّالدكرة الرابعة كالعشركف,, ( مجمس حقكؽ اإلنساف )حقكؽ المسنيفاالمـ المتحدة , الجمعية العامة , قرارات  (ِ)

 . َِ/ِْ/A/HRC/RES, الكثيقة 
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محددة كشمكلية في ما يتعمؽ بالحؽ في  تاماالتز كتفتقر الخطط العالمية القائمة عمى مة الثغرات القائ
حتـ االعتراؼ بالسف بكضكح في المساكاة كعدـ التمييز في فترة الشيخكخة كلمعالجة ىذه الثغرات يت

 . (ُ)لكبار السف  اإلنسافحقكؽ  أفكني خاص كممـز بشقانصؾ 

 : الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بمسألة كبار السن  ثانيا

لو متاح  ضماـناال أفك  ََُِ( في ُِٖ/ ٓٔتـ أنشاءه بمكجب قرار الجمعية العامة رقـ )       
لكبار السف كالعمؿ عمى  اإلنسافحماية حقكؽ  إلىلجميع الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة كيسعى 

يجاد الحمكؿ المناسبة لذلؾ كمحاكلة كضع مزيد مف الصككؾ كاتخاذ التدابير  تحديد الثغرات الممكنة كا 
ت كيدعك الدكؿ كىيئا مدة كاليتو  ميف العاـ خلؿمف قبؿ األلكامؿ لو يككف تكفير الدعـ ا أفك , اللزمة 

كالمنظمات الدكلية المعنية   اإلنساففي مجاؿ حقكؽ  ةالعنايكالجيات المكمفة بمنظمة األمـ المتحدة 
 .(ِ)بمسألة كبار السف لمعمؿ معو حسب االقتضاء 

حكؿ مساىمة كبار السف بالتنمية المستدامة ككفقا الفريؽ العامؿ  تقرير إلىشارة اإل كيجدر بنا      
مـ المتحدة بحؽ المشاركة الفعالة في األ أبمبد عماالن أتاحة المجاؿ ليـ إقدمتو بعض الدكؿ مف لما 

حقيـ لممساىمة في التنمية المستدامة في ىناؾ بعض التقدـ  أفريؽ ككضح الف, الحياة االجتماعية 
ية المحمية لحماية ىذا الحؽ كفي القانكنات الضمانلكف تكجد  ثغرات مف حيث األحكاـ الصريحة في 

المختصة  اتانالكيبعض  أفك , بر غير كاضحة بقى إجراءات التعكيض أك الجكثير مف الحاالت ت
ىذه األجيزة خالية مف السمطة  أفكالجبر ىي جزء مف الحككمة كنتيجة لذلؾ ف تصاؼناالبسبؿ 

اللزمة لمفصؿ في الشكاكل أك التحقيؽ فييا بمبدأ نزيو كمستقؿ كيؤثر ىذا عمى قدرتيا لكضع 
مساىمة كبار السف بفعالية في  ضمافالحككمات ك مساءلة  إمكانيةعالة لمرصد كالتنفيذ مع إجراءات ف

 . (ّ)التنمية المستدامة دكف خكؼ مف المسائمة 

 

                                                           
الدكرة ,  اإلنسافاالمـ المتحدة , الجمعية العامة , تقرير الخبيرة المستقمة المعنية بتمتع كبار السف بجميع حقكؽ  (ُ)

 . ّٓ/ْٖ/A/HRC, الكثيقة  َُِِالثامنة كاالربعكف , 
,  َُُِكالستكف , الدكرة الخامسة , ة لمشيخكخة الثانيمتابعة الجمعية العالمية  , الجمعية العامة ,المتحدة  االمـ (ِ)

 . ُِٖ/ٓٔ/A/RESالكثيقة 
العامة , الفريؽ العامؿ المفتكح العضكية المعني بالشيخكخة )مساىمة كبار السف في  االمـ المتحدة , الجمعية  (ّ)

 . ّ.A/AC.ِٕٖ/َِِِ/CRP, الكثيقة  َِِِة عشرة , الثانيالدكرة , مية المستدامة(نالت
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 الثانيالمطمب 

وغير الحكومية في حماية حقوق كبار المتخصصة جيود المنظمات الدولية الحكومية 
 السن

القرف الحادم كثر التغيرات االجتماعية في أكاحدة مف تككف الشيخكخة  أفمف المحتمؿ        
حقكؽ ىذه الفئة شرعة األمـ المتحدة بتككيف منظمات  ضمافكالعشريف مع تزايد االعداد لكبار السف كل

كدتو الجمعية أكما , مـ المتحدة بالمنظمات غير الحككميةلية حككمية ككذلؾ اعترؼ ميثاؽ األدك 
جيكد بغية تحقيؽ أىدافيا المنشكدة الغاية منيا ىك لتنسيؽ كتكحيد ال أفالعامة في قراراتيا عمى دكرىا ك 

ما مدل الحماية التي كفرتيا المنظمات  يعرضكمنيـ كبار السف كالسؤاؿ الذم  اإلنسافلحماية حقكؽ 
سنبحث ىذا المطمب في الفرعيف  الدكلية الحككمية كغير الحككمية لكبار السف ؟ ك لإلجابة عمى ذلؾ

 الثانيالفرع  أماالمتخصصة في حماية حقكؽ كبار السف الحككمية كؿ لدكر المنظمات الدكلية األ
 تي : مية في حماية حقكؽ كبار السف كاآلسيككف لدكر المنظمات الدكلية غير الحكك 

 الفرع االول

 المتخصصة  في حماية  حقوق كبار السنالحكومية دور المنظمات الدولية 

حد كبير  إلىيمت ساك  اإلنسافعممت المنظمات المتخصصة عمى كضع برامج لحماية حقكؽ         
ي الدكلي كؿ في مجاؿ عمميا كتخصصيا كلإلحاطة القانكنكنية عمى الصعيد نافي ترسيخ قكاعد ق

  بنكاحي الحماية المرتبطة بكبار السف في نطاؽ ىذه المنظمات سنبحث كما يأتي :

 العمل الدولية  اوال : منظمة  

  عنىاألمـ المتحدة المتخصصة التي تكتعد إحدل ككاالت  ُُٗٗنشأت ىذه المنظمة عاـ         
كتعمؿ بطرائؽ متقدمة في كضع االتفاقية كالتكصيات        اإلنسافبدعـ العدالة االجتماعية كحقكؽ 

اتفاقية  ََِكأصدرت ما يتجاكز , في مجاؿ العمؿ  اإلنسافكمتابعة تنفيذىا في نطاؽ تعزيز حقكؽ 
االجتماعي كالعمؿ  الضمافالتي تؤكد فييا عمى حؽ العمؿ كالحؽ في كؽ العماؿ كتكصية لحماية حق

 إلىتقدـ تقارير سنكية  أفمنو كصحية كغيرىا كتعمؿ بنظاـ التقارير كعمى الدكؿ آضمف ظركؼ 
اكم التي يتـ تقديميا مف دكلة كنظاـ الشكالمنظمة تعطي فيو المعمكمات الكافية عف تطبيقيا للتفاقية 

 أفككسب رزقو ك   كما اكدتو مف حؽ العمؿ لمفرد, لقكاعد العمؿ الدكلية  تياكاتانأخرل بسبب  ضد
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لحالة مف المرض أك العجز  اإلنسافتتخذ الدكؿ اإلجراءات المناسبة لتكفير فرص العمؿ كقد يتعرض 
االجتماعي لمتعكيض  الضمافمرحمة الشيخكخة كعندىا ينقطع مكرد رزقو فتظير فكرة  إلىكالكصكؿ 
 .  (ُ)عف العمؿ

 ضمافالدنيا لم الخاص بالمعايير ُِٓٗ( لعاـ َُِ)اتفاقية العمؿ الدكلية رقـ منيا ك           
 ان دائم فاعف إصابات العمؿ كالعجز سكاء ك اتانإعاالجتماعي حيث كجيت الدكؿ األعضاء لتقديـ 

قد تضمنت حماية مباشرة كفاة المعيؿ في العائمة مف يـ بسبب كمف ينقطع عنيـ مصدر رزق ان كمستمر 
مع مراعاة  عامان  ٓٔشخاص الذيف ال يقؿ عمره عف الشيخكخة لأل ةانإعلكبار السف مف خلؿ كفالة 

تأميف العجز  أف( بشُِٖاتفاقية العمؿ رقـ ) إلىشارة كمف المستحسف اإل,  (ِ)قدراتيـ عمى العمؿ
تحتكم ىذه االتفاقية عمى أحكاـ مف أجؿ دفع التعكيض لمعماؿ في حالة   حيث  ُٕٔٗكالكفاة  لعاـ 

 اتانإعبذلؾ تككف , العجز كعدـ القدرة في ممارسة أم نشاط دائـ أك مؤقت حتى سف الشيخكخة 
تأميف الشيخكخة لمف يبقى منيـ عمى قيد الحياة أك حتى الشيخكخة كاجبة الدفع ك يستفاد كبار السف ب

أك أعمى كيتـ تحديدىا مف قبؿ الجيات المختصة مع مراعات اعتبارات المعايير  عامان  ٓٔيبمغ 
 .(ّ) السكانيةاالقتصادية كاالجتماعية ك 

 كؿ تكصية متخصصةأ تعدك  َُٖٗالعماؿ المسنيف لعاـ  أف( بشُِٔككذلؾ صدرت التكصية )     
يز بيف العماؿ يالدكؿ التخاذ التدابير لمنع التمحيث الزمت عالجة قضايا كبار السف في العمؿ لم

تضع سياسات كطنية مف أجؿ تحسيف ظركؼ بيئة العمؿ في كؿ مراحؿ الحياة  أفالسف ك مف بسبب 
تعمؿ  أفكالعمؿ عمى تسييؿ المشاركة في العمؿ لمف ىـ بحاجة الية كمراعاة مؤىلتيـ كخبراتيـ ك 

الدكؿ بكضع معايير مرنة لمتقاعد كالحصكؿ عمى فرصة أكبر لمعمؿ كتخفيض ساعاتو بالنسبة لكبار 
 . (ْ)شاء برامج تساعدىـ مف أجؿ التخطيط لمتقاعد كالتكييؼ مع الكضع الجديدأنالسف ك 

لة كال متمتع بالعمؿ كتفادم البطال فاسأنلكؿ  الحؽ في العمؿ ىك حؽ أساسي أفنستنتج         
تكفؿ مساعدة األفراد كتظير فكرة  أفك الشيخكخة ك يتعيف عمى الدكؿ أينتيي ىذا الحؽ مع العجز 

لمنظمة العمؿ دكر كبير في ما يتعمؽ بحقكؽ كبار السف في العمؿ  فاكك, االجتماعي  الضماف

                                                           
 .َٖسابؽ ,  ص , مصدر  د . نجـ عبكد ميدم  (ُ)
 . ُِٓٗلعاـ  َُِ( مف اتفاقية العمؿ الدكلية رقـ  ّٗ, ُّ, ِٓتنظر : المكاد ) (ِ)
 . ُٕٔٗ( لعاـ ُِٖ( مف اتفاقية العمؿ رقـ )ُٓ, ٖتنظر :المكاد ) (ّ)
 . َُٖٗ( لعاـ ُِٔمف تكصية رقـ )( ُٓ, ّ, ِتنظر : المكاد ) (ْ)
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ـ االقتصادية ككفرت الحماية ليـ مف خلؿ العديد مف االتفاقيات كالتكصيات  بما يتلئـ مع خصائصي
 كاالجتماعية كالثقافية .

 : منظمة الصحة العالمية  ثانيا

الصحة حؽ جكىرم مف حقكؽ  أفكتقـك عمى مبدأ  ُْٖٗظيرت منظمة الصحة العالمية عاـ        
 ةمانكاألجيزة جمعية الصحة كالمجمس التنفيذم أؼ اجتماعي دكلي كتتككف مف ثلثة كىد اإلنساف
يتمتع  أفيف اليدؼ االجتماعي الرئيسي لمسمطات كلمنظمة الصحة العالمية كىك يجب , كعي ( ُ)العامة

كتحث , جميع األفراد بالحد األدنى مف الصحة ك يتيح ليـ مزاكلة حياة اقتصادية كاجتماعية منتجة 
اجراء البحكث الصحية ككضع القكاعد  يةانإمكالحككمات عمى تييئة الظركؼ المناسبة التي تتيح 

ات كتكفير الدعـ لألفراد لمتمتع بأعمى مستكل ممكف بمكغو مف الصحة بيانايير التي تستند عمى الكالمع
الحؽ في الصحة ال يتمثؿ عف طريؽ  أفك , ذلؾ  ضمافمف خلؿ تكفير جميع الشركط األكلية ل

مفيكـ أكثر شمكليو يمس رفاىية األشخاص كاألبعاد االجتماعية  إلىالعلجات الطبية بؿ يتخطى 
  . (ِ)كالتي تشتمؿ عمى الحؽ في التغذية كالمياه كالبيئة النظيفة كشركط العمؿ المناسبة كغيرىا

( ََِّ-َُِِرحمة الشيخكخة )عقد النيكض بالصحة في م إلىشارة كمف المستحسف اإل       
صدرتو الجمعية العامة كتنفذه منظمة الصحة العالمية يجمع العقد بيف الحككمات كالككاالت أالذم 

جؿ العمؿ كتضافر الجيكد لتعزيز حياة أطكؿ كأكفر صحة أكالمجتمع المدني كغيرىا مف الدكلية 
 كالغاية منو الحد مف أكجو عدـ,  ُِٖٗكيرتكز العقد عمى خطة عمؿ مدريد الدكلية لمشيخكخة لعاـ 

راءات جماعية في أربعة قطاعات المساكاة في الصحة كتحسيف حياة كبار السف كأسرىـ عف طريؽ إج
العمؿ عمى تطكير المجتمعات  الثانيك , كؿ تغيير كيفية تفكيرنا كتعاممنا كشعكرنا اتجاه المسف األ

                                                           
بالحكـ  األقاليـ غير المتمتعة ضماـانيمكف المكافقة عمى ك العضكية ليا متاحة لجميع الدكؿ في االمـ المتحدة  أف (ُ)

جمعية الصحة أف االقميـ نفسة ك  بناءن مف قبؿ ا االعضاء ة المسؤكلة عنيا كيتـ اختيارالذاتي بتقديـ طمب مف قبؿ الدكل
( مف دستكر منظمة الصحة ٖ-ّلمنتسبيف فييا . تنظر المكاد )األعضاء ا تاماكالتز تحدد مدل الحقكؽ كطبيعتيا 

 . ُْٔٗ العالمية لعاـ
 ية , العددالقانكنالدكلي , مجمة جامعة تكريت لمعمـك  القانكففي الصحة في  اإلنسافعبد الكريـ حمكد , حؽ  كاثؽ  (ِ)

 . ِٕٖ, ص َُِٓ,  ِٔ
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تككف مستجيبة لحاجة كبار  أفبطرؽ تعزز قدرات كبير السف كالثالث تقديـ الرعاية الصحية المتكاممة ك 
 .(ُ)تكفير الرعاية الجيدة طكيمة االمد لمف ىـ بحاجو ليا مف كبار السف  أخيران السف ك 

ىـ المبادئ التكجييية التي جاء بيا ىي التحكؿ كالترابط بيف جميع أصحاب المصمحة لتنفيذ كأ      
ال  أفىداؼ ك كيد عمى عالمية األف في ذلؾ كالتأجميع أىداؼ التنمية المستدامة كمشاركة كبار الس

 كالزاـ الدكلة, يترؾ أم شخص خمؼ الركب كالعمؿ عمى التماسؾ كالتبادؿ المعرفي بيف األجياؿ 
شراؾ الجميع في بمكرة السياسات كتكفير  بحماية صحة االفراد كتسخير التكنكلكجيا العممية كالطبية كا 

قيـ محددة منيا تسميط الضكء  إلىكالتعمـ مدل الحياة كأشارت , (ِ)االجتماعي كاالمف الغذائي الضماف
 تياامابالتز لمكفاء  افالبمدكفؽ خطة عمؿ كطنية خاصة بكبار السف كمساعدة عمى عمى ضركرة العمؿ 

ك يتبيف اىتماـ منظمة الصحة بكبار السف مف خلؿ اإلجراءات التي يتخذىا المحفؿ الدكلي فعقب 
سنيف العمر"  إلىرفعت المنظمة شعار" فمنظؼ الحياة  ُِٖٗالمؤتمر العالمي األكؿ لمشيخكخة عاـ 

 .  (ّ)جازهأنكأكصت فركعيا في كؿ العالـ عمى تقديـ  مشركع يضمف 

نظاـ صحي متكامؿ  بناءن منظمة الصحة العالمية مشركع مف أجؿ تمكيف الدكؿ لكقد تبنت         
كالعمؿ عمى تبادؿ الخبرات كالمعارؼ ما بيف الدكؿ كقد تـ عمؿ ىذا المشركع بالتعاكف مع االتحاد 

كالعمؿ عمى العديد مف الدكرات , ( دكلة ِٔالدكلي لطلب الطب لمتدريب عمى مسائؿ الشيخكخة في)

                                                           
 اتاناإلمكيحتاج الشخص الضعيؼ )كمنيـ كبار السف ( جسدينا أك ذك  أفالرعاية طكيمة االمد كالتي تعني  (ُ)

لبس ..كغيرىا مف اشكاؿ المساعدة المستمرة ألداء األعماؿ اليكمية مثؿ األكؿ كالشرب كارتداء الم إلىالمحدكدة 
متعمقة بالمرض الرعاية الممطفة كىي نيج مف اجؿ تحسيف نكعية حياة المرضى الذيف يكاجيكف مشكلت  أما, الرعاية 

ت نفسية أك بدنيا أك اجتماعية كفي ناك الذم ييدد حياة المريض عف طريؽ تقديـ خدمات تسكيف االلـ كالمشكلت سكاء 
و ما يعادؿ عشريف مميكف شخص أنتقرير منظمة الصحة العالمية  كأشار كرة كعلجيا عمى نحك سميـ مراحؿ مب
المنخفضة كمتكسطة الدخؿ  افالبمد% منيـ يعيشكف في َٖ حيث أفات الرعاية الممطفة سنكيا خدم إلىيحتاجكف 

لمعمكمات أكثر يراجع منظمة الصحة العالمية , المجمس التنفيذم ,  ,  عامان  َٔ% منيـ كبار السف الذيف يتجاكز ٕٔك
 .ُّ/ٕٔ/A, َُِّ, الدكرة الرابعة كثلثكف ,تعزيز الرعاية الممطفة كعنصر مف عناصر العلج المتكامؿ طيمة العمر

التي بينتيا في كمف حيث اىدافيا  ُْٓٗشاءىا عاـ أندكر منظمة االغذية كالزراعة تـ  إلىيجدر بنا االشارة   (ِ)
االرياؼ كرفع مستكاىـ  افسكتتلءـ مع التنمية المستدامة مف المساكاة في الحقكؽ كتحسيف قدرة  ديباجة دستكرىا بأنيا

كبار  أفكضماف تحرر اإلنسانية مف الجكع كنستنتج مف ذلؾ نظاـ زراعي كغذائي شامؿ  ضمافالمعيشي كالعمؿ عمى 
ك القضاء  تاجاإنبجعؿ الزراعة أكفر  السف تتكفر ليـ الحماية الضمنية عف طريؽ االىداؼ التي تعمؿ عمى تحقيقيا 

عبد الكريـ  معمكمات اكثر ينظر د. في حالة الككارث , ل الحد مف الفقر كالتكيؼ عمى العيشعمى الجكع كسكء التغذية ك 
 .ُٕٓ, ص   ََِٗكف المنظمات الدكلية , دار الجامعة الجديدة , مصر , ناعكض خميفة , ق

 . ْأ . جابر الحكيؿ , مصدر سابؽ , ص  (ّ)
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كالحمقات الدراسية كعممت المنظمة عمى تصميـ ثلث مبادرات مف أجؿ دعـ الرعاية الصحية  التدريبية
تاج مجمكعة أدكات تجعؿ خدمة الرعاية الصحية األكلية أكثر أناليدؼ مف المبادرة األكلى  فاكك

اسات شاء بيئة صديقة ضمف الخدمات كالسيأن يفي ة الثانيالمبادرة  أما, سيكلة بالنسبة لكبار السف 
المبادرة الثالثة فيي صياغة معمكمات  أما, المتبعة في الدكؿ بما يتناسب مع حاجات كبار السف 

