
 

 
 

 
 

 بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
 اليوم الدولي للمسننيمبناسبة 

 

 2019 أكتوبر 1املنامة يف 

من أكتوبر من كل عام، وذلك لتسليط الضوء على  األولحيتفل العامل باليوم الدولي للمسنني يف 

مليون  700أكثر من  حول العامل حيث يعيشاإلسهامات الكبرية اليت يقدمها كبار السن للمجتمع، 

يف املائة  20سيكون عددهم بليوني نسمة، أي أكثر من  2050وحبلول عام ، شخص فوق سن الستني

بفئة  الذي توليه دول العامل الكبري االهتماممدى على  ويؤكد االحتفال بهذا اليوم من سكان العامل،

مشاركتهم يف ضمان ل وكفاءة املسنني قدراترفع أهمية يؤكد على يأتي ل، كما أنه السن كبار

 واالجتماعية والثقافية. االقتصادية  سواء كانت السياسية واملدنية أم ت احلياةمجيع جماال

، 2019لعام  " عنواًنا حلملتهاإىل املساواة بني الفئات العمريةرحلة حددت األمم املتحدة موضوع "قد و

، املساواة"احلد من أوجه عدم املعين بـ " املستدامةمن أهداف التنمية  العاشريتماشى مع اهلدف الذي و

من لكافة فئات اجملتمع وخباصة املسنني  ضمان تكافؤ الفرصأهمية على موضوع هذا العام يركز و

تعزيز اإلدماج السياسي يركز على كما أنه للقضاء على التمييز، الالزمة  تدابريالخالل اختاذ 

  اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.النظر عن العمر أو  بغضواالقتصادي واالجتماعي للجميع 

كانة البارزة اليت وصلت إليها ملتعرب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان عن اعتزازها با وبهذه املناسبة

صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين يف ظل املشروع اإلصالحي حلضرة 

 هلم ا يكفلباخلدمات املقدمة لكبار السن مبمن تقدم وتطور يف االرتقاء  البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه

ملادة الفقرة )ج( من ا تنص وقدشطة وبرامج اجملتمع، أن واالندماج يفاستمرارية مشاركتهم يف العطاء 

تكفل الدولة حتقيق الضمان االجتماعي الالزم للمواطنني على أن "يف دستور مملكة البحرين  (5رقم )

أو املرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الرتمل أو البطالة، كما تؤّمن هلم خدمات  يف حالة الشيخوخة

ر صدو"، والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن اجلهل واخلوف والفاقةالتأمني االجتماعي 

من األحكام اليت جسدت من  عدًداتضمن والذي بشأن حقوق املسنني،  2009 لسنة (58)القانون رقم 

 اململكةرى رعاية ناحية سْبق اململكة يف جمال العناية اليت توليها بكبار السن، وكفلت من ناحية أخ

وإمنا ألسرته أيًضا، ومبا يضمن له تلقي أرقى اخلدمات الصحية والسكنية  ليس للمسن فحسب

لسنة  (9)رقم  الوزاري صدر القرار كما، على العيش بكرامة تعينهاليت وواالجتماعية واإلدارية الالزمة 

لرفع جودة حياة الداعمة الربامج باخلدمات و ، والذي يعنىنشاء مكتب خلدمات املسننيإبشأن  2013

 . حتت سقف واحداملطلوبة تسهيل حصوهلم على مجيع اخلدمات و كبار السن

مبا لديها من والية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقا ملبادئ  -وتؤكد املؤسسة الوطنية بأنها تعمل 

االلتزام باالتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت صدقت عليها مملكة على متابعة ورصد مدى  -باريس 

كما تدعو املؤسسة الوطنية اجلميع إىل العمل من ، حقوق املسننيالبحرين واملعنية بتعزيز ومحاية 

حتقيقا وجنازاتهم العظيمة يف خدمة الوطن كبار السن تقديًرا وعرفانا جلهودهم وإأجل ضمان حقوق 

   . 2030املستدامة ألهداف التنمية 
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