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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

   بشأن املسنات ومحاية حقوقهن اإلنسانية٢٧التوصية العامة رقم     

  مقدمة    
، إذ  ")باللجنة"املشار إليها فيما بعد     (ة  إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأ         -١

يساورها القلق إزاء ما تتعرض له املسنات من متييز متعدد األشكال وإزاء عدم تناول تقارير                
الدول األطراف حلقوق املسنات بصورة منهجية، قررت يف دورهتا الثانية واألربعني املعقودة            

 ٢١ باملادة   ، عمالً ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين تشرين   ٧أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢٠يف الفترة من    
، أن ")باالتفاقية" املشار إليها فيما بعد   (من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          

  .تعتمد توصية عامة بشأن املسنات ومحاية حقوقهن اإلنسانية
اقيـة  ، بـأن االتف   ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٥ املؤرخ   ثالثاً/٢٦وسلّمت اللجنة يف مقررها       -٢

 وتقر أيضاً . )١("أداة هامة يف معاجلة املسألة احملددة حلقوق اإلنسان اخلاصة باملسنات         "تشكل  
بأن ) التدابري اخلاصة املؤقتة  ( من االتفاقية    ٤ من املادة    ١ بشأن الفقرة    ٢٥التوصية العامة رقم    

ت اللجنة بوجـه    وأقر.  متعدد اجلوانب  السن أحد العوامل اليت قد تعاين النساء بسببها متييزاً        
خاص باحلاجة إىل بيانات إحصائية مصنفة حسب السن واجلنس كي يتسىن تقيـيم حالـة               

  . املسنات على حنو أفضل
وتؤكد اللجنة االلتزامات السابقة جتاه حقوق املـسنات الـواردة يف مجلـة               -٣

، وإعـالن ومنـهاج عمـل       )٢(منها خطة عمل فيينا الدوليـة للـشيخوخة         صكوك
__________ 

، اجلزء األول،   A/57/38 (٣٨سابعة واخلمسون، امللحق رقم     الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ال     انظر     )١(
 ).٤٣٦ إىل ٤٣٠ثالثاً، والفصل السابع، الفقرات من /٢٦الفصل األول، املقرر 

منشورات األمم   (١٩٨٢أغسطس  / آب ٦-يوليه  / متوز ٢٦تقرير اجلمعية العاملية املعنية بالشيخوخة، فيينا،          )٢(
 .لرابع، الفرع ألف، الفصل ا)E.I.16املتحدة، رقم املبيع 
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، )، املرفق٤٦/٩١قرار اجلمعية العامة ( املتحدة املتعلقة بكبار السن      دئ األمم ومبا  ،)٣(بيجني
، وخطة عمـل مدريـد الدوليـة املتعلقـة          )٤(وبرنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية     

، والتعليقان العامان الصادران عـن اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق            )٥(٢٠٠٢بالشيخوخة لعام   
 بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار ٦لثقافية رقم االقتصادية واالجتماعية وا

  ).٢٠٠٨( بشأن احلق يف الضمان االجتماعي ١٩ ، ورقم)١٩٩٥(السن 

  معلومات أساسية    
 ٣٦تشري أرقام األمم املتحدة احلالية إىل أنه على نطاق عاملي سيكون، يف غـضون                 -٤

 ١٥ من عدد األطفال الذين تقل أعمارهم عن         سنة أكرب  ٦٠سنة، عدد من تتجاوز أعمارهم      
 مليار ٢، سيكون عدد كبار السن أكثر من ٢٠٥٠وتشري التقديرات إىل أنه حبلول عام       . سنة

 غري مسبوق لنسبة السكان      يف املائة من سكان العامل، وهو ما يشكل تضاعفاً         ٢٢نسمة، أو   
  . ائة يف امل١١  سنة، والبالغة حاليا٦٠ًالذين تتجاوز أعمارهم 

ويكشف الطابع اجلنساين للشيخوخة اجتاها يشري إىل أن النساء يعّمرن أطول مـن               -٥
.  من املسّننيالرجال وأن عدد املسنات الالئي يعشن وحيدات أكثر من عدد من يعيش وحيداً      

 سنة، فال يوجـد  ٦٠ امرأة ممن تتجاوز أعمارهم     ١٠٠ مقابل كل     رجالً ٨٣ومع أنه يوجد    
وعالوة على ذلك، .  سنة من العمر  ٨٠ امرأة ممن هم فوق      ١٠٠بل كل    مقا  رجالً ٥٩سوى  

 يف  ٨٠تشري إحصاءات إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحـدة إىل أن             
 يف  ٤٨ سنة متزوجون مقارنة بنسبة ال تتجـاوز         ٦٠املائة من الرجال الذين تفوق أعمارهم       

  . )٦(املائة من املسنات
لشيخوخة السكانية غري املسبوقة اليت تعزى إىل حتّسن مستويات العيش ونظم           وهذه ا   -٦

 عن تراجع اخلصوبة وامتداد العمر، ميكن اعتبارهـا مثـرة           الرعاية الصحية األساسية، فضالً   
لنجاح اجلهود اإلمنائية، ونتيجة حسنة يتوقع هلا أن تستمر، جاعلة بذلك من القرن احلـادي               

 بيد أن هذه التغريات السكانية تترتب عليها آثار بالغة يف حقوق            .والعشرين قرن الشيخوخة  
 ومنهجية للتمييز   اإلنسان وُتشدد إحلاح التصدي، عن طريق االتفاقية، وعلى حنو أكثر مشوالً          

  .الذي تعاين منه املسنات
__________ 

منشورات األمم املتحـدة،    ( ١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ١٥- ٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،           )٣(
 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )E.96.IV.13رقم املبيع 

منشورات األمم املتحـدة،    ( ١٩٩٤ سبتمرب/ أيلول ١٣- ٥تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة،          )٤(
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )E.95.XIII.18رقم املبيع 

منشورات األمـم    (،٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٢- ٨اجلمعية العاملية الثانية املعنية بالشيخوخة، مدريد،        تقرير   )٥(
 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )E.02.IV.4املتحدة، رقم املبيع 

 Population Ageing and Development 2009دارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة،إ   )٦(

Chartمتاح يف املوقع التايل ،: http://www.un.org/esa/population/publications/ageing/ageing2009.htm. 
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ومسألة الشيخوخة مسألة تتشاطرها البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على حد             -٧
 ٢٠١٠ يف املائة يف عـام      ٨ من    ويتوقع أن تزيد نسبة كبار السن يف البلدان األقل منواً          .سواء
 ٢٠ يف املائة إىل   ٢٩، بينما ستتراجع نسبة األطفال من       )٧(٢٠٥٠ يف املائة حبلول عام      ٢٠إىل  

 مليـون   ٦٠٠وسيزيد عدد املسنات الالئي يعشن يف املناطق األقل منوا مبقـدار            . )٨(يف املائة 
ويشكل هذا التحول السكاين حتديات     . )٩(٢٠٥٠ و ٢٠١٠خالل الفترة ما بني عامي      نسمة  

وتعد شيخوخة اجملتمع اجتاها ثابتا يف معظم البلدان املتقدمـة النمـو            . كربى للبلدان النامية  
  .وإحدى مساهتا البارزة

فالتنوع بينهن واسع من حيـث التجـارب        . وال تشكل املسّنات جمموعة متجانسة       -٨
ارف والقدرات واملهارات، وإن كانت حالتهن االقتصادية واالجتماعية تتوقف علـى            واملع

. طائفة من العوامل السكانية والسياسية والبيئية والثقافية واالجتماعيـة الفرديـة واألسـرية            
تقدر بثمن قيمة مسامهة املسنات جبملة أدوار يف احلياة العامة واخلاصة منـها كـوهنن                وال

  .ن احمللية ومقاوالت ومربيات ومستشارات ووسيطاتقيادات جملتمعاهت

  املقاصد واألهداف     
تستكشف هذه التوصية العامة املتعلقة باملسنات وتعزيز حقوقهن العالقة بني مـواد              -٩

وحتدد خمتلف أشكال التمييز الذي تعاين منه النساء كلما تقدم هبـن            . االتفاقية والشيخوخة 
مات اليت تتحملها الدول األطراف فيما يتعلق بالعيش بكرامة يف          العمر، وُتبّين مضامني االلتزا   

مرحلة الشيخوخة وحقوق املسنات، وتتضمن توصيات يف جمال السياسة العامـة موجهـة             
لتعميم مراعاة االستجابة لشواغل املسنات يف االستراتيجيات الوطنية واملبـادرات اإلمنائيـة            

 من املشاركة الكاملة يف اجملتمع دون متييز وعلـى    واإلجراءات اإلجيابية كيما تتمكن املسنات    
  . قدم املساواة مع الرجال

 توجيهات للدول األطراف بشأن إدراج حالة املسنات يف         وتقدم التوصية العامة أيضاً     -١٠
وال ميكن أن يتحقق القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد   . تقاريرها املتعلقة بتنفيذ االتفاقية   

يق االحترام واحلماية الكاملني لكرامتهن وحلقهن يف السالمة الشخـصية          املسنات إال عن طر   
  .وتقرير املصري

  جماالت انشغال حمددة    
 بسواء من التمييز كلما تقدم هبم العمر، فإن         لئن كان الرجال والنساء يعانون سواءً       -١١

 حيـاهتن   ذلك أن وقْع التفاوت اجلنساين طوال     . املسنات خيضن جتربة خمتلفة مع الشيخوخة     
__________ 

 .املرجع نفسه   )٧(

 :World Population Prospectsمم املتحدة، شعبة السكان، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لأل   )٨(

The 2008 Revision Population Database, http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=1. 

 .املرجع نفسه   )٩(
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 وكـثرياً .  ما يكون أساسه مواضعات ثقافية واجتماعية متجذرة       يتفاقم يف سن الكرب وغالباً    
 للحيف يف توزيع املوارد وسـوء املعاملـة         نتاجاًيكون التمييز الذي تتعرض له املسنات        ما

  .واإلمهال وحمدودية فرص احلصول على اخلدمات األساسية
 باختالف الظروف    كبرياً  احملددة ضد املسنات تبايناً    وميكن أن تتباين أشكال التمييز      -١٢

 ملدى تكـافؤ الفـرص       االقتصادية واختالف البيئات االجتماعية الثقافية، تبعاً      -االجتماعية  
ويطـرح  . واخليارات فيما يتعلق بالتعليم، والعمالة، والصحة، واحلياتني األسرية واخلاصـة         

