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 تمهيد:

يتكون المجتمع من أطراٍف متعددةٍ لكٍل منها دوره فيه ، ففي  المجتميع الميرأة 

والرجييل والطفييل والكوييير والمليين ، ولكييٍل دورا مهيي ا فيي  انتيييا  والييتمرار حييياة 

طويعييةا قيدر ا ع  يج وجيل  ليه  ل يه المجتمع ، غاية ميا في  ارمير أنهيا مراحيلا 

اّللهُ الهذذذ    لحكميييةع يعلمهيييا  يييو ، ي يييول رع العيييجة جيييل و ييي    
َل م ن َبْعد   ْعفٍ ُثمه َجَع َخَلَقكُْم مهن َض

وه  ْعفٍ ُق وهٍة  ة  َض د  ُق َل م ن َبْع مه َجَع ُث
َضْعفا  َوشَيْبَة  َيْخُلُق َما َيشَاُء َوُهَو 

من وين جوانيع الحكمية في   لي  عل ل، و 1 اْلَعل يُم اْلَقد يرُ 

مين جييٍل ىليه ٍ يٍر ، فيالكوير وحكمية اللينين والمعرفية يليتطيع أن تواصل ارجييال 

ي ود المجتمع المحيط وه ىله  ير الفرد وارلرة وما أوت  من حكمية اللينين ، وفي  

  ل  ي ول الشا ر 

 واللععكما الشواع رداء اللهو         ىن المشيع رداء الحل  واردع

 وي ول ٍ ر 

 وال كأيا  الشواع   اع          وما كل أيا  المشيع مريرة
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وينوغ  أن نفرق ويين ت يد  اللين والشيي و ة ، فيخن ار ييرة ىنميا  ي   مليية 

ت ترن وااللته   التدريج  لأل ضاء والتغيرات الحيوية الت  تطرأ  ليه ويولوجية 

، أما الملين فهيو مين أمضيه مين العميرة لينين  كمرحلة من مراحل الحياة، الجل  

يحيدد ا اليوعب و ميٍو وليتين لينةع ، وأ ير   ددا ، ا تُلف في  تحدييد ا ، فتيارةع 

 يحددونها ولن الت ا د  ن العمل.

ف    ا اال ت ف وين الشي و ة وولوغ  كوار اللنوتيهر المشكلة الرئيلية ل

ال يجال قادراع  له العطاء و دمية لٍن معينٍة ، ى  قد يولغ الش ص لن الت ا د و و 

مجتمعه ، مع ما للت ا د من ٍثاٍر للويٍة  له الفرد ، لواءع وان فاب د له و شعوره 

والتهميش و د  وجود دوٍر له ، ومن  نا ا تمت المواثيي  الدوليية وتنياول موضيو  

ة ح وق الملنين وما يح   التكري  والت دير لهي  ، وفي   ات الوقيت يح ي  لهي  ال يدر

  له  دمة المجتمع والعطاء والرفا ية الت  يلتح ونها وعد لنين العمل.

ولمييا كييان موضييو  الورقيية يتنيياول ح ييوق كوييار الليين فيي  يييل االتفاقيييات 

المتعل ة وح وق اإلنلان وار راف الدولية ف   ي ا الشيأن ، وتح يي   لي  في  ىطيار 

 الن طتين ف  فر ٍ ملت ٍل.ارلرة والمجتمع ، فخننا نتناول فيما يل  كٍل من  اتين 
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 الفرع األول

 كبار السن في مواثيق حقوق اإلنسان

فعله امتداد اللنوات ،  شهد ال رن العشرون ىطالة تاري ية لمدة حياة اإلنلان

ع  ال ملين الماضية  له نحو تدريج  حوال   اجداد العمر المتوقع  ند الوالدة  الميا

وفضيل الت يد  الي ه شيهدته المعيارف والتكنولوجييا ،  لنة 66ليصل ىله ، لنة  20

، تت طيه  وتمثل   ه الطفرة اللكانية تغييرات غير  ادية ف  حياة ارفيراد،  الطوية

 د واالنتشار.يمجرد ىضافة اللنوات لتأ   اتجا ات شديدة التع 

، فيخن ٍثياره  وف  حين أن المجتمع كمجمو ة وكأفراد يرحيع وامتيداد العمير 

، واإلدميييا   ، واللييين ، وقضيييايا الشيييي و ة الليييليمة نو يييية الحيييياة مي ييية  ليييه 

وتعجيييج الييد   وارميين الجمييا    يي ل أمييد الحييياة ، ، وحاليية المليينات  االجتمييا  

 الطويل.

