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 املحترمينخوة  إل وااألخوات الكريمات  

 

 كاته،، السالم عليكم ورحمة هللا وبر 

 

    بمناسرررررروة اليوم العاوع للتوعية سشرررررر ن  سررررررا ة   2022  لعاميونيو يحتفل العالم في الخامس عشررررررر من     

   محاربة  سا ة معاملة كوار السنو جا  االحتفال هذا العام تحت شعار   معاملة كوار السن

مع حرديين   كورار السررررررررررررنالعراوع للتوعيرة سشرررررررررررر ن  سررررررررررررا ة معراملرة    براليوماالحتفرال    تزامنفي هرذا العرام يو  

   مهمين

بداية عشرررررررررر   ذلكيمثل حيث    (2030-2021األول هو بداية عقد األمم اوتحدة للشرررررررررييوخة ال رررررررررحية  

مع ميتلف أصررحاا اوحررلحة لتحسررين حياة كوار السررن    الجهود اوسررتمر  وتضررا ر سررنوات من التعاون  

 وأسرهم ومجتمعاتهم.  

تسرررررررررررراهم في  التي خطرة عمرل مردريرد الردوليرة للشررررررررررررييوخرةالتنفيرذيرة ل  مراجعرة وتقييم الخطرةهو  والثرانع  

 .لعمل الدولي للنهوض بجدول أعمال الشييوخةخلق اوزيد من الفرص ل

ا ق عليهاخطة عمل مدريد الدولية للشررررررررررررييوخة أول تعتبر    لربط  األعضررررررررررررا حكومات الدول    خطة تو

 مسائل الشييوخة ب طر أخرى للتنمية االجتماعية واالقتحادية وحقوق اإلنسان.  

  السرررررن، كوار  تتضرررررمن خطة عمل مدريد الدولية للشرررررييوخة  شرررررارات ميتلفة  ل   سرررررا ة معاملة   حيث

اإلهمال وسررو  اوعاملة والعنف، ومع ذلك، في  ل عدم وجود معيار  و هي الثالثة  بما في ذلك "القضررية  

اووارد البشررررية   و ير ن حقوق كوار السرررن،  هن هناج  جوات بين السرررياسرررات واومارسرررات، وتدولي سشررر 

 للحد من سو  معاملة كوار السن  واوالية الالزمة 

 

 



 

 

 

 
 
 صرررررررة ر  يعتبر   .بمناسررررررروة اليوم العاوع للتوعية سشررررررر ن  سرررررررا ة معاملة كوار السرررررررن  احتفال العام سرررررررنويا

كما   ،كوار السررررنب تلحقيمكن أن ليعبر  يه العالم ب سررررر  عن معارلررررته لالناهاكات واوعاناة التي    ؛طيوة

  ؛ اوتعلقة بكوار السرررررررررررن  والحقوق حول أهم القضرررررررررررايا    ونتناقشلنتحاور    ؛لتوحيد جهودنا  مناسررررررررررروة  اأنه

لوقف مرا يتعرض لره كورار السررررررررررررن من سررررررررررررو  معراملرة ع     ،بر هميرة  يجراد الحلول لر ع الوعي املجتمعي  

اجتماعية عاوية تؤير ع   صررررحة وحقوق عدد كوير من كوار   ةقضرررري تعتبر ها  ، خاصررررة وأنمسررررتوى العالم

 .ب سر  قضية تستحق اهتمام املجتمع الدولي هذا ما يجعلهاو السن حول العالم، 

ميفية عن    اجتماعية خطيرة  مشررررررر لةخالل الفترة اوالرررررررية،  سرررررررا ة معاملة كوار السرررررررن  كانت  ولقد      

مر  أل او ال يزال   خاصررررررررررررة،تعتبر في الغرالب مسرررررررررررر لة  كانت  و  من دول العرالم، لدى العرديد  الرأي العرامأعين  

ال تحظى براالهتمرام    مرا زالرت  كورار السررررررررررررن في كثير من الردول  سررررررررررررا ة معراملرة    ن حيرث    حتى اليوم،كرذلرك  

وتجاهلها من قول  ،في الغالب  هذ  اوشرررررر لة  التقليل من شرررررر ن سسرررررربب وذلك،  لحل هذ  اوشرررررر لة  ال افي

تتراكم األدلة التي تشررررررير  ل  أن  سررررررا ة معاملة   ؛ذلكاملجتمعات في جميع أنحا  العالم. ومع  عديد من  ال

 .بالغة األهميةمجتمعية   هي مش لة  كوار السن

تجنبها وولررررررررررع وسررررررررررائل   ، وحرصررررررررررها ع  لهذ  اوشرررررررررر لة املجتمعية  اووكر   قطر  دراكهاوقد كان لدولة      

حمرايرة أهميرة  أكردت منظومرة التشررررررررررررروعرات القطريرة، وفي مقردماهرا الردسررررررررررررتور، ع      ؛ حيرثالوقرايرة منهرا

حقوق كوار السرن سشر ل عام، وحماية حقوق الضرمان االجتماعي والسركن والعمل والحماية القانونية  

رقرار  . كما اتيذت الدولة في هذا املجال لهم  واالجتماعية سشرر ل خاص التدابير التي من شرر نها تطويق و

 ضمان تعزيز دورهم في  ل ؛الحقوق اونحوص عليها في اوواييق الدولية لحقوق االنسان لهذ  الشريحة

التقليرردي  فهوم  اووليس ع      ،وذلررك و قررا وفهوم التمكين القررائم ع   نقو الحقوق والقررانون   ،املجتمع

 االجتماعية.  لرعاية ل

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 واصرررررررل نا ن؛  هناوشررررررر لة  للمؤسرررررررسرررررررة القطرية للعمل االجتماعي  هذ   لرررررررو  الوعي التامفي  و      
 
  سرررررررنويا

هذ   ت تع  حيث    ؛باليوم العاوع للتوعية سشررررر ن  سرررررا ة معاملة كوار السرررررناالحتفال  في  لعالم ا  مشررررراركته

 السرررتراتيجية مركز " حسررران"  
 
 مع رسرررالة اوؤسرررسرررة القطرية للعمل االجتماعي، وو قا

 
اوشررراركة اتسررراقا

مسرررررررتوى الوعي   ور ع  ،وتو ير الخدمات الالزمة لرعاياهم  قطر،التي تهدف  ل  تمكين كوار السرررررررن في دولة 

 .لدى املجتمع بحقوق كوار السن واحتياجاتهم األساسية
 

وعي   لر ع  توعويرةسرررررررررررروف يقردمره من  عراليرات  مرا  جميع مرا يقردمره مركز  حسررررررررررررران و وال شرررررررررررررك أن         

ايرر تع  مشرررررررررررررراركاهم الاشررررررررررررطررة في ميتلف املجرراالت    ودعمتمكين كوررار السررررررررررررن  املجتمع برر هميررة  
 
  من    يمررانرر

في األصرررررررريل  وحقهم   ،الفعالة  ممشرررررررراركاه  حسرررررررران ب هميةاوؤسررررررررسررررررررة القطرية للعمل االجتماعي و مركز  

    املجتمع. راد  أواقي  أسوة باوساهمة في عملية التنمية الوطنية في ميتلف املجاالت 

 
ا   نسر ل    ع     العزيزةهذ  الفئة  واإلنسرانع والو يفع تجا    الديني  للقيام بواجوناهللا أن يو قنا جميع 

التي يسرررررتحقونها  الشررررررعية واملجتمعية في الحياة الكريمة   من حقوقهم  ع   تمكينهمأن يقدرنا و  ،قلوبنا

 لولدنا الغالي.   ل النهضة الشاملةفي    منا

 

 *  *  *  *  *  * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