فتقاُر إىل مهـارات االتـصاالت وإىل فـرص         مشاكل للمسنات، يف العديد من البلدان، اال      
. ، وكذا الوحدانية والعزلـة    تعلى اخلدمات االجتماعية واإلنترن   احلصول على سكن الئق و    

 ما تعاين املسنات الالئي يعشن يف املناطق الريفية أو يف األحياء احلضرية الفقرية مـن                وكثرياً
واحلصول على الرعاية الـصحية     نقص حاد يف املوارد األساسية للكفاف ويف تأمني الدخل          

  .ومعرفة ماهلن من استحقاقات وحقوق والتمتع هبا
 ما يكون التمييز الذي تعاين منه املسنات متعدد األبعاد، حيث ينضاف عامل             وكثرياً  -١٣

السن إىل أشكال التمييز األخرى القائمة على نوع اجلـنس واألصـل العرقـي واإلعاقـة                
 واهلوية اجلنسانية ووضع املهاجر واحلالة االجتماعية واألسرية        ومستويات الفقر وامليل اجلنسي   

واملسنات من أبناء األقليـات أو اجملموعـات العرقيـة          . واملستوى التعليمي وأسس أخرى   
 ما يعانني درجـة غـري        أو عدميي اجلنسية كثرياً    الشعوب األصلية أو من املشردين داخلياً      أو

  .متناسبة من التمييز
املسنات يعانني من اإلمهال حيثما مل يعدن يعتربن مفيدات يف أدوارهـن       والكثري من     -١٤

ويتفاقم التمييز بسبب الترمل    . اإلنتاجية أو اإلجنابية، وأصبح ينظر إليهن كعبء على أسرهن        
أو الطالق، فيما حيول دون متتع املسنات بكامل حقوقهن اإلنسانية انعداُم أو قلـة فـرص                

لصحية ألمراض وإصابات مثل السكري والسرطان وارتفاع       احلصول على خدمات الرعاية ا    
  . ضغط الدم وأمراض القلب والعدسة الكِدرة وترقق العظام واأللزهامير

والسبيل الوحيد لالرتقاء باملرأة والنهوض هبا بصورة كاملة هو اتباع هنـج شـامل                -١٥
  بالطفولة، ومـروراً   أة بدءاً  ملتطلبات خمتلف مراحل حياة املر      وملبياً لدورة احلياة يكون مراعياً   

 على كل مرحلة عمرية من آثـار يف متتـع           ، وما يترتب  باملراهقة والبلوغ وانتهاء بالكهولة   
. واحلقوق املكرسة يف االتفاقية تسري على كافة مراحل حياة املرأة         . املسنات حبقوق اإلنسان  

 علـى    وقبوالً لدان تساحماً ومع ذلك، ال يزال التمييز القائم على السن يالقي يف الكثري من الب            
املستويات الفردية واملؤسسية والسياساتية، وقليلُُ من البلدان من لديها تشريعات حترم التمييز            

  .على أساس السن
وميكن أن تترتب على الصور النمطية اجلنسانية واملمارسات التقليدية والعرفية آثـار          -١٦

ذوات اإلعاقة منهن، مبا يف ذلك العالقـات      سيما   مؤذية يف مجيع جماالت حياة املسنات، وال      
األسرية، واألدوار اجملتمعية، والصور اليت تكرسها وسائط اإلعالم، ومواقف أرباب العمـل            
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 عـن   ومقدمي الرعاية الصحية واخلدمات األخرى، وقد تفضي إىل العنف اجلسدي، فضالً          
  . االعتداء النفسي واللفظي واملايل

ات للتمييز عن طريق فرض قيـود تعـوق مـشاركتهن يف             ما تتعرض املسن   وكثرياً  -١٧
وعلى سبيل املثال، فإن االفتقار إىل وثائق اهلوية أو وسـائل           . السياسة وعمليات اختاذ القرار   

ويف بعض البلدان، ال ُيسمح للمسنات بتشكيل رابطات . النقل قد متنع املسنات من التصويت  
. ركة فيها لتنظيم محالت ملناصرة حقـوقهن      أو سواها من التجمعات غري احلكومية أو املشا       

 السن اإللزامية للتقاعد أدىن بالنسبة للنساء منه للرجـال، وهـو            وكذلك، فقد تكون أحياناً   
  . قد ينطوي على متييز ضد النساء، مبن فيهن من ميثلن حكوماهتن على الصعيد الدويل ما
 و طالبات اللجوء، فضالً   واملسنات احلائزات على مركز الجئ أو عدميات اجلنسية أ          -١٨

 ما يقاسني التمييـز واإلسـاءة       ، كثرياً عن أولئك العامالت املهاجرات أو املشردات داخلياً      
وقد تعاين املسنات ضحايا التهجري القسري أو انعدام اجلنسية من متالزمة اإلجهاد            . واإلمهال

 وأحيانـاً . أو تعاجلهاالالحق للصدمة، اليت قد ال تتعرف عليها جهات تقدمي الرعاية الصحية          
 من احلصول على الرعاية الـصحية الفتقـارهن         ُتْحرم املسنات الالجئات واملشردات داخلياً    

وقـد  .  عن مرافق الرعاية الصحية    أو بسبب توطينهن بعيداً   /ملركز قانوين أو وثائق قانونية و     
  .  حواجز ثقافية ولغوية تعوق وصوهلن إىل اخلدماتيالقني أيضاً

 غري مربح يف التعلـيم       ما ينظر أرباب العمل إىل املسنات باعتبارهن استثماراً        وغالباً  -١٩
جيـا االتـصاالت    و للمسنات فرص متكافئة لـتعلم تكنول      وال تتاح أيضاً  . والتدريب املهين 

سيما ذوات   والكثري من فقراء املسنات، ال    . العصرية، بل ال تتاح هلن املوارد الالزمة القتنائها       
 يعشن يف مناطق ريفية، ُيحرمن من احلق يف التعليم، وال يتلقني سوى الّنـْزر               اإلعاقة والالئي 

ومن شـأن األميـة األجبديـة       . اليسري من التعليم النظامي أو غري النظامي، إن تلقينه أصالً         
واحلسابية أن تعيق بشدة مشاركة املسنات بصورة كاملة يف احلياة العامة واحلياة الـسياسية              

ّيد بشدة فرص حصوهلن على طائفـة مـن اخلـدمات واالسـتحقاقات       االقتصاد، وتق  ويف
  . واألنشطة الترفيهية

ومثة اجتاه بتدين أجور النساء عن الرجال       .  يف قطاع العمالة الرمسية    والنساء أقل عدداً    -٢٠
وعالوة على ذلك، فإن ما يعانني منه طوال        . مقابل العمل نفسه أو عمل مساو له يف القيمة        

يز جنساين يف العمالة يترتب عليه أثر تراكمي يف سن الكرب، ُيكره املسنات على    حياهتن من متي  
 مع ما للرجال، بل حىت ُيجربهن       التعامل مع مستويات دخل أو معاشات تقاعدية أقل تناسباً        

وتقر اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة         . على البقاء بدون معاش تقاعدي    
 بأنه يتعني يف معظم الدول وضع خمططات غري قائمة على           ١٩ العام رقم    والثقافية يف تعليقها  

االشتراكات، ألن من املستبعد أن يقدر اجلميع على االنتفاع بتغطية عن طريق املخططـات              
مـن  ) ب(٢، بينما تنص الفقرة الفرعيـة       ))ب(٤الفقرة الفرعية   (القائمة على االشتراكات    

 ذوي اإلعاقة على احلماية االجتماعيـة للمـسنات،          من اتفاقية حقوق األشخاص    ٢٨ املادة
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ومبا أن املعاش التقاعدي املستحق يف الكرب عادة مـا يـرتبط            . سيما منهن ذوات اإلعاقة    ال
 ما ينتهي املطاف باملسنات إىل تقاضي معاشات باإليرادات احملصلة خالل احلياة العملية، فغالباً

 تتضرر املسنات بوجه خاص من التمييز علـى         وعالوة على ذلك،  . تقاعدية أقل مما للرجال   
. أساس السن واجلنس، الذي يؤدي إىل اختالفهن عن الرجال يف السن اإللزاميـة للتقاعـد              

 على محاية حق كبار الـسن منـهن يف          وينبغي أن ُتمنح للنساء سن اختيارية للتقاعد حرصاً       
دية، حسب االقتضاء، على    االستمرار يف العمل إن أردن، ولكي يتسىن هلن جتميع منافع تقاع          

ومن احلقائق املعلومة أن الكثري من املسنات يرعْين، بل هن الراعي           . قدم املساواة مع الرجال   
شركاء احلياة احملتـاجني للرعايـة      /، لصغار السن من األطفال وكذا األزواج      الوحيد أحياناً 

ملالية والعاطفية هلذه الرعايـة      ما ُيعترف هلن بالتكلفة ا     ونادراً. الوالدين أو األقارب املسنني    أو
  .غري املأجورة

وال ُيحترم على الدوام حق املسنات يف تقرير املصري والتعبري عن الرضا فيما يتعلـق                 -٢١
وقد تتعرض اخلدمات االجتماعية للمسنات، مبا فيهـا الرعايـة الطويلـة            . بالرعاية الصحية 

ة ميل لـدى دوائـر البحـث        ومث. األجل، لتخفيض غري متناسب عند خفض اإلنفاق العام       
والدراسات األكادميية والسياسات العامة وجهات تقدمي اخلـدمات إىل جتاهـل الظـروف             
الصحية واألمراض البدنية والعقلية املتصلة بفتريت ما بعد سن اليأس وسن اإلجنـاب وتلـك               

وبفـريوس   ما تقدم املعلومات املتعلقة بالصحة اجلنسية        ونادراً. املتصلة بالسن وبنوع اجلنس   
والكـثري مـن   . اإليدز يف شكل مقبول للمسنات وميّسر ومالئم هلـن  /ةنقص املناعة البشري  

املسنات ال ميتلكن أي تأمني صحي خاص أو جيري استبعادهن من خطط التامني املمولة من               
الدولة ألهنن مل يشتركن يف خطة تأمني خالل حياهتن العملية يف القطاع غري النظامي أو ملّـا                 

  . قّدمن الرعاية بدون أجركّن ي
وقد تعوُز املسنات أهليةُ املطالبة باالسـتحقاقات األسـرية إن مل يكـّن أمهـات                 -٢٢
  . وصيات شرعيات لألطفال املوجودين يف رعايتهن أو
وعادة ما تتضمن خطط االئتمانات الصغرية والتمويل اشـتراطات علـى الـسن               -٢٣
وتعجز الكثري مـن املـسنات،      .  من احلصول عليها   خالفها من املعايري اليت متنع املسنات      أو
سيما منهن املالزمات لبيوهتن، عن املشاركة يف األنشطة اجملتمعية الثقافية والترفيهية، وهو             ال