،  ي ل معيي  ال يرن  يلت الليالات العامة المتعل ة وكويار اللين تصيم وقد 

ع للشييواع العشييرين ميين اآلن ال أنييه ينوغيي  ، ، ى ، ورؤييية تأ يي  فيي  اال توييار مجتمعييا

، أن تصيم  اللياليات العامية المتعل ية وكويار اللين والشيواع ومين  ي  في   فصيا داع 
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ع  ، و يو مجتميع  في  طري يه ىليه الشيي و ة الولط وحيث تأ   في  اال تويار مجتمعيا

ع ثلث لكانه فوق لن اللتين.  ليكون قريوا

ف  تكيييف  ياكلهيا  ويجع أن تودأ المجتمعات الدولية والوطنية والمحلية اآلن

ول تُحييوحيييث  التحتييية ولياليياتها و ططهييا وموارد ييا وتح ييي  االتليياق فيمييا وينهييا

، التيي  تشييمل الييتثمارات اجتما ييية ووشييرية  التييد  ت المتعل يية والليالييات العاميية

، دون يهيور حياالت اال تمياد غيير ال جمية التي   فض ع  ن اليتثمارات اقتصيادية

 .ن حياة ارفراد أو ف  الصغرتنشأ ىما ف  لن مت دمة م

ع  ، يمكييين أن تتغيييير الشيييي و ة مييين  و نيييدما تيييت  اليييتثمارات رشييييدة مليييو ا

 .لرأو المال الوشره واالجتما   واالقتصاده والويئ  التنجاف للموارد ىله وناءٍ 

ع ليدفع  فاال تراف والتفرد ال ه يتكشف طوال حياة الفرد يمثل  نصيراع ألالييا

ن حجمية المعرفية والحكمية أ ، ى  ا مات مواطنيه الملينينالمجتمع ىله احتضان مل

ال   مي ٍ  ما تأت  مع ت د  اللن تكون ف  الغالع ججءاع من و  ٍ  وال ورة الت  كثيراع 

ويد أنه ينوغ  تنشيطه وتولييع نطاقيه واليت دامه  ، يمكن التوداله أو ويعه أو لرقته

 .اإلودا ية هاف  قدرات، وف  من ف  جميع ملت يات المجتمع وميادينه وجوهاته

الي ه   يد في  فيينيا الميؤتمر العيالم  ارول للشيي و ة ومن  نا كانت أ ميية 

، والتي    طة  مل فيينيا الدوليية للشيي و ةأو  توصياتٍ ، وال ه ا تمد 1982 ا  

 ، معلنةع  دولة 124لمندوو   ف  اجتما ٍ لألم  المتحدة الجمعية العامة  ليها ادقت ص

 .الع د التالع من ال رن العشرين   د الملنين

وتعتويير  يي ه ال طيية مرشييدا للعمييل رنهييا توييين والتفصيييل التييداوير التيي  ينوغيي  

فيي  ىطييار ، للييدول ار ضيياء ات ا  ييا ميين أجييل المحافييية  لييه ح ييوق كوييار الليين 
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 62و ي  تتضيمن  ، الح وق الت  أ لنها العهدان الدوليان ال اصان وح وق اإلنليان

والعهد الدول  ال اص والح وق االقتصيادية  مواشراع  منها اتصاالع  ية يتصل كثيرا توص

،  ،     الصحة والتغ يية ف  لوعة مجاالت، ويمكن ىجمالها  واالجتما ية والث افية

، والرفيياه  ، وارلييرة ، واإللييكان والويئيية المعيشييية وحماييية الملييتهلكين المليينين

 .، والتعلي  والعمل،  ، وتأمين الد ل االجتما  

صعووة من حييث  أن أكثر المجاالت، من   ل العمل الميدان  ، اتضح قد و

، وحمايييية  وتيييأمين اليييد ل والعمالييية ،  ييي   اإلليييكان والويئييية المعيشيييية المعالجييية