ما تظير منظمة مف  إلىات صحية متكاممة مف أجؿ الرعاية األسرية كالمجتمعية باإلضافة بيانكقاعدة 
 .  (ُ)قدرات العامميف في المجاؿ الطبي بناءن متعددة كالعمؿ ل كالمطبكعات تقارير

حؽ  ضمافك  عمرالصحة الجيدة ىي التي تضفي الحياة عمى سنيف ال أفالفرع ختاـ كفي       
كىذا ما اتسؽ مع اىـ ىدؼ عمى الصعيد العالمي في جميع مراحؿ الحياة  افسنلإلبالنسبة الصحة 

تنفيذ عقد جراءات كتبنتو مف مبادرات كعمميا عمى إة الصحة العالمية كما اتخذتو مف منظم تامااىتم
 .(ِ)ب مع احتياجات كبار السفالصحة كتحقيؽ اىداؼ التنمية المستدامة كتقديـ الخدمات بما يتناس

 الثانيالفرع 

 دور المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية حقوق كبار السن

 بناءن  أىميةتعدد المشكلت االجتماعية كالتحديات العالمية كاستجابة لتزايد الكعي كاإلدراؾ ب فإ       
زالة العنؼ كعدـ المساكاة ظيرت الحاجة  اإلنسافمجتمع يحتـر كيعزز حقكؽ  كتأكيدا عمى المشاركة كا 

شاء منظمات غير حككمية تتميز بالمركنة كالكفاءة كغير ربحية تعمؿ عمى قضايا حقكؽ نإ إلى
 تي :ية كإليضاح ذلؾ سنتعرؼ عمييا كاآلكأكثرىا فاعمية عمى الساحة الدكل اإلنساف

 اوال : منظمة العفو الدولية  

ىي منظمة غير حككمية اكتسبت السمعة الحسنة بسبب جيكدىا المتكاصمة في خدمة مسائؿ        
تعد ىذه المنظمة  مف أىـ المنظمات غير    ُُٔٗشائيا عاـ أنفي كؿ العالـ كقد تـ  اإلنسافحقكؽ 

كتعمؿ بصكرة ,  تياكاتناالكالدفاع عف ضحايا  اإلنسافحماية حقكؽ  افميدالحككمية الفاعمة في 
                                                           

 .َِٓالمحامي كسيـ حساـ الديف االحمد , مصدر سابؽ , ص  (ُ)
اطمقت المنظمة مجمكعة مف األدكات بمناسبة اليـك الدكلي لكبار السف  تتضمف تطبيؽ رقمي لدعـ العامميف في   (ِ)

( يحتكم عمى تعميمات  WHO ICOPEالقطاعيف الصحي كاالجتماعي لتكفير عناية افضؿ لكبار السف كاسمو ) 
السمع  افكفقداالكتئاب  تماكعلى اإلدراؾ كالحركة لمعاممة الحاالت ذات األكلكية مثؿ سكء التغذية  كتراجع القدرة عم

كالبصر كيساعد ىذا التطبيؽ لتدريب العامميف عمى معالجة مختمؼ احتياجات كبار السٌف بصكرة أفضؿ , 
www.who.int/ar/news ُمنظمة الصحة العالمية , تاريخ الزيارة/ٔ/َِِِ  . 
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كمف أىدافيا  اإلنسافمنفصمة عف أم سيطرة حككمية كترتكز في عمميا عمى الشرعة الدكلية لحقكؽ 
الدفاع عف األفراد المعتقميف السجناء كالمحركميف مف الحقكؽ السياسية كالمدنية كاألشخاص المعرضيف 

تحقيؽ مبدأ المحاكمة العادلة  لمسجناء  ضماف, كتعمؿ عمى (ُ)عداـلمتعذيب كالمطالبة بإلغاء عقكبة اإل
الجيات المتخصصة  إلىطرائؽ شتى كتكجيو خطابات  إلىكمف في حكميـ كغالبا ما تمتجئ المنظمة 

في الدكلة المعنية اك تقديـ الدعـ المادم ليؤالء األشخاص اك لعكائميـ كتؤكد استقلليتيا المادية عف 
 .(ِ)عكؿ عمى التبرعات كالمشاركات الفردية لمحفاظ عمى حيادتيا السمطات حيث ت

كما تجسده  أىدافيا مف  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعلف إلىالمنظمة تستند في عمميا  أفكبما       
كتكجو الحككمات  اإلنسافاؼ الفعالة في مجاؿ حقكؽ األطر يا تتعاكف مع أنية ك األساسحماية الحريات 

بذلؾ يستفاد كبار السف مف , كمحاسبة مرتكبييا  تياكاتناالإلجراء تعديلت في نصكصيا لمحد مف 
فراد كالحؽ في التمتع بحرية الرأم كمنع التمييز بسبب ياتيا لرفض اعتقاالت األتمؾ الحماية بسبب تكج

عمى منح العفك لكؿ مف تقع المعتقد أك العرؽ أك الجنس كغير ذلؾ مف االسباب حيث تشجع مف 
عمى كافة األصعدة كمف حؽ  اإلنسافعميو عقكبة مقيدة  لمحرية كتعمؿ عمى تعزيز الكعي بحقكؽ 

لية تقديـ آكتككف , في حقكقيـ  تياؾنللكبار السف تقديـ الشككل إلييا في حالة إذا ما تعرضكا 
عضكية المنظمة كممكف تقديميا  إلى تماءناالك عف طريؽ أبصكرة مباشرة  بكاسطة الرسائؿ   الشكاكل
 .(ّ)ك المرئية أك المكتكب أطة كسائؿ االعلـ المسمكعة ابكس كذلؾ 

 

 
                                                           

"السجناء  افعنك ) بيتر بينسف( مقالة في صحيفة االكبزرفر تحت  كميزمناإلشاء المنظمة بعدما نشر المحامي أنتـ  (ُ)
عمى ذلؾ  بناءن لبدء حممة عالمية سممية الغاية منيا االفراج عف سجناء الرام ك  افمكك دعى الناس في كؿ  المنسيكف "

تـ  ُُٔٗ انيالثتشريف  ُْشاء مكتب في لندف ميمتو جمع المعمكمات عف ىؤالء السجناء  في كافة الدكؿ كفي أنتـ 
الدكلية  كاألمانةلمجنة التنفيذية الدكلية شاء منظمة العفك الدكلية كيتككف جيازىا التنظيمي مف المجمس الدكلي كاأن

كساـ نعمت  ,اربعكف دكلة كتتككف مف افراد عادييف كفركع كطنية ما يقارب عددىا ثلثة االؼ منتشرة في اكثر مف 
ية , اإلنسان, مجمة جامعة تكريت لمعمـك  اإلنسافير الحككمية في مجاؿ حقكؽ ابراىيـ , دكر المنظمات الدكلية غ

 . ِٖٗص  , ََِٗ , ٓالعدد  , ُٔالمجمد 
, مكتبة دار الثقافة لمنشر  اإلنسافالدكلي العاـ , الكتاب الثالث ,حقكؽ  القانكفالكسيط في ,  افعمك د. عبد الكريـ  (ِ)
 . ُّٕ, ص ُٕٗٗ, اف,عمُط ,
 ِٗ, مجمة التراث , العدد  اإلنسافبرابح السعيد , دكر المنظمات الدكلية غير الحككمية في تعزيز كترقية حقكؽ  (ّ)

 . ٗٓ-ٓٓ, ص  َُِٖعاشكر , الجزائر ,  فاجامعة زي
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  مراقبة حقوق اإلنسان :  منظمة  ثانيا

كمف أكثر  اإلنسافتيتـ بقضايا حقكؽ  ُٖٕٗىي منظمة دكلية مستقمة تأسست عاـ          
كتتسـ  اإلنسافالدكلي لحقكؽ  القانكفي ك اإلنسانالدكلي  القانكفالمنظمات فاعمية عمى المستكل 

دكرية مع المنظمات  بتغطيتيا اإلعلمية الكاسعة كالمصداقية في التقارير التي تتخذىا كليا لقاءات
ىدفيا الدفاع عف حرية التعبير كالرأم تسعى , حاء متعددة مف العالـ أنكككلء الدكؿ في الحككمية 

 اإلعلفكاحتراـ  اإلنسافية في الدفاع عف حقكؽ القانكنالمنظمة ألقامو المساكاة كالعدؿ في الحماية 
حقكؽ األفراد كما تقدمو مف التقارير  تياكاتانكمحاسبة السمطات في حالة  اإلنسافالعالمي لحقكؽ 

ما تقـك بو مف ميمات عمى الصعيد العالمي كتطمعيا ,  (ُ)م العاــ الرأأماحراج أيضع الحككمات في 
 .(ِ)الحقكؽ لألفراد كافة  ضمافمف أجؿ محاسبة الحككمات التي تنتيؾ حقكؽ المكاطنيف كغايتيا 

 لذلؾ يتمتع كبار السف بالحماية التي تكفرىا ىذه المنظمة بما يضمف حماية حقكقيـ .

 ثالثا : المنظمة الدولية لمساعدة المسنين   

 إلىت ىذه المنظمة كىي غير حككمية تعمؿ عمى دعـ كبار السف لممطالبة بحقكقيـ كتدعك أشأن        
 (ّ) ُّٖٗتـ تأسيسيا عاـ يشكا حياة آمنة ككريمة كصحية ك يز كالقضاء عمى الفقر ليعيرفض التم

جراء ا  التغيير في السياسات كالتدابير ك كمف أىـ ما تعمؿ عميو ىك الضغط عمى الحككمات لتأميف  
حاء العالـ مثؿ أنالبرامج البحثية كركزت عمى القضايا التي ليا تأثير كبير عمى كبار السف في جميع 
 .(ْ)اطر الككارث الحماية االجتماعية كالحؽ في الصحة كتأثيرات تغير المناخ  عمييـ ك الحد مف مخ

                                                           
مكذجا , أن" ىيكمف رايتس ككتش "  اإلنسافسامية بف يحيى , المنظمات الدكلية غير الحككمية في مجاؿ حقكؽ  (ُ)

 .  َِ, ص  َُِٕالمركز الديمقراطي العربي , الجزائر , 
, ص ََِٓالقانكنية , بغداد, تطكرىا , مضامينيا , حمايتيا , المكتبة  اإلنسافد. رياض عزيز ىادم , حقكؽ   (ِ)

َٓ. 
السف في ت عمى شكؿ خمسة منظمات متفرقة ) اليند , ككلكمبيا , كندا , المممكة المتحدة , كينيا ( لدعـ كبار أأنش (ّ)

ىكلندا ك  دكلة كليا مراكز في كؿ مف برككسؿ  َٕيا تعمؿ مع عدد مف الشركات في اكثر مف جميع أنحاء العالـ كأن
شريؾ  ََِشركة تابعة ليا ككذلؾ تعمؿ مع اكثر مف  ََِاكثر مف  فلدييا األك   تسع مراكز إقميمية إلىباإلضافة 

 دكلة . َٕمكزعيف في اكثر مف 
(ْ) string fixer .com /ar/Help Age- International . َِِِ/ٓ/ِٖتاريخ الزيارة   , المنظمة الدكلية لمساعدة  

 المسنيف



23 
 

 َُِّ( الذم تـ اعتماده في عاـ  Age Watchكاعتمدت المنظمة عمى المؤشر العالمي )       
تحسيف فاعمية السياسات  إلىكييدؼ , حيث تـ تطكيره لمراقبة العمر العالمي لمساعدة المسنيف 

كاليدؼ منو ات حكؿ جكدة الحياة بيانتبكيب ال إلىيعمؿ المؤشر إذ  افالسككالممارسات عمى شيخكخة 
رصد التقدـ المحرز باطراد في جميع الدكؿ كدراسة االبعاد لنكعية حياة كبار السف كمستكل رفاىيتيـ 

ىك الدخؿ ك  ضماف ,كؿ مجاالت يشمؿ األ ةربعأكيتـ القياس عمى , كالعمؿ عمى تعزيز تحسينيا 
مقدار كاؼ مف الدخؿ كالقدرة عمى استعمالو بشكؿ مستقؿ مف أجؿ  إلىتمكيف الناس مف الكصكؿ 

المجاؿ  أماية في سف الشيخكخة كمقدار متكسط الدخؿ لمشخص الكاحد , األساستمبية االحتياجات 
يشمؿ الحالة الصحية بمعنى المعمكمات حكؿ الرفاه البدني كالنفسي كاحتساب متكسط العمر ف,  الثاني

 بانالجك يشمؿ القدرة مف حيث مؤشرات التعميـ كالتكظيؼ في , كالمجاؿ الثالث  عامان  َٔالمتكقع عند 
البيئة التمكينيو كتستخدـ  لمتكاصؿ االجتماعي كالسلمة كسيكلة  أخيران المتباينة لتمكيف كبار السف ك 

 . (ُ)كسائؿ النقؿ العاـ إلىالكصكؿ 

كفي ختاـ ىذا المبحث لإلجابة عمى سؤاؿ مدل كفاية المنظمات الدكلية الحككمية كغير        
الحككمية لحماية كبار السف نجد عمى الرغـ مف كجكد آليات أقامتيا األمـ المتحدة كجيكدىا مف أجؿ 

بادئ ة حقكؽ كبار السف كدكر المنظمات غير الحككمية كأجيزة رقابة لمدل التزاـ الدكؿ بتنفيذ مضمان
مـ المتحدة كمستكل األعمى مستكل  فاجميع ما يتكفر مف حماية كآليات سكاء ك أفك  , اإلنسافحقكؽ 

الجيكد التي مع التزايد السريع ألعدادىـ ك  المنظمات الحككمية كغير الحككمية اليزاؿ بطيء كال يتكافؽ
االليات كفرت ليـ بعض الحماية  أفكال يخفى ,  ةـ ال تعدك ككنيا تكصيات غير ممزمتسعى لحمايتي

 ستثناء.ا مف غيرالعامة المقررة لمجميع  اإلنسافحقكؽ  فضلن عفالخاصة بما ال يتناسب مع ظركفيـ 

 

 

                                                           
(ُ)https://www.helpage.org/global-agewatch/about/about-global-agewatch تاريخ الزيارة , 

َّ/ٓ/َِِِ  َََِف جمعية الكداد لمتأىيؿ المجتمعي ىي منظمة غير ربحية مقرىا في فمسطيف تأسست عاـ ا  ك  
تعمؿ مع فئات متعددة كمف ضمنيا كبار السف ىدفيا تقديـ الدعـ النفسي لممسنيف كقدمت الكثير لتحسيف رفاىية كبار 

(ط لمنظمة مساعدة المسنيف االكس تابعة في الشرؽ أكؿ منظمة عٌدتك  َُُِعاـ  كانضمتالسف كالمطالبة بحقكقيـ   
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 الثانيالمبحث  

 الرقابة و الرصد لحماية حقوق كبار السن عمى المستوى اإلقميمي والوطني وسائل

حيث  اإلنسافبو مف أجؿ حماية حقكؽ  افيستيالمنظمات اإلقميمية  ليا دكر كبير كجيد ال  فإ       
ية كمف ضمنيا حقكؽ كبار السف األساسكحرياتو  اإلنسافشاء أجيزة لكفالة احتراـ حقكؽ أنعممت عمى 

راـ تمؾ احت ضماففي مختمؼ قارات العالـ كتكفير آليات قضائية إقميمية تقـك بممارسة اإلشراؼ عمى  
ليات حماية عمى آكل العالمي كاإلقميمي فل بد مف ة ذلؾ عمى المستضمانكال يكفي , الحقكؽ 

 اإلنسافذلؾ مف قبؿ أجيزة حككمية أك غير حككمية تكفؿ احتراـ حقكؽ  فاالمستكل الكطني كسكاء ك
بكجكد آليات اؼ األطر االتفاقيات المتعمقة الزمت الدكؿ  أفك  ةخاصبصكرة كافة كحقكؽ كبار السف 

مطمبيف نبحث في  عمى  سنقسـ المبحث,  التزاماتيانفيذ تمؾ الدكؿ خاصة كطنية لرصد كمراقبة مدل ت
الحماية ذات  سنبحث فيو اليات الثانيالمطمب  أماليات الحماية الدكلية ذات الطابع االقميمي آكؿ األ

 تي :الطابع الكطني ككاآل

 المطمب األول 

 الحماية ذات الطابع اإلقميمي اجيزة

شاء   نإاتباع نفس طريقتيا ب إلىعممت المنظمات الدكلية اإلقميمية التي تمت األمـ المتحدة        
كتأسيس منظمات حقكؽ تحتـر خصكصية المصالح المشتركة كتعمؿ عمى تدعيـ الركابط فيما بينيا 

 ياانبإمككتكجت جيكد العمؿ القيمة بإعداد مجمكعة مف االتفاقيات اإلقميمية كآليات حماية الخاصة 
ضت حقكقيـ ما تعر  اتخاذ قرارات ممزمة تجاه الدكؿ كلكي يتمكف األفراد مف مقاضات دكليـ إذا

ىذه األخيرة قد كجدت رعاية كاىتماـ كبير  أفف اإلنسافكعمى الرغـ مف مبدأ عالمية حقكؽ ,  للنتياؾ
الحماية التي تكفرىا اآلليات اإلقميمية ما مدل كفاية  يعرضكالسؤاؿ الذم  في ظؿ اآلليات اإلقميمية

 أجيزة فرعيف الفرع األكؿ إلىلحقكؽ كبار السف ؟ كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ارتأينا تقسيـ ىذا المطمب 
 عمى المستكل  الحمايةأجيزة سنبحث فيو ف الثانيالفرع  أماالحماية عمى المستكل األكركبي كاألمريكي 

 .األفريقي كالعربي 
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 األولالفرع 

 الحماية األوروبية واألمريكية أجيزة

دكر ميـ باالتفاقيات اإلقميمية فقامت عاية كبيرة عمى الصعيد االقميمي بر  اإلنسافحظيت حقكؽ        
تي يتمتع بيا ات الالضمانفي حمايتيا ال يقؿ عف دكر االتفاقيات الدكلية سنبحث في ىذا الفرع اىـ 

 مريكية ككاآلتي :بية كاألك الحماية االكر ليات آكبار السف مف خلؿ 

 ليات الحماية االوربية آاوال : 

ليات في احتراـ كحماية حقكؽ آقميمي كضع كؿ مجتمع دكلي اأيعد المجتمع األكركبي ىك         
التمييد لحياة مستقرة  فاالحربيف العالميتيف فك تياءانالتي تعرض ليا بعد  اةانالمعكالسبب في  اإلنساف

 لذلؾ:  افليتآشئت أنكقد  اإلنسافمنو كالتفكير في كضع مبدأ رصيف في حماية حقكؽ كحريات آك 

  اإلنسانبية لحقوق و المجنة االور -4

يشارؾ العضك  أفكتتشكؿ مف ممثمي الدكؿ ك  اإلنسافتعمؿ ىذه المجنة عمى حفظ كحماية حقكؽ       
, كأىـ صلحياتيا النظر في  (ُ)بصفتو الشخصية كمدة العضكية فييا ست سنكات قابمة لمتجديد 

التي تحتكييا  تامابااللتز في حالة االخلؿ  يةانثالطعكف التي ترفعيا الييا الدكؿ األعضاء ضد دكلة 
اؼ التي يزعـ فييا األطر كليا الحؽ في تمقي الشكاكل مف قبؿ ,  اإلنسافالتفاقية االكربية لحقكؽ ا

الدكؿ  إحدليـ ضحية اخلؿ أنشخص طبيعي أك جماعة مف األفراد اك المنظمات غير الحككمية ب
ءات الداخمية كخلؿ ال بعد استنفاذ طرؽ اإلجراإلييا إ يجكز لمطعكف الفردية االلتجاء كال, اؼ األطر 
الدكلي العاـ ابتداءا مف تاريخ صدكر القرار الداخمي النيائي كتباشر  انكفالقشير بحسب قكاعد أستة 

لجنة فرعية لحؿ القضية مكضع   إلىأساس يتـ رفعيا  إلىالتحقيؽ في الشككل فإذا كجدتيا ترتكز 
ذا فشمت المجنة الفرعية فيصدر تقرير مف المجنة االكربية تثبت فيو الحقائؽ كتبعثيا  المجنة  إلىالنزاع كا 

 . (ِ) الكزارية في المجمس األكركبي كيتخذ القرار بأكثرية ثمثي االصكات  كيككف ممزمان 

                                                           
اإلقميمية  افالمج( مف االتفاقية كىذا ما يميزىا عف باقي ُٗالمادة ) الفقرة )أ( مف تشكمت  المجنة األكركبية بمكجب  (ُ)

 . ةالتي تـ تشكيؿ غالبيتيا بمكجب قرارات مف المنظمات اإلقميمي
رسالة ماجستير , كمية الحقكؽ ,  في إطار ميثاؽ األمـ المتحدة ,  اإلنسافحماية حقكؽ  محمد كلد اعؿ سالـ ,   (ِ)

 . ّْ, ص  ََِِجامعة الجزائر , 
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ات أكركبية مختصة لحماية حقكؽ كبار السف ضماننبيف عدـ تكفر  أفكمف المستحسف لنا        
لحماية ات اضمانلغياب كجكد اتفاقية خاصة بيـ ممزمة لمدكؿ االكركبية لكف يمكنيـ االستفادة مف 

المجنة األكركبية ىي  أفك , في االتفاقيات االكربية كتعد حماية ضمنية ليـ  اإلنسافالمقررة لحقكؽ 
ؿ النزاعات مع  كيتـ المجكء إلييا مف قبؿ األشخاص مف أجؿ ح اإلنسافالضامنة لحماية حقكؽ 

المحكمة  إلىفي عمميا الشككل الفردية كاستندت تمتمؾ اختصاص النظر في  كصفياحككمتيـ ب
 . (ُ) اإلنسافاألكركبية لحقكؽ 

  اإلنسانالمحكمة االوربية لحقوق  -2

اؼ األطر لعدد  ان يككف مساكي أفمف عدد مف القضاة ك  اإلنسافتتشكؿ المحكمة األكركبية لحقكؽ         
السامية المتعاقدة كيتراسيا أحد ىؤالء القضاة كليا مكتب تسجيؿ كقد نص عمى اختصاصاتو في 

كتتككف مف ىيئة مكتب مككنة مف رئيس كنكاب لو كرؤساء , ي لممحكمة األكركبية األساسالنظاـ 
التي كتتككف مف أربعة أقساـ  الغرؼ التي تتشكؿ منيا المحكمة بكامؿ ىيئتيا لفترة زمنية محددة 

ك أكمة فيي االختصاص اإلدارم اختصاصات المح أما, تتشكؿ الغرؼ منيا عند النظر في قضية 
تبدم المحكمة أك تعطي أراء استشارية متعمقة  أفاالستشارم كيتـ ذلؾ بطمب مف قبؿ لجنة الكزراء 

الممحقة بيا ية مف أجؿ تفسير االتفاقيات األكركبية أك البركتكككالت اإلضافية القانكنفي المسائؿ 
 . (ِ)اختصاصيا أـ ال إلى ان الطمب المقدـ تابع فاكالمحكمة ىي التي تقرر إذا ك

ككذلؾ ليا االختصاص القضائي حيث تمارسو مف خلؿ النظر في الدعاكل المتعمقة بتفسير         
لكؿ يحؽ  إذفردية  لدعك  ت تمؾناأك عف طريؽ تطبيؽ االتفاقية كالبركتكككالت الممحقة بيا سكاء ك

يـ أنأك مجمكعة مف األفراد يدعكف  مف منظمة حككمية اك شخص طبيعي فردان  فاشخص سكاء ك
في  ان ما بيف الدكؿ إذا ما تعد دكلة طرفل مف قبؿ االتفاقية أك دعك ة لحقكؽ مصكن تياكاتانضحايا 

كبية كمخالفو لما نصت عميو اتفاقية األكر  اإلنسافإحدل الدكؿ تنتيؾ حقكؽ  أفاالتفاقية 
 . (ّ) اإلنسافكالبركتكككالت الممحقة بيا  لصكف حقكؽ 

كينقؿ رئيس بقبكؿ الشككل مف كبار السف ضدىا في االتفاقية ممزمة  الدكلة طرؼ أفكىذا يعني        
لمنظر في الشككل  ان مقرر  يان أحد أقساـ المحكمة كيحدد رئيس القسـ قاض إلىالمحكمة الشككل الفردية 

                                                           
 . ُِٕ, مصدر سابؽ , ص  اإلنساف, النظاـ األكركبي لحماية حقكؽ  يانالميدد.  محمد اميف  (ُ)
 . َُٓٗلعاـ  اإلنسافاالتفاقية االكربية لحقكؽ  ( مفِْ-َِتنظر : المكاد ) (ِ)
 .َُٓٗلعاـ  اإلنسافاالتفاقية االكربية لحقكؽ  مف( ّّتنظر : المادة  ) (ّ)
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يككف ىك أحدىـ كيعكد ليا الفصؿ بقبكؿ الشككل  عمى لجنة تتككف مف ثلثة قضاةيا كيجكز لو عرض
الشككل مف ناحية المكضكع  إلىكبخلفو ينظر ,  أك رفضيا كيتخذ القرار باألجماع كيككف نيائيان 

اؼ األطر تتكاصؿ مع  أفكالشكؿ مف غرفة المداكلة التي تتألؼ مف سبعة قضاة  لمنظر فييا عمى 
الكدية كحذؼ  بالتسكية أماكتنتيي القضية بإحدل الحالتيف ,  (ُ)تقديـ ملحظاتيـ كتابياالمتنازعة ل
الكطني لمطرؼ المعني يسمح بذلؾ كيككف  القانكف فاذا كإتحكـ بتعكيض عادؿ  أفيمكف فالشككل  
القضاة كتككف األحكاـ  صكاتأيصدر الحكـ بأغمبية  أفأك صدكر حكـ نيائي ك  عادالن  جزئيان  تعكيضان 

الغرفة  إلىحالة القضية إك في حالة عدـ طمب أثلثة أشير عمى صدكر الحكـ  انتياءالنيائية بعد 
 .(ِ)اؼ أك رفض اعضاء ىيئة الغرفة الكبرل طمب االحالة كيصبح الحكـ نيائيا األطر الكبرل مف قبؿ 

الطمب رقـ  (دكدكؼ ضد بمغاريا)رتيا المحكمة قضية ظالقضايا التي ن نذكر مف أفكيجدر بنا         
تـ قبكؿ كالدة مقدـ الطمب  ُْٗٗ أيارفي ( تتعمؽ ىذه الحالة باختفاء كالدة مقدـ الطمب ْٖٓٗٓ/ََ)

في دار صكفيا لممسنيف الكاقعة في ذلؾ الكقت  عامان  ّٔت تبمغ مف العمر ناالتي ك (كفاانستكي)السيدة 
مف تدىكر في الذاكرة  يانتعالسيدة  أفطبي اللرأم ا كفؽن عمى ك , في شارع مزدحـ في منطقة كنياشيفك 
مراقبة مستمرة  تـ تكجيو العامميف في الدار بعدـ  إلىت بحاجة ناكالقدرات العقمية األخرل تدريجينا كك

ذىب السيد دكدكؼ لزيارة كالدتو كلكف تـ إبلغو  ُٓٗٗكانكف األكؿ رقابة , في  مف غيرتركيا 
 أفك  ب إىماؿ مكظفي دار رعاية المسنيفحياة كالدتو قد تعرضت لمخطر بسب أفادعى السيد باختفائيا 

كالتحقيؽ الذم أعقب ذلؾ لـ يسفر , الشرطة لـ تتخذ جميع التدابير اللزمة لمبحث عنيا فكر اختفائيا 
ديبية كما اشتكى مف الطكؿ المفرط لإلجراءات المدنية لمحصكؿ عمى عف عقكبات جنائية أك تأ

 تعكيض.

 اإلنساف( )الحؽ في الحياة( مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ ِلممادة ) تياؾانكجدت المحكمة         
تصاؼ قضائية فعالة مف خلليا يتـ إثبات الحقائؽ المتعمقة أنفيما يتعمؽ بفشؿ بمغاريا في تكفير سبؿ 

ي ككؿ القانكنكفشؿ النظاـ باختفاء كالدة المدعي كمحاسبة المسؤكليف عف تعريض حياتيا لمخطر 
اإلجرائية لمدكلة كلـ  تاماااللتز بتكفير استجابة كافية في الكقت المناسب كما ىك مطمكب بمكجب 

 فإ إذ, ( مف االتفاقية المتعمقة برد فعؿ الشرطة عمى اختفاء كالدة مقدـ الطمب ِلممادة ) ان تياكانحدث يي 
الدار يقع في شارع مزدحـ كيمكف لمكظفي الدار التعرؼ عمى السيدة بسيكلو عمى عكس الشرطة 

                                                           
 .َُٓٗلعاـ  اإلنساف( الممحؽ باالتفاقية االكربية لحقكؽ ُُ( مف البركتكككؿ رقـ )ِٕالمادة ) :تنظر (ُ)
 .َُٓٗلعاـ  اإلنساف( الممحؽ باالتفاقية االكربية لحقكؽ ُُمف البركتكككؿ رقـ )( ْْ-ّٗالمكاد ) :تنظر (ِ)
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لسببيف المدنية إلجراءات التأخير في ا أفرأت المحكمة  أخيران ك  , غـ ذلؾ لـ ينجحكا في البحث عنيا كر 
كمف , السمطات مف ت في الغالب بسبب ناك ََِِك  ُٔٗٗالتأجيلت بيف عامي  أف , فرئيسي

قضية المدعي قد رفعت بمكجب  أف ََِِقد أدركت فقط في عاـ  ةكمالمح أفلمنظر  ممفتال
غير مبرر كيتعارض دلة قرار السمطات بإعادة الشركع في جمع األ خاطئة كاعتبرت كنيةانقإجراءات 

عميو خمصت  بناءن ك  ي قضية تتعمؽ بالحؽ في الحياة .كاجبيا في التصرؼ بسرعة خاصة فمع 
ما اإلجراءات المدنية التي استمرت عشر سنكات لـ تتكافؽ مع شرط الكقت المعقكؿ مٌ  أف إلىالمحكمة 
)الحؽ في جمسة استماع عادلة في غضكف فترة زمنية معقكلة(  (ٔمف المادة ) (ُلمفقرة ) تياكان انيشكؿ 

 .(ُ)يكرك كتعكيض  َََٖ)ترضية عادلة( منحت المحكمة لمقدـ الطمب  ُْالمادة عمى  بناءن ك 

 : آليات الحماية األمريكية  ثانيا 

ت شبييا ليا أصبحك  اإلنسافي في القارة األمريكية باالتفاقيات األكركبية لحقكؽ القانكنتأثر الفكر        
 : اإلنسافلحماية حقكؽ شئت آليات خاصة أنبما تحتكيو مف حقكؽ سياسية كمدنية كبذلؾ 

  اإلنسانالمجنة االمريكية لحقوق -4
في  ُٗٓٗتـ تشكيؿ ىذه المجنة بقرار مف كزارة الشؤكف الخارجية في اجتماعيـ الخامس لمعاـ        

كالصفات الخمقية  اإلنسافحقكؽ  افميدليـ بالكفاءة في  ان أعضاء مشيكد ٕتشيمي كتتككف المجنة مف
 فاتشكيميا ك أفك , أعضاء لجنة عددىـ ثابت بصرؼ النظر عف عدد الدكؿ األمريكية  أفالعالية ك 

منظمة الدكؿ األمريكية  أفبما يقارب العشر سنكات ك  اإلنسافالعتماد االتفاقية األمريكي لحقكؽ  ان سابق
الشككل مف  عمميا فيك استقباؿ أما , (ِ)مف األجيزة الرئيسية ان دائم ان ياز جكصفيا قامت بتشكيميا ب

اص المجنة تككف قد اعترفت باختص أفكتشترط االتفاقية لقبكؿ شكاكل الدكؿ الدكؿ  بصكرة مباشرة 
يقدـ الفرد الشككل بصكرة مباشرة لمجنة كبدكرىا تقكـ المجنة  أففراد يستطيع ككذلؾ تستقبؿ شكاكم األ

المحكمة األمريكية كليا حؽ إجراء التحقيؽ إذا كجدت  إلىبتحكيؿ تمؾ القضايا كالشكاكل مف األفراد 
 َُِٓاالتفاقية األمريكية الخاصة بحقكؽ كبار السف لعاـ  إلى.  كحرم بنا اإلشارة (ّ) ذلؾ ضركريان 

                                                           
(ُ) Council Of Europe, The European Court of Human Right, the case of Dodov v. 
Bulgaria (application no. ْٖٓٗٓ/ََ), On ٓ July ُٗٗٔ ,p.ُ-ْ . 

تككف ىناؾ لجنة  أف( "َُٔفي المادة ) ُْٖٗلعاـ آ عمى نص ميثاؽ منظمة الدكؿ األمريكية بناءن تـ تشكيميا  (ِ)
, كالعمؿ كييئة  استشارية لممنظمة في  اإلنسافميمتيا الرئيسية تشجيع مراعاة كحماية حقكؽ  اإلنسافمشتركة لحقكؽ 

 ىذه المسائؿ"
 . ُٗٔٗلعاـ  اإلنساف( مف االتفاقية االمريكية لحقكؽ  ْْ,ْٓ,ْٖتنظر : المكاد ) (ّ)
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ترفع  شككل ضد أم خرؽ  أفمف حؽ أم شخص أك جماعة أك ىيئة غير حككمية  أفبينت 
كيجب استنفاذ جميع طرؽ  اإلنسافـ المجنة كالمحكمة االمريكية لحقكؽ أمالنصكص ىذه االتفاقية 

دـ الطعف الداخمية كيتـ تقديـ الطمب خلؿ ستة أشير مف تاريخ إبلغ المدعي بالقرار النيائي بشرط ع
 . (ُ)خرل أع عمى ىيئات دكلية عرض المكضك 

كالمحكمة  كتسرم عمى الدكلة الطرؼ في االتفاقية التي تعمف قبكليا اختصاصات المجنة       
آلية المتابعة لمتنفيذ الفعمي للتفاقية  أفك , مريكية بجميع المسائؿ المرتبطة بتفسير كتطبيؽ االتفاقية األ

مؤتمر  أفالعامة لمنظمة الدكؿ األمريكية ك  ةمانكاألاؼ كلجنة  لمخبراء األطر تتألؼ مف المؤتمر لمدكؿ 
اؼ ىك الجياز الرئيسي آللية المتابعة كيستمـ التكصيات مف لجنة الخبراء كيعمؿ عمى األطر الدكؿ 

كتتألؼ لجنة الخبراء مف أعضاء تعيينيـ كؿ دكلة طرؼ في , تقييميا ك تقديـ الملحظات المناسبة 
اؼ في تطبيؽ االتفاقية كتقديـ إرشادات للمتثاؿ األطر االتفاقية ككاجبيا رصد التقدـ الذم تحققو الدكؿ 

 . (ِ)اؼاألطر التدريجي للتفاقية معتمدة عمى التقارير المقدمة مف الدكؿ 
  اإلنسانالمحكمة االمريكية لحقوق  -2

عمى تشكيؿ المحكمة األمريكية كتـ ُٗٔٗلعاـ  اإلنسافنصت االتفاقية األمريكية لحقكؽ         
تجديد العضكية لمرة قضاة لمدة ست سنكات كيمكف  (ٕ) يةكتتككف مف عضك  (ّ)ُٕٗٗشائيا عاـ أن

لكف نظاميا ال يسمح لألفراد , اؼ لنصكص االتفاقية األطر لية لمراقبة تنفيذ الدكؿ آعمؿ ككاحدة فقط كت
كال أـ المجنة أمايتـ تقديـ الشككل  إذىك الحاؿ في المحكمة األكركبية  ميا كماأمابتقديـ الشككل 

 أفالحؿ بالطرؽ الكدية كفي حالة تعذر ذلؾ يمكف  إلىكتعمؿ االخيرة عمى دراسة ىذه الشككل كتتجو 
 . (ْ)المحكمة كتككف قراراتيا ممزمة كنيائي غير قابؿ لمطعف إلىتحيؿ الشككل 

لحقكؽ كحرية محمية ضمف االتفاقية تحكـ لمطرؼ  تياؾانىنالؾ  أففإذا ما كجدت المحكمة         
عميو مع  فاما ك إلىمر كاصلح الضرر ك أعادة األ تيكتانالمتضرر التمتع بحقو أك حريتو التي 

لممحكمة حؽ  منحتكمف أىـ الصلحيات التي   ,الطرؼ المتضرر إلىالحؽ في تعكيض عادؿ يدفع 

                                                           
 .  َُِٓلكبار السف لعاـ  اإلنساف( مف االتفاقية األمريكية لحماية حقكؽ َْ, ّٗ,ّٖ, ّٕ, ّٔتنظر : المكاد )  (ُ)
 .َُِٓلكبار السف لعاـ  اإلنسافمف االتفاقية األمريكية لحماية حقكؽ ( ُْ,  ّٓ, ّْ, ّّتنظر : المكاد ) (ِ)
خكسيو( في دكلة ككستاريكا مقر المحكمة كقد نصت مكاد  افسميثاؽ ) اإلنسافسميت االتفاقية األمريكية لحقكؽ   (ّ)

تعقد في أم دكلة بعد مكافقة أغمبية أعضائيا ك مكافقة الدكلة ذات  أف( عمى تشكيؿ المحكمة حيث يمكف ٗٔ-ِٓمف)
 .َُٖٗلممحكمة نظاـ أساسي في عاـ  أصبحالعلقة ك 

 . ُٗٔٗلعاـ  نسافاإل( مف االتفاقية االمريكية لحقكؽ ٕٔتنظر : المادة )  (ْ)
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اتخاذ التدابير المؤقتة إذا ما كجدت في قضية تنظرىا ىنالؾ خطر عمى الضحية كتجنبا إلصابة 
كليا  تمؾ الصلحية منحتمة لمضحايا األشخاص بضرر ال يمكف أصلحو بيدؼ تكفير الحماية العاج

الداخمية لمدكؿ األمريكية  القكانيفاستشارم مف أجؿ تفسير االتفاقية كمدل تكافقيا مع  ختصاصأايضا 
 .           (ُ)الجمعية العامة لمنظمة الدكؿ األمريكية  إلىك تقدـ تقرير عف نشاطيا لمدة عاـ 

قضية المتقاعديف الخمسة ) كارلكس تكريس بنفينكتك , كخافيير مكخيكا  إلىشارة يجدر بنا اإل       
أرممة  ديز , كريميرت بارترا فاسكيز , كسارا كاستركأنركيز ىكيدكبرك , كغييرمك ألفاريز ىيرن

في  اإلنسافنظرت المحكمة االمريكية لحقكؽ  ََِّفبراير  ِٖ( ضد دكلة بيرك في كانماكسيميمي
عملن  عامان  َِقد تقاعدكا بعد العمؿ في الدكلة ألكثر مف قاعدكف الخمسة المت فاقضيتيـ حيث ك

(  حصؿ مقدمك االلتماس عمى معاشات تقاعدية تساكم ُْٕٗ)سيف في عاـ  ََِّٓكف رقـ نابق
ركاتب المكظفيف العمكمييف الذيف يشغمكف مناصبيـ السابقة عند التقاعد تـ تعديؿ المعاشات عندما 

خكؿ ىيئة حككمية لإلشراؼ ,  ُِٗٗالصادر في عاـ   ِِٕٗٓكف رقـ ناا بقزادت ركاتب شاغميي
مدفكعات  ةكبير  صكرةة كنتيجة لذلؾ خفضت دكلة بيرك بكتحديد مدفكعات المعاشات التقاعدي
كني لممستفيديف نا٘ دكف تقديـ أم إشعار مسبؽ أك مبرر قٖٕالمعاشات التقاعدية لممتقاعديف بنحك 

لألحكاـ الصادرة عف محكمة العدؿ العميا كالمحكمة الدستكرية التي تأمر دكلة كلـ تمتثؿ دكلة بيرك 
تعدؿ الدكلة نظاـ المعاشات  أفيتقاضاه مقدمك االلتماس في البداية قبؿ  فابيرك بدفع المبمغ الذم ك

 إلىاألمريكية كقدـ المفكض الطمب  افالبمدلجنة  إلى . قدـ أصحاب المعاشات التماسان (ِ)التقاعدية
 فا( مف االتفاقية األمريكية  لكي تقرر المحكمة ما إذا كُٓعمى المادة ) بناءن األمريكية  افالبمدمحكمة 

تيؾ حقكؽ الممتمسيف بمكجب االتفاقية طمبت المجنة مف أنتعديؿ الدكلة لنظاـ المعاشات التقاعدية قد 
قت بالضحايا المزعكميف تأمر الدكلة بمنح تعكيض عف األضرار غير المالية التي لح أفالمحكمة 

 كاالمتثاؿ ألحكاـ التماسات المحاكـ المحمية لبيرك. 

الحد مف درجة التمتع بالحقكؽ  إلىاعتماد سياسات رجعية تيدؼ  أفكجدت المحكمة         
 ساف( مف بركتكككؿ ٓادة )ينتيؾ مبدأ التطكر التدريجي كفقنا لممقتصادية كاالجتماعية كالثقافية اال

التي تفرض قيكدنا عمى الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية   القكانيفكيمكف تبرير ,  سمفادكر

                                                           
 .ُٗٔٗلعاـ  اإلنسافمف االتفاقية االمريكية لحقكؽ ( ٓٔ, ْٔ, ّٔ) كادتنظر : الم (ُ)

) ِ   ( American Court of Human Rights, Case of the “Five Pensioners” v. Peru ,February 
ِٖ, ََِّ. 
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تككف قد صدرت مف أجؿ الحفاظ عمى الرفاه العاـ في مجتمع ديمقراطي كفقط لصالح  أفشريطة 
يا ال تتعارض مع الغرض كالسبب الكامف كراء تمؾ الحقكؽ المنصكص عميو في المادة أنالدكلة لدرجة 

و يقيد التمتع أك أن/ ب( مف االتفاقية األمريكية )ال يجكز تفسير أم حكـ في ىذه االتفاقية عمى ِٗ)
ممارسة أم حؽ أك حرية معترؼ بيا ..( كالتطكر التدريجي لمحؽ في المعاش ينطكم عمى الحؽ في 

الحماية لجميع األشخاص ضد عكاقب  ضمافاالجتماعي ىك  الضمافحياة كريمة كالحؽ في 
مف كسيمة أساسية  افالحرميخكخة أك أم حالة طارئة أخرل خارجة عف إرادتيـ كالتي تنطكم عمى الش

 لمدعـ لعيش حياة كريمة كمشرقة . 

( الحؽ في الحماية القضائية, ِٓ( الحؽ في الممكية كالمادة )ُِالبيرك المكاد ) تيكتانحيث       
( التطكير ِٔكالمادة ), سنكات  ٖبإخفاقيا في تنفيذ أحكاـ المحكمة العميا في بيرك حتى ما يقرب مف 

ـ باحتراـ ( االلتزاُالمنصكص عمييا في المادة) تاماااللتز التدريجي مف االتفاقية األمريكية فيما يتعمؽ 
( عدـ ُِ,ِٓ) افالمادتكجدت المحكمة يشكؿ القرار في , ية المحمية القانكن( اآلثار ِالحقكؽ ك)

( الحتراـ الحقكؽ كالحريات المنصكص عمييا في ُاالمتثاؿ لللتزاـ العاـ المنصكص عميو في المادة )
الممكية المتعمقة باآلثار  ممارستيـ الحرة كالكاممة كاكتسب المتقاعدكف الحؽ في ضمافاالتفاقية كل

( مف االتفاقية األمريكية مف خلؿ التخفيض ُِالكراثية لمحؽ في المعاش كىك حؽ تحميو المادة )
 .  افااللتماسالتعسفي لممعاشات التقاعدية لمقدمي 

جراء  فا  ك         المحكمة ستكاصؿ مراقبة االمتثاؿ لمقرارات المعمقة تنفيذىا في ىذه القضية كا 
التحقيقات المقابمة كتطبيؽ العقكبات ذات الصمة عمى المسؤكليف عف عدـ االمتثاؿ لمقرارات القضائية 

يدفع  أفأثناء طمبات اإلجراءات الكقائية المقدمة مف الضحايا ك , الصادرة عف المحاكـ البيركفية 
ر المالية كدفع مبمغ )ثلثة آالؼ دكالر أمريكي( عف األضرار غي كانماكسيميميلمضحايا األربعة كأرممة 

مكية بمكجب التشريع الحؽ في الم تياؾنالكينبغي إثبات العكاقب الكراثية المحتممة مبالغ المصركفات 
بؿ محكمة نيائينا كغير قا( مف االتفاقية يككف حكـ الٕٔالمحكمة كفقنا لممادة ) المحمي كتشير

 .للستئناؼ
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 الثانيالفرع 

 الحماية اإلفريقية والعربية أجيزة

 يتيـاب اتفاقية خاصة لحماحماية كبار السف تبدأ مف األسرة ثـ المجتمع ثـ الدكلة كمع غي فإ        
  : اآلتيفي صكرة عامة كسنبحث ذلؾ في  اإلنسافليات حماية حقكؽ آيمكنيـ االستفادة مف 

 اوال : آليات الحماية االفريقية

مف  سةانالمتجيجب معالجتيا بحسب ظركؼ البلد  اإلنسافبمسألة حقكؽ  ةاالقميمي العناية فإ       
أكؿ تنظيـ  ُّٔٗشاء المنظمة اإلقميمية عاـ أنتـ لذلؾ افية كاالقتصادية ك الناحية االجتماعية كالجغر 

 اإلنسافبيا كىك الميثاؽ األفريقي لحقكؽ  ان خاص ان كضعت ميثاق إذجمع القارة اإلفريقية الكبيرة كني يناق
 : اإلنسافشاء المحكمة اإلفريقية لحقكؽ أنكالشعكب كعميو تـ اعتماد المجنة اإلفريقية كبعدىا 

 والشعوب اإلنسانالمجنة اإلفريقية لحقوق  -4 

كالشعكب لعاـ  اإلنسافشأتيا الدكؿ اإلفريقية مف أجؿ مراقبة تطبيؽ الميثاؽ األفريقي لحقكؽ أن      
( مف الميثاؽ كتتمتع بمجمكعة مف االختصاصات منيا تنظيـ المؤتمرات َّبمكجب المادة ) ُُٖٗ

جراء الدراسات كالبحكث حكؿ األمكر المتعمقة بحقكؽ  ارير كتعمؿ عمى تمقي تق, كحمايتيا  اإلنسافكا 
التي يمتـز كؿ بمد  اإلنسافالدكؿ التي تعد إحدل األدكات المركزية التي تخدـ المجنة في تعزيز حقكؽ 

ليا داخؿ حدكده مرة كؿ عاميف بما في ذلؾ التدابير التشريعية  تياؾناالبتقديميا كاإلبلغ عف حالة 
كالرسائؿ مف المنظمات غير الحككمية   افالبمدككذلؾ تمقي البلغات مف , التي اتخذىا لتنفيذ الميثاؽ 

البلغات  يةانإمكصراحة كبمغة كاضحة عمى ال ينص ك  في الميثاؽ انتياؾذيف تضرركا مف كاألفراد ال
في حؽ  ليا ك  ,الفردية بعبارة أخرل تتابع المجنة بشكؿ ركتيني الرسائؿ المقدمة مف األفراد كالمنظمات 

 ةكدي صكرةكتحاكؿ  تسكيتو الشكاكل أكال بتفسير الميثاؽ كتقديـ تكصية كلكف  تكصياتيا غير ممزمة 
   .(ُ)مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات اإلفريقية  إلىكفي حالة لـ تتمكف مف ذلؾ تتـ إحالة األمر 

المتعمؽ بكبار السف  اإلنسافقد إحاؿ مشركع البركتكككؿ األكؿ الممحؽ بالميثاؽ األفريقي لحقكؽ       
ية اإلفريقية متمثمة بالمجنة القانكنالكسائؿ  إلىية لحماية حقكقيـ القانكنات الضمان َُِْلعاـ 

                                                           
(ُ)  Prof.l Issi Doron, Dr. Benny Spanier, and Mr. Ori Lazar, The Rights of Older Persons 
within the African Unionr,َُِٔ, P.ِّ-ِٓ . 
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تتكفؿ ك تضمف تنفيذ المشركع  أفاؼ األطر لـز الدكؿ أك   , كالشعكب اإلنسافكالمحكمة اإلفريقية لحقكؽ 
تفعيؿ كامؿ  ضمافالمجنة اإلفريقية ما اتخذتو مف إجراءات ل إلىتبيف في تقارير الدكرية المقدمة  أفب

ليات القارية مف اآل دو يعنيدعـ المجمس االستشارم لمشيخكخة أل أفك , الحقكؽ المقر بيا لكبار السف 
.كتشترط  (ُ)لمفكضية االتحاد األفريقي لتيسير تطبيؽ كمتابعة الخطط كالسياسات المتعمقة بالشيخكخة 

تبيف فيو  ان صاؼ الداخمية حيث تعد تقرير نالشككل مف االفراد استنفاذ كافة كسائؿ األالمجنة لقبكؿ 
الدكؿ المقصكدة ك  إلىالكقائع كالنتائج التي استخمصتيا مف المعمكمات التي حصمت عمييا ثـ تحيمو  

 .(ِ)مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات اإلفريقية  إلى

  اإلنسانالمحكمة اإلفريقية لحقوق -2 

تخفؼ مف  أفيمكف  اإلنسافشاء محكمة لحقكؽ أناألفريقية باتخاذ خطكات نحك  افالبمداتجيت       
مف  اإلنسافشاء محكمة لحقكؽ أن إلىأكجو القصكر كعدـ فعالية المجنة األفريقية كجاءت الدعكة 

سيا عقد الجيات الفاعمة الخارجية كالداخمية بما في ذلؾ المنظمات غير الحككمية كمف المجنة نف
أحيؿ بعد التعديلت , اجتماع لمخبراء الحككمييف في كيب تاكف حيث تـ إعداد مشركع بركتكككؿ 

حيث تـ  ُٖٗٗاجتماع مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات لمنظمة الكحدة األفريقية في عاـ  إلىالنيائية 
كلـ يتـ تعييف   ََِْاعتماده رسميا ك لـ يدخؿ البركتكككؿ حيز التنفيذ إال بعد ست سنكات في عاـ 

لمدة ست سنكات كلمرة كاحدة  تخابيـانقاضي يتـ  ُُكتتككف مف ََِٔقضاة المحكمة حتى عاـ 
شئت لتكمؿ اختصاص المجنة اإلفريقية كميمتيا أنالمحكمة قد  أف بيافكمف المستحسف  .(ّ)فقط

االختصاصات القضائية كاالستشارية كيمكف عرض القضايا عمى المحكمة مف قبؿ المجنة كمف حؽ 
كفي ظركؼ استثنائية تسمح لممنظمات غير , ترفع الشككل  أفاؼ في االتحاد األفريقي األطر الدكؿ 

                                                           
 َُِْلعاـ  اإلنساف( مف مشركع البركتكككؿ األكؿ الممحؽ الميثاؽ األفريقي لحقكؽ  ِْ, ِّتنظر : المكاد ) (ُ)

ـ أنشاءه  ريقي الذم تكيقصد بعبارة المجمس االستشارم لمشيخكخة كىك جياز مفكضية االتحاد األف الخاص بالمسنيف ,
كظيفتو األشراؼ عمى مراجعة كتقييـ تنفيذ  ََِِد األفريقي لممسنيف عاـ خطة عمؿ االتحاطبقا لألطر السياسية ك 

تعزيز التصديؽ عمى االتفاقيات كالمكاثيؽ البركتكككالت  إلىإطار السياسات كخطة العمؿ المتعمؽ الشيخكخة باإلضافة 
 . يزة االتحاد األفريقي ذات الصمةأج إلىمؿ عمى إعداد التقارير المحمية كتقديميا المتعمقة بيا كتعميميا كالع

لعاـ الخاص  اإلنسافمف مشركع البركتكككؿ األكؿ الممحؽ الميثاؽ األفريقي لحقكؽ ( ٖٓ-َٓ: المكاد )تنظر  (ِ)
 .َُِْبالمسنيف 

(ّ) Martin Faix, Ayyoub Jamali , Is the African Court on Human and Peoples Rights in an 
ExistentialCrisis , Article in Netherlands Quarterly of Human Rights, Faculty of Law, 
Palacký University, Czech Republic ,َِِِ,p.ٖ. 
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يتـ قبكؿ اختصاصيا مف قبؿ الدكؿ المعنية ك ليا  أفميا بشرط أماالحككمية كاالفراد برفع قضايا 
ذا ما حدث  إلىالنظر في القضية أك تحكيميا  تأمر باتخاذ االجراءات  اإلنسافلحقكؽ  تياؾانالمجنة كا 

 .(ُ)المناسبة كيككف حكميا الصادر باألغمبية نيائيا غير قابؿ  لمطعف

 : آليات الحماية العربيةثانيا

كاعتمد مجمس  اإلنسافاىتمت الدكؿ العربية كباقي الدكؿ اإلقميمية سالفة الذكر بمسالة حقكؽ       
ات تكفؿ احتراـ ضمانكجكد  ُْٗٗلعاـ  اإلنسافجامعة الدكؿ العربية عمى الميثاؽ العربي لحقكؽ 

بية شاء محكمة عر نإمؿ أكعمى  اإلنسافشأت لجنة حقكؽ أنكفعالية الحقكؽ السابؽ تقريرىا كبذلؾ 
 قميمية :اقي المحاكـ اإلسكة ببأمختصة 

  العربية  اإلنسانلجنة حقوق 

 مكىي تتألؼ مف سبعة قضاة ذك  ََِْ( مف الميثاؽ العربي لعاـ ْٓعمى المادة ) بناءن شئت أن      
االقميمية  الضمافباالقتراع السرم كلمدة أربع سنكات تعد ىذه المجنة   تخابيـانخبرة ككفاءة عالية كيتـ 

كحؽ كبار السف في نطاؽ جامعة الدكؿ العربية بغياب كجكد محكمة عربية  اإلنسافالكحيدة لحقكؽ 
 . (ِ)مختصة 

اؼ حيث تكضح التدابير التي األطر كيككف عمؿ المجنة عف طريؽ التقارير التي تقدميا الدكؿ       
التقدـ المحرز بيا في غضكف  فبياتتبعيا ألعماؿ الحقكؽ كالحريات المنصكص عمييا في ميثاؽ ك 

                                                           
 . ُٕٗٗ( مف البركتكككؿ الخاص في الميثاؽ األفريقي لعاـ ِٖ-ِْتنظر : المكاد ) (ُ)
جامعة الدكؿ العربية في دكرتو  إلىعمى اثر االحتجاجات َُِِتـ تقديـ مقترح المبادرة مف قبؿ دكلة البحريف   (ِ)
 اإلنسافألىميتيا البالغة في حقكؽ  َُِْ(  لعاـُِْي لممحكمة في الدكرة )األساس( كتـ االعتماد عمى نظاـ ُّٕ)

كام اتفاقية عربية  اإلنسافاكل كتفسير ميثاؽ حقكؽ ( اختصاصات المحكمة النظر في كافة الدعُٔكحددت مادة )
شارة كلـ تسمح لألفراد بتقديميا ك  اؼاألطر ( قصرت تقديـ الشككل فقط عمى الدكؿ ُٗأخرل لكف المادة )  يةانإمك إلىا 

المادة  ىذا يتناقض مع نصأف اإلنساف ك حقكؽ محكمة  إلىترفعيا  أفالمجنة في حالة عدـ حؿ القضايا بشكؿ كدم 
المجنة ال تمتمؾ اختصاص النظر في الدعكل الفردية كىذا تناقض  أفحيث  اإلنساف( مف الميثاؽ العربي لحقكؽ ْٖ)

كيفية لكصكؿ االفراد إلييا كىذا يؤثر عمى حؽ كبار السف في حالة اذا ما تعرضكا ظاـ المحكمة كلـ تبيف االخيرة مع ن
المحكمة كلـ يتـ المكافقة  إلىالكصكؿ  يةانبإمكالسماح لألفراد ه المادة ك فيجب إعادة صياغة ىذ  في حقكقيـ تياؾنال

شاء المحكمة حتى لحظة كتابة البحث حيث صادقت عمية سبع دكؿ فقط مف ضمنيا العراؽ .لمعمكمات اكثر أنعمى 
مقالة منشكرة عمى  اإلنسافلدينا محكمة عربية لحقكؽ  أصبح, يانالميدينظر د. محمد اميف 

https://acihl.org/articles.htm?article_id=ّٗ&lan  ٓتاريخ الزيارة/ٔ/َِِِ . 
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سنة مف تاريخ دخكؿ الميثاؽ حيز النفاذ كيتـ استلميا مف قبؿ االميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية كىك 
تطمب منيا  أفعكاـ كيمكف لمجنة أاؼ تقارير دكرية كؿ ثلثة األطر , كلمدكؿ (ُ)المجنة إلىبدكرة يحيميا 

معمكمات متعمقة بتنفيذ الميثاؽ  ثـ تدرسيا ك تناقشيا مع ممثمي الدكؿ المقصكدة كتقدـ التكصيات 
الممـز اتخاذىا طبقا ألىداؼ ىذا الميثاؽ كترسؿ المجنة تقريرا سنكيا يشتمؿ عمى تعميقاتيا كتكصياتيا 

  .(ِ)مجمس الجامعة العربية إلىعف طريؽ األميف العاـ 

 قامت اإلقميمي  عمى المستكل  بعناية كبيرة قد حظيت  اإلنسافحقكؽ  أفنستنتج مما سبؽ          
كرغـ غياب آليات حماية خاصة بكبار السف  دكر ميـ ككبير في حماية الحقكؽ باالتفاقيات اإلقميمية 

تعكف كما يتم َُِْما عدل مشركع البركتكككؿ الممحؽ بالميثاؽ األفريقي المتعمؽ بكبار السف عاـ 
باقي آليات  أما َُِٓلكبار السف  اإلنسافات اكدتيا االتفاقية األمريكية لحماية حقكؽ ضمانبو مف 

 بصكرة عامة . اإلنسافيا ينطبؽ عمييا آليات حماية حقكؽ أنات المتكفرة فالضمانالحماية ك 

 الثانيالمطمب  

 في العراق الحماية أجيزة 

الدكلي كما قدمو الجيد العالمي لمحاكلة  القانكفاالفراد في  ةانمكالتطكرات التي طرأت عمى   فإ      
كبار السف ليـ  حقكؽ يشترككف  أفك  ذات طبيعة فئكية تيتـ بفئة معينة مف األفراد   كنيةانقإرساء قكاعد 

سعت العديد , في بعضيا مع الجميع لكف ليـ خصكصية نابعة مف أكضاعيـ النفسية كاالجتماعية 
ية القانكنلحمايتيـ في الدستكر كالتشريعات  كنيةانقلعراؽ بمحاكالت إلرساء قكاعد مف الدكؿ كمنيا ا

حيث ال يكفي مجرد  اإلنسافالدكلي لحقكؽ  القانكفو مف الدكؿ التي قبمت االلتزاـ بأحكاـ أنالنافذة ك 
ال تجردت مف قيمتيا الحقيقية   أفنبغي كي, النص عمى تمؾ الحقكؽ مالـ تقترف بالتطبيؽ الفعاؿ ليا كا 

بشكؿ عاـ كحقكؽ كبار السف بشكؿ خاص كلإلحاطة  اإلنسافتتكفر أجيزة كطنية تكفؿ احتراـ حقكؽ 
األجيزة الكطنية الحككمية في حماية كبار السف  الفرع األكؿ دكر ىذا المطمب في  بذلؾ سنبحث في

 تي :كبار السف ككاآللحككمية في حماية دكر األجيزة الكطنية غير افكاف مختصان ب الثانيالفرع  أما

 
                                                           

 .ََِْلعاـ  اإلنساف( مف الميثاؽ العربي لحقكؽ ْٖ( مف المادة )ُتنظر : الفقرة ) (ُ)
 افالمجالعربية مقارنة باليات  اإلنساف, تطكير آليات لجنة حقكؽ اإلنساف, قضايا حقكؽ يانالميدمحمد آميف  د .  (ِ)

 . ُُُ-َُُ,  صَُِٕف, االمؤسسة الحديثة لمكتاب,  لبن,  ُطاإلنساف, اإلقميمية لحماية حقكؽ 
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 الفرع األول 

 دور األجيزة الوطنية الحكومية في حماية كبار السن

كماليا مف دكر  اإلنسافجيزة الرقابة كالرصد الحككمية لحقكؽ أيستفاد كبار السف مف  أفيمكف       
كدكرىا التشريعي كالرقابي عمى  وانكلجاالجتماعية كمجمس النكاب  الحمايةفي حمايتيـ متمثمة بييئة 

شارة لؾ مع اإلكسنبحث ذ اإلنسافكدكر المفكضية العميا لحقكؽ  اإلنسافالمؤسسات المختصة بحقكؽ 
 بعض التطبيقات القضائية الخاصة بكبار السف : إلى

  اوال : ىيئة الحماية االجتماعية 

ترتبط ىذه الييئة بكزارة العمؿ كالشؤكف االجتماعية كتتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقلؿ       
المالي كاإلدارم كيمثميا رئيس الييئة أك مف يخكلو كيككف مقرىا في بغداد تحدد مياميا بنظاـ يصدره 

مدير عاـ  افبعنك كمف تشكيلتيا )دائرة الحماية االجتماعية( التي يديرىا مكظؼ , مجمس الكزراء 
كبار السف مف الفئات  أفحاصؿ عمى شيادة جامعية أكلية في األقؿ كمف ذكم الخبرة كاالختصاص ك 

الشخص  َُِْ( لسنة ُُكف الحماية االجتماعية رقـ )ناعرؼ ق إذ المحمية ضمف نطاؽ ىذه الييئة
العمؿ كيبمغ مف غير قادر عمى  فاالعاجز كىك مف ك( ِكبير السف في الفقرة )تاسعا( مف المادة )

 . (ُ)لمنساءعامان ( ٓٓ) لمرجاؿ ك عامان ( َٔالعمر )

النقدية  اتاناإلعاالشخاص كالعكائؿ تحت خط الفقر في الحصكؿ عمى  اتاناإلعكيستفاد مف       
ات بيانمف خلؿ االعتماد عمى  القانكفيتـ تحديد المشمكليف بحسب ىذا  إذكالخدمات االجتماعية 

ال يتقاضى  أفالنقدية  اتاناإلعك يشترط في الحصكؿ عمى ,  ةسنكي صكرةاالجتماعي بالفقر كالبحث 
تتكلى الييئة التنسيؽ مع الكزارات كالجيات ذات المتقدـ راتبان مف الدكلة كليس لديو مكرد خاص يكفيو  

القدرات لممساعدة في الحصكؿ عمى  بناءن العلقة لتقديـ الخدمات االجتماعية عف طريؽ التدريب ك 
عداد كبار السف ألكف مع ازدياد . (ِ)يستفاد منيا كبار السف  أففرص العمؿ كالخدمات التي يمكف 

                                                           
 . َُِْ( لسنة ُُكف الحماية االجتماعية رقـ )ناقمف ( ٓ, ْتنظر : المكاد ) (ُ)
 .َُِْ( لسنة ُُكف الحماية االجتماعية رقـ )ناقمف ( ٗ, ٔر :المكاد )تنظ (ِ)
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لكل الجنسيف  عامان  َٔعمارىـ اؿأعداد ممف تجاكزت أبمغت  إذاإلحصائيات  وحسب ما اشارت الي
  .(ُ) افالسك( مميكف نسمة مف بيف ِْٔ,َْٖ,ِ)

ال تتناسب مع  اتانإعمقدار الحماية المتكفرة ضمف ىذه الييئة كما يقدـ ليـ مف  أفنجد      
 إلى تاشار  إذة أمركز حقكؽ المر ف م الصكبافرأم الدكتكرة ميا  نذكر أفاحتياجاتيـ المتزايدة كيسعنا 

, عدادىـ أستقباؿ كبار السف ال يتناسب مع محدكدية دكر رعاية المسنيف كما تـ كضعو مف شركط ال
عيشة ( الؼ دينار ال تتناسب مع غلء المَُّيبمغ مقدارىا) ةاجتماعي ةانإعما يقدـ ليـ حاليا مف  أفك 

تغذية كعلجات مستمرة كعدـ تكفير الدعـ الكافي  إلىيـ يحتاجكف أن ةكال تكفي لسد تكاليفيا كخاص
 ةاناإلعشركط منح  إلىكذلؾ  تكاشار , لمنساء المسنات ممف ال يممكف مصدر دخؿ خاص 

مجرد كجكد احد )اجيزة التبريد اك المركحة  عد  يككف الشخص تحت خط الفقر ك  أفاالجتماعية 
 .(ِ) ةاناإلعتمنع حصكلو عمى تمؾ  وعد رفاىيية  تي األساس..كغيرىا( مف المقكمات 

كمؤىمة بما يتناسب مع  ةكافيالتي أنشئت بمكجب ىذا القانكف غير مراكز الككذلؾ أف        
الضعؼ في تنفيذ السياسات الخاصة مف الجيات المسؤكلة كعدـ  أفاحتياجات ىذه الفئة ؟ نلحظ 

كربط المشاكؿ التي تكاجييـ  إحدلمف  كفاية المؤسسات المتخصصة التي تتناسب مع احتياجاتيـ
ف العاجزيف كمينا التي يتقرر دكر رعاية المسنيف كالمقعديف كغيرىا مف الكحدات بمركز رعاية المعكقي

أف ألم جية بؿ  ة تككف دكر رعاية كبار السف تابعال أفكىنا خمؿ تشريعي يجب  ,أنشاؤىا مستقبلن 
 .(ّ)بما يمبي حاجاتيـ كيكفر ليـ حياة ىادئة ك تأقمميـ مع الكضع الجديد ةتككف مستقم

  اإلنسان: المفوضية العميا لحقوق ثانيا

شاء المؤسسات الكطنية المعنية أنالدكؿ ليا حرية اختيار النطاؽ الذم يلئـ احتياجاتيا عند  فإ     
ك لجنة أك مفكضية لكف أمنظمة  صكرةالتي قد تتمثؿ بتختمؼ أكصاؼ ىذه األجيزة  إذ اإلنسافبحقكؽ 

كالسعي لكضع حد ليا  اإلنسافلحقكؽ  تياكاانطريقة عمميا كاحدة تتمثؿ بقبكؿ الشكاكم المتضمنة 

                                                           
العراؽ لعاـ  افسككالقكل العاممة , تقديرات  افالسككزارة التخطيط , الجياز المركزم لإلحصاء , مديرية احصاءات  (ُ)

َُِِ . 
 . َِِِ/ٕ/ٗمركز حقكؽ المرأة , بتاريخ ,  الصكبافع الدكتكرة  ميا مخاصة  مقابمة  (ِ)
 . َُٖٗلسنة  ُِٔكف الرعاية االجتماعية رقـ نا( مف قٖٔالمادة ): تنظر  (ّ)
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 اإلنسافكافة المؤتمرات الدكلية المرتبطة بحقكؽ  أفف أىميةكمعالجة اآلثار الناجمة عنيا كلما ليا مف 
 . (ُ)تحرص بالتأكيد عمييا

حكؿ كضع كعمؿ المؤسسات الكطنية لتعزيز كحماية حقكؽ االنساف مبادئ باريس )عمى كفؽ         
ك تشريعي أيتحدد بنص دستكرم  أفشاء ىذه المؤسسات يجب ني إلالقانكنالمركز  أف(ِ)(ُّٗٗلعاـ 
( َُِشاء المفكضية العميا في المادة )نإعمى  ََِٓعمى ذلؾ نص الدستكر العراقي لسنة  بناءن 

كثلثة أعضاء  أصميان  عضكان  كتتألؼ مف أحد عشران , ي خاضعة لرقابة مجمس النكاب العراقكتككف 
طكؿ مدة عضكيتيـ كتتمتع بالشخصية  ةانبالحصاحتياط كمدة العضكية اربع سنكات كيتمتع اعضائيا 

ىدافيا حماية الحقكؽ كالحريات المنصكص عمييا في أىـ أك , (ّ)كية كباالستقلؿ المالي كاالدارمالمعن
كاحتراميا كالعمؿ عمى ترسيخ قيـ  اإلنسافتعزيز حقكؽ  ضمافك  القكانيفالدستكر كفي المعاىدات ك 

 .(ْ)لدل المجتمع  كاشاعة ىذه الثقافة  اإلنسافحقكؽ 

العراقي رقـ  اإلنسافكف المفكضية العميا لحقكؽ ناالمؤسساتي كالكظيفي ليا بق بانالجكتـ تنظيـ        
في  اإلنسافية لحماية حقكؽ القانكنكتعد نقطة تحكؿ بارزة كمتطكرة في المنظكمة  ََِٖ( لسنة ّٓ)

                                                           
, منشكرات زيف الحقكقية, ُفقػو( دراسة مقارنة , ط -اجتياد  -)نص  اإلنسافنجاة جرجيس جدعكف, حقكؽ  (ُ)

 . ُّٓ, ص َُِٔ
ىي )التماس التسكية الكدية ,إخطار مقدـ االلتماس بحقكقو كال سيما بسبؿ االنتصاؼ ُّٗٗ( أف مبادئ باريس لعاـ ِ)

إليو االستماع إلى أية شكاكم أك التماسات أك إحالتيا إلى أم سمطة أخرل مختصة مع المتاحة لو, كتيسير كصكلو 
 االلتزاـ بالحدكد المقررة قانكنا, تقديـ تكصيات غمى السمطات المختصة( .

. كتجدر االشارة  ََِٖلسنة  ّٓ( مف قانكف المفكضية العميا لحقكؽ اإلنساف العراقي رقـ ٖ-ٔ( تنظر: المكاد )ّ)
كزارة الداخمية استحدثت مديرية حماية االسرة كالطفؿ مف العنؼ االسرم بناءن عمى تكصية مف المجنة العميا إلى أف 

( لمتبميغ عف حاالت العنؼ كاالساءة كيستفاد كبار السف مف تمؾ ُّٗلحماية االسرة حيث خصصت خط ساخف )
 . َِِِ/ٖ/ِٖتاريخ الزيارة  moi.gov.iqالعراقية  الحماية المتكفر لممزيد مف المعمكمات زيارة المكقع كزارة الداخمية

بسبب االنتياكات  َُِِ-َُِٗيجب اإلشارة إلى أف العراؽ فقد مقعده في مجمس حقكؽ اإلنساف في الدكرة  ( ْ)
كىذا بدكره ادل إلى فقداف أركاف الحكـ الرشيد المتمثمة بالحرية كالعيش كالكرامة اإلنسانية  المتكررة لحقكؽ اإلنساف 

كالعدالة االجتماعية  كالتي تمبي احتياجات الشعب كمنيـ كبار السف كفي حالة غياب الحكـ الرشيد فل يمكف احتراـ  
تمؾ الحقكؽ كحمايتيا بصكرة مستدامو حيث أف الحكـ الرشيد يمثؿ عماد صياغة السياسات كتنفيذىا عمى نحك ىادؼ 

مياه كالتعميـ كالصرؼ الصحي كالصحة االجتماعية كبناءن عمى بما يشمؿ التكامؿ في تقديـ الخدمات األساسية مف ال
ذلؾ ضركرة مراعاة العراؽ للتفاقيات الدكلية التي كقعيا كتطبيقيا عمى الشعب لضماف حماية كتعزيز حقكقيـ بما يتفؽ 

الحسف عبد أيكب  مع مطالبات االمـ المتحدة لمدكؿ كافة في السعي لتحقيؽ كتنفيذ اركاف الحكـ الرشيد ,  د. فلح عبد
( ,  مجمة رسالة َُِِ-َُِٗالفتلكم , األثار المترتبة عمى فقداف العراؽ عضكيتو في مجمس حقكؽ اإلنساف دكرة )

 . ُُ, ص  َُِِالحقكؽ , السنة الثالثة عشر , العدد الثاني , 
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كطنية كمستقمو كتتمتع بتفكيض دستكرم كتتميز بنظـ داخميػة  فاسأنمؤسسة حقكؽ  كصفياالعراؽ ب
ك قراراتيا لممراجعة مف قبؿ أكال تخضع تقاريرىا أك تكصياتيا , خاصػة ال تخضع ألم تعديؿ خػارجي 

لممؤسسات الكطنية الفعالة شاء , كما يمكف نكف اإلنام سمطة أك ىيئة  باستثناء ما ينص عميو في قأ
كالييئات األخرل التي قد تؤثر في عمؿ  اتانالكيكجميع مستقمو عف الحككمة رؼ بصكرة التص

المؤسسة كىذا القدر مف االستقلؿ ما يميزىا عف اآلليات الحككمية االخرل كال يعني ذلؾ عدـ 
 ارتباطيا بالدكلة.

 بناءن تعمؿ عمى التحقيقات االبتدائية  تياكاتناالمياميا فتمثمت بعد تمقي الشكاكل ضد  أما        
عمى المعمكمات المقدمة كالتأكد مف مدل صحة الشككل المقدمة إلييا ثـ تحريؾ الدعكل القضائية ضد 

لتقديـ المفكضية  إلىالمجكء  تياؾنللحقكقيـ كف مف حؽ كبار السف الذيف تعرضت مرتكبييا كبذلؾ يك
االدعاء العاـ  إلىحالتيا ا  ك  اإلنسافحقكؽ  تياؾانبكتقكـ بتحريؾ الدعاكم المتصمة , ميا أماالشككل 

مجمس النكاب  إلىشعارىا بالنتائج كتصدر تقارير سنكية إية كيتـ القانكنالتخاذ ما يتحتـ مف اإلجراءات 
يا أنكضكح ك في العراؽ كينشر في كسائؿ األعلـ المتعددة بمصداقية ك  اإلنسافعف أحكاؿ حقكؽ 

مف قضاة كمحاميف كغيرىـ ألجؿ  اإلنسافتشترؾ  في الفعاليات التثقيفية لممختصيف في مجاؿ حقكؽ 
 اإلنسافالتشريعات النافذة في مجاؿ حقكؽ  أفكتقيـ التكصيات بش اإلنسافبحقكؽ  ييتـخمؽ كعي عاـ 

 .(ُ)ليذا الغرض  يفانك قكالمساعدة في اعداد مشاريع 

  القضائيةالييئات : ثالثا

 بيف التمييز عدـ ك المساكاة لمبدأ اعماالن كبار السف  حقكؽ لحماية فعالة رقابة ليةآ القضاء ديع      
عماالدارية كالمدنية ك الجنائية كاال المنازعات جميع في المجتمع األفراد و أنكب لممكاطف التقاضي حؽل ا 
 موأما عرضت التي القضايا في المختمفة ىيئاتو طريؽعف  القضاء ينظر إذ كنياناق ك دستكريا مكفكؿ

 ة :تياآلنذكر القضايا  أفكمف المستحسف عمى حد السكاء  المتقاضيف طرؼ مف
                                                           

الجدير  كمف . ََِٖلسنة  ّٓالعراقي رقـ  اإلنسافكف المفكضية العميا لحقكؽ نا( مف قِ,ّتنظر : المكاد ) (ُ)
 اإلنسافبمتابعة كضع حقكؽ تختص ك  الدائمة المجافمف  تعدية ناالبرلم اإلنسافلجنة حقكؽ  بالذكر االشارة إلى

 فيي ةكاقتراح التعديؿ عمييا عند الحاج اإلنسافالمقدمة مف الحككمة المتعمقة بحقكؽ  القكانيفكمراجعة مشركعات 
 أفبما يمكف  اإلنسافرقابيا كتشريعيا عند الحاجة عمى السمطة التنفيذية كالمؤسسات المعنية بحقكؽ تمارس نشاطا 

( مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب َٕ,ْٕ,ٕٓ,ٖٕ,ٗٗ, تنظر المكاد)نيا كبار السف بما يضمف حقكقيـ يستفاد م
 .ََِٔالعراقي لسنة 
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 القضية االولى  -4
يسكف  ُّٓٗكي )س( مف مكاليدجية النظر محكمة استئناؼ القادسية االتحادية تقدـ المشت        

    بنائيأقاـ كأثناء تكاجدم في الدار  َُِِ/ٖ/ِّو بتاريخ أنمناطؽ المحافظة حيث أفاد  إحدلفي 
فضلن ما تسبب لي بجركح كاالعتداء بالسب كالكلـ غير الئؽ ( باالعتداء عمي باأليدم مٌ ,ر )ـ ,ع
عمى ما كرد في  بناءن أطمب الشككل ضدىـ . ي أنك  افلمجير ككنيـ كثيرم المشاكؿ كيتسببكف بأذل  عف

الدعكل تـ فتح محضر كتدكيف أقكاؿ المشتكي مف قبؿ السيد قاضي التحقيؽ كاصدر امر قبض 
لسنة  ُُالعقكبات العراقي رقـ  كفقان( مف ّْْأحكاـ المادة )عمى كفؽ كتحرم بحؽ المتيميف 

ُٗٔٗ. 

( بعد احضار ّْْكفؽ احكاـ المادة )عمى قرر السيد قاضي التحقيؽ تكقيؼ المتيميف       
لية تـ تصديؽ اقكالو كاخلء سبيمو بكفالة قدرىا        إكر التيـ المكجو أن َُِِ/ٗ/ُُالمتيـ)ع( بتاريخ 

كبعدىا تـ القاء القبض عمى المتيـ )ـ( كتدكيف المتيـ )ر( فقد الذ بالفرار  أما)ثلثة ملييف دينار( 
 َُِِ/ٗ/ُٔشيادة )م( بصفتيا الشاىد الكحيد كفي تاريخ إلىاقكالو كتمديد تكقيفو لحيف االستماع 

ا بناءن ك كل ضد اكالده لحصكؿ الصمح بينيـ قدـ شك أفقدـ المشتكي )س(  طمب لمتنازؿ الذم سبؽ ك 
جؿ التنازؿ  لحصكؿ الصمح ثـ أقكاؿ المشتكي مف أتدكيف السيد قاضي التحقيؽ  بعد  عمى ذلؾ قرر
 . (ُ)تـ غمؽ الدعكل

        ةالثانيالقضية -2

عمى دعكاه  بعريضة المحكمة ىذه ـأما)ـ( المدعي ادعىجية النظر محكمة قضاء المكظفيف "       
 المدعى بامتناع يطعف وأن َُِِ/ٓ/ِ بتاريخ المسجمة لكظيفتو إضافة الثقافة كزير عميو المدعى

 دعكة يطمبك  التقاعد إلى حالتوا  ك  يةالقانكن السف بمكغو رغـ التقاعد إلى حالتوإ معاممة تركيج عف عميو
 عاـ مدير ادخاؿ المدعي طمب َُِِ/ٗ/ُُ كبتاريخ بتركيجيا عميو المدعى بإلزاـ الحكـ المدعى

 كالمداكلة التدقيؽ بعد الحضكرية المرافعة كنتيجة الدعكل في ثالثان  شخصان  العامة الثقافية العلقات دائرة
 رغـ التقاعد إلى حالتوإ معاممة تركيج عف عميو المدعى بامتناع يطعف المدعي أف المحكمة كجدت
 آخرىا فاك طمبات عدة قدـ المدعي أف المحكمة الحظت التقاعد إلى كاحالتو يةالقانكن السف بمكغو
 يةالقانكن المدة ضمف مقامة الدعكل تككف عميوَُِِ/ٓ/ِ بتاريخ الدعكل كاقاـَُِِ/ّ/ِٗفي

                                                           
جميكرية العراؽ , مجمس القضاء االعمى , رئاسة محكمة استئناؼ القادسية , محكمة تحقيؽ البدير , تاريخ   (ُ)

 .َُِِ/ٗ/ُٔالقرار
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( ٓٔ) رقـ الدكلة مجمس كفناق مف( ٕ) المادة مف( تاسػعان ) البند مف( ب) الفقرة في عمييا المنصكص
 يةالقانكن السف بمغ المدعي أف المحكمة كجدت مكضكعيا عمى النظر عطؼ كلدل ُٕٗٗ لسنة

/  ُ/ ِٗ في( ُْٕٖ) المرقـ اإلدارم األمر بمكجب التقاعد إلى احالتو تمت كقد التقاعد إلى لإلحالة
 نتجت بذمتو مترتبة مبالغ كجكد بحجة التقاعد معاممتو تركيج عف ممتنع عميو المدعى أف الإ َُِٓ

 كفناق مف( ِٓ) المادة مف(  اكالن )  البند أف المحكمة الحظت السياسي الفصػؿ فركقات احتساب عف
 الكطنية التقاعد ىيأة عمى اكجبت َُِِلسنة( ِّ) رقـ العراؽ لجميكرية االتحادية العامة المكازنة
 مف ذمتيـ براءة اجراءات يكممكا كلـ التقاعد إلى المحاليف لممكظفيف التقاعدم الراتب مف%  َٓ حجز
 امتناع فإ المحكمة كجدت , المالية ذمميـ براءة اكماؿ عند المحجكز المبمغ يطمؽ أف عمى الكزارة

 جازأن فإ إذ يةالقانكن الناحية مف سميـ غير أمر لممدعي التقاعدية المعاممة تركيج عف عمييما المدعى
 مف حقكقيا استيفاء اإلدارة حؽ مف أفك  , المدعي ذمة اشغاؿ بمسالة ليا دخؿ ال التقاعدية المعاممة
 عمييما المدعى بإلزاـ الحكـ باالتفاؽ المحكمة ىذه قررت لذا األخرل, يةالقانكن بالكسائؿ المدعي
 .(ُ) "المدنية المرافعات كفناق مف( ُٔٓ,ُُٔ,ُٔٔ)لممكاد استنادان  لممدعي التقاعدية المعاممة بتركيج

 الثانيالفرع 

 دور األجيزة الوطنية غير الحكومية في حماية كبار السن

يستفاد منيا كبار  أفكيمكف  اإلنسافتكجد أجيزة كطنية غير حككمية ليا دكر في حماية حقكؽ      
التي تتمثؿ بمنظمات المجتمع المدني ككسائؿ لية حماية خاصة بيـ إفراد لغياب السف اسكة بباقي اال

 تي: نبحث كاآل أفاالعلـ كلتكضيح ذلؾ ارتأينا 

 اوال: منظمات المجتمع المدني 

كتتككف مف   اإلنسافمنظمات المجتمع المدني ليا دكر ميـ في حماية كتعزيز حقكؽ  فإ      
مجمكعة مف األفراد الطبيعية أك المعنكية اكتسبت الشخصية المعنكية كتسعى إلحراز أىداؼ غير 

يـ تمؾ المنظمات في عقد الكثير مف الدكرات التأىيمية كالندكات مف اجؿ حماية حقكؽ , كتس(ِ)ربحية
كيكجد العديد منيا التي أسست في العراؽ كتيتـ بشرائح مختمفة في مجتمعنا كمف حيث  اإلنساف

                                                           
, رقـ القرار  َُِِ/ـ/َُّْرقـ الدعكل  جميكرية العراؽ , مجمس الدكلة ,محكمة قضاء المكظفيف , (ُ)

 .َُِِ/ُِ/ُٗ, بتاريخ ,  َُِِ/ُْٕٓ
 . ََُِ( لسنة ُِكف المنظمات غير الحككمية العراقي رقـ )نا( مف قُ)اكال( مف المادة ) ينظر : البند (ِ)
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لكف تكجد منظمات , تنظر بقضايا كبار السف  اإلنسافجميع المنظمات التي تعني بحقكؽ  أفالمبدئ ف
 افذيمثمة عمى ذلؾ منظمة األاستيدفت ىذه الفئة ضمف برامجيا كاشارت الييا بصكرة صريحة كمف 

تستيدؼ العديد مف الفئات كمنيـ فئة كبار السف ايضا كتمتـز المنظمة بمبادئ حقكؽ إذ حية الص
كىدفيا االرتقاء بالقطاع  اإلنسافكااللتزاـ بالمعاىدات كاالتفاقيات الدكلية المتعمقة بحقكؽ  اإلنساف

كجمعية المتقاعديف العراقييف التي تـ تأسيسيا  الصحي كاالجتماعي عمى المستكل الكطني كاالقميمي
 .(ُ)تيتـ بالمطالبة بحقكؽ كبار السف  ََُِعاـ 

كجمعية األمؿ العراقية تشارؾ في مشاريع لصالح رفاىية الشعب العراقي بغض النظر عف       
رىا بيدؼ تقديـ المساعدات مق ُِٗٗالديني كغيرىا تأسست في عاـ  تماءناالالعرؽ أك الجنس أك 

حاء أنفي بغداد لتكفير الخدمات في جميع  تـ افتتاح المكتب الرئيس ََِّيك العراؽ كفي ما افكردست
كاليدؼ ىك إعادة تأىيؿ الناس , القدرات  بناءن العراؽ كتتراكح بيف الخدمات الصحية كالتدريب ل

كالمساكاة بيف الجنسيف كتنفيذ  اإلنسافكمكافحة جميع أشكاؿ العنؼ كالتمييز كتعزيز ثقافة حقكؽ 
المشاريع المدرة لمدخؿ فضلن عف تكفير الدعـ النفسي كاالجتماعي كالدكرات التدريبية لمفئات الضعيفة 

 كمنيـ كبار السف حتى يتمكنكا مف المشاركة بكفاءة في الحياة العامة . 

كمف ضمف  ََِْعاـ  مؤسسة البيت العراقي لإلبداع تأسست إلىشارة كمف المستحسف اإل      
دعـ كبار السف كتكفير المستمزمات مف علج كرعاية  إلىييدؼ  إذ( (Elder Careخططيا مشركع 

كنذكر ىنا منح مجمس الكزراء لممساىمة في تشييد دار , صحية كنفسية كغيرىا مف اشكاؿ الرعاية 
 إلىلممسنيف ضمف مشركع المؤسسة بتمكيؿ مف كزارة المالية مبمغ ) خمسمائة ( مميكف دينار كتسميمو 

( المذككرتيف ُ,ِعمى الفقرتيف ) بناءن مؤسسة البيت العراقي لإلبداع لممساىمة في تشييد دار لممسنيف 
كف األكؿ ناك ّ( المؤرخ في ِّْْ/ُٓ/ُ/ُالمالية االتحادم المرقـ بالعدد )الرقابة  افديك في كتاب 

منظمات المجتمع المدني  ىميةكأل,  (ِ)(َِِِلسنة  ُٓالمرافؽ ربط قرار مجمس الكزراء ) َُِِ
تحرص الدكلة عمى دعـ مؤسسات المجتمع  أفأكد المشرع العراقي  اإلنسافكدكرىا في حماية حقكؽ 

 .(ّ)ىدافياأ جازنإلالمدني  كتعزيزىا كاستقلليا بما ينسجـ مع الكسائؿ السممية 

 
                                                           

 .ٖٖص  ,َُِٗ غير الحككمية العراقية الكطنية ,, المنظمات منظمات غير الحككمية ألجؿ العراؽلجنة تنسيؽ ال (ُ)
 . َِِِ/ْ/ِٔالسادسة عشرة المنعقدة في العامة , مجمس الكزراء , الجمسة االعتيادية  ةماناأل (ِ)
 . ََِٓ( مف الدستكر العراقي لعاـ ْٓينظر : البند )اكال( مف المادة ) (ّ)
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 : وسائل االعالمثانيا

تعد كسائؿ اإلعلـ مف أىـ الكسائؿ الفعالة في نشر القيـ كتأثيرىا في المجتمع كالعمؿ عمى      
قصاء السمكؾ السمبي  المتنكعة  كسائؿكىي ال )كيقصد بكسائؿ األعلـ , تعزيز السمكؾ االيجابي كا 

نشر ىي كمادتيا ككسب الدعـ ت كغيرىا مف اجؿ التكعية كالصحافة كالمؤتمراكاإلذاعة كالسينما 
االعلـ لـ يسمط الضكء بصكرة كافية  أف (ُ)( الجماىير كنشر االخبار الحقائؽ كاألفكار كاآلراء بيف 
كالنقص كلـ يعالج حاالتيـ الجماعية لحاالت فرديو فقط ما عالج نإلمجتمع عمى حقكؽ كبار السف في ا

مف خلؿ التكعية بحقكؽ كبار السف كمحاربة الصكرة النمطية السمبية كدمجيـ في المجتمع في دكره 
ما ييمش دكر  االعلـ غالبان  أف إلىلكف الكاقع الفعمي يشير , كمكاطنيف فاعميف كنشر البرامج اليادفة 

 . (ِ)كبار السف كفي حالة تسميط الضكء عمية تككف الغاية مف ذلؾ فقط  لكسب التعاطؼ معيـ 

ليات الحماية العالميو كالكطنيو آجابة عف السؤاؿ حكؿ مدل كفاية كفي ختاـ ىذا الفصؿ لإل     
سكة أات العامة الضمانيـ يستفادكف مف أنحقكؽ كبار السف في ظؿ غياب اتفاقية خاصو بيـ ف ضمافل

تضمف مساحة خاصة لحالة كبار  أفمـ المتحدة فرضت عمى الدكؿ األ أف اماعد, بباقي االشخاص 
مفتكح  عاملن  ان كتعيف خبيران مستقلن معنيان بمسالة الشيخكخة كفريق اإلنسافالسف في تقارير حقكؽ 

كبار السف في   اميمية الخاصة بحماية حقكقيـ ماعدات اإلقالضمانكينطبؽ الحاؿ عمى , العضكية 
 اإلنسافالبركتكككؿ الممحؽ بالميثاؽ االفريقي لحقكؽ يتمتعكف بالحماية المقررة في  إذاالتحاد االفريقي 

ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لكبار السف في الدكؿ االمريكية حيث صادقت  َُِْالخاص بالمسنيف لعاـ 
 .َُِٓلكبار السف لعاـ  اإلنسافؽ عمى االتفاقية االمريكية لحماية حقك 

ظمة كالتعميمات كعدـ كجكد ىيكمية نكاأل القكانيفبيف   ةحماية كبار السف متناثر  أفكفي العراؽ ف      
كف خاص بحقكقيـ  بما يتفؽ مع ما التـز العراؽ  في المحافؿ الدكلية مف حماية لحقكؽ ناك قأدارية إ

كعدـ جعؿ التقاعد مرنا كعدـ شمكليـ بخطط التنمية البشرية كاستثمار خبراتيـ , فراد كافة لأل اإلنساف
كقمة دكر الرعاية  مع احتياجاتيـ تقاعدم كغطاء الحماية ال يتناسب الراتب ال أفكنقميا لألجياؿ ك 

                                                           
شيماء بمكنيس ,  دكر كسائؿ اإلعلـ كاالتصاؿ الجديدة في التغييػر الػسياسي, رسالة ماجستير, كمية الحقػكؽ  (ُ)

 .َُ, ص َُِٓ,, الجزائر  جامعة العربي بف ميدم كالعمػـك السياسية,
فمف خللو  تياكاتناالكشؼ كبير في حماية حقكؽ كبار السف ك  لرأم العاـ فمو دكرا إلىمف المستحسف االشارة  (ِ) 

رعايتيـ كدمجيـ في المجتمع كىذا ما اكده   إلىخاصة بحقكقيـ تيدؼ  يفانك قيمكف الضغط عمى الحككمة لسف 
كالتجمع كالتظاىر  اإلعلفالمشرع العراقي عمى حؽ كؿ مكاطف بحرية التعبير عف رأيو بكؿ الكسائؿ السممية كحرية 

 . ََِٓ( مف الدستكر العراقي لعاـ ّٖحيث يمكف االستفادة مف دكر الرأم العاـ لحماية ىذه الفئة , تنظر : المادة )
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تشرد الكثير منيـ  إلىدل أما مٌ , االجتماعية كما تضعيو مف شركط تزداد تعقيدان عمى كبار السف 
ات مالـ يتـ اصدار صؾ دكلي ممـز ضمانتتكفر الحماية الكافيو ليـ بما تحممو مف  أفاليمكف  أخيران ك 

 تياؾ تمؾ الحقكؽ .أنت عمى الدكؿ في حالة مااضامف لحقكقيـ كيكفر الحمايو الكافية ليـ كيرتب التز 
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 الخاتمة

التعريؼ مكذجا بعد أنفي ختاـ دراسة الحماية الدكلية لكبار السف كما اتخذناه مف العراؽ             
كالدكافع لحمايتيـ كما تكفر ليـ مف حماية دكلية عمى المستكل العالمي ك  حقكقيـ   بيافبكبار السف ك 

اإلقميمي كالكطني كما مدل التزاـ الدكؿ بذلؾ ثـ بينا دكر أجيزة الرصد كالرقابة لحماية حقكقيـ تكصمنا 
 مجمكعة مف االستنتاجات كالتكصيات : إلى

 اوال : االستنتاجات 

( ٓ/ْٕمصطمح كبار السف تـ اعتماده مف قبؿ جمعية األمـ المتحدة في قرارىا ) فإ -ُ
محدد لمرحمة الدخكؿ في كال يكجد سف  عاما( ٓٔ-َٔلألشخاص الذيف تبمغ أعمارىـ بيف )

 أفكماجرل عمية العرؼ ببداية الشيخكخة يعتمد عمى الزمف كالمعيار الكظيفي ك الشيخكخة 
يعكد الختلؼ بكجيات النظر بيف المختصيف في عمـ الطب التمايز في تعريؼ المسف 

حسب الحاجة بمفيكـ كبار السف كدراستو  بيافلكؿ منيـ نظرة معينة في  القانكفكاالجتماع ك 
 في مجاؿ العمؿ.

كىذا ما أكدتو المكاثيؽ كافة االصعدة ية بكؿ صكرىا عمى القانكنىدؼ الحماية  اإلنساف -ِ
الحد مف عقكبة اإلعداـ كالعمؿ  إلىىـ الحقكؽ حيث نصت أمف الحؽ في الحياة  أفالدكلية ك 

في األسرة  العنايةعمى حماية كبار السف في كافة المؤسسات كضمف أسرىـ كركزت عمى 
تاحة الفرصة ليـ لمتمتع بحقكقيـ ك  حمايتيـ كاجب شرعي  أفكتكفير الدعـ الكامؿ ليا كا 

 كأخلقي . يانسأنك 
ال تكجد مراعاة لحقكؽ كبار السف في المكاثيؽ الدكلية أذ أنيا كضعت حماية عامو بككنو  -ّ

 أف إلى  شارةاإلالتي يحظر التمييز بسببيا مع  كال يعد كبر السف مف بيف االعتباراتأنسانٌا 
 .في حاالت معينو ةيانسإنقد يككف لو ضركرة اإليجابي التمييز 

شطة التكعكية في خصائصيـ جعميـ عرضة لمتيميش نقمة األبحاث كالدراسات الخاصة كاأل  -ْ
كزياد الصكرة النمطية السمبية عنيـ ك نقص الرعاية الصحية كعدـ  تييئة الككادر الطبية 
المينية كتدريبيـ الصحيح لمتعامؿ مع احتياجات كبار السف كغياب المراكز المتخصصة 

ذا ك أفذلؾ ك كالمؤسسات المعنية ب ت ناتكفرت مف الجية الحككمية فيي قميمة كغير كافية كا 
 كبار السف . ياتانإمكمف قبؿ القطاع الخاص تككف بتكمفة عالية ال تتناسب مع 



133 
 

اىتمت منظمة األمـ المتحدة بكبار السف عف طريؽ ممارسة العديد مف النشاطات كالندكات   -ٓ
ات الخاصة بكبار السف جاءت متكافقة مع اإلعلنبرامج العمؿ الدكلية ك  أفك كاصدار المبادئ 

الدكؿ تحترميا ك تسترشد بيا كتعمؿ  أفميثاؽ األمـ المتحدة  لكنيا تخمك مف صفة االلزاـ ك 
ما تـ تنفيذه منيا محدكد نسبيا بسبب الفرؽ ما  فاك أفعمى تضمينيا ضمف البرامج الكطنية ك 

تزاؿ كبيرة كخاصة  ماالعقبات  أفك  كالسياسيةبيف الدكؿ مف الناحية االقتصادية كاالجتماعية 
 قكاعد ممزمة .  إلىالنامية لمعمؿ عمى تحكيميا  افالبمدفي 

يـ  يستفيدكف أن الإيمية أك كطنية تحمي كبار السف دكلية أك إقمنصكص قانكنية عدـ كجكد   -ٔ
أكؿ اتفاقية  تد لكف منظمة الدكؿ األمريكية شرعات العامة المقررة لجميع األفراالضمانمف 

كتميز في عمميا عف باقي المكاثيؽ  طلقةاننقطة  تعدكىذه  َُِٓلحماية كبار السف عاـ 
شاء بركتكككؿ لحماية حقكؽ المسنيف ناإلقميمية االخرل كما سعى إليو البركتكككؿ األفريقي أل

يز عمى حظر التمي إلىكاإلشارة  منع اإلعداـ  إلىكما عمدت االتفاقية األكركبية باإلشارة 
فقد كفر حماية ضمنية اكتفت بو  اإلنسافبالنسبة لمميثاؽ العربي لحقكؽ  أماأساس السف 

 الجامعة العربية مف كضع االستراتيجية خاصة لحماية كبار السف .
مف خلؿ االطلع عمى بعض القضايا الخاصة بكبار السف كجدنا التأخير في اجراءات  -ٕ

لمحؽ في اجراء محاكمة عادلة كسريعة كمراعاة لكبر المحاكمة كحسميا كىذا بدكره مخالؼ 
 تتناسب مع ما تتميز بو ىذه الفئة  . أفسنيـ  ك 

مف خلؿ ما نص عميو تكفير الحماية المباشرة لكبار السف  إلىلقد إشار الدستكر العراقي   -ٖ
شاء دكر كمستشفيات كمؤسسات صحية متعددة كفي ذلؾ أنككفؿ مف المساكاة أماـ القانكف 

و ترؾ األمر بتنظيـ أن الإلمشيخكخة ك مؤسسات ذات علقة  شاء طب خاصأن إلىرة اشا
 .افبالبرلممف قبؿ السمطات التشريعية متمثمة   فكف كلـ يشرع حتى األناق

و اشترط أن( إال ُّٕكف العقكبات العراقي في المادة )ناتـ تكفير الحماية لكبار السف في ق -ٗ
كف أك اتفاقا كجاء بعبارة إذا ما تخمى عف القياـ بكاجبو  بدكف عذر انالرعاية مف المكمؼ بق

كلـ يبيف ما  متخمص مف العقكبة بمجرد كجكد عذريستفاد منيا المكمؼ ل أفكىي مرنة يمكف 
بكبير السف كىذا عجز  العنايةـ مجرد االمتناع عف أالذم تتضمنو الرعاية ىؿ االساءة 

يـ أنعمى منع عقكبة االعداـ لكبار السف اال  لقانكفاتشريعي يجب تلفيو ككذلؾ لـ ينص 
كف العقكبات حيث ترؾ االمر مف صلحية نا( مف قُِّيستفادكف مما جاء في نص المادة )

القضاة حسب الظركؼ التي تتطمب ذلؾ كلـ يميز الحاالت الخاصة ليـ كأساس ميـ في 
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عي كاضح يجب عمى المشرع تميزىـ في المؤسسات العقابية كاالعتناء بيـ كىذا نقص تشري
 تلفيو .

مف )المعدؿ(  َُِْلسنة  ٗرقـ كف التقاعد المكحد ناقعدـ المساكاة في بعض نصكص  -َُ
لبعض الفئات كالتمييز بيف المتقاعديف القدامى كالجدد كىذا مخالؼ بيف راتبيف  الجمع يةانإمك

 .لمسألة العدالة االجتماعية 
السف كىذا يدؿ عمى االفتقار في رسـ السياسات  كف مكحد ينظـ حقكؽ كبارناعدـ كجكد ق  -ُُ

المعنية بحقكؽ كبار السف كتفرقيا ما بيف النصكص المتعددة كىذا نقص تشريعي نرجك مف 
 المشرع العراقي تلفيو.

