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يهخض انبحث
Abstract

تعد الدراسات اؼبتعلقة حبماية كبار السن على الصعيد الدويل من اؼبواضيع اغبديثة
ؼبواجهة شيخوخة سكان العامل ،وأتيت يف أطار وفاء الدول ابلتزاماهتا الدولية يف أطار القانون
الدويل غبقوق االنسان ،حبيث أصبح حق كبار السن يف اغبماية ظاىرة عاؼبية وإقليمية ووطنية
أخذت وال تزال مكاهنا بني اغبقوق األساسية لإلنسان وتُلفت األنظار إليها والتساؤالت بشأهنِا
وماىيت ِها ،وتزامن ىذا مع خلو اؼبكتبات القانونية من كتاابت زبص ىذا اؼبوضوع ،عالوة على
خلو االتفاقيات الدولية ذات العالقة من نصوص تتناول ىذا اعبانب بشكل واضح وصريح،
وان وجدت فهي ال ترقى اىل ؿبل اغبماية اؼبطلوبة ،وىذا يتطلب ابراز ما قررتو اؼبواثيق الدولية
غبقوق االنسان من حقوق لكبار السن ،من أجل تعزيز فرص ضمان مشاركة اؼبسنني بشكل
كامل وفعَّال يف اغبياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية ،خصوصاً يف ظل غياب
ليس أقلَّها غياب مرجعية
اتفاقية دولية شاملة غبماية حقوقهم وما رتَّب ذلك من فجوات مهمة َ
عاؼبية ملزمة وموحدة ديكن يف ضوئها متابعة وتقييم مدى التزام الدول حبقوقهم.
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ادلمذيـــــت
Introduction

دير اإلنسان دبراحل منو متتالية تبدأ ابلطفولة والشباب والكهولة وصوالً إىل الشيخوخة
اليت تنتظر اعبميع يف ؿبطات أعمارىم األخرية ،ولكل مرحلة احتياجاهتا ومشكالهتا اليت تزداد
تعقيداً بتقدم العمرَّ ،
وإن تعزيز احًتام حقوق اإلنسان واغبرايت األساسية للجميع كان أحد

مقاصد األمم اؼبتحدة ،وأضفت على ىذه الدعوة أول تعبري عملي إبصدار اإلعالن العاؼبي

غبقوق اإلنسان عام  1948من قبل اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة ،واتفقت دول العامل ألول
مرة على بيان شامل غبقوق االنسان يف النصف الثاين من القرن العشرين ،وترجم االعالن
العاؼبي غبقوق االنسان يف عدة واثئق دولية أمهَّها العهدين الدوليني للحقوق اؼبدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  ،1966وتوالت صدور اؼبواثيق الدولية اػباصة حبقوق
اإلنسان منها ما كانت على شكل اتفاقات عامة ومنها ما كانت ؿبددة حبماية فئات معينة من

األشخاص وأخرى خاصة تناولت حقوقاً بعينها أو تناىض صوراً معينة من التمييز ،لكن ىذه
الواثئق أغفلت حقوق كبار السن ،ومع اغبركة الدولية غبقوق اإلنسان اليت جاءت متوافقة مع
أىداف األمم اؼبتحدة ،ظلّت اؼبواثيق الدولية تصمم بصرف النظر عن اػبصائص اليت يتسم هبا

كبار السن ،فأصبح موضوع رعاية اؼبسنني من قضااي الساعة يف العصر اغباضر هبدف ربقيق
العدل االجتماعي وتوفري اػبدمات اؼبختلفة ؽبذه الفئة على اعتبار َّ
إن ذلك يعد معياراً من معايري

رقي الدول وتقدمها ،لكن حىت ساعة كتابة ىذا البحث مل تصدر اتفاقية دولية تتعلق حبماية
حقوق كبار السن وظلَّت ضبايتهم مشتتة بني الواثئق الدولية.
أهًيت ادلىضىع:

The Importance of the Study:

تتجلى أمهية اؼبوضوع كونو حيمل يف طياتو أبعاد إنسانية وأخالقية واجتماعية متعددة،
عالوة على لفت أنظار اجملتمع الدويل واالقليمي والوطين واجملتمعات احمللية اىل أمهية توفري غطاء
اغبماية القانونية اػباصة بكبار السن كوهنم ديثلون رموزاً كبرية قدمت الكثري واسهمت يف البناء

واجزلت يف العطاء.
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إشكالية البحث:

The Problem of the Study:

تظهر إشكالية البحث من خالل مشكلة تزايد أعداد كبار السن يف العامل ،وال توجد
اتفاقية دولية خاصة تؤمن ؽبم اغبماية فبا جيعلنا نطرح إشكالية مدى اغبماية اليت وفرهتا اؼبواثيق
الدولية غبقوق االنسان اؼبتعلقة بكبار السن.

يُهجيت انبحث:

The Methodology:

لتحقيققق اليايققة األساسققية مققن البحققث ولسققعة اؼبوضققوع جعلنققا ننققته يف دراسققتنا اؼبققنه
التحليلي والتأصيلي والتارخيي واؼبنه النقدي.
هيكهيت انبحث:

The Plan of the Study:

قاء للوضققوح يف
ولبيققان ضبايققة كبققار السققن يف ضققوء اؼبواثيققق الدوليققة غبقققوق اإلنسققان وابتيق ً

العرض ولسعة االطار العام للموضوع ،ارأتينقا أن نتنقاول اغبمايقة الدوليقة غبققوق كبقار السقن القيت
وفرهتققا اؼبعققامل الرئيس قة للقققانون الققدويل غبقققوق االنسققان ،وقققد ع توزيعهققا علققى مبحثققني ،خصصققنا
األول ؼبفهق ققوم حق ق قوق االنسق ققان وضبايق ققة كبق ققار السق ققن يف ضق ققوء العهق ققد الق ققدويل للحقق ققوق اؼبدنيق ققة
والسياس ققية ،والث ققاين غبماي ققة حق ققوق كب ققار الس ققن يف ض ققوء العه ققد ال ققدويل للحق ققوق االقتص ققادية
واالجتماعية والثقافية واؼبواثيق الدولية االخرى اؼبربمة يف األمم اؼبتحدة.
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ادلبحث األول
Section One

يفهىو حمىق اإلَسبٌ ومحبيت كببس انسٍ

يف ضىء انعهذ انذويل نهحمىق ادلذَيت وانسيبسيت
The concept of human rights and the protection of the elderly in
light of the International Covenant on Civil and Political Rights

َّ
إن حاجة اإلنسان إىل قواعد تصون حقوققو قدديقة ققدم اإلنسقان نفسقو ،وحققوق اإلنسقان

عبارة عن بيان قانوين جامع فيما حيتاج إليو لكي يعيش حياتقو اإلنسقانية ،وتشقكل ؾبموعقة عاؼبيقة
مًتابطققة غققري قابلققة للتجزئققة ،وىققي ال تُشققًتى وال تُكتسققب وال تققورث كوهنققا واحققدة عبميققع البشققر

دون أي سبييققز ،لققذلك اىتمققت اجملتمعققات اإلنسققانية منققذ القققدم برعايققة كبققار السققن وأخققذت ىققذه
الرعايققة طريقهققا علققى الصققعيد الققدويل بعققد أن ازدادت مسققاحة كبققار السققن ابلنسققبة لسققكان العققامل

وتفاقمققت حققالتهم اإلنسققانية بسققبب التيق ّقريات الققيت ط قرأت علققى اجملتمعققات مققع ضققعف األنظمققة

القانونيققة اػباصققة حبمققايتهم واغباجققة إلققيهم يف رفققد خطققم التنميققة الشققاملة ،وىققذا مققا جيعلنققا نطققرح
إشكالية مدى اغبماية القيت وفرىقا العهقد القدويل للحققوق اؼبدنيقة والسياسقية بعقد أن نسقبقو ببيقان

ؼبفهوم حقوق االنسان.
ادلطهب االول :يفهىو حمىق اإلَسبٌ:
The first requirement: the concept of human rights

َّ
إن اصطالح حقوق اإلنسان حديث نسبّياً وىو مفهوم مركب يتكون من اعبمع بني
اغبقوق واإلنسان ولبيان ذلك سنتناول ىذا اؼبطلب يف فرعني ،خصصنا األول لتعريف حقوق
اإلنسان ،والثاين لنشأة وتطور القانون الدويل غبقوق اإلنسان.
انفشع األول :حعشيف حمىق اإلَسبٌ:

The first part: defining human rights:

َّ
إن مصققطلح حقققوق اإلنسققان شققهد والدتققو يف اليققرب وكانققت العبققارة متفرقققة قبققل إعققالن
اغبقققوق الفرنسققي لعققام  )1789ومققن إ إقًتنققت الكلمتققني يف عنوانققو وإعققالن حقققوق اإلنسققان
واؼبواطنو ُّ
ويدل مفهومو يف اؼبصادر اليربية على َّ
إن لإلنسقان حقوققاً طبيعيقة وأخقرى قانونيقة ،ويف
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االصققطالح ال يوجققد تعريققف مققانع جققامع لإلنسققان ألنَّققو خيتلققف ابخققتالف النظققرايت الفلسققفية

والعقائد الدينية .)1

ويعققرف اإلنسققان يف القققانون جمنَّققو وؾبموعققة مققن القققيم جققديرة ابلرعايققة وتًتبققع اغبيققاة علققى
عققرش ىققذه القققيمو لققذلك يصققح القققول َّ
إن اإلنسققان ىققو ىققدف اغبمايققة القانونيققة اؼبباشققرة وغققري
اؼبباشرة ويطلق على ىذه القيم مصطلح اغبقوق .)2

وفيما خيص االصطالح اؼبركب حقوق اإلنسان ،فهقو مقن اؼبفقاىيم اغبضقارية القيت دخلقت
دول العامل واكتسبت قبوالً واسعاً على الصعيد الدويل ،ومن شدة شيوع استخدامو فان كثرياً فبن
تن ققاولوه يف كتق ققاابهتم مل يهتمق ققوا بتأصق ققيلو ،حقققىت أص ققبح يس ققتعمل ب ققدون سبح ققيص وكأنّ ققو ال ؾب ققال

ؼبراجعت ققو  .)3والس ققؤال ى ققو م ققىت يع ققًتف لإلنس ققان ابغبق ققوق اؼبق ققررة يف اؼبواثي ققق الدولي ققة غبق ققوق
اإلنسان؟ وللجواب ديكن القول َّ
إن األىلية القانونية تنقسم إىل أىلية وجوب وأىلية أداء فاألوىل
ىي أىلية اكتساب اغبقوق وربمل االلتزامات وتدور وجوداً وعدماً مع وجود الشخص علقى قيقد
اغبياة ،وىذا يعين ثبوهتا لكبار السن يف صبيع مراحل حياهتم فيكون ؽبم اكتسقاب اغبققوق وربمقل

االلتزامات ،أمقا منقاط الثانيقة فشقرط مقزدوج جيمقع بقني الوجقود وسقن الرشقد ويقصقد هبقا صقالحية
الشخص للقيام ابألعمال القانونية ،وحيث إن كبار السقن يكونقون يف مرحلقة عمريقة تتجقاوز سقن
الرشد ،لذا فإن األصل أن تكقون لقديهم أىليقة األداء مقا مل يعًتضقهم أحقد عقوارض األىليقة وىقي
اعبنققون والعتققو والسققفو واليفلققة ،حيققث يكققاد ينعقققد اإلصبققاع علققى اعتبققار اجملنققون عققد األىليققة
واؼبعتوه انقصها وؿبجوراً عليهمقا يف اليالقب ،أمقا السقفو فهقو خفقة تعقًتي اإلنسقان ،وتعقين اليفلقة
عققدم االىتققداء إىل ال قرابح مققن األعمققال  .)4وتتصققل حقققوق اإلنسققان لميققع البشققر دون أي سبييققز

وعرفهقا الققبعض
ولقيس ؽبقا تعريقف ؿبقدد بقل ىنقاك تعققاريف أختلقف مفهومهقا مقن ؾبتمقع إىل خقرَّ ،
َّ
جمهنققا وؾبموعققة مققن اغبقققوق واؼبطالققب الواجبققة الوفققاء لكققل البشققر علققى قققدم اؼبسققاواة دومنققا أي

وعرفها الفقيو رينيو كسان احد واضعي اإلعالن العاؼبي غبقوق اإلنسان لعام َّ 1948
جمهنا
سبييزوَّ ،
وفرع خاص من الفروع االجتماعية خيتص بدراسة العالقات بني الناس استناداً إىل كرامة اإلنسان

وربديققد اغبقققوق واػبيققارات الضققروريةو  .)5لققذلك كققان اح قًتام وتعزيققز حقققوق االنسققان مققن بققني
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مقاصققد األمققم اؼبتحققدة وأضققفت اعبمعيققة العامققة علققى ىققذه الققدعوة أول تعبققري عملققي إبصققدار

اإلعالن العاؼبي غبققوق اإلنسقان عقام  .)6 1948وحققوق اإلنسقان عبقارة عقن بيقان ققانوين جقامع
فيما حيتاج إليو اإلنسان لكقي يعقيش حياتقو اإلنسقانية ،وتشق ِّكل ؾبموعقة عاؼبيقة مًتابطقة غقري قابلقة

للتجزئة وىي ال تُشًتى وال تُكتسقب وال تقورث كوهنقا واحقدة عبميقع البشقر دون أي سبييقز ،وتعقد
ىذه اغبقوق عاؼبية وال ديكن انتزاعها َّ
ألهنا اثبتة وغري قابلة للتصرف فليس من حق أحد أن حيقرم

شخصقاً خققر مققن حقوقققو حققىت لققو مل تعققًتف هبققا قققوانني دولتققو ،وال تتقققادم اعبقرائم اػباصققة هبققا وال
تسققم القدعاوى دبققرور القزمن فقاغبق ابلتعققويض واحملاسقبة يظق ُّل قائمقاً إىل يقوم الفصقل  .)7وتصققنف
حقققوق اإلنسققان علققى أسققاس معيققار العققدد إىل حقققوق فرديققة زبققص الفققرد كحققق اغبيققاة ،واغبقققوق
اعبماعية اليت سبقارس ضقمن اعبماعقة كحقق تقريقر اؼبصقري ،وتصقنف مقن حيقث اؼبوضقوع إىل ثقالث
فئققات وىققي اغبقققوق اؼبدنيققة والسياسققية وتسققمى اعبيققل األول ،واغبقققوق االقتصققادية واالجتماعيققة
والثقافيققة وتسققمى اعبيققل الثققاين ،واغبققق يف التنميققة والبيئققة النظيفققة وغريىققا تسققمى اعبيققل الثالققث،
وتققوم حقققوق اإلنسقان علققى عقدد مققن اؼببقادئ فهققي تسقعى غبمايققة اإلنسقان مققن خقالل االعقًتاف

دببققدأ الكرامققة اإلنسققانية ومبققدأ التضققامن والتعققاون مققن أجققل خققري اجملتمققع ،ويعققد التسققامح إحققدى
الضقماانت األكيقدة لتطبيقق حقققوق اإلنسقان ،عقالوة علققى العدالقة واؼبسقاواة الققيت تعقد أىقم شققيء

تسعى إليو وأخرياً تعترب اغبرية أساس إعمار األرض .)8

انفشع انثبَيَ :شأة وحطىس ادلىاثيك انذونيت حلمىق اإلَسبٌ:
The second Part: the emergence and development of international human
rights instruments:

َّ
إن حاجققة اإلنسققان إىل قواعققد تصققون حقوقققو قدديققة قققدم اإلنسققان ،لققذلك حققاول إسققتثمار

الققوانني غبمايقة ىقذه اغبققوق ولعبقت راء الفالسقفة ونضقال الشقعوب دوراً كبقرياً يف وضقعها جمطقر

قانوني ققة ،وك ققان الظه ققور األول ؽب ققا عل ققى ص ققعيد الق ققوانني الداخلي ققة إ تط ققور إبدخاؽب ققا يف ال ققنظم

الدسققتورية لققذلك كانققت حقققوق اإلنسققان مققن الشققؤون الداخليققة للدولققة  .)9لكققن األمققور تطققورت
ابلنسققبة لألجانققب حيققث أصققبحت عالقققتهم ابلدولققة خاضققعة لقواعققد دوليققة قائمققة علققى أسققاس
وجققود حققد أد مققن اغبقققوق جيققب أن يتمتققع هبققا األجنققر ،وكققان النققدالع اغبققرب العاؼبيققة الثانيققة
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وتطور اغبياة اإلنسانية جعل السقبيل لضقمان احقًتام حققوق اإلنسقان ىقو ضبايتهقا عقن طريقق نظقم
وأدى ذلقك إىل اسقتبعاد ميثقاق األمقم اؼبتحقدة عقام  1945بعقض
جديدة ضمن الققانون القدويلّ ،

األمور من نطاق االختصاص الداخلي للدول األعضاء ومنها حقوق اإلنسان  .)10ومنذ أن جعل

اؼبيثاق تعزيز احًتام حقوق اإلنسان أحد اؼبقاصد الرئيسة لألمم اؼبتحقدة وأحقد السقبل األساسقية
لتحقيق السلم واألمن الدوليني ،بدأت األمم اؼبتحدة يف إرسقاء القواعقد الدوليقة القيت تكفقل ىقذه
اغبقققوق وتضققمن احًتامهققا ،وع تناوؽبققا بداي قةً يف نصققوص عامققة بعققد فشققل اعبهققد الققدويل يف أجيققاد

الئحة غبققوق اإلنسقان دبقؤسبر سقان فرانسيسقكو وتقدويلها ابلقنص عليهقا صقراحة يف الديباجقة ويف

مواد اؼبيثقاق  .)11وبقدأ االىتمقام الفعلقي حبققوق اإلنسقان مقن خقالل اإلعقالانت واؼبواثققيق الدوليققة
أقرت اعبمعية العامة اإلعالن العقاؼبي غبققوق اإلنسقان عقام  1948والقذي يعققد
واإلقليمية حيث َّ
أول وثيقققة دوليققة متضمنققة ألىققم مققبادئ حقققوق اإلنسققان ،ويعققد صققدوره بدايققة التققاري اغبقيقققي

غبق ققوق اإلنسققان علققى الصققعيد الققدويل ،وأقق َّقر مققؤسبر طه قران غبقققوق اإلنسققان عققام 1968إعققالن
مفققاده وأن اإلعققالن العققاؼبي غبقققوق اإلنسققان شق َّقكل التزام قاً علققى أعضققاء األسققرة الدوليققةو بعققدىا
ص ققدر العه ققدين ال ققدوليني لع ققام 1966األول خ ققاص ابغبق ققوق اؼبدني ققة والسياس ققية والث ققاين خ ققاص

ابغبقققوق االقتصققادية واالجتماعيققة والثقافيققة ،وامتققازت ىققا ن االتفاقيت قان ابلعاؼبيققة وبص قيغ أكثققر
صقرامة واسققتخدمت عبققارة الققدول) بققدالً مققن عبققارة الققدول األعضققاء) الققيت اسققتخدمها اإلعققالن

العاؼبي غبقوق اإلنسان ،وع تعزيز ذلك ابتفاقيات دولية إقليمية كاالتفاقيات األوربيقة واألمريكيقة

واألفريقية ،واتفاقيات تعلقت حبماية فئات معينة ،وأخرى تناولت حقوقاً بعينها واتفاقيات أخقرى
كان موضوعها مناىضة التمييز ،وبذلك تك ِّقون دبجموعهقا الققانون القدويل غبققوق اإلنسقان القذي
يعد أىم خطوة يف سبيل تعزيز ىذه اغبقوق  .)12وأتسيسقاً علقى ذلقك يقرى الباحقث أن اغبقق ىقو
نق ققيض الباط ققل واإلنس ققان ى ققو خليف ققة

يف األرض واص ققطالح حق ققوق اإلنس ققان م ققن اؼبف ققاىيم

اغبضارية اغبديثة اليت ذبعل اإلنسقان ىقدف اغبمايقة القانونيقة سقواء كانقت مباشقرة أو غقري مباشقرة
دون أي اعتبققار للمرحلققة العمريققة َّ
وأهنققا شققاملة لكققل مققا حيتققاج إليققو اإلنسققان لكققي يعققيش حياتققو
اإلنسانية وغري قابلة للتجزئة أو التصرف ،وتعد العدالة واؼبساواة واغبرية أىم اؼببادئ اليت ترتكز
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عليهققا ،وقققد مق ّقرت بعققدة مراحققل مققن التطققور كانققت شبققرة جهققود اإلنسققانية صبعققاء وابلتققايل أدَّت إىل
انبثاق فرع جديد للقانون الدويل العام ىو القانون الدويل غبقوق اإلنسان.

ادلطهب انثبَي :محبيت كببس انسٍ يف ضىء انعهذ انذويل نهحمىق ادلذَيت

وانسيبسيت نعبو :1966

The second requirement: protecting the elderly in light of the International
Covenant on Civil and Political Rights of 1966:

لق ققد تُرصب ققت مب ققادئ اإلع ققالن الع ققاؼبي غبق ققوق اإلنس ققان لس ققنة  1948اؼبتص ققلة ابغبق ققوق

اؼبدني ققة والسياس ققية إىل قواع ققد ؽب ققا ق ققوة قانوني ققة ملزم ققة يف ص ققيية العه ققد ال ققدويل للحق ققوق اؼبدني ققة
أقره العهد الدويل للحقوق اؼبدنية والسياسقية مقن ضبايقة لكبقار
والسياسية لعام ،1966ولبيان ما َّ

الس ققن ،س ققنتناول ى ققذا اؼبطل ققب يف ف ققرعني خصص ققنا األول غبماي ققة كب ققار الس ققن يف ض ققوء اغبق ققوق

اؼبدنية ،والثاين غبماية كبار السن يف ضوء اغبقوق السياسية.
انفشع األول :محبيت كببس انسٍ يف ضىء احلمىق ادلذَيت:
The first Part: protecting the elderly in light of civil rights:

فصققل العهققد الققدويل للحقققوق اؼبدنيققة والسياسققية لسققنة  1966اغبقققوق اؼبدنيققة الققيت
لقققد َّ

أوردىا اإلعالن العاؼبي غبققوق اإلنسقان لسقنة  .)13 1948ومل يقورد نصوصقاً تققرر حقوققاً مدنيقة

خاصققة بكبققار السققن سققوى نصققوص متفرقققة غققري جققديرة ابلققذكر ،أو كمققا جققاء يف تعليقققات عبنققة

حقققوق اإلنسققان ومنهققا أن تلتققزم الققدول األطقراف ابلعمققل علققى زايدة متوسققم العمققر واغبققد مققن

عقوبققة اإلعققدام الققيت يفهققم منهققا اغبققد مققن حققاالت اؼبققوت الققرحيم الققذي يتصققل بكبققار السققن .)14
أقرىققا العهققد يف ربديققد اؼبعاملققة الققيت تتفققق مققع سققن اؼبتهمققني واؼبققدانني،
وكققذلك اؼبراعققاة الققيت َّ

ويتمتع كبار السن حبمايقة مباشقرة ضقمن نطقاق اغبمايقة القيت اقرىقا العهقد لألسقرة كوهنقا الوحقدة

األساسية الطبيعية واعبماعية يف اجملتمع .)15

ويتمتققع كبققار السققن ابغبمايققة غققري اؼبباشققرة مققن خققالل نققص العهققد الققدويل للحقققوق اؼبدنيققة

والسياسية لعام  1966على صبلة من اغبقوق اؼبدنية ومنها اغبق ابغبياة الذي يعقد أظبقى اغبققوق
ومل يقيققد حققىت يف الظققروف الققيت هتققدد حيققاة األمققة ،وال قزام العهققد للققدول إبدانققة اؼبسققؤولني عققن
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ارتكققاب جقرائم التعققذيب وتعققويض الضققحااي عنهققا ،وامتققداد نطققاق ىققذه اغبمايققة لتتجققاوز اؼبفهققوم
العادي للتعذيب وضمان تلك اغبماية حىت عندما تصدر عقن أشقخاص يعملقون خقارج نطقاق أيقة

سققلطة رظبيققة  ،وكققذلك ؾبموعققة اغبقققوق ذات الطققابع القضققائي جمن جعققل لكققل شققخص اغبققق يف
السالمة الشخصية ومنع حرمانو من حريتو إال وفقاً ألحكام القانون ،دبقا يف ذلقك اغبرمقان النقات

عقن األمقراض العقليققة والتشقرد وغريىققا ،ومنقع إخضقاع األشقخاص للعبوديققة أو إكقراىهم علقى

السخرة أو العمل اإللزامي .)16

وأكد العهد على اغبق ابؼبعاملة اإلنسانية ؼبن حيرم مقن حريتقو وفققاً للققانون دبقا يف ذلقك

اؼبستشفيات واؼبؤسسات اإلصقالحية وغريىقا وفصقل اؼبتهمقني عقن اؼبقدانني وعقدم جقواز سقجن

أي إنس ق ق ققان جملرد عجزه عن الوفاء ابلتزام تعاقدي ،واالعًتاف ابلشخصقية القانونيقة لكقل إنسقان
واحًتام خصوصيتو وحريتو ابلتنقل دون تقييد ؽبذه اغبقوق ّإال حبكم القانون .)17

انفشع انثبَي :محبيت كببس انسٍ يف ضىء احلمىق انسيبسيت:
The second Part: protecting the elderly in light of political rights:

تع ققين اغبق ققوق السياس ققية مس ققامهة اؼب ققواطنني يف إدارة ش ققؤون الدول ققة وى ققذه اغبق ققوق تق ققرر
وتضمن العهد القدويل للحققوق اؼبدنيقة والسياسقية طائفقة مقن ىقذه اغبققوق ِ
للوطنيني فقم
َّ
مفصقالً

ؼبققا جققاء بققو اإلعققالن العققاؼبي غبقققوق اإلنسققان ،ومثلمققا جققاءت نصوصققو خاليققة مققن اغبمايققة اؼبدنيققة
اؼبباشرة لكبقار السقن جقاءت خاليقة أيضقاً مقن اغبمايقة السياسقية اؼبباشقرة لكبقار السقن ،ويتمتعقون

ابغبماية غري اؼبباشرة ابالستفادة مقن النصقوص القيت تضقمنت اغبققوق السياسقية القواردة يف العهقد

الققدويل للحقققوق اؼبدنيققة والسياسققية كققاغبق ابعبنسققية ،تلققك الرابطققة القانونيققة السياسققية الققيت تقربم
أقرىقا العهقد اؼبتصقلة حبريقة الفكقر والتعبقري ونققل ضقروب اؼبعلومقات
الفرد ابلدولة ،واغبققوق القيت َّ
واألفكار وحريقة التماسقها وتلقيهقا دون اعتبقار للحقدود وعقدم خضقوع ىقذا اغبقق إال للقيقود القيت

تتصل ابلصاحل العام وحقوق اآلخرين  .)18وأكد العهد على اغبق يف عققد االجتماعقات شقرط أن
ال تتنققام مققع النظققام العققام ،وحققق كققل مققواطن أن ي ِ قق
نتخ ب ويُنت َخقب وتقلققد الوظققائف العامققة علققى
َ
قدم اؼبساواة ومعايري اعبدارة العامة ،وكذلك اغبق يف اؼبساواة أمام القانون وإذا كانوا ينتمون إىل
أقلّيات أثنية أو دينية َّ
فأهنم ال حيرمون من ثقافتهم اػباصة .)19
355

املجلد العاشر – العدد لاو 0202 -

مجلة العلوم القانونية والسياسية

فبا تقدم يرى الباحث َّ
أن العهد الدويل للحقوق اؼبدنية والسياسية مل يفقرد أحكامقاً خاصقة

بكبقار السققن تتفققق مققع خصوصققيتهم يف ذلققك ،بققل يفهقم ضققمناً مققن بعققض النصققوص ابلعمققل علققى

زايدة متوسققم العمققر واغبققد مققن عقوبققة اإلعققدام الققذي يفهققم منققو ربققر مققا يعققرف ابؼبققوت الققرحيم،
عققالو ًة علققى َّإهنققا ربمققي اؼبسققنني اؼبرضققى يف اؼبؤسسققات الطبيققة أو دور الرعايققة أو داخققل األسققرة،
واحققًتام الكرامققة لكققل مسققن حيققرم مققن حريتققو دبقتضققى القققانون دبققا يف ذلققك اؼبستشققفيات ودور

الرعايققة ودبققا يتفققق مققع سقنَّهم ،وفققرض العهققد ضبايققة الدولققة واجملتمققع لألسققرة الققيت تعققد الوحققدة
اعبماعية الطبيعية واألساسية يف اجملتمع الذي يعد اعًتافقاً حبقق كبقار السقن العقيش داخقل أسقرىم
من خالل اغبماية اؼبقررة ؽبا ،وفيما يتعلق ابغبماية السياسية َّ
فإهنا جاءت متسقة مع صبيع األفراد
دون اإلشارة هبا إىل ما يتفق مع خصوصيات كبار السن وظروفهم الشخصية.
ادلبحث انثبَي
Section Two

محبيت كببس انسٍ يف ضىء انعهذ انذويل نهحمىق االلخظبديت واالجخًبعيت
وانثمبفيت وادلىاثيك انذونيت األخشي ادلربيت يف األيى ادلخحذة

Protecting the elderly in light of the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights and other international
covenants concluded at the United Nations

بعد انتهاء اغبرب العاؼبية الثانية ونشوء األمم اؼبتحدة جعل اؼبيثاق مسألة حقوق

االنسان من اؼبقاصد اليت تسعى األمم اؼبتحدة لتحقيقها ونص عليها يف متونو ،وبذلك اتفقت
دول العامل ألول مرة على بيان شامل غبقوق االنسان يف النصف الثاين من القرن العشرين،
وترصبت ىذا االتفاق اىل عدة واثئق دولية ملزمة التنفيذ من خالل اإلعالن العاؼبي غبقوق
فصلت ىذه اغبقوق يف العهدين الدوليني لعام  1966عالوةً على مواثيق
االنسان ،ومن إ َّ
دولية أخرى تناولت أما ضباية فئات معينة من األشخاص ،أو مناىضة صور معينة من التمييز أو
تتناول حقوق بعينها ،وقد تضمن العهد الدويل اػباص ابغبقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية حقوقاً تكمل ما جاء بو العهد االول اؼبتعلق ابغبقوق اؼبدنية والسياسية لكن ىذه
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اؼبواثيق أغفلت حقوق كبار السن اليت تتالئم مع اغبالة اليت يعيشها اؼبسنون ،وليرض الوقوف
وابتياء يف الوضوح
على ما قرره العهد الدويل من ضباية مباشرة وغري مباشرة لكبار السن
ً
ابلعرض سنعمد اىل توزيع ىذا اؼببحث على مطلبني خصصنا االول غبماية كبار السن يف ضوء
العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  ،1966والثاين غبماية كبار السن
يف ضوء اؼبواثيق الدولية األخرى اؼبربمة يف األمم اؼبتحدة.
ادلطهب االول :محبيت كببس انسٍ يف ضىء انعهذ انذويل نهحمىق االلخظبديت
واالجخًبعيت وانثمبفيت نعبو :1966

The first requirement: protecting the elderly in light of the International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966:

َّ
إن حقققوق اإلنسققان واغبققرايت األساسققية مًتابطققة وغققري قابلققة للتجزئققة لققذلك ع اعتمققاد

العهققد الققدويل اػبققاص ابغبقققوق االقتصققادية واالجتماعيققة والثقافيققة لعققام  1966والققذي أشققار إىل
طائفققة مققن اغبقققوق جققاءت تفصققيالً ؼبققا نققص عليققو اإلعققالن العققاؼبي غبقققوق اإلنسققان لعققام 1948

ومكمالً للعهد الدويل للحقوق اؼبدنية والسياسية لعام  ،1966ولإلحاطة دبقا أق َّقره العهقد القدويل

للحقققوق االقتصققادية واالجتماعيققة والثقافيققة لعققام  1966مققن ضبايققة لكبققار السققن ،سققنتناول ىققذا
اؼبطلب يف فرعني خصصنا األول غبماية كبار السقن يف ضقوء اغبققوق االقتصقادية ،والثقاين غبمايقة

كبار السن يف ضوء اغبقوق االجتماعية والثقافية.

انفشع األول :محبيت كببس انسٍ يف ضىء احلمىق االلخظبديت:
The first Part: protecting the elderly in light of economic rights:

لقد اتفقت دول العامل ألول مرة على بيان شامل غبقوق االنسان يف النصف الثاين من

القرن العشرين وترصبت االتفاق اىل عدة واثئق دولية ملزمة التنفيذ لكن ىذه الواثئق أغفلت

حقوق كبار السن .)20

ونص العهد الدويل اػباص ابغبقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيقة لعقام  1966علقى

صبلة من اغبقوق االقتصادية اليت ديكقن أن نسقتخلص منهقا اغبمايقة اؼبباشقرة وغقري اؼبباشقرة لكبقار
السن ،فهم يتمتعون ابغبماية اؼبباشرة من خالل إقرار العهد للحقق ابلضقمان االجتمقاعي والقذي
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يعد حقاً راسخاً يف القانون الدويل دبا يؤمن بو اليوائل يف حقاالت البطالقة أو اؼبقرض أو العجقز أو
الًتمل أو الشيخوخة ،و َّ
إن تعبري الضمان االجتمقاعي ييطقي ضقمنياً صبيقع اؼبخقاطر اؼبًتتبقة علقى
فقققدان وسققائل اإلعاشققة ألسققباب خارجققة عققن إرادة الشققخص والققيت تعققد مققن بققديهيات مرحلققة

اغبياة اليت دير هبا كبار السن ،وبيية تنفيذ أحكام ا لعهد الزم الدول األطراف يف حدود مواردىا
اؼبتاحققة تق ققد اإلع ققاانت عل ققى أسققاس ع ققدم االش ققًتاك ومس ققاعدات أخققرى لل ققذين ال حي ققق ؽب ققم
اغبصققول علققى حقققوق تقاعديققة ومققنهم كبققار السققن ،وال يكققون لققديهم أي مصققدر خققر للققدخل

وبدون أي سبييز .)21

ويتمتع كبار السن ابغبمايقة غقري اؼبباشقرة ابالسقتفادة مقن النصقوص القيت تضقمنت اغبققوق
االقتصققادية الققواردة يف العهققد ومنهققا اغبققق يف العمققل الققذي يعققد حققاً أساسققياً ال يتجقزأ عققن كرامققة

اإلنسان ،فكل إنسان جيب أن تتاح لو إمكانية العمل دبا يسمح لقو العيش بكرامة داخقل اجملتمقع

وكسب رزقو بعمل خيتاره حبرية بصرف النظر عن سن الشخص ،وازباذ التدابري لصون ىقذا اغبقق
مققن خققالل تققوفري بقرام التوجيققو والتققدريب لتحقيققق تنميققة مطققردة وعمالققة كاملققة ومنتجققة والتمتققع

بشروط عمل عادلة ومرضية دون أي سبييز .)22

وكقذلك حققق كقل شققخص يف تكققوين النققاابت واالنضققمام إليهققا ،وحقق النقققاابت يف إنشققاء
االربادات فضالً عن َّ
حقها يف فبارسة نشقاطها حبريقة وىقذا يعقزز البعقد اعبمقاعي للحقق يف العمقل،
َّ
وأكد العهد علقى اغبقق يف السقكن دبعنقاه الواسقع وابلشقروط القيت يتطلبهقا وحقق كقل شقخص يف

مستوى معيشي كاف لقو وألسرتو دبا يكفي حقاجتهم مقن اليققذاء والكسقاء واؼبقأوى ،وىقذا يعقين
حققق كبققار السققن التمتققع يف إنشققاء ا لنقققاابت واالربققادات الققيت سبققثلهم يف أعلققى مراكققز الق قرار يف
الدولققة والققدفاع عققن مصققاغبهم وحقهققم يف مسققتوى معيشققي كققاف ؽبققم وألسققرىم دبققا يتضققمنو ىققذا
اغبققق ،وكققذلك حقهققم ابلسققكن الققذي يتوافققق مققع خصائصققهم الصققحية والنفسققية واالقتصققادية

واالجتماعيققة  .)23كمققا ديكققن اسققتنباط حقققوق كبققار السققن مققن ثنققااي مققواد العهققد حيققث تعهققدت
الدول األطراف بضمان مساواة الذكور واإلانث يف حق التمتع لميع اغبقوق ،وينبيقي للقدول
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ان تققويل اىتمام قاً خاص قاً ابؼبسققنات الققاليت غالب قاً مققا يققنفقن كققل حيققاهتن أو جققزءاً منهققا يف رعايققة
أسرىن بدون فبارسة نشاط مأجور خيوؽبن اغبق يف اغبصول على معاش الشيخوخة .)24

انفشع انثبَي :محبيت كببس انسٍ يف ضىء احلمىق االجخًبعيت وانثمبفيت:
The second branch: protecting the elderly in light of social and cultural
rights:

لقققد نققص العهققد الققدويل اػبققاص ابغبقققوق االقتصققادية واالجتماعيققة والثقافيققة لعققام 1966

علققى صبلققة مققن اغبقققوق االجتماعيققة والثقافيققة الققيت ديكققن أن نسققتخلص منهققا ضبايققة كبققار السققن
اؼبباشرة وغري اؼبباشرة يف ضوء اغبقوق االجتماعية والثقافية اليت اقرىقا العهقد ،حيقث يتمتقع كبقار
السقن ابغبمايقة اؼبباشقرة ضقمن نطقاق اغبمايقة القيت أوالىقا العهقد لألسقرة والقيت تشقكل الوحقدة
الطبيعيقة واألساسقية يف اجملتمقع ،وأق َّقر ؽبقا أكقرب ققدر فبكقن مقن اؼبسقاعدة طقوال هنوضقها دبسقؤولية

تربيقة األوالد القذين تعقيلهم وأوجقب تقوفري ضبايقة خاصقة لألمهقات وصبيقع األطفقال مقن أي خطقر
وبذلك ينتفع كبقار السقن مقن اؼبسقنني واؼبسقنات مقن ىقذه اغبمايقة القيت أقرىقا العهقد والقزم القدول

االطراف دبراعاهتا .)25

وتتقققرر اغبمايققة غققري اؼبباشققرة لكبققار السققن مققن خققالل النصققوص الققيت تضققمنت اغبقققوق
االجتماعية والثقافية الواردة يف العهد ومنهقا اغبقق يف الصقحة القذي يعقد مقن اغبققوق اؼبسقلَّم هبقا
يف العديققد مققن الصققكوك الدوليققة الققيت تتصققل حبقققوق اإلنسققان والققيت تعققد مققن اغبقققوق االساسققية
وأقر العهد حبق كل
اؼبالزمة لكبار السن ؼبا يعانوه من تدىور يف حالتهم الصحية بسبب الكربَّ ،

إنسققان التمتققع جمعلققى مسققتوى مققن الصققحة البدنيققة والعقليققة ويققرتبم ىققذا اغبققق ارتباط قاً وثيق قاً
إبعمال اغبقوق األخرى مثل اغبقق يف اؼبأكقل واؼبسقكن والعمقل والتعلقيم كمقا يشقمل طائفقة مقن

الع وامققل االجتماعيققة واالقتصققادية الققيت هتيققمل الظققروف اؼبالئمققة لكبققار السققن جمن يعيشققوا حيققاة
صحية ،وينبيي أن تكون ىنقاك إمكانيقة للوصقول اقتصقادايً ومقادايً للمرافقق والسقلع واػبقدمات
الصحية وعلى حنو مأمون عبميع فئات السكان ومنهم كبار السن .)26

ويعققد اغبققق يف التعلققيم مققن جانققب كونققو حققق ومققن جانققب كونققو وسققيلة إلعمققال حقققوق
اإلنسان األخرى ،فهو األداة الرئيسة لالرتقاء دبستوى اغبياة ،وقد اعًتف العهد حبق كل فقرد يف
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الًتبيققة والتعلققيم و للجميققع حريققة إنشققاء وإدارة كققل أنققواع اؼبؤسسققات التعليميققة وجعققل التعلققيم

االبتدائي إلزامياً وإ حتو ؾباانً للجميع دبا فيهم كبار السن .)27
وأكد العهد على حق اؼبشاركة يف اغبياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاتو،
وألقزم العهقد القدول األطقراف ضقمان اؼبمارسقة الكاملقة ؽبقذا اغبقق واحقًتام حريقة البحقث العلمقي
والنشققاط اإلبققداعي الققذي ال ينتهققي بعمققر أو سققن معينقة بققل يسققتفاد مققن اػبققربات اؼبًتاكمققة الققيت
تكرست لدى كبار السن .)28

وصفوة القول أن العهد قد أشار إىل صبلة من اغبقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية لكن مل يُ ِشر صراحةً إىل رعاية خاصة لكبار السن ،عدا االىتمام ابألسرة رغم َّ
إن كبار
السن ىم حباجة إىل رعاية قد تكون أكثر من رعاية أعضاء األسرة خاصة األسر ذات الدخل

اؼبنخفض اليت ترغب يف رعاية اؼبسنني يف مسكنها ،والواقع نفسو فيما خيص التعليم حيث أمهل
االستفادة من اؼبعرفة التقنية واػبربات ونقلها إىل األجيال الالحقة عن طريق كبار السن ،كما
َّ
إن اغبق يف العمل يتسم جممهية خاصة ابلنسبة لكبار ا لسن رغم اإلشارة الضمنية إليهم من

خالل سبتعهم بشروط عمل منة حىت بلوغهم سن التقاعد ،ومن األفضل استخدام العمال
كبار السن يف ظروف ربقق أفضل فائدة من خرباهتم التقنية ويف الوقت نفسو استفادهتم من

برام التدريب قبل التقاعد دبا يتناسب مع قدراهتم لتحقيق تنمية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة.
ادلطهب انثبَي :محبيت كببس انسٍ يف ضىء ادلىاثيك انذونيت األخشي ادلربيت يف

األيى ادلخحذة:

The second requirement: the protection of the elderly in light of other
international treaties concluded at the United Nations:

عقققالوة علق ققى االتفاقيق ققات العامق ققة غبقق ققوق اإلنسق ققان أبرمقققت األمق ققم اؼبتحق ققدة العديقققد مق ققن

االتفاقيققات اػباصققة األخققرى ،تناولققت أمققا ضبايققة فئققات معينققة مققن األشققخاص ،أو مناىضققة صققور
معينة مقن التمييقز أو تنقاول حققوق بعينهقا ،وىقذا مقا سقنتناولو يف فقرعني خصصقنا األول للمواثيقق
الدوليققة الققيت ربمققي فئققات معينققة مققن األشققخاص ،والثققاين للمواثيققق الدوليققة اػباصققة دبنققع التمييققز
والتعذيب.
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انفشع األول :ادلىاثيك انذونيت انخي حتًي فئبث يعيُت يٍ األشخبص:
The first section: International Instruments that protect certain categories of
persons:

صققدرت عققن األمققم اؼبتحققدة العديققد مققن االتفاقيققات الدوليققة الققيت تتعلققق حبقققوق اإلنسققان

لتحمققي فئققات معينققة مققن األشققخاص  .)29وبقققدر تعلققق األمققر دبوضققوع دراسققتنا سققنتناول اتفاقيققة
القضاء على صبيع أشكال التمييز ضقد اؼبقرأة القيت اعتمقدهتا اعبمعيقة العامقة لألمقم اؼبتحقدة يف18

كانون األول .)30 1979

وحققددت االتفاقيققة اؼبقصققود ابلتمييققز ضققد اؼبقرأةَّ ،
جمهنققا التفرقققة أو االسققتبعاد أو أي تقييققد

يتم على أسقاس اعبقنس ويكقون مقن اثره أو أغراضقو تقوىني االعقًتاف للمقرأة حبققوق اإلنسقان يف
اؼبيققادين كافققة وازبققاذ صبيققع التققدابري للقضققاء علققى التمييققز الصققادر مققن شققخص أو مؤسسققة أو

منظمققة ،وىققذا يعققين عققدم جققواز تققوىني االع قًتاف للمسققنات حبقققوق االنسققان يف اؼبيققادين كافققة
والققدول ملزمققة يف القضققاء علققى التمييققز الققذي يطققال كب قريات السققن يف صبيققع أوجققو اغبيققاة .)31

وجس ققدت االتفاقي ققة اغبماي ققة اؼبباش ققرة للمسق قنَّات دبنعه ققا التميي ققز وتقريرى ققا اؼبس ققاواة ب ققني الرج ققال
والنساء وبصقرف النظقر عقن السقن يف فقرص اإلفقادة مقن بقرام التعلقيم دبقا يف ذلقك بقرام تعلقيم
الكبار وؿبو األميقة َّ
وحقهقا يف الضقمان االجتمقاعي السقيَّما يف حقاالت التقاعقد والبطالقة واؼبقرض
والعجز والشيخوخة وغريىا  .)32وتناولت االتفاقيقة اغبمايقة غقري اؼبباشقرة للمسقنات إبلقزام القدول

