
 

 

 املسنني معاملة إساءة بشأن للتوعية العاملي اليوم مبناسبة اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة بيان

 4152 يونيو 51 -املنامة

 اليوم وهو املسنني، معاملة إساءة بشأن للتوعية العاملي باليوم يونيو 51 يف املتحدة األمم احتفت

 51 يف املؤرخ ، 66/541 رقم القرار مبوجب املتحدة لألمم العامة اجلمعية عنه أعلنت الذي

 إساءة معارضا صوته العامل فيها يرفع اليت السنوية الفرصة اليوم هذا ويعترب  ،4155 ديسمرب

 من% 6 إىل% 2 نسبته ما يتعرض إذ للمعاناة، وتعريضهم سنا األكرب أجيالنا بعض معاملة

 تعريض إىل اإلساءة تؤدي وقد البيت، يف املعاملة إساءة أشكال من لشكل تقريبًا املسنني

 إساءة نسبة تزيد أن املتوقع ومن األجل، طويلة نفسية وآثار خطرية جسدية إلصابات املسنني

 61 العمرية الفئة تشهد إذ املسنني، أعداد يف زيادة تشهد البلدان من كثريًا ألّن املسنني معاملة

 عام يف نسمة مليون 124 من أي الضعف، تفوق بنسبة زيادة العامل سكان من فوق فما سنة

 .4141 عام يف نسمة مليار 5.4 حنو إىل 5111

 القدرات ببناء لالهتمام احلكومات تشجيع ضرورة على املتحدة لألمم العام اجلمعية قرار وأكد

 على القضاء اسرتاتيجيات يف الشيخوخة قضايا ومراعاة املسنني، بني الفقر على القضاء أجل من

 لرصد مناسبة آليات إنشاء إىل األعضاء الدول القرار ويوصي الوطنية، التنمية وخطط الفقر

 األساسية واحلريات اإلنسان حقوق جبميع السن كبار متتع حلماية اهلادفة والسياسات الربامج

  .املساواة قدم على

 بشأن للتوعية العاملي اليوم مبناسبة كون كي بان املتحدة لألمم العام األمني رسالة يف وجاء

 إلساءة عرضة اجملتمعات مجيع يف املسنون يكون أن املمكن من:" املسنني معاملة إساءة

 لتفشي نتيجة للخطر خاصة بصفة املسنات وتتعرض. واملالية والنفسية اجلسدية املعاملة

 معاملة بسوء للتوعية العاملي اليوم هذا ويف. ضدهن بالتمييز تتسم اليت واملمارسات املواقف

 جلميع للتصدي أقوى اسرتاتيجيات ووضع قوانني وإنفاذ سّن إىل األعضاء الدول أدعو املسنني،

 االعرتاف جتد ال اليت اإلنسان وحقوق العامة بالصحة واملتعلقة االجتماعية املسألة هذه جوانب

 شيخوخة يف احلق وهلم للتصرف، قابلة وغري متساوية حبقوق يولدون مجيعا فالبشر. الكايف

 وإساءة اإلهمال من فيها يعانون وال وجمتمعاتهم، أسرهم من باالحرتام فيها يتمتعون كرمية،

  ."والعنف املعاملة

 وتدشني االجتماعية التنمية وزارة جهود على تثين إذ اإلنسان حلقوق الوطنية واملؤسسة

 على واحلفاظ السن، كبار حقوق وتأمني تقنني يف تسهم واليت للمسنني، الوطنية االسرتاتيجية

  .هلم املناسب الدخل وضمان املناسبة العمل فرث وتأمني حقوقهم،



 

 

 من املزيد لوضع اجلهود تضافر إىل االختصاص ذات اجلهات الوطنية املؤسسة وتدعو

 املسنني حقوق حلفظ وتشريعات قوانني وسن املسنني، معاملة سوء من للوقاية االسرتاتيجيات

 تعنى دولية اتفاقية إلنشاء الدولية اجلهود ودعم كرامتهم، وحفظ احلقوق تلك ومحاية

 .السن كبار حبقوق
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