وال ُتولَى، يف الغالب األعم، عناية كافية لتلبيـة         .  يف رفاههن  ما يتركهن يف عزلة ويؤثر سلباً     
اعدة الشخصية والسكن الالئق، مبا فيـه ترتيبـات         احتياجات العيش باستقالل، كنحو املس    
  . اإلسكان املُيّسرة وُمعينات احلركة والتنقل

ويف الكثري من البلدان، تعيش غالبية املسنات يف مناطق ريفية حيث فرص احلـصول        -٢٤
وكثري من املسنات يتلقني    . على اخلدمات أكثر صعوبة عليهن بسبب سنهن ودرجات فقرهن        

. العمال املهاجرين حواالت غري منتظمة أو غري كافية أو ال يتلقينـها أصـالً           من أبنائهن من    
واعتاد الكثري من فقراء املسنات باألرياف على احلرمان، يف حياهتن اليومية، من حقهـن يف               
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وقد ال تتمكن املسنات من تأمني الغذاء املناسب نتيجة لتضافر عوامل           . املاء والغذاء والسكن  
غذية وعدم كفاية دخلهن بسبب التمييز فيما يتصل بالعمالـة والـضمان            منها غالء سعر األ   

وقد يتسبب االفتقار إىل وسـائل النقـل يف منـع    . االجتماعي وفرص احلصول على املوارد   
. املسنات من احلصول على اخلدمات االجتماعية أو املشاركة يف األنشطة اجملتمعية والثقافيـة            

خل املسنات وعدم كفاية السياسات العامة فيما يتعلـق         ورمبا ُيعزى نقص الفرص إىل تدين د      
  . بوسائل النقل العامة امليسورة التكلفة واملتاحة لتلبية احتياجات املسنات

سيما املسنات الالئي يـشهدن   وتترتب على تغري املناخ تأثريات خمتلفة يف النساء، ال    -٢٥
سيولوجية والقدرة البدنية والسن ونـوع     يف مواجهة الكوارث بسبب الفوارق الف       خاصاً غُبناً

اجلنس، عالوة على التقاليد واألدوار االجتماعية وعدم اإلنصاف يف توزيع املعونة واملوارد يف             
وتزيد حمدودية فرص حصوهلن على املوارد ومشاركتهن يف        . ظل املنظومة االجتماعية التراتبية   

  .ناخعمليات اختاذ القرار من هشاشتهن يف مواجهة تغري امل
ومبوجب بعض الشرائع والقوانني العرفية، ال تتمتع النساء بـاحلق يف اإلرث وإدارة               -٢٦

وتربر بعض النظم القانونية هذا األمر من خالل مـنح          . األمالك الزوجية بعد وفاة أزواجهن    
بيـد أن هـذه     . األرامل وسائل أمن اقتصادي أخرى مثل النفقة عليهن مما ترك أزواجهـن           

وتنطوي بعض  . ، بينما تترك األرامل معدمات يف الغالب      نفذ يف الواقع إال نادراً    األحكام ال ت  
  . "انتزاع امللكية"القوانني على متييز حمدد ضد األرامل املسنات، وتروح بعض األرامل ضحية 

واملسنات معرضات بوجه خاص لالستغالل والتعسف، مبـا يف ذلـك التعـسف               -٢٧
  .القانونية إىل حمامني أو أفراد من األسرة، بغري رضاهناالقتصادي، عندما توكل أهليتهن 

تعدد الزوجات خيالف حق    "على أن   ) ١٩٩٤(٢١وتنص التوصية العامة للجنة رقم        -٢٨
املرأة يف املساواة بالرجل، وقد تكون له نتائج عاطفية ومالية خطرية عليها وعلى من تعـوهلم        

ومع ذلك، فإن ممارسة ). ١٤الفقرة ( "إىل حد يستوجب عدم تشجيع هذه الزجيات وحظرها     
تعدد الزوجات ال تزال سارية يف العديد من الدول األطراف، كما أن الكثري مـن النـساء                 

 ما ُتهمل الزوجات األسّن من بني الضرائر مبجرد اعتبار أن مل يعد هلن              وغالباً. يعشن ضرائر 
  .نشاط إجنايب أو اقتصادي

  التوصيات    

  التوصيات العامة     
جيب على الدول األطراف أن تعترف بأن املسنات مورد مهم للمجتمـع، ومـن                -٢٩

واجبها أن تتخذ كافة التدابري املالئمة، مبا فيها التدابري التشريعية، للقضاء على التمييز ضـد               
وينبغي أن تتبىن الدول األطراف سياسات وتدابري مراعية لنوع اجلنس وفئة العمر،            . املسنات

 من االتفاقية والتوصيتني ٤ من املادة ١اصة مؤقتة، تتماشى وأحكام الفقرة    مبا يشمل تدابري خ   
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، لكفالة مشاركة املسنات بصورة كاملة )٢٠٠٤(٢٥ورقم ) ١٩٩٧(٢٣العامتني للجنة رقم 
مـن  وفعالة يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية واملدنية ويف أي جمال آخر             

  .عاهتنجماالت احلياة يف جمتم
 بأن تكفل االرتقاء والنهوض الكاملني باملرأة طوال        وتتحمل الدول األطراف التزاماً     -٣٠