 .الملتهلكين الملنين

وتمثييل اال تمييا  العييالم  و ضييايا كوييار الليين فيي   ييدة ىجييراءاٍت أو  طييواٍت 

ال ه   د ف  فيينا العالم  ارول للشي و ة الدول  ، فع ع المؤتمر  ات   ا المجتمع

شييعار   فلنضييف  1983رفعييت منيميية الصييحة العالمييية فيي   ييا  ،  1982 ييا  

ن ت يييد  أوطلويييت مييين فرو هيييا فييي  م تليييف المنييياط  ، الحيييياة ىليييه لييينين العمييير  

 .مشرو ها العمل  الجامع لتح ي    ا الشعار

 توصيييةع  1984ت   ييا  يليي اليي ه انع ييد فيي  مكليييكوقييد  المييؤتمر الييدول  ثيي  

تل ي  وث لهيا  ليه  توعييةع  ال وا تويار   فئيةع ، وضرورة قيا  الدول واال تما  والملينين 

كوير  ىليه الحيياة االقتصييادية  قيدمت معونياتٍ  ، ويل وا تويار   مجمو ياتٍ  المجتميع

 .ن ت د   ل أ وما جالت تلتطيعائ تها  و ىله والترووية واالجتما ية والث افية 

 ليه ليؤكيد  1988 يا  الي ه   يد في  فيينيا الميؤتمر اليدول  وعد  لي   ياد و

ن  دف التنميية  يو تحليين أمشيرا ىله ، قوا د المشرو  العمل  المتعل  والملنين 

، رفيياه وليي مة كييل المجتمييع  لييه أليياو المشيياركة الكامليية فيي  مليييرة التنمييية 
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ن تعمل  له رفع م يا  أ، وأن  له مليرة التنمية  والتوجيع العادل للنتائج الحاصلة

وتح ييي  المليياواة ميين  يي ل توجيييع المصييادر والح ييوق والملييؤوليات ، ارفييراد 

 فئات من شته ار مار.الاالجتما ية وين كل 

، ضيمن ىطيار ا تمامييات  وقيد تميت صيياغة وثي ية نفيينييال الدوليية للشيي و ة

، وتؤكييد  يي ه الوثي يية  لييه أن  المتحييدةالمجلييو االقتصيياده واالجتمييا   فيي  ارميي  

صياغة الليالات المتعل ة والشي و ة وتنفي  ا  ما ح  مطل  وملؤولية لكل دولية 

، لكين في  ييل جهيد   له أن تطو   له ألاو احتياجاتها وأ دافها ال ومية المحددة

، وميين  يي ل  ىنمييائ  متكامييل ومنليي  فيي  ىطييار النيييا  االقتصيياده الييدول  الجديييد

 .ون الدول  واإلقليم  وحيث يلهل تطوي  الموادئ العامةالتعا

، تؤكيد  والموادئ العامة الت  نادت وها  طية  ميل نفيينيال الدوليية للشيي و ة

ع أ له  ، و ي   ىشيراكه  فيهيايجيع و ن  دف التنمية  و تحلين رفياه الليكان جميعيا

 ، اإلنلييان ومييا يكفييل ويعييجج كراميية، أليياو التوجيييع العييادل للفوائييد الناجميية  نهييا 

ويضمن اإلنصاف وين الفئات العمرية الم تلفة ف  ت المها موارد المجتمع وح وقيه 

، و ليه كيل وليد في   ، وأن ي د  له  ما يحتاجون وملؤولياته وحلع قدرات ارفراد

ن يتجاوع ويتكيف مع التحوالت الديمغرافية وما ينيتج أىطار ت اليده وأ رافه وقيمه 

ن يلعه الناو من جمييع ار ميار ىليه ىيجياد حليول أينوغ   ، كما  نها من تغيراتٍ 

ع ، تواجن وين العناصر الت ليدية و ناصر التجديد   .منلجمةٍ  وراء تنميةٍ  لعيا

اإللييييها  الروحيييي  والث يييياف  واالجتمييييا   قييييد أكييييدت الوثي يييية  لييييه أن و