األطراف ازباذ صبيع التدابري اؼبناسبة للقضاء على التمييز ضد اؼبرأة يف اؼبشاركة ابغبياة السياسية
والعامة للدولةَّ ،
وحقها يف اكتسقاب جنسقيتها أو تييريىقا ،واكقدت االتفاقيقة علقى ضقرورة القضقاء
علققى التمييققز يف اغبصققول علققى الققدرجات العلميققة واؼبعلومققات الًتبويققة الققيت تسققاعدىا يف كفالققة
صققحة ورفاىيققة األسققرة ،ويشققمل ذلققك أيض قاً العمققل والرعايققة الصققحية مققع ايققالء أمهيققة خاصققة

للمشققكالت الققيت تواجههققا اؼبقرأة الريفيققة واألدوار الققيت تؤديهققا يف القطاعققات غققري النقديققة ومققنهن

اؼبسنا Jاللوايت يقضني حياهتن او جزءاً منها يف نشاط غري مأجور .)33
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انفشع انثبَي :ادلىاثيك انذونيت اخلبطت مبُع انخًييز وانخعزيب:
The second Part: international conventions preventing discrimination and
torture:

عالوة على االتفاقيات اليت صدرت عن األمم اؼبتحقدة والقيت تتعلقق حبمايقة حققوق فئقات

معينة من األشخاص صقدرت اتفاقيقات أخقرى تنقاىض صقوراً معينقة مقن التمييقز أو تتنقاول حقوققاً
بعينها مثل اغبق دبنع التعذيب وىذا ما سنتناولو ابآليت:
أوالً :االتفاقيات الدولية اػباصة دبنع التمييز:

تعد اؼبساواة من أىم أركان حركة حقوق اإلنسان ،لذلك حرصت األمم اؼبتحدة على

إدراج النصوص اليت تقر ابؼبساواة يف اؼبواثيق الدولية غبقوق اإلنسان وازبذت من حظر التمييز

موضوعاً ؽبا  .)34كما يف االتفاقية الدولية للقضاء على صبيع أشكال التمييز العنصري لعام
 1965واليت اعتمدهتا اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة يف  21كانون األول .)35 1965
تكونت ىذه االتفاقية من ديباجة وطبس وعشرين مادة وأشارت إىل أن الدول األطراف
يف االتفاقية مؤمنة َّ
جمن أي مذىب قائم على التفرقة العنصرية خاطمل ومشجوب أدبياً وخطر
اجتماعياً ،وعقدت عزمها للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكالو ومظاىره ،وحددت
االتفاقية اؼبقصود بتعبري التمييز العنصري  .)36ومل تنص االتفاقية على حقوق يستفاد منها يف

القول على وجود ضباية مباشرة لكبار السن عدا التأكيد على عدم التمييز يف تقرير اغبق

ابلضمان االجتماعي .)37

نصت عليها االتفاقية
وذبسدت اغبماية غري اؼبباشرة لكبار السن من خالل اغبقوق اليت َّ

اؼبذكورة ،حيث الزمت الدول األطراف انتهاج كل الوسائل للقضاء على التمييز العنصري بكافة
أشكالو دبا يف ذلك سن التشريعات حبظر وإهناء أي سبييز يصدر عن أشخاص أو صباعة أو
منظمة ،وشجب صبيع الدعاايت القائمة على األفكار أو النظرايت القائلة بتفوق عرق أو صباعة

من لون أو أصل اثين واحد وتتعهد ابزباذ التدابري الرامية إىل القضاء على كل ربريض على ىذا
ال تمييز ،وتعهدت الدول األطراف بضمان حق كل إنسان دون سبييز يف األمن على شخصو
وحرية اختيار نوع العمل وفقاً لشروط عادلة وأجر متساو وتكوين النقاابت واالنتماء إليها واغبق
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يف السكن وحق التمتع خبدمات الصحة العامة والرعاية الطبية واػبدمات االجتماعية ،واغبق يف
التعليم والتدريب واإلسهام على قدم اؼبساواة يف النشاطات الثقافية وكذلك اغبق يف دخول أي
مكان أو مرفق ـبصص لالنتفاع العام .)38

اثنياً :االتفاقيات الدولية اػباصة دبنع التعذيب:

يعد التعذيب اعتداء على حق اإلنسان يف السالمة اعبسدية وإىدار كرامتو ،وحاولت

كرست ذلك
األمم اؼبتحدة توفري اغبماية الكافية للجميع من التعذيب دبا فيهم كبار السن ،و َّ
ابتفاقية مناىضة التعذيب وغريه من ضروب اؼبعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو اؼبهينة

لعام .)39 1984

وأشارت يف مقدمتها إىل أ َّن الدول األطراف تدرك جم َّن ىذه اغبقوق تستمد من الكرامة

اؼبتأصلة لإلنسان  .)40وحددت االتفاقية اؼبقصود ابلتعذيب  .)41ومل تتضمن أية ضباية مباشرة
لكبار السن بل تضمنت ؾبموعة من اغبقوق اليت ديكن أن نستخلص منها اغبماية غري اؼبباشرة،
ومنها التأكيد على ازباذ اإلجراءات الفعالة ؼبنع التعذيب وضمان أن يكون منصوصاً عليها

تكب جرماً من ىذه األعمال يف أي أرض يوجد
كجرائم يف القوانني العقابية واحتجاز من ار َ
عليها  .)42وأكدت على إدراج جرائم التعذيب يف معاىدات تسليم اجملرمني وإجراء ربقيق سريع
ونزيو عند االعتقاد َّ
جمن عمالً من أعمال التعذيب قد ارتكب ،وعدم األخذ جمي استشهاد نتيجة
التعذيب إال إذا كان ضد شخص متهم ابرتكاب التعذيب وإنصاف من يتعرض ؽبذه اعبردية يف
تعويض عادل ومناسب  .)43ومنعت االتفاقية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال اؼبعاملة أو

العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو اؼبهينة اليت التصل إىل حد التعذيب ،عندما يرتكب موظف
عمومي أو شخص يتصرف بصفة رظبية ىذه األعمال أو حيرض على ارتكاهبا أو تتم دبوافقتو أو
بسكوتو عليها .)44

يتضح للباحث فبا سبق َّ
إن اتفاقيات حقوق االنسان األخرى اليت تناولت ضباية فئات

معينة من األشخاص أو انىضت صوراً معينة من التمييز أو تناولت حقوقاً بعينها والصادرة عن

األمم اؼبتحدة ،اعًتفت لكبار السن ابغبماية القانونية أسوة ببقية األفراد ومل تشر صراحة إىل
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رعاية خاصة هبم تراعي فيها خصوصياهتم بل تفهم ضمناً يف كثري من النصوص ،ومل ذبعل
االتفاقيات كرب السن من بني االعتبارات اليت جيوز التمييز بسببها ألن التمييزليس يف صبيع

حالتو خاطئاً ومشجوابً بل يعد يف حاالت معينة ضرورة إنسانية ،وأن الرأي الشائع ابن كبار
السن عالة على اجملتمع ىو التمييز نفسو.
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اخلبمتـــــــت
Conclusion

ويف ختققام دراسققة اغبمايققة الدوليققة غبقققوق كب ققار السققن يف ضققوء اؼبواثيققق الدوليققة غبق ققوق
االنسان ،وبعد بيان مفهوم حقوق االنسان على الصعيد الدويل والوقوف على مدى اغبماية اليت
وفرىققا العهققدين الققدوليني للحقققوق اؼبدنيققة والسياسققية واالقتصققادية واالجتماعيققة والثقافيققة عققالوة
على اؼبواثيق االخرى اليت تتعلق حبظر التمييز وحظر التعذيب ،ويف ضوء ذلك ديكقن اإلشقارة اىل
بعض النتائ واؼبقًتحات.
ا

