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جملس حقوق اإلنسان
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البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  26أيلول/سبتمرب 2019
 -12/42حقوق اإلنسان لكبار السن
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،
وإذ يسرتشددد أي ددا ابإلع د ن الملدداملو قددوق اإلنسددان ،والمل ددد الدددو ا ددا اب قددوق
االقتصدداديو واالجتماعيددو والثقاويددو ،والمل ددد الدددو ا ددا اب قددوق املدنيددو والسياسدديو ،وا اقيددو
الق اء علد ييدأ أشد ال التمييد ملدد املداأة ،وا اقيدو حقدوق األشدإلا ذو اإلعاقدو ،و دا
من ص وك حقوق اإلنسان ذات الصلو،
وإذ يؤكد من جديد إع ن وباانمج عمل ويينا،
وإذ ي د ددأ ا اعتب د ددا اإلعد د د ن السياس د ددو ود د ددو عم د ددل مد ي د ددد الدولي د ددو للش د دديإلودو
لملام  ،٢٠٠٢وسائا قاا ات اجلممليو الملامو ذات الصلو،
وإذ يش إىل قاا اجلممليو الملامدو  ،١٦٤/٧٠املدؤ  ١٧كدانون األول/ديسدمرب ٢٠١٥
بش د ن التددداب الااميددو إىل مل ي د و ايددو حقددوق اإلنسددان ل بددا السددن وك داامت م ،وق داا ات جملددس
حق ددوق اإلنس ددان  ،٢3/٢١امل ددؤ  ٢٨أيلول/س ددبتمرب  ،٢٠١٢و ،٢٠/٢٤امل ددؤ  ٢٧أيل ددول/
سبتمرب  ٢٠١3و ،٥/33املؤ  ٢٩أيلول/سبتمرب  ٢٠١٦بش ن حقوق اإلنسان ل با السن،
وإذ يش د أي ددا إىل قاا ي د  ١/٥بش د ن بندداء مؤسسددات جملددس حقددوق اإلنسددان و٢/٥
بش د د ن مدوند ددو قواعد ددد السد ددلوك ألصد ددحاال الد ددوال ت ا إطد ددا اإلج د دااءات ا اصد ددو للم لد ددس،
املددؤ دن  ١٨ح ياان/يونيد  ،٢٠٠٧وإذ يؤكددد أن صدداحو الواليددو يددو أن يددؤد واجبا د ووقددا
هلذين القاا ين وماوقاهتما،
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وإذ يسلم أبمهيو واليو ا ب ة املستقلو اململنيو بتمتأ كبا السن جبميأ حقوق اإلنسدان ا
التوعيو حبقوق كبا السن ،وإذ حييط علما مأ التقدديا بتقايدا ا بد ة املسدتقلو( )١وال ايد الملامدل
امل تدو المل دويو اململدل ابلشدديإلودو( )٢امل تدو ابال ع دويت أمدام ييددأ الددول األع داء ا األمددم
املتحدة ،هبدف مل ي ايو حقوق اإلنسان ل با السن،
وإذ يملددرتف ابجل ددود الددذ بددذهلا الدددول لتحديددد أو ددل السددبل لتمل ي د ايددو حقددوق اإلنسددان
ل با السدن ،وإذ يااعدو خمتلد املقرتحدات الدذ قتددمإ ا إطدا ال ايد الملامدل امل تدو المل دويو اململدل
ابلشيإلودو ،مبا ا ذلك إم انيو وملأ صك قانوين متملدد األطااف بش ن حقوق كبا السن،
 -١ياحو مبا امل لملإ ب ا ب ة املستقلو اململنيدو بتمتدأ كبدا السدن جبميدأ حقدوق
اإلنسان من عمل؛
 -٢يق ددا متدي ددد والي ددو ا بد د ة املس ددتقلو اململني ددو بتمت ددأ كب ددا الس ددن جبمي ددأ حق ددوق
اإلنسان ملدة ث ث سنوات ووقا للشاوط الذ حدد ا جملس حقوق اإلنسان ا قاا ٥/33؛
 -3ي لو إىل ييأ ا ومات أن تملاون مأ ا ب ة املستقلو ،ويددعو ا إىل ويدد
امل ل ابلواليو جبميأ اململلومات ال زمو املتمللقو ابلواليو؛
 -٤ي لو إىل ا بد ة املسدتقلو أن قددم قدا يا منت مدو إىل جملدس حقدوق اإلنسدان
وإىل اجلممليو الملامو ،ووقا لربانمج عمل كل من ما؛
 -٥ي لددو أي ددا إىل ا ب د ة املسددتقلو أن ملمددل ا إطددا نسددي وثي د  ،مددأ دداد
االزدواجيو ال او يو ،مأ ال اي الملامدل امل تدو المل دويو اململدل ابلشديإلودو ،بسدبل مدن بين دا
املشاكو ا دو السنويو؛
 -٦يشد د أ يي ددأ اجل ددات اململني ددو ،مب ددا وي ددا وك دداالت األم ددم املتح دددة وص ددناديق ا
وبااجم ا ،وآليات حقوق اإلنسان ،واملؤسسدات الوطنيدو قدوق اإلنسدان ،واعتمدأ املددين ،ويددعو
الق دداا ا ددا  ،واجل ددات املالددو ،والوكدداالت اإلاائيددو ،إىل التملدداون ال امددل مددأ ا ب د ة املسددتقلو
لتم ن صاحبو الواليو من الوواء ابلواليو املنوطو هبا؛
 -٧ي لددو إىل األمددن الملددام أن يل ددإ انتبددا ال ايد الملامددل امل تددو المل ددويو اململددل
ابلشدديإلودو واجلممليددو الملامددو إىل قددا يا ا ب د ة املسددتقلو ،ووقددا لل قددا ن  ١و 3مددن ق داا اجلممليددو
الملامو  ،١3٩/٦٧املؤ  ٢٠كانون األول/ديسمرب ٢٠١٢؛
 -٨ي لدو إىل األمدن الملدام وم وملدو األمدم املتحددة قدوق اإلنسدان أن يقددما إىل
ا ب ة املستقلو ييأ املوا د البشايو ،والتقنيو ،واملاليو ال زمو ل مل ا بواليت ا عل لو وملال؛
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]اعتمد بدون

يقا أن يبقو املس لو قيد ن ا .
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اجللسو 3٩
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