ن يعتييرف وييه ويييجداد أينوغيي  ، وفيي  المجتمييع   ا قيمييةٍ يعييد واالقتصيياده للمليينين 

 دائما. ، وينوغ  ا توار اإلنفاق  له الملنين التثماراع  تشجيعه
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لأللرة أ مية كوير  ودور مهي  في  مليألة ر ايية كما أشارت الوثي  ىله أن 

في  تيوفير اليد   والر ايية للملينين في   كوييرةٍ  ن ت يد  ىليهاماتٍ أويمكين  ، الملنين

شيأنه ت يدي  مثيل   له الحكومات تأييد وتشجيع أه نشاط طو   منأن و ، المجتمع

 .  ه الملا دات

، ى  الويد وأن  ول  تغفيل الوثي ية ٍثيار الشيي و ة  ليه التنميية في  المجتمعيات

يشكل االتجاه المتجايد نحو الشي و ة المتتالية للهياكل اللكانية تحيديات للم ططيين 

، و ليه فخنه ليتعين  ليه الوليدان التي  توجيد فيهيا   له الصعيدين الدول  والوطن 

ن تعول  له قدرة اقتصاد ا  له تحمل ار واء ، أ  رال ة للضمان االجتما   ني

الجديدة المتراكمة و له التح اقات ت ا دية مؤجلة وقائمة  ليه ألياو اليد ل لعيدد 

 .متجايد ووالتمرار من كوار اللن

ثيي  كانييت ال طييوة الكويير  وا تميياد الجمعييية العاميية لألميي  المتحييدة فيي   ييا  

م  المتحيدة المتعل ية وكويار اللين وال اصية ويالح وق االقتصيادية   لموادئ ار1991

،  1991 ديلييمور 16فيي   الصييادر 46/91ال ييرار وموجييع واالجتما ييية والث افييية 

 في  مجتمعياته  ،ومليا ماته  ت ديراع لكويار اللين ودور ي   وال ه تضمنت ديواجته 

وأنه تأكيداع  له المويادئ التي  تيد مها مواثيي  ارمي  المتحيدة والمتمثلية في  اإليميان 

وح وق اإلنلان ارلالية وكرامة الفرد والح وق المتلاوية للرجال والنلاء والكويار 

وضييرورة تحلييين ملييتويات المعيشيية وتعجيييج الت ييد  االجتمييا   ، وأنييه والصييغار 

 و ة والتي  ا تميدتها الجمعيية العالميية للشيي و ة ى ماالع ل طة العمل الدولية للشيي

 51/37قرارا ا رقي  وأيدتها الجمعية العامة لألم  المتحدة ف   1982ف  فيينا  ا  

ع فييه حتميية  1982ديلمور  3المؤرخ  ، وتأكيداع  ليه أنيه في   يالٍ  لي  يعيد صيحيحا

ويار اللين تد ور الصحة وت د  اللين ، ومين ثي  ينوغي  في  ييل تجاييد  يدد ونليوة ك
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المشيياركة والملييا مة فيي  فرصيية ال ييادرين  لييه العطيياء أن تييوفر للييراغوين ميينه  

في   ططهيا المويادئ التاليية  الحكوميات  ليه ىدرا ، فخنهيا تشيجع أنشطة مجيتمعه  

 .، ما أمكن  ل  الوطنية

 وتتمثل العناصر الرئيلية لتل  الموادئ ف  التال  

 :االستقالليةأوالً: 

لكوار اللن ىمكانية الحصول  له ما يكفي  مين الغي اء والمياء  ينوغ  أن تتاح -1

والمأو  والملوو والر اية الصحية، وأن يوفر لهي  مصيدر لليد ل ود ي  أليره 

 .ومجتمع  وولائل للعون ال ات 

 .ينوغ  أن تتاح لكوار اللن فرصة العمل أو فرص أ ر  مدرة للد ل -2

 ريير وقيت انليحاوه  مين ال يو  ينوغ  تمكين كوار اللن من المشياركة في  ت -3

 .العاملة ونل ه

ينوغيي  أن تتيياح لكوييار الليين ىمكانييية االلييتفادة ميين وييرامج التعلييي  والتييدريع  -4

 .الم ئمة

ينوغ  تمكