
 

 

  سنساناإل حلقوق الوطنية املؤسسة بيان

 املسنني معاملة إساءة بشأن لتوعيةل العاملي اليوم ناسةةمب

 م3152 يونيو 51 املنامة 

 51 املوافق املسنني معاملة إساءة بشأن للتوعية العاملي باليوم املتحدة األمم احتفاالت مع تزامنا

 الوطنية املؤسسة تعترب ،531/66 رقم العامة اجلمعية قرار مبوجب وذلك عام كل من يونيو

 املسنني معاملة إساءة معارضا صوته العامل فيها يرفع اليت السنوية الفرصة اليوم هذا اإلنسان حلقوق

 وتلبية( والرجال النساء من) السن كبار فئة حول النظر لفت لغرض للمعاناة وتعريضهم

 إسهامات تقديم على السن كبار يعمل حيث بكرامة، جمتمعاتهم يف عيشهم وضمان حاجاتهم،

 ذويهم ومساعدة األخرى، لألجيال واملعرفة اخلربات ونقل التطوعي العمل خالل من للمجتمع عدة

 .التنمية عجلة ودفع بهم املناطة املسئولية حتّمل يف

 51 املادة يف وذلك احلقوق بكافة التمتع يف اجلميع مساواة مبدأ إىل البحرين مملكة دستور أشار ولقد

 احلقوق يف القانون لدى املواطنون ويتساوى اإلنسانية، الكرامة يف سواسية الناس: " أن على نصت اليت

 كما ،"العقيدة أو الدين أو اللغة أو األصل أو اجلنس بسبب ذلك يف بينهم متييز ال العامة، والواجبات

 لسنة 17 رقم الوزاري القرار مبوجب للمسنني الوطنية اللجنة بتشكيل البحرين مملكة قامت

 املسنني لرعاية التنفيذية وخططها العامة السياسة اقرتاح" يف اختصاصها يتمثل والذي 3155

 والصحي املادي األمن هلم يوفر مبا املختصة اجلهات مع اخلطط هذه وتنفيذ اجملتمع، يف وإدماجهم

 ."واالجتماعي والنفسي

 35 يف الصادر 61/513 قرارها مبوجب املتحدة لألمم العامة اجلمعية أنشأت أخر صعيد وعلى

 باملسنني املعنية احلالية القانونية األطر دراسة بهدف العضوية مفتوح عامال فريقا 3151 ديسمرب

 الفريق من طلب والذي 61/527 رقم العامة اجلمعية قرار صدر كما تطويرها، ميكن وكيف

 وصون السن كبار حقوق ومحاية لتعزيز شامة دولية اتفاقية وضع إمكانية يف النظر العامل

 الوطنية املؤسسة تؤكد حيث. 3152 غسطسأ يف القادم اجتماعه خالل وذلك كرامتهم

 مثل إنشاء من واضح موقف وتبين اجلهود هلذه البحرين مملكة دعم أهمية على اإلنسان حلقوق

 .اهلامة االتفاقية تلك

 



 

 

 بقدر عنها التبليغ يتم وال اإلنسان حلقوق انتهاكا متثل اليت املشاكل من املسنني معاملة إساءة إن

 يف إاّل بها اخلاصة التقديرات أو الظاهرة هذه انتشار معدالت توجد وال العاملي، الصعيد على كاف

 يزال ال املشكلة هذه حجم أّن من الرغم وعلى%. 51و% 5 بني ترتاوح وهي املتقدمة البلدان بعض

 عاملية استجابة تقتضي وهي. الوضوح كل واضحة واألخالقية االجتماعية أهميتها فإّن جمهواًل،

 .املسنني حقوق محاية على ترّكز اجلوانب متعّددة

 البلدان من كثريًا ألّن العاملي الصعيد على املسنني معاملة إساءة حاالت عدد تزايد املتوقع ومن

 لقّلة نظرًا الكامل النحو على احتياجاتهم ُتلبى ال قد الذين املسنني أعداد يف سريعة زيادة تشهد

 عام حبلول ستشهد العامل سكان من فوق فما سنة 61 العمرية الفئة أّن إىل التنبؤات وتشري. املوارد

 .نسمة مليار 5.3 حنو إىل عددهم سيصل حيث الضعف تفوق بنسبة زيادة 3131

 مشاركة ضمان على التأكيد إىل املعنية اجلهات كافة اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة وتدعو

 لديها، املتاحة الصحية اخلدمات مجيع يف هلم األولّية الصحية الرعاية وتوفري التنمية، يف السن كبار

 وسن وتنفيذها، املسنني معاملة سوء من الوقاية اسرتاتيجيات من املزيد وضع أهمية إىل إضافة

 اجلهود دعم أهمية إىل إضافة وكرامتهم، حقوقهم حفظ جوانب مجيع تتناول وتشريعات قوانني

 .السن كبار حبقوق معنية دولية اتفاقية إنشاء إىل الرامية الدولية
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