أو من  /حياهتا، سواء يف زمن السلم أو أثناء الرتاعات، بل ويف حالة وقوع أية كارثة طبيعية و               
ومن مث، يتعني على الدول األطراف أن تكفل عدم التمييز ضد املـسنات يف              . صنع اإلنسان 

افة األحكام القانونية والسياسات العامة والتـدخالت الراميـة إىل االرتقـاء والنـهوض           ك
  .باملرأة الكاملني

 التزامات الدول األطراف الطبيعةَ املتعددة األبعاد للتمييز ضد املرأة،         يوينبغي أن ُتراع    -٣١
شريع أو مـن    وتكفل إعمال مبدأ املساواة بني اجلنسني طوال حياة املرأة، سواء من حيث الت            

ويف هذا الصدد، ُتحثّ الدول األطراف علـى أن ُتلغـي أو تعـّدل              . حيث التطبيق العملي  
القوانني واللوائح واألعراف القائمة اليت متيز ضد املسنات، وأن تكفل حتـرمي التـشريعات              

  .للتمييز القائم على السن أو اجلنس
عامة، ُتحث الدول األطـراف     إىل دعم اإلصالح القانوين ورسم السياسات ال       وسعياً  -٣٢

على أن جتمع البيانات املصّنفة حسب السن واجلنس وحتللها وتنشرها، كيما تتوافر املعلومات         
عن حالة املسنات، مبن فيهن من يعشن يف مناطق ريفية ومناطق نزاعـات واملنتميـات إىل                

مسائل منـها   وينبغي أن تركز تلك البيانات بوجه خاص على مجلة          . أقليات وذوات اإلعاقة  
الفقر، واألمية، والعنف، والعمل غري املأجور، مبا فيه رعاية حاملي فريوس نقـص املناعـة               

اإليدز أو املصابني به، واهلجرة، وفرص احلصول على الرعاية الـصحية والـسكن             /ةالبشري
  . واملنافع االجتماعية واالقتصادية والعمالة

باملعلومات املتعلقـة حبقـوقهن وسـبل       وينبغي أن تزّود الدول األطراف املسنات         -٣٣
ويتعني عليها أن تدّرب أفراد الشرطة والقضاء وكذا دوائر         . احلصول على اخلدمات القانونية   

املساعدة القانونية وشبه القانونية على حقوق املـسنات، وأن تتـوىل توعيـة الـسلطات               
الـيت تتـضرر منـها      واملؤسسات العامة وتدريبها على املسائل املتصلة بالسن ونوع اجلنس          

وجيب أن تتاح املعلومات واخلدمات القانونية وسبل االنتصاف واجلْبر الفعالة وُتيّسر . املسنات
  .فرص احلصول عليها للمسنات ذوات اإلعاقة على قدم املساواة مع غريهن

وينبغي للدول األطراف أن ُتمكّن املسنات من التمـاس جْبـر الـضرر وتـسوية                 -٣٤
حقوقهن، مبا فيها حقهن يف إدارة األمالك، وأن تكفل عدم حرمان املسنات            االعتداءات على   

  .من أهليتهن القانونية ألسباب تعسفية أو متييزية
وعلى الدول األطراف أن تكفل جتاوب التدابري املتعلقة بتغري املناخ واحلد من خماطر               -٣٥

وينبغـي  . انب ضعفهن الكوارث مع الشؤون اجلنسانية ومراعاهتا الحتياجات املسنات وجو       
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 أن ُتيّسر مشاركة املسنات يف عملية اختاذ القـرار املتعلقـة جبهـود              للدول األطراف أيضاً  
  .التخفيف من تغري املناخ والتكيف معه

  الصور النمطية    
 بالقضاء على الصور النمطية السلبية وتقـومي أمنـاط   تتحمل الدول األطراف التزاماً    -٣٦

 إىل احلـد مـن االعتـداء         الضارة باملسنات واملؤذية هلن، سعياً     السلوك االجتماعي والثقايف  
اجلسدي واجلنسي والنفسي واللفظي واالقتصادي الذي تعاين منه املسنات، مبن فيهن ذوات            

  . اإلعاقة، بسبب الصور النمطية السلبية واملمارسات الثقافية

  العنف    
 بالعنف وحترمه، مبا يف ذلـك        بصوغ تشريعات ُتقرّ   تتحمل الدول األطراف التزاماً     -٣٧

العنف املرتيل والعنف اجلنسي والعنف املمارس داخل املؤسسات ضد املسنات، مبـن فـيهن              
وتتحمل الدول األطراف مسؤولية التحقيق يف مجيع أعمـال العنـف ضـد             . ذوات اإلعاقة 

املسنات، مبا فيها تلك املرتكبة بـسبب املمارسـات واملعتقـدات التقليديـة ومقاضـاهتا               
  .عليها واملعاقبة

 الدول األطراف عناية خاصة للعنف الذي تعاين منه املسنات يف ظل            تويلوينبغي أن     -٣٨
الرتاعات املسلحة، ولآلثار املترتبة على الرتاعات املسلحة يف حياة املسنات، وملـا ميكـن أن            

ول وينبغـي للـد   . تسهم به املسنات يف التسوية السلمية للرتاعات ويف عمليات اإلعمـار          
األطراف أن تراعي على النحو الواجب حالة املسنات لدى معاجلتها للعنف اجلنسي والتهجري             

