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اليـــــوم الـــــدويل لكبـــــار الســـــن فرصـــــة ســـــاحنة أمامنـــــا الختـــــاذ موقـــــف مـــــن معضـــــلة التمييـــــز  

 كبار السن املدمرة. ضد

قــال كثــريا إن كبــار الســن حيظــون بــاحرتام خــاص، إال أن الواقــع يــدل علــى أن ورغــم أنــه يُ  
عــددا كثــريا جــدا مــن اجملتمعــات تضــع العوائــق أمــامهم حبرمــا�م مــن احلصــول علــى الوظــائف ومــن 
االســــتفادة مــــن القــــروض واخلــــدمات األساســــية. ولتهمــــيش كبــــار الســــن وتبخــــيس قيمــــتهم آثــــار 

ك النيل من قـدرهتم اإلنتاجيـة واحلـط مـن قيمـة خـربهتم يف صـفوف القـوة جسيمة. إذ ينجم عن ذل
العاملــة ويف جمــال العمــل التطــوعي والعمــل املــدين، ويــؤدي يف الوقــت نفســه إىل تقييــد قــدرهتم علــى 
تقــدمي الرعايــة والــدعم املــايل وغــري املــايل إىل األســر واجملتمعــات احملليــة. ويتقــاطع التمييــز ضــد كبــار 

اجلـــنس والعـــرق  مـــن التمييـــز القـــائم علـــى أســـاس نـــوع ن كثـــرية مـــع أشـــكال أخـــرىالســـن يف أحيـــا
 .واإلعاقة وغري ذلك من األسس، مما يزيد من تفاقم وتشديد مضاعفاته

والقضاء على التمييـز ضـد كبـار السـن وكفالـة حقـوق اإلنسـان الواجبـة هلـم ضـرورة حتميـة  
ن عـــدد ســـكان العـــامل مـــن كبـــار الســـن أخالقيـــة وعمليـــة. فـــاخلطر احملـــدق شـــديد ومتزايـــد. ذلـــك أ

بليــــون نســــمة  1.4ليبلـــغ  2015مليـــون نســــمة يف عــــام  900توقـــع أن يرتفــــع عمـــا يزيــــد عــــن يُ 
الــذي سيتســاوى فيــه إمجــاال عــدد   2050بليــون نســمة حبلــول عــام  2.1و  2030حبلــول عــام 

 كبار السن وعدد األطفال دون سن اخلامسة عشرة.

د كبــار السـن جبميــع أشــكاله، وأدعــو إىل اختــاذ التــدابري ويف هـذا الصــدد، أديــن التمييــز ضــ 
ملعاجلــة هــذا الشــكل مــن انتهاكــات حقــوق اإلنســان وحنــن نســعى إىل االرتقــاء باجملتمعــات ملــا فيــه 
صـــاحل اجلميـــع دون متييـــز يف األعمـــار. وذلـــك مـــا يتطلـــب تغيـــري الصـــورة املرســـومة عـــن كبـــار الســـن 

ــــا ووضــــعهم موضــــع التقــــدير ملــــا يقدمونــــه مــــن والنظــــرة املوجهــــة هلــــم، بــــالكف عــــن اعتبــــاره م عبئ
 إسهامات إجيابية يف أسرتنا البشرية.
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وأدعــو أيضــا إىل تــوفري مزيــد مــن الضــمانات القانونيــة ملعاملــة املســنني علــى قــدم املســاواة  
مـع غــريهم واحليلولـة دون جتســيد التمييـز ضــد كبــار السـن يف سياســات وقـوانني ومعــامالت متييزيــة. 

الــيت تتــوىل رســم السياســات علــى جتميــع بيانــات وإحصــاءات أفضــل نوعيــة بشــأن  وأحــث اجلهــات
صـــحة كبـــار الســـن ووضـــعهم االقتصـــادي ورفـــاههم علـــى العمـــوم مـــن أجـــل التصـــدي لشـــواغلهم 

ســبل القيــام   بطريقــة أفضــل. وكلــي أمــل بــأن منعــن التفكــري مجيعــا يف مواقفنــا املتحيــزة وأن ننظــر يف
 ار السن.كأفراد مبكافحة التمييز ضد كب

ولــدينا هلــذا الغــرض خريطــة طريــق واضــحة مــن أجــل التغيــري هــي خطــة التنميــة املســتدامة  
. فهــذه اخلطــة النــرية، مبــا تتضــمنه مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، تشــدد علــى مبــدأ 2030لعــام 

الشــــمولية وعلــــى املســــاواة وتعــــد بــــأال خيلـــــف الركــــب أحــــدا وراءه. وكبــــار الســــن حيــــدثون التغيـــــري 
ــــإحراز التقــــدم حنــــو حتقيــــق أهــــد ــــه يف آن واحــــد. وب ــــا ويســــتفيدون من اف التنميــــة املســــتدامة، ميكنن

نعبــئ مــا يتمتــع بــه مجيــع كبــار الســن مــن مواهــب وطاقــات وخــربات كبــرية يف ســبيل تنفيــذ تلــك  أن
 .اخلطة

فلنحتفـــل بـــاليوم الـــدويل لكبـــار الســـن بالتصـــميم بقـــوة علـــى رفـــض مجيـــع أشـــكال التمييـــز  
لســـن والعمـــل علـــى متكـــني كبـــار الســـن بغيـــة حتقيـــق إمكانـــاهتم وحنـــن نعمـــل مـــن أجـــل ضـــد كبـــار ا

 .الوفاء بتعهدنا بتهيئة حياة كرمية تكفل فيها حقوق اإلنسان للجميع
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