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ل      ة عم اد خط ى اعتم نوات عل شر س رور ع ة م سنة القادم صادف ال ت
شیخوخة  ة بال ة المتعلق د الدولی ي  . مدری ة ف ة القادم بة الھام ذه المناس ى ھ وتتجل

ذي اع وع ال و  الموض سنة، وھ ذه ال ي ھ سنین ف دولي للم الیوم ال ال ب د لالحتف ُتم
د   ” شطة مدری الق أن ي      : 10+ إط د الت ي التزای ذة ف دیات اآلخ رص والتح الف

سنة،     . “تواجھ الشیخوخة على الصعید العالمي     رور    وفي ھذه ال ضا بم ل أی نحتف
سن  ار ال ة بكب دة المتعلق م المتح ادئ األم اد مب ى اعتم نة عل شرین س سِّد. ع  وُتج

یة       ادئ األساس ذات             -ھذه المب ق ال ة وتحقی شاركة والرعای تقالل والم ي االس  وھ
د                 -والكرامة   ى ح ا، عل سعى لتحقیقھ دافا ن ا أھ  حقوق اإلنسان للمسنین وتوفر لن

.سواء

ك ال                  ع ذل ة، وم دان النامی ویعیش ما یقرب من ثلثي عدد المسنین في البل
صعد      یزال المسنون مستبعدین من برامج التنمیة األو    ى ال ذة عل ا المتخ ع نطاق س

ى         . العالمي واإلقلیمي والوطني   دولي عل ع ال ھ المجتم ل فی ذي یعم وفي الوقت ال
ستقبل،   ة للم ة إنمائی ع خط ى وض ع إل ستدامة ویتطل ة الم یم التنمی ضیر لتقی التح

صورة   ن ال ر م زءا أكب سنین ج ساھمات الم ات وم ل احتیاج م أن تحت ن المھ . م
ش    ساھمین ن ع       وُیعّد المسنون م تقرار المجتم ي اس ة وف ي التنمی یین ف طین وأساس

.ویمكن بل وینبغي القیام بمزید من العمل على االستفادة من إمكانیاتھم

ل            ط العم وغ خط ي ص دم ف ي تق د الماض دى العق ى م رز عل د ُأح وق
ة             ات التقاعدی رامج للمعاش شاء ب الوطنیة المتعلقة بالشیخوخة، كان من ضمنھ إن

ة         غیر قائم   دان النامی ض البل ي بع تراكات ف ع اش ى دف زال    . ة عل ك، ال ی ع ذل وم
اعي   تبعاد اجتم ز واس اك تمیی ق    . ھن ات الفری دى أولوی سائل إح ذه الم د ھ وتع

ة     ة العام شأتھ الجمعی ذي أن شیخوخة ال ي بال ضویة المعن وح الع ل المفت العام
.مؤخرا

ذي  ت ال ي الوق ضمار التننوف ي م ة ف ل الھام ھ بالمراح ل فی ة حتف می
ل     ة عم ل لخط ذ الكام د بالتنفی ن جدی زم م ا نلت سنین، دعون صالح الم ة ل العالمی
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د دم   . مدری ة ع ة لكفال وخى الیقظ ا أن نت ة، علین ة الحالی ة المالی ار البیئ ي إط وف
سنین      ل للم ة األج ة طویل ة والرعای ة االجتماعی وفیر الحمای ادئ ت ساس بمب الم

ة  صحة العام دمات ال ى خ صولھم عل ة ح وم  وإ. وإمكانی وم، الی ذا الی ي ھ ي ف نن
وفیر              ى ت الدولي للمسنین، أدعو الحكومات والمجتمعات المحلیة في كل مكان إل

. المزید من الفرص للمسنین من سكانھا
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الأمـــــم          المتحـدة

الأمين العام




رسالة بمناسبة اليوم الدولي للمسنين




1 تشرين الأول/أكتوبر 2011 


تصادف السنة القادمة مرور عشر سنوات على اعتماد خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة. وتتجلى هذه المناسبة الهامة القادمة في الموضوع الذي اعتُمد للاحتفال باليوم الدولي للمسنين في هذه السنة، وهو ”إطلاق أنشطة مدريد + 10: الفرص والتحديات الآخذة في التزايد التي تواجه الشيخوخة على الصعيد العالمي“. وفي هذه السنة، نحتفل أيضا بمرور عشرين سنة على اعتماد مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن. وتُجسِّد هذه المبادئ الأساسية - وهي الاستقلال والمشاركة والرعاية وتحقيق الذات والكرامة - حقوق الإنسان للمسنين وتوفر لنا أهدافا نسعى لتحقيقها، على حد سواء.


ويعيش ما يقرب من ثلثي عدد المسنين في البلدان النامية، ومع ذلك لا يزال المسنون مستبعدين من برامج التنمية الأوسع نطاقا المتخذة على الصعد العالمي والإقليمي والوطني. وفي الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على التحضير لتقييم التنمية المستدامة ويتطلع إلى وضع خطة إنمائية للمستقبل، من المهم أن تحتل احتياجات ومساهمات المسنين جزءا أكبر من الصورة. ويُعدّ المسنون مساهمين نشطين وأساسيين في التنمية وفي استقرار المجتمع ويمكن بل وينبغي القيام بمزيد من العمل على الاستفادة من إمكانياتهم.



وقد أُحرز على مدى العقد الماضي تقدم في صوغ خطط العمل الوطنية المتعلقة بالشيخوخة، كان من ضمنه إنشاء برامج للمعاشات التقاعدية غير قائمة على دفع اشتراكات في بعض البلدان النامية. ومع ذلك، لا يزال هناك تمييز واستبعاد اجتماعي. وتعد هذه المسائل إحدى أولويات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة الذي أنشأته الجمعية العامة مؤخرا.


 



وفي الوقت الذي نحتفل فيه بالمراحل الهامة في مضمار التنمية العالمية لصالح المسنين، دعونا نلتزم من جديد بالتنفيذ الكامل لخطة عمل مدريد. وفي إطار البيئة المالية الحالية، علينا أن نتوخى اليقظة لكفالة عدم المساس بمبادئ توفير الحماية الاجتماعية والرعاية طويلة الأجل للمسنين وإمكانية حصولهم على خدمات الصحة العامة. وإنني في هذا اليوم، اليوم الدولي للمسنين، أدعو الحكومات والمجتمعات المحلية في كل مكان إلى توفير المزيد من الفرص للمسنين من سكانها. 
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