كالبعض مف كبار السف مف ذكم  اإلعاقةكف خاص لحماية ذكم ناما تـ تشريعو مف ق -ُِ
كىذا يعد خطكة متقدمة  ََِٔاالتفاقية الخاصة بيـ لعاـ  إلىضـ أنالعراؽ قد  أفك  اإلعاقة

الدكلية مع تزايد أعدادىـ كلكف ما نلحظو في أرض الكاقع سكاء  توامااللتز مف تنفيذ العراؽ 
كف العامة كالمؤسسات كغياب البيئة التمكينية الداعمة ليـ  مااأل كأفي كسائط النقؿ  فاك

ليـ في  دةانالسمعكقات ممارسة حقكقيـ كقمت االجيزة  مقارنة مع  األفراد اآلخريف أحد أىـ
 . دماجيـانصعكبة تكييفيـ مع المجتمع ك  إلىالمرافؽ العامة المتعددة ادل بحد ذاتو 

 فإالدكؿ ف قيةرغـ مف قمة عددىـ مقارنة مع ب كبار السف في العراؽ عمى يوانيعما   -ُّ
الكثير منيـ يقكمكف بإعالة  أفالمعاش التقاعدم  يككف باقؿ قدر ال يتناسب مع احتياجاتيـ ك 

عمى االجتماعية الشيرية التي تقدـ ليـ  اتانكاإلعما يتسبب بأزمات اقتصادية ليـ اسرىـ مٌ 
نجدىا غير كافية كال تتناسب  َُِْلسنة ( ۱۱الحماية االجتماعية العراقي رقـ ) كفقانكفؽ 
 غلء المعيشة كال تكفي لسداد احتياجاتيـ.مع 

السمكؾ ك ضعؼ الرادع الديني كاالخلقي تمثؿ بتخمي  حراؼانمف ما يشيده المجتمع  -ُْ
عف االباء كازدياد  ظاىرت االساءة  لكبار السف كعدـ استقباليـ مف قبؿ دكر رعاية  بناءن اال

ـ ككضع شرط لقبكليـ في حاالت المسنيف إذا لـ يككنكا قد بمغك مف العمر المحدد الستقبالي
تشرد العديد منيـ كسكنيـ في الشكارع كتحت  إلىدل أا استثنائية كىذا بحد ذاتو كارثة ممٌ 

كف المتعددة عمى الرغـ مف خطكرتيا ليقضكا بقية حياتيا بيذا الكاقع األليـ بدؿ ماالجسكر كاأل
نك مف العيش بكرامة لما تبقى مف عمرىـ كال يرتبط ذلؾ بمقدار غنى البمد اك فقرة  بمدل  ماا 

 . ةاج  سياسات خاصة لحماية ىذه الفئتيأن
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 : التوصيات ثانيا 
ية دكلية لحماية كبار السف أصدار اتفاق كنرجك مف األمـ المتحدة العمؿ عمى تكثيؼ جيكدىا  -ُ

كتشتمؿ عمى كافة المرجعي لمدكؿ  األساسلية حماية دكلية خاصو بيـ لتصبح آككضع 
االتفاقيات الخاصة كاتفاقية المرأة كاتفاقية حقكقيـ الرئيسية كتمبي كافة احتياجاتيـ عمى غرار 

 كغيرىا. اإلعاقةتفاقية ذكم الطفؿ كا
التعاكف بيف الككاالت الدكلية المتخصصة في الدكؿ للستفادة مف المشكرة كالدعـ المقدـ مف   -ِ

تشجيع كدعـ المنظمات غير الحككمية عمى كافة  فضلن عف   قبميا في ما يتعمؽ بكبار السف
يـ أنلصكرة اإليجابية عنيـ ك األصعدة العالمية كاإلقميمية كالكطنية كتشجيع االعلـ عمى نقؿ ا

 كاع التمييز كاإلىماؿ كتقديـ برامج خاصة بذلؾ.أنعمى المجتمع كنبذ كافة  ةليسكا عال
ك  اإلنسافشاء المحكمة العربية المختصة بحقكؽ نإكاالسراع بالعمؿ عمى تصعيد الجيكد  -ّ

كااللتزاـ  السف شاء اتفاقية إقميمية عربية عمى نطاؽ دكؿ الكطف العربي لحماية حقكؽ كبارأن
في كافة  بيـ كنظمت حقكقيـ كأكجبت حمايتيـ عمى العنايةمية التي أكصت بتعاليـ اإلسل

 .َُِٓكبار السف لعاـ  اإلنسافاألمريكية لحماية حقكؽ  افالبمدالمجاالت اسكة باتفاقية 
ذلؾ كاجب كليس  فبيـ مف قبؿ األسرة أكال ثـ المجتمع أل العنايةتعزيز احتراـ كبار السف ك   -ْ

طاؿ اهلل بعمرىـ سيمركف  بمحطات كبر السف أجميع األفراد  أفك  كاإلحسافمف باب البر فقط 
 .يكما ما 

سراع  في حسـ القضايا الخاصة بكبير السف بمدة زمنية معقكلة حرصا عمى رد اإل ندعك -ٓ
يعطى  أفالمادم ك  االنتصاؼاالعتبار المعنكم في حياتو كالحفاظ عمى كرامتو كتكفير سبؿ 

كلكية بالتمييز كال يعد ذلؾ خركج عمى ما نصت عمية المكاثيؽ الدكلية بمنع ألريحة اليذه الش
 صاؼ ليـ .نىذا التمييز لخصكصيتيـ يعد مف باب األ فذلؾ أل

 في كاشراكيـ خبراتيـ مف كاالستفادة لمتقاعد كتييئتيـ السف كبار لتدريب كمعاىد برامج إيجاد -ٔ
 تصميـ في الكاجبة التعديلت كادخاؿ ليـ كداعمو صديقو تمكينيو بيئة شاءنا  ك  القرارات اتخاذ
دك  السكف كدكر كالشكارع يانالمب  ك المستقبؿ في يانالعمر  التخطيط برامج ضمف ذلؾ راجا 

 تكفير عمى كالعمؿ اكثر خاصة رعاية إلى بحاجة يـنأل منيـ اإلعاقة ذكم برعاية العناية
 في متساككف فرادأ يـنأل النقؿ كسائط كفي عامة بصكرة المؤسسات في المخصصة كفمااأل

إجراء دراسات كبحكث تخص كبار السف كالتشجيع عمى ك  كافة المجتمع فرادأ مع الحقكؽ
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 ةيف عمى سيكلة التعامؿ معيـ كتمبيدمج طب الشيخكخة كالطب النفسي ليـ كتدريب العامم
  . لتسييؿ الكصكؿ إلييـات خاصة بيانشاء قاعدة أناحتياجاتيـ ك 

مراجعة النصكص الدستكرية مف أجؿ تقريبيا مع المنيج الدكلي بما نييب بالمشرع الدستكرم  -ٕ
كاضحو لتكفير الحماية ليـ يضمف حؽ كبار السف  كمنع التمييز كاالسراع  بإصدار تشريعات 

)أم  عبارةمف ( ُْفي المادة ) ََِٓ عاـالعراؽ لجميكرية دستكر خمك  إلىمع االشارة 
يتضمنيا في أم  أفز لذا نرجك مف المشرع العراقي يمف أسباب التمي ان سببلعٌدىـ سبب آخر( 

 تعديؿ قادـ في الدستكر.
المشرع العراقي النظر في مسألة العدالة االجتماعية مف ناحية الحؽ في الجمع بيف ب نييب  -ٖ

بما يتناسب مع  التقاعد مرنان  مدةكمحاكلة إيجاد تكازف بيف ذلؾ كجعؿ  لراتبيف لبعض الفئاتا
الكثير  أفف العمؿ لممسف نفسو كخاصة عاالستقالة  قرار ترؾت الجسدية لكبير السف ك القدرا

لية آؾ إيجاد معاشات راتب التقاعد ال تتناسب مع غلء المعيشة ككذل أفمنيـ يعينكف أسرىـ ك 
 إلىيؤدم ذلؾ  فأل تب التقاعدية دكف التأخيرصرؼ الركا إجراءاتخاصة لإلسراع في 

لة المنح التي تطمقيا أالراتب كالعمؿ عمى معالجة مس قطاعانمدة صعكبات في العيش خلؿ 
نيو للستفادة ك ناكفؽ نصكص قعمى االجتماعي عف طريؽ تضمينيا  الضمافكزارة العمؿ ك 

 . منيا بصكرة مستمرة
منح المتقاعديف امتيازات خاصة في الخدمات الترفييية كالسياحية كالمرافؽ المتعددة كايجاد   -ٗ

 قيةفراغ بأسمكب مثمر كتميزىـ عف بالتخفيضات الملئمة ليـ كتشجيعيـ عمى قضاء كقت ال
كتككيف فرؽ مف منظمات المجتمع المدني لمتابعة حاالتيـ بصكرة دكرية كحؿ الفئات العمرية 

لمحد مف ظاىرة االساءات سرم كف العنؼ األناالخاصة بيـ كاإلسراع بتشريع ق المشاكؿ
 .المتكرر ليـ

كف خاصة ليـ ككقؼ أماالعمؿ عمى تكفير الحماية اإلجرائية لكبار السف مف أجؿ كضع  -َُ
ت مدة السجف االصمية مبالغ فييا لما ليا مف تأثير عمى ناتنفيذ ما تبقى مف عقكبتيـ إذا ك

لو الكثير لمعيش خارج السجف كخاصة لمف  و لـ يبؽى أنمف ناحية الخكؼ كالقمؽ بنفسية المسف 
ف ال يرجى شفائو ليقضي  علج خارج السجف أك م إلىمف مشاكؿ صحية تحتاج  كفانيع
 خيرة في كسط أسرتو .يامو األأ
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كف العقكبات العراقي يتضمف عقكبة عمى كؿ مف ترؾ كبير ناالعمؿ عمى تشريع نص في ق -ُُ
أك فرط فييا دكف  أك اىماالن  ان امتناع فامكمؼ برعاية أـ ال كتشديدىا سكاء ك فاسكاء كالسف 

 .  إثبات ضرر عمى  الشخص كبير السف إلىالحاجة 
 َُِْ( لسنة ُُكف الحماية االجتماعية رقـ )ناتعديؿ النصكص المتعمقة بكبار السف في ق -ُِ

تعريؼ " العاجز" كىذا غير  حيث  استخدـ مصطمح " المسنيف" كتعريؼ ليذه الفئة ضمف
 العاجز ىك مف ضعفت قكاه اك قدرتو بسبب المرض كليس كؿ مسف عاجز قطعان  فمنطقي أل

الكثير منيـ ال يستطيع تكفير جميع  أف إذيككف تحت خط الفقر  أفككذلؾ النظر في شرط 
ناسب مع يا ال تتأناحتياجاتو بما يتقاضاه مف راتب تقاعدم حتى لك لـ يكف تحت خط الفقر ك 

شاء ىيئو خاصة نإ إلىندعك ك  مبدء العدالة االجتماعية ككفالة الجميع في حالة الفقر كالعكز
 .خرلالييئات األ ةيبقسكة بأالضماف االجتماعي بيـ ضمف كزارة العمؿ ك 

رة التي ترعى كتيتـ بكبار ية المتناثالقانكننرجك مف المشرع العراقي جمع شتات النصكص  -ُّ
ككذلؾ لييا إطبيقيا كسيكلة الرجكع ت يةانإمكعؼ مف ىذا التناثر غير المقنف يضٌ  فإ إذالسف 

مف باب مراعاة ليذه الفئو كككنيـ الجيؿ سد النقص كالثغرات في التشريعات المتفرقة  ضمافل
لية آيـ يضمف فاعمية تمؾ الحقكؽ ككضع كف خاص بناتكحد حقكقيـ في ق أفالرائد كالمعطاء 

كبار السف  إلىحماية خاصة بيـ كترتيب الجزاءات عمى مف يخالفيا باعتبارىا مكجية 
لما أقرتو المكاثيؽ كالعيكد الدكلية المرتبطة  عمميان  اصداره يعد تنفيذان  أفك بصفتيـ العمرية 

 .كبار السف  كاحتراـات التي تتعمؽ بتعزيز اإلعلنكالخطط ك  اإلنسافبحقكؽ 
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, المؤسسة  ُفي الدستكر كالمكاثيؽ الدكلية , ط اإلنسافعمر محمد شحادة , حقكؽ  -ُّ

 .َُِٔالحديثة لمكتاب , بيركت , 
ي كحقكؽ اإلنسانالدكلي  القانكف إلىىك األصؿ المدخؿ  اإلنساف, فاعبد الحسيف شعب -ُْ

 . ََِِالقاىرة  ,  , اإلنساف, مركز القاىرة لدراسات حقكؽ   اإلنساف
, ُفكر الغربي كالفكر اإلسلمي , طبيف ال اإلنسافحقكؽ  ,فضؿ اهلل محمد اسماعيؿ  -ُٓ

 . ََِٔالمعرفة  , مصر , افبستمكتبة 
فيصؿ عبد المطيؼ ناصر , الشيخكخة التغيرات البيمكجية في دكؿ مجمس التعاكف , نظره   -ُٔ

مستقبمية , مف سمسمة البحكث في كتاب )حماية كبار السف في عالـ متغير( , سمسمة 
 . َُِّ, مممكة البحريف ,  ُ, ط  ٕٗالدراسات االجتماعية  , العدد 

, منشكرات الحمبي  ّ, ط اإلنسافحماية حقكؽ , النظاـ األكركبي ل  يانالميدمحمد آميف  -ُٕ
 . ََِٗالحقكقية  ,  بيركت  , 

,الكقاية مف العنؼ ضد المرأة كمكافحتو في  اإلنساف, قضايا حقكؽ -------------   -ُٖ
 . َُِٕ,  افلبن,المؤسسة الحديثة لمكتاب ,   ُ, ط  اإلنسافالكثائؽ اإلقميمية لحماية حقكؽ 

كآلياتيا  اإلنساف, المجنة الدكلية لحماية حقكؽ  اإلنسافؽ ,  قضايا حقك ------------ -ُٗ
 . َُِٕ,  افلبن,  المؤسسة الحديثة لمكتاب  ,  ُط ,
العربية  اإلنساف, تطكير آليات لجنة حقكؽ اإلنساف, قضايا حقكؽ ----------- -َِ

, المؤسسة الحديثة لمكتاب ,   ُ, طاإلنسافاإلقميمية لحماية حقكؽ  افالمجمقارنة باليات 
 . َُِٕ,  افلبن
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المجمد االكؿ , دار ,  ُط,  اإلنسافمحمكد شريؼ بسيكني , الكثائؽ الدكلية المعنية بحقكؽ  -ُِ
 . ََِّالشركؽ ,القاىرة  ,

محمد صافي يكسؼ, الحماية الدكلية لممشرديف قسريا داخؿ دكليـ , بدكف عدد طبع , دار   -ِِ
 .ََِْقاىرة , النيضة العربية , ال

 افلبن, منشكرات الحمبي الحقكقية , ُعمؾ ,مبدأ عدـ التمييز ضد المرأة  , ط فامناؿ فنج  -ِّ
,ََِٗ . 
مناؿ محمكد مشني , حقكؽ المرأة بيف المكاثيؽ الدكلية كأصالة التشريع اإلسلمي)دراسة  -ِْ

 . َُُِ, دار الثقافة  ,  ُمقارنة( , ط
 كف الدكليناكحمايتيا كفقا لمق اإلنسافات حقكؽ ضماننبيؿ عبد الرحمف ناصر الديف,   -ِٓ

 . ََِٔ, المكتب الجامعي الحديث, االسكندرية ,  ُ, ط كالتشريع الكطني 
, ُفقػو(,  دراسة مقارنة , ط -اجتياد  -)نص  اإلنسافنجاة جرجيس جدعكف, حقكؽ  -ِٔ

 .َُِٔمنشكرات زيف الحقكقية,
,  افلبن, منشكرات الحمبي الحقكقية , ُ, طكفاء ياسيف ,التمييز ضد المرأة )دراسة مقارنة( -ِٕ

َُِٔ . 
كساـ حساـ الديف االحمد , حماية حقكؽ كبار السف في ضكء احكاـ الشريعة االسلمية  -ِٖ

كاالقتصاد , الرياض ,  القانكف, مكتبة  ُالدكلي كالتشريعات الكطنية الخميجية , ط القانكفك 
َُِٔ. 

السف في دكؿ مجمس التعاكف ,سمسمة الدراسات ية لمكبار القانكنيكسؼ إلياس ,الحماية  -ِٗ
 َُِِ, البحريف ,  ٗٔاالجتماعية .العدد 

 
 الجامعية  الرسائل و األطاريح – لثاثا

 رسائل الماجستير  -
الجزائرم , رسالة  القانكفبك باصير احمد , قميؿ سامي , حماية االشخاص المسنيف في  - ُ

الخاص  , كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية , جامعة محمد الصديؽ بف يحيى   القانكفماجستير في 
 . َُِٖ,  الجزائر , 
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بف زيف فاطمة زىرة  , التكفؿ الصحي باألشخاص المسنيف  , رسالة ماجستير,  كمية الحقكؽ  -ِ
 . َُِٖكالعمـك السياسية , جامعة عبد الحميد بف باديس , 

 في حماية الحقكؽ كالحريات , اإلنسافحميد طارش ساجت , سمطة المفكضية العميا لحقكؽ  -ّ
 . َُِٗ,الجامعة المستنصرية ,  القانكفرسالة ماجستير , كمية 

, رسالة ماجستير ,  كمية الحقكؽ كالعمكـ  اإلنسافات الدكلية لحقكؽ الضمانشارؼ تكمية,  -ْ
 . َُِٓ, الجزائر , السياسية ,جامعة محمد خيضر

دكر كسائؿ اإلعلـ كاالتصاؿ الجديدة في التغييػر الػسياسي, رسالة شيماء بمكنيس ,  -ٓ
 . َُِٓ, , الجزائرماجستير, كمية الحقػكؽ كالعمػـك السياسية, جامعة العربي بف ميدم

الكضعية كالشريعة  القانكفحماية حقكؽ المرأة بيف  عاشكر شكيب , بك بقار جلؿ ,  -ٔ
جامعة الجللي بك نعامة  ,كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية  لة ماجستير ,اإلسلمية  , رسا

 . َُِٔ,    ةانمميبخميس 
ثره في العقاب , رسالة ماجستير, كمية  افسميمعبد الرحمف  -ٕ ,جامعة  القانكفعبيد , السف كا 

 . ُْٗٗبغداد , 
في ظؿ العكلمة  , رسالة ماجستير ,  اإلنسافالدكلي لحقكؽ  القانكف عماد خميؿ إبراىيـ ,  -ٖ

 . ََِْ, جامعة بغداد ,  القانكفكمية 
,  اإلنسافالدكلي لحقكؽ  القانكففي  اإلنساف, آليات حماية حقكؽ افنشك كاـر  محمكد حسيف  -ٗ

 . َُُِرسالة ماجستير ,  كمية  الحقكؽ, جامعة األزىر ,
رسالة  في إطار ميثاؽ األمـ المتحدة ,  اإلنسافحماية حقكؽ  محمد كلد اعؿ سالـ ,  -َُ

 . ََِِماجستير , كمية الحقكؽ , جامعة الجزائر , 
مركج ىادم الجزائرم , الحقكؽ المدنية كالسياسية كمكقؼ الدساتير العراقية منيا,  رسالة  -ُُ

 . ََِْ, جامعة بغداد ,  القانكفماجستير ,   كمية 
سنيف في الفقو اإلسلمي كالتشريع الجزائرم , مسعكد نسيـ , خلؿ عبد الحميد , حماية الم -ُِ

 . َُِٖرسالة ماجستير ,  كمية الحقكؽ كالسياسة  , الجزائر , 
بعض مظاىر العنؼ لمناؿ القيسي , العنؼ ضد المسنيف في القدس الشرقية كصؼ كتفسير  -ُّ

 .ََِٔ, جامعة بيرزيت,  فمسطيف ,  فسيـ , رسالة ماجستيرأننظر المسنيف  ةكجيمف 
 

 أطاريح الدكتوراه -
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اطركحة دكتكراه , كمية   , في المياه اإلنسافالحماية الدكلية لحؽ  بيداء عمي كلي عمي , -ُ
 . ََِِجامعة بابؿ , , القانكف

 المجالت  -رابعا
 ياتانكالمسالعراؽ دكليا تجاه المسنيف , مجمة ال راؾ لمفمسفة   تاماالتز ساـ قاسـ حاجـ , أن    -ُ

 .َُِٖ,  َّكالعمـك االجتماعية , بحكث العمـك النفسية كالتربكية , العدد
, مجمة  اإلنسافبرابح السعيد , دكر المنظمات الدكلية غير الحككمية في تعزيز كترقية حقكؽ  -ِ

 .َُِٖعاشكر بالجمفة , الجزائر ,  افزيجامعة  ,  ِٗالتراث , العدد 
الدكلي كالتشريع الجزائرم   القانكفشخاص المسنيف في ية لألالقانكنبف عيسى أحمد ,الحماية    -ّ

 . َُِٔ, ٔ, مجمة المستنصرية لمدراسات العربية كالدكلية  , العدد 
,  مجمة اإلنسافجبار محمد ميدم , حماية كبار السف في ضكء المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ  -ْ

 . َُِِ,  الىدي, العدد االكؿ , جامعة  َُية كالسياسية , المجمد القانكنالعمـك 
" ىيكمف رايتس  اإلنسافسامية بف يحيى , المنظمات الدكلية غير الحككمية في مجاؿ حقكؽ  -ٓ

 . َُِٕمكذجا , المركز الديمقراطي العربي , الجزائر , أنككتش " 
, رعاية المسنيف في الشريعة االسلمية كالتشريعات الدكلية , المجمة  ينالكيلسرل زيد   -ٔ

 . َُِٔ, العدد االكؿ ,  ُِاالردنية في الدراسات االسلمية , المجمد 
لمعمـك  القانكف, مجمة كمية   ية لمعماؿ كبار السف القانكنرشيد االلكسي , الحماية  افنعمصبا   -ٕ

 . ََِِ,   ّّعدد , ال ٗية كالسياسية, المجمد القانكن
 القانكفعبد القادر محمكد محمد األقرع , حقكؽ كبار السف كآليات حمايتيا في ضكء قكاعد   -ٖ

 . ََِِية , القانكنية مجمة متخصصة في الدراسات كالبحكث القانكنالدكلي , المجمة 
 كالقيكد اإلنساف لحقكؽ الدكلية الحماية مفيـك, العبيدم طو ددؤ س,  العنزم الحسف عبد علء -ٗ

 ,( ِ) العدد  ( ,ٔالمجمد), كالسياسية يةالقانكن  لمعمكـ الحمى المحقؽ مجمة  , تكاجييا التي
 . َُِْ ,عراؽال
, القيـ الحضارية في رعاية المسنيف في ضكء التشريع اإلسلمي كالمكاثيؽ  ـانغعمي  -َُ

 . َُِٕ, جامعة بآتنا , الجزائر, ٔالدكلية , مجمة تاريخ العمكـ  , العدد 
 القانكف, مجمة ( دراسة مقارنة)ية لحقكؽ المسنيف القانكنلحماية عمرك طو بدكم محمد , ا  -ُُ

 . َُِٖ, جامعة القاىرة , مصر ,  ُٗادية , العدد ية كاالقتصالقانكنكاالقتصاد لمبحكث 
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العراؽ عضكيتو في  اففقدفلح عبد الحسف عبد أيكب الفتلكم , األثار المترتبة عمى   -ُِ
( ,  مجمة رسالة الحقكؽ , السنة الثالثة عشر َُِِ-َُِٗدكرة ) اإلنسافمجمس حقكؽ 

 . َُِِ, الثاني,العدد 
كالحريات  اإلنسافمجمة حقكؽ  السف دراسة مقارنة , , حماية حقكؽ كبار   لك كاؿ مريـ  -ُّ

 . َُِِ, ّ,  العدد ٔالعامة ,  المجمد 
دراسة في  اإلنسافحقكؽ  تياكاتاننايؼ أحمد ضاحي الشمرم , المسؤكلية الدكلية عف  -ُْ

, العدد  ُية كالسياسية , المجمد القانكنبار لمعمـك نالدكلي , مجمة جامعة األ القانكفإطار 
 . ََُِاألكؿ , 

االقتصادية كاالجتماعية في الشريعة االسلمية كالمكاثيؽ  اإلنسافنجـ عبكد ميدم , حقكؽ   -ُٓ
المجمد االجتماعي نمكذجا , مجمة جامعة تكريت لمحقكؽ ,  الضمافالدكلية حؽ العمؿ كحؽ 

 . َُِٖ, العراؽ , ُ,ج ّالعدد,  ِ
, مجمة كمية التربية ٕٓ, العدد  ىيفاء محمد الزيدم , رعاية المسنيف في التشريع االسلمي -ُٔ

 . َُِِابف الرشد , جامعة بغداد , -
الدكلي , مجمة جامعة تكريت  القانكففي الصحة في  اإلنسافعبد الكريـ حمكد , حؽ  كاثؽ  -ُٕ

 . َُِٓ,  ِٔية , العدد القانكنلمعمـك 
,  فاإلنساكساـ نعمت ابراىيـ , دكر المنظمات الدكلية غير الحككمية في مجاؿ حقكؽ  -ُٖ

 . ََِٗ,  ٓ, العدد ُٔية , المجمد اإلنسانمجمة جامعة تكريت لمعمـك 
 الدولية واالعالنات المواثيق  –  خامسا

 االتفاقيات الدولية -  

 .ُْٔٗدستكر منظمة الصحة العالمية لعاـ  -ُ
 . َُٓٗلعاـ  اإلنسافتفاقية االكربية لحقكؽ اال -ِ
 . َُٓٗلعاـ  اإلنساف( الممحؽ باالتفاقية االكربية لحقكؽ ُُالبركتكككؿ رقـ ) -ّ
 . ُِٓٗ( لعاـ َُِاتفاقية العمؿ الدكلية الرقـ ) -ْ
 .  ُٓٔٗاالتفاقية الدكلية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التميز العنصرم عاـ  -ٓ
 .ُٔٔٗ لعاـ كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية لمحقكؽ الدكلي العيد -ٔ
 .ُٔٔٗالدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية لعاـ العيد  -ٕ
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 كاالجتماعية االقتصادية بالحقكؽ الخاص الدكلي بالعيد الممحؽ االختيارم البركتكككؿ -ٖ
 .ُٔٔٗ لعاـ كالثقافية

 . ُٕٔٗتاميف  العجز كالكفاة )الكرثة( لعاـ  أفبش ُِٖاتفاقية العمؿ الدكلية رقـ  -ٗ
 . ُٗٔٗلعاـ  اإلنسافاالتفاقية االمريكية لحقكؽ  -َُ
 .ُٕٔٗ( لعاـ ُِٖاتفاقية العمؿ رقـ ) -ُُ
 . ُٕٗٗة لعاـ أعمى جميع اشكاؿ التمييز ضد المر اتفاقية القضاء  -ُِ
 ُُٖٗ لعاـ كالشعكب اإلنساف لحقكؽ األفريقي الميثاؽ -ُّ
أك  يةانسإناللاتفاقية مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك  -ُْ

 . ُْٖٗالميينة لعاـ
 .َُٗٗلعاـ  أسرىـ كأفراد المياجريف العماؿ جميع حقكؽ لحماية الدكلية االتفاقية -ُٓ

 )المعدؿ( . ُٔٗٗميثاؽ االجتماع األكركبي لعاـ  -ُٔ

 .ُٕٗٗالبركتكككؿ الخاص في الميثاؽ األفريقي لعاـ  -ُٕ
 . ََِْ لعاـ اإلنساف لحقكؽ العربي الميثاؽ -ُٖ
 . ََِٔلعاـ  اإلعاقةاتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم  -ُٗ
 الخاص َُِْ لعاـ اإلنساف لحقكؽ األفريقي الميثاؽ الممحؽ األكؿ البركتكككؿ مشركع -َِ

 .بالمسنيف
 . َُِٓلكبار السف  لعاـ  اإلنسافاالتفاقية االمريكية لحقكؽ  -ُِ

 ات الدوليةاإلعالن -
 .ُْٖٗلعاـ  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعلف -ُ
 . ُِٗٗكبار السف لعاـ  أفالعالمي بش اإلعلف -ِ
 ََِِاإلعلف السياسي المرفؽ مع خطة عمؿ مدريد لمشيخكخة لعاـ  -ّ

 وثائق أخرى -

 .َُٖٗ( لعاـ ُِٔتكصية منظمة العمؿ الدكلية رقـ)  -ُ
 . ُِٖٗخطة فينا الدكلية لمشيخكخة لعاـ -ِ
 . ََِِخطة مدريد الدكلية لمشيخكخة لعاـ -ّ
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 . َُِٔاالستراتيجية العربية لكبار السف لعاـ -ْ

 الدساتير –خامسا 
 .ُِٓٗ لعاـ العراقي ياألساس القانكف -ُ
 .ُٖٓٗ لعاـ المؤقت الدستكر -ِ
 .ُّٔٗ لعاـ المؤقت الدستكر -ّ
 .ُْٔٗ لسنة المؤقت الدستكر كفناق -ْ
 .َُٕٗ لعاـ المؤقت الدستكر -ٓ
 .ََِْ لعاـ تقاليةناال لممرحمة العراقية الدكلة إدارة كفناق -ٔ
 . ََِٓالدستكر العراقي لعاـ  -ٕ

  القوانين  -سادسا
 العراقية  القوانين  -
 .ُُٓٗلسنة  َْالمدني العراقي رقـ  القانكف -ُ
 )المعدؿ(.ُٗٔٗلسنة  ُُُكف العقكبات رقـ ناق -ِ
 لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصرماالتفاقية  الدكلية  إلىالعراؽ   ضماـانكف  ناق -ّ

 بتاريخ( ُٕٕٔ) العدد العراقية الكقائع جريدةفي المنشكر  ُٗٔٗ( في عاـ ُّٓرقـ )كف نابق
ُٗٔٗ . 

 )المعدؿ( .ُُٕٗلسنة  ّٗاالجتماعي لمعماؿ رقـ  الضمافكف التقاعد ك ناق -ْ
 . َُٖٗلسنة  ُِٔكف الرعاية االجتماعية رقـ ناق -ٓ
 )المعدؿ( . ُٖٓٗ( لسنة ْدكر رعاية المسنيف رقـ ) نظاـ   -ٔ
 )المعدؿ( .ُٗٓٗلسنة  ُٖٖاالحكاؿ الشخصية رقـ  كفناق  -ٕ
المنشكر  ُٖٔٗ( لعاـ ٔٔ) رقـ كفنابق اتفاقية منع التمييز ضد المرأة إلىلعراؽ ا ضماـانقانكف  -ٖ

 . ُٖٔٗ بتاريخ ( ّْْٔالعدد )الكقائع العراقية في جريدة 
المنشكر في  ََِٖ( لسنة َّ)كف رقـ نااتفاقية مناىضة التعذيب بق إلىالعراؽ  اـضمانقانكف  -ٗ

 .ََِٗبتاريخ ( ُِْٗجريدة الكقائع العراقية رقـ)
 . ََِٖلسنة  ّٓالعراقي رقـ  اإلنسافكف المفكضية العميا لحقكؽ ناق -َُ
 . ََُِ( لسنة ُِكف المنظمات غير الحككمية العراقي رقـ )انق -ُُ
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المنشكر في  َُِِ ( لسنةُٔكف رقـ )نابق اإلعاقةاتفاقية ذكم  إلىالعراؽ  ضماـانقانكف  -ُِ
 .َُِِ( بتاريخ ِْٕٓجريدة الكقائع العراقية في العدد)

 َُِِ( لسنة ِٕكف رقـ )ناقب اإلنسافالعربي لحقكؽ الميثاؽ  إلىالعراؽ  اـضمقانكف ان -ُّ
 .َُِِ( بتاريخ ِْْٗاقية العدد)في جريدة الكقائع العر  المنشكر

 )المعدؿ( . َُِْلعاـ  ٗكف التقاعد المكحد رقـ ناق  -ُْ
 . َُِْلسنة  ُُكف الحماية االجتماعية رقـ ناق -ُٓ
 العربية واالجنبية  القوانين -
 . ََِٕلسنة  ُُرقـ  الككيتي  القانكف -ُ
 حماية االشخاص المسنيف في الجزائر . ََُِديسمبر  ِٗلعاـ  ُِ-َُكف انق -ِ

 وثائق االمم المتحدة -سابعا
 القرارات –4    
,  ُُٗٗالدكرة السابعة كاالربعكف ,  ,األمـ المتحدة ,الجمعية العامة  , قرار الجمعية العامة   -ُ

 . ّّٗ/ْٕ/Aالكثيقة 
االمـ المتحدة ,المجمس االقتصادم كاالجتماعي ,استراتيجية العمؿ الدكلية لمشيخكخة , الدكرة  -ِ

 . ٗ.E/CN.ٓ/ََُِ/PC/L, الكثيقة  ََُِفة ,أناالكلى المست
ة لمشيخكخة , الدكرة الخامسة الثانيالمتحدة , الجمعية العامة , متابعة الجمعية العالمية االمـ  -ّ

 . ُِٖ/ٓٔ/A/RES, الكثيقة  َُُِكالستكف , 
 . REC/ ٓٔ/َُِِ, الكثيقة  َُِِمنظمة الصحة العالمية , الدكرة الخامسة كالستكف ,  -ْ
ة الممطفة كعنصر مف عناصر منظمة الصحة العالمية , المجمس التنفيذم , تعزيز الرعاي -ٓ

 .  ُّ/ٕٔ/Aالكثيقة  , َُِّالعلج المتكامؿ طيمة العمر, الدكرة الرابعة كثلثكف , 
,  َُِّاالمـ المتحدة , الجمعية العامة , قرارات الجمعية العامة , الدكرة السابعة كالستكف , -ٔ

 . ُّٗ/ٕٔ/A/RESالكثيقة 
)حقكؽ المسنيف ( , الدكرة  اإلنسافاالمـ المتحدة , الجمعية العامة , قرارات مجمس حقكؽ  -ٕ

 . َِ/ِْ/A/HRC/RES, الكثيقة  َُِّالرابعة كالعشركف,
ة لمشيخكخة , الدكرة التاسعة ك الثانياألمـ المتحدة , الجمعية العامة , متابعة الجمعية العالمية  -ٖ

 . ُْٔ/ٗٔ/A/RES, الكثيقة َُِٓالستكف , 
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ة الثاني, الدكرة  اإلنسافاالمـ المتحدة , الجمعية العامة , تنفيذ الصككؾ المتعمقة بحقكؽ  -ٗ
 . ُ/ِٕ/Aْْ, الكثيقة  َُِٕكالسبعكف , 

ة لمشيخكخة , الدكرة الثالثة الثانياألمـ المتحدة , الجمعية العامة , متابعة الجمعية العالمية  -َُ
 . ُْ/ّٕ/A/RESّ, الكثيقة  َُِٖكالسبعكف , 

ة لمشيخكخة , الدكرة الرابعة الثانياألمـ المتحدة , الجمعية العامة , متابعة الجمعية العالمية  -ُُ
 . ُِٓ/ْٕ/A, الكثيقة  َُِٗكالسبعكف , 

ة لمشيخكخة , الدكرة الخامسة الثانياألمـ المتحدة , الجمعية العامة  , متابعة الجمعية العالمية  -ُِ
 . ُِٓ/ٕٓ/A/RES, الكثيقة  ََِِكالسبعكف , 

ة  الثانياالمـ المتحدة ,الجمعية العامة , متابعة السنة الدكلية لكبار السف الجمعية العالمية  -ُّ
   . ُِٖ/ٕٓ/ A, الكثيقة ََِِلمشيخكخة, الدكرة الخامسة كالسبعكف , 

لممسنات : التقاطع بيف الشيخكخة كنكع الجنس  اإلنسافاالمـ المتحدة , الجمعية العامة, حقكؽ  -ُْ
 . ُٕٓ/ٕٔ/A, الكثيقة   َِِِلدكرة السادسة كالسبعكف , , ا

الدكلي فيما  القانكفالمعيارية بمكجب  تاماكااللتز االمـ المتحدة ,الجمعية العامة, المعايير  -ُٓ
لكبار السف , الدكرة التاسعة كاالربعكف , الكثيقة  اإلنسافيتعمؽ بتعزيز كحماية حقكؽ 

A/HRC/ْٗ/َٕ . 
 الجمعية العامة , الفريؽ العامؿ المفتكح العضكية المعني بالشيخكخة )مساىمةاالمـ المتحدة ,  -ُٔ

, الكثيقة  َِِِة عشرة , الثاني, الدكرة  مية المستدامة(نكبار السف في الت
A/AC.ِٕٖ/َِِِ/CRP.ّ . 

ة لمشيخكخة , الدكرة السادسة الثانيألمـ المتحدة , الجمعية العامة  , متابعة الجمعية العالمية  -ُٕ
 . ُّٖ/ٕٔ/A/RES, الكثيقة  َِِِكالسبعكف , 

 التعميقات العامة -2
( , الدكرة ْلحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية , التعميؽ العاـ رقـ )المجنة المعنية با -ُ

 . ِّ/ُِٗٗ/E,الكثيقة  ُُٗٗالسادسة ,
( , ٔية كالثقافية لكبار السف , التعميؽ العاـ رقـ)المجنة المعنية بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماع -ِ

 .ِِ/ُٔٗٗ/E, الكثيقة  ُٓٗٗ, الدكرة الثالثة عشر ,
 الضماف( الحؽ في ُٗالمجنة المعنية بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية , تعميؽ العاـ رقـ )  -ّ

 . ُٗ/E/C.ُِ/GC, الكثيقة  ََِٕاالجتماعي ,الدكرة التاسعة كالثلثكف , 
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كالفقر  اإلنسافاألمـ المتحدة  ,الجمعية العامة , تقرير الخبيرة المستقمة المعنية بمسألة حقكؽ  -ُ
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 . ُ/َُِِ/ِٖٕ.A/AC, الكثيقةَُِِدكرة العمؿ الثالثة , 

األمـ المتحدة , الجمعية العامة , تقرير الخبيرة المستقمة المعنية بمسالة تمتع المسنيف بجميع  -ْ
 .ْٔ/ِٕ/A/HRC, الكثيقة  َُِْركزا ككرنفمد , الدكرة السابعة كالعشريف ,  اإلنسافحقكؽ 

يع مـ المتحدة  , الجمعية العامة  , تقرير الخبيرة المستقمة المعنية بتمتع المسنيف بجماأل -ٓ
 . ّْ/َّ/A/HRC, الكثيقة   َُِٓركزا ككرنفيمد , الدكرة الثلثكف ,  اإلنسافحقكؽ 

مـ المتحدة السامية لحقكؽ لعامة , التقرير السنكم لمفكض األمـ المتحدة ,الجمعية ااأل -ٔ
 . ِّ/ُْ/A, الكثيقة َُِٗ, الدكرة الحادية كاالربعكف ,  اإلنساف

مـ المتحدة , الجمعية العامة , تقرير الخبيرة المستقمة المعنية بتمتع كبار السف بجميع األ -ٕ
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  اإلحصاءات -ثامنا
كاالحتياجات الخاصة ,إحصاءات  ذكم  اإلعاقةكزارة العمؿ كالشؤكف االجتماعية , دائرة ذكم  -ُ

 . ََِِكاالحتياجات الخاصة كشبكة الحماية االجتماعية في العراؽ لسنة  اإلعاقة
كالقكل العاممة ,  افالسككزارة التخطيط , الجياز المركزم لإلحصاء , مديرية احصاءات  -ِ

 . َُِِالعراؽ لعاـ  افسكتقديرات 
 قضايا المحكمة  -تاسعا
القادسية , محكمة تحقيؽ مة استئناؼ جميكرية العراؽ , مجمس القضاء االعمى , رئاسة محك  -ُ

 . َُِِ/ٗ/ُٔتاريخ القرار البدير, 
 َُِِ/ـ/َُّْرقـ الدعكل  جميكرية العراؽ , مجمس الدكلة ,محكمة قضاء المكظفيف ,   -ِ

 .َُِِ/ُِ/ُٗ, بتاريخ ,  َُِِ/ُْٕٓ,رقـ القرار 
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Abstract 

              In this thesis, we discussed the international protection for the 
elderly and we took Iraq as a model by studying the legal framework for 
global, regional and national international protection and working to 
identify the shortcomings and trying to find ways to treat them 
considering that the issue of the elderly has become international and 
what it contains from multiple aspects in terms of human, social and 
health  It had a great impact on all countries in the world and despite 
being considered one of the most vulnerable groups in society, 
international conventions in general did not provide adequate protection 
for them and made their protection similar to other individuals and did 
not take into account the problems they suffer at all times and with the 
increase in the noticeable numbers in the world and the absence of  A 
binding international agreement for their rights and the recommendations 
and action plans that were issued that do not have a mandatory status, 
and that the situation in the world will worsen, as it is on the verge of an 
aging population significantly. 

              Based on the foregoing, we discussed in this research the 
protection of the elderly within the scope of international human rights 
law, starting with the introduction and then three chapters. The first 
chapter included a study of the conceptual framework for the elderly in 
terms of their definition, their most important characteristics and some of 
the forms of abuse and motives for their protection. As for the second 
chapter, we discussed the legal basis for protecting the rights of the 
elderly people at the global, regional and national levels. Finally, we 
discussed in the third chapter the oversight and monitoring bodies for 
their rights, including global, regional and national protection 
mechanisms. The research ends with a conclusion that includes the 
most important conclusions that have been reached and proposals. 
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