وينبغي أن تضع الـدول األطـراف يف        . القسري وظروف الالجئني أثناء الرتاعات املسلحة     
اعتبارها قرارات األمم املتحدة بشأن املرأة والسالم واألمن لدى معاجلتها هلذه املسائل، مبا يف              

) ٢٠٠٨(١٨٢٠و) ٢٠٠٠(١٣٢٥ على وجه اخلـصوص قـرارات جملـس األمـن            ذلك
  ).٢٠٠٩(١٨٨٩و

  املشاركة يف احلياة العامة    
 بكفالة إتاحة الفرصة للمسنات باملشاركة يف احليـاة         تتحمل الدول األطراف التزاماً     -٣٩

زة املسنات  العامة واحلياة السياسية، وتقلّد املناصب العامة على مجيع املستويات، وكفالة حيا          
  .للوثائق الضرورية للتسجيل على قوائم املصوتني والترّشح يف االنتخابات

  التعليم     
 بكفالة تكافؤ الفرص يف جمال التعليم أمام النساء من          تتحمل الدول األطراف التزاماً     -٤٠

خمتلف الفئات العمرية، وكفالة متكني املسنات من احلصول على فرص تعليم الكبار والـتعلم          
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 عن احلصول على ما حيتجنه من معلومات تثقيفيـة متـصلة برفـاههن              دى احلياة، فضالً  م
  .أسرهن ورفاه

  العمالة واالستحقاقات التقاعدية    
 بتيسري مشاركة املسّنات يف العمل املأجور دون متييز         تتحمل الدول األطراف التزاماً     -٤١

إيالء عناية خاصـة حلـل      وينبغي أن تكفل الدول األطراف      . على أساس سنهن أو جنسهن    
املشاكل اليت قد تواجه املسنات يف حياهتن العملية، وأن تكفل عدم إكراههن على التقاعـد               

ثار املترتبة يف   آل أن ترُصد الدول األطراف ا     وينبغي أيضاً .  أو ما شابه ذلك من حاالت      مبكراً
  .املسنات على فوارق األجور املتصلة بنوع اجلنس

 بكفالة أال تكون سن التقاعد يف القطـاعني العـام          راف التزاماً وتتحمل الدول األط    -٤٢
 بكفالـة   وبناء عليه، تتحمل الدول األطـراف التزامـاً       . واخلاص كليهما متييزية ضد النساء    

تكون سياسات املعاشات التقاعدية متييزية على أي حنو، حىت ملّا خيتر النساء أن يتقاعدن               أال
ل على معاشات تقاعدية كافية جلميع املسنات الالئي كّن         ، وكفالة إتاحة فرص احلصو    مبكراً

وينبغي أن تعتمد الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، مبا فيها حسب االقتضاء،            . عامالت
  .تدابري خاصة مؤقتة، لضمان تلك املعاشات التقاعدية

ن وينبغي أن تكفل الدول األطراف للمسنات، مبن فيهن أولئـك الالئـي يتقلّـد               -٤٣
مسؤولية رعاية األطفال، توافر فرص احلصول على االستحقاقات االجتماعية واالقتـصادية           

 عن فرص احلصول على كافة ما يلـزم         املالئمة، من قبيل استحقاقات رعاية األطفال، فضالً      
  .من دعم لرعاية كبار السن من الوالدين أو األقارب

ن ليس لديهن معاش تقاعدي آخر      وينبغي للدول األطراف أن تقدم لكافة النساء مم         -٤٤
 بالقدر الكايف تأمني دخلهن، معاشات تقاعدية غري قائمة على االشـتراكات            يستطعنأو ال   

تكون كافية وعلى قدم املساواة مع الرجال، وينبغي أن تتيح العالوات املمولة مـن الدولـة                
  .و ريفيةسيما منهن من يعشن يف مناطق نائية أ وتُيّسر حصول املسنات عليها، ال

  الصحة    
وينبغي أن تعتمد الدول األطراف سياسة شاملة للرعاية الصحية ترمـي إىل محايـة                -٤٥

بـشأن  ) ١٩٩٩(٢٤االحتياجات الصحية للمسنات مبا يتماشى والتوصية العامة للجنة رقم          
وينبغي أن تكفل هذه السياسة توافر الرعاية الصحية بتكلفة ميسورة جلميـع            . املرأة والصحة 

سنات بوسائل منها، حسب االقتضاء، إلغاء رسوم املستخدم، وتدريب موظفي الـصحة            امل
على أمراض الشيخوخة، وإتاحة األدوية لعالج األمراض املزمنة وغري املعدية املتصلة بالسن،            
والرعاية الصحية واالجتماعية الطويلة األجل، مبا فيها الرعاية اليت تسمح بالعيش باسـتقالل             

وينبغي أن تشمل ترتيبات الرعاية الطويلة األجل إجراءات تشجع علـى           . طيفيةوالرعاية التل 
تغيري السلوك ومنط العيش إلبطاء نشوء املشاكل الصحية، منها على سبيل املثال املمارسـات     
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التغذوية الصحية واتباع منط عيش نشط وتيسري تكلفة خدمات الرعاية الصحية، مبـا فيهـا               
 يف  سيما تلك األمراض األكثـر انتـشاراً        ومعاجلتها، وال  إجراء الفحوص لكشف األمراض   

 أن تكفل السياسات الصحية استناد الرعاية الصحية املقدمـة          وجيب أيضاً . صفوف املسنات 
  للمسنات، مبن فيهن ذوات اإلعاقة، إىل املوافقة احلرة واملستنرية للشخص املعين 

لة حسب االحتياجات البدنيـة  وينبغي أن تعتمد الدول األطراف برامج خاصة مفصّ        -٤٦
والعقلية والعاطفية والصحية للمسنات، مع التركيز بوجه خاص على النساء املنتميـات إىل             

 عن النساء الالئي يتولّني مهمة رعاية األحفاد أو صغار          أقليات والنساء ذوات اإلعاقة، فضالً    
لشباب، والنـساء الالئـي   أفراد األسرة اآلخرين احملتاجني للرعاية بسبب هجرة البالغني من ا   

  .اإليدز أو املصابني به/ةيقمن برعاية أفراد من األسرة من حاملي فريوس نقص املناعة البشري

  التمكني االقتصادي    
 بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املـسنات يف          تتحمل الدول األطراف التزاماً     -٤٧

ع احلواجز القائمة على الـسن أو نـوع         وينبغي أن ُتزال مجي   . احلياة االقتصادية واالجتماعية  
اجلنس اليت حتول دون احلصول على االئتمانات والقروض الزراعية، وُتكفل فرص حـصول             

وينبغـي أن تتـيح     . املزارعات وصغار مالك األراضي من املسنات على التكنولوجيا املناسبة        
ت، وأن   صغرى غري مشروطة بـضمانا     الدول األطراف للمسنات نظم دعم خاصة وقروضاً      

وينبغي استحداث مرافـق    .  عن ذلك، على مباشرة املشاريع التجارية الصغرى       تشجع، فضالً 
وينبغي أن تقـدم    . ترفيهية للمسنات وتقدمي خدمات اتصالية إىل املسنات املالزمات لبيوهتن        

الدول األطراف وسائل نقل ميسورة التكلفة ومناسبة لتمكني املسنات، مبن فـيهن الالئـي              
ملناطق الريفية، من املشاركة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك األنشطة            يعشن يف ا  
  .اجملتمعية

  املنافع االجتماعية    
ينبغي أن تتخذ الدول األطراف ما يلزم من تدابري لكفالة تـوافر فـرص حـصول                  -٤٨

 احلواجز املعمارية   املسنات على السكن الالئق امللّبي الحتياجاهتن احملددة، وكفالة إزالة مجيع         
  قسراًوخالفها من احلواجز اليت تعيق تنقّل كبار السن وُتفضي إىل مالزمة البيت 

وينبغي أن تتيح الدول األطراف اخلدمات االجتماعية اليت متكّن املسنات مـن البقـاء يف               . 
 ر سلباً وينبغي إلغاء القوانني واملمارسات اليت تؤث     . بيوهتن والعيش باستقالل أطول مدة ممكنة     
 أن َتحمي الدول األطراف املسنات      وينبغي أيضاً . يف حق املسنات يف السكن والعقار وامللكية      

  .من إجراءات اإلخالء القسري ومن التشرد بدون مأوى
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  املُسّنات الريفيات وسواهن من مستضعفات كبار السن    
ت التخطـيط   ينبغي أن تكفل الدول األطراف إدماج املسنات ومتثيلهن يف عمليـا            -٤٩

وينبغي أن تكفل الدول األطراف إمداد املسنات باملياه والكهرباء         . اإلمنائي الريفي واحلضري  
وينبغي للسياسات الرامية إىل زيادة فرص احلصول علـى         . وغريها من املرافق بتكلفة ُميّسرة    

يـات  املاء الصاحل للشرب واملرافق الصحية الكافية أن تكفل تيسري احلصول على التكنولوج           
  . ذات الصلة وعدم تطلّبها لقوة بدنية غري الزمة

وينبغي أن تعتمد الدول األطراف قوانني وسياسات مراعية لنوع اجلـنس وللـسّن               -٥٠
 عـن املـشردات     لكفالة محاية املسنات يف مركز الجئ أو املسنات عدميات اجلنسية، فضالً          

  . أو العامالت املهاجراتداخلياً

  يةالزواج واحلياة األسر    
 بإلغاء كافة التشريعات اليت متيز ضد املسنات يف جمال          تتحمل الدول األطراف التزاماً     -٥١

  .الزواج ويف حالة الطالق، مبا يف ذلك ما يتعلق باألمالك واإلرث
وجيب على الدول األطراف أن تلغي مجيع التشريعات اليت متيـز ضـد املـسنات                 -٥٢
ومن واجبها أن تعتمـد     .  من نزع ملكية أراضيهن    يتعلق باألمالك واإلرث وأن حتميهن     فيما

وينبغي هلا  . قوانني منظّمة للّترِكات بدون وصية تكون متماشية مع التزاماهتا مبوجب االتفاقية          
، وكفالة عدم   كرهاًكذلك أن تتخذ تدابري إلهناء املمارسات اليت ُتجرب املسنات على الزواج            

ي مـن شـقيق الـزوج املتـوىف أو مـن أي           اشتراط احلصول على املرياث بالزواج القسر     
  .آخر شخص
 بالتوصية العامة   وينبغي أن َتْنهى الدول األطراف عن تعدد الزوجات وحتظره، عمالً           -٥٣

  .، وأن تكفل تقسيم مرياث اهلالك املتعدد الزوجات بالتساوي بني زوجاته وأبنائهن٢١رقم 

        