أوالَ :خبئج انذساست:

َّ .1
إن اغبققق نقققيض الباطققل واإلنسققان خليفققة

First: The Results:

يف األرض وىققو ىققدف اغبمايققة الدوليققة سققواء

كانت مباشرة أو غري مباشرة ،دون أي اعتبار للمرحلة العمرية وحقوق االنسان غري قابلة
للتجزئة لكي يعيش الفرد حياتو اإلنسانية.
َّ .2
إن العهد الدويل للحقوق اؼبدنية والسياسية مل يفرد أحكامقاً خاصقة بكبقار السقن تتفقق مقع

خصوصققيتهم ،بققل يفهققم ضققمناً مققن بعققض النصققوص كالعمققل علققى زايدة متوسققم العمققر

واغبد من عقوبة اإلعدام وىذا نقص يف تشريع جيب تالفيو.
َّ .3
إن العهققد الققدويل للحقققوق االقتصققادية واالجتماعيققة والثقافيققة مل يُ ِشق ر ص قراحةً إىل رعايققة

خاصققة لكبققار السققن ،ومل جيعققل كققرب السققن مققن االعتبققارات الققيت ال جيققوز التمييققز بسققببها

وأمهل االستفادة من اؼبعرفة التقنية واػبربات ونقلها إىل األجيال الالحقة عقن طريقق كبقار
السققن ،عققالوة علققى خصوصققية كبققار السققن يف َّ
حقهققم ابلعمققل وىققذا نقققص ابلتشقريع جيققب
تالفيو.
َّ .4
إن اتفاقيققات حقققوق االنسققان اػباصققة األخققرى الصققادرة عققن االمققم اؼبتحققدة ،قققد اعًتفققت
لكبار السن ابغبماية الدوليقة أسقوةً ببقيقة األفقراد ومل ذبعقل االتفاقيقات كقرب السقن مقن بقني

االعتبارات اليت جيوز التمييز بسببها ،وأن الرأي الشائع ابن كبار السن عالة على اجملتمع

ىو التمييز نفسو.
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ثبَيب :ادلمرتحبث:

Second: Suggestion:

 .1ضرورة تضمني االتفاقيات الدولية نصوص خاصة حبمايقة كبقار السقنَّ ،
ألن ؾبقرد النظقر إىل
إنسانيتهم ال تكفي غبمايتهم ،واذا كان األمر مقبوالً يف سنوات مضت َّ
فإن األمقر سقيزداد
تعقيداً ابؼبستقبل.

 .2حث اجملتمقع القدويل يف سقرعة إصقدار اتفاقيقة الدوليقة خاصقة حبققوق كبقار السقن ألحقداث
تييري حقيققي يف أوضقاعهم وتكقون إطقاراً مرجعيقاً للقدول واؼبنظمقات االقليميقة غبالقة كبقار

السن وما يتمتعون بو من حقوق.

 .3زبصيص جزء من اؼبساحة االعالمية على الصعيد الدويل واالقليمي والوطين واحمللي لنققل
الصققور االجيابيققة عققن كبققار السققن واالبتعققاد عققن اؼبمارسققات االسققتعبادية والتميزيققة خاصققة
ابلنسبة للنساء اؼبسناة اللوايت أيتني أعمال غري مأجورة.
 .4ضرورة وجود ضماانت حقيقية وطنية واقليمية ودولية مقرونة إبجراءات وجقزاءات متميقزة
تطبق على مقن خيقالف قواعقد اغبمايقة اؼبققررة لكبقار السقن علقى كافقة الصقعد العرفيقة منهقا
والقانونية.
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صبيع أشكال التمييز ضد اؼبرأة لعام .1979
 )32تراجع اؼبادتني  )11 ،10من اتفاقية القضاء على صبيع أشكال التمييز ضد اؼبرأة لعام .1979
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 )33د .سيد إبراىيم الدسوقي -اغبماية الدولية غبقوق اؼبرأة على ضوء اتفاقية منع التمييز اعبنسي-
دار النهضة العربية -القاىرة –  -2007ص .25ويراجع -د .دمحم سعيد ؾبذوب -مصدر سابق–
ص.246
 )34د .ؿبمود شريف بسيوين– مصدر سابق– ص .1029ويراجع -م .م .وفاء ايسني– التمييز ضد
اؼبرأة دراسة مقارنة -منشورات اغبلر اغبقوقية -ط -1لبنان -2016 -ص. 47
(35) A/ RES/ 2106/ XX- B.

 )36على أنو وأي سبييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو
األصل القومي أو االثين ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعًتاف حبقوق اإلنسان واغبرايت
األساسية أو التمتع هبا على قدم اؼبساواة يف اؼبيدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو
الثقايف أو أي ميدان خرو .فاطمة شحاتة اضبد زيدان– مركز الطفل يف القانون الدويل العام -دار
اعبامعة اعبديدة للنشر -ط -1اإلسكندرية  -2007 -ص .523وتراجع -ديباجة االتفاقية الدولية
للقضاء على صبيع أشكال التمييز العنصري لعام .1965
 )37تراجع اؼبادة  )5من االتفاقية الدولية للقضاء على صبيع أشكال التمييز العنصري لعام .1965
 )38مركز تطوير اؼبؤسسات األىلية الفلسطينية– الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية للقضاء على
صبيع أشكال التمييز العنصري -فلسطني–  –2015ص.8
 )39د .ؿبمود شريف بسيوين– مصدر سابق– ص.689
(40) Seen- A/ RES/ 39/ 46.

 )41بو معزة فطيمة -اآلليات القانونية غبماية حقوق اإلنسان يف الوطن العريب -رسالة ماجستري مقدمة
إىل كلية اغبقوق -جامعة منتوري -اعبزائر -2009 -ص.20
 )42د .فضل

دمحم إظباعيل -حقوق اإلنسان بني الفكر اليريب والفكر اإلسالمي -مكتبة بستان

اؼبعرفة -ط -2مصر -2006 -ص. 181 ،180
 )43د .ؿبمود شريف بسيوين -د .دمحم سعيد الدقاق -د .عبد العظيم وزير -حقوق اإلنسان-
دراسات حول الواثئق العاؼبية واإلقليمية -دار العلم للماليني -ط -2اجمللد الثاين -لبنان-
 -1998ص.283 -279
 )44سفيان العبديل -االغتصاب الزوجي على ضوء القوانني الوطنية اعبزائري والفرنسي واالتفاقيات
الدولية غبماية حقوق اإلنسان -ؾبلة اعبنان -العدد  -)8لبنان -2015 -ص.153
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Abstract
Studies on protection of the elderly at the international level are
among the modern topics to confront the aging of the world's
population and come within the framework of states' fulfillment of
their international obligations within the framework of international
human rights law. Therefore, the right of older persons to protection
has become a global, regional and national phenomenon that has
taken and remains its place among the basic human rights of human
beings. Attention is drawn to it and questions about it and what it is,
and this coincided with the absence of legal libraries of writings on
this subject, in addition to the absence of texts in the relevant
international agreements that deal with this aspect clearly and
explicitly, and if any, they do not rise to the place of protection
required. This requires highlighting what international human rights
covenants have stipulated in terms of the rights of the elderly, in order
to enhance opportunities to ensure the full and effective participation
of the elderly in economic, social, cultural and political life, especially
in the absence of a comprehensive international agreement to protect
their rights and the important gaps that resulted, not least of which is
the absence of a binding, uniforming and universal reference in the
light of which one can monitor and evaluate the extent of states
’commitment to their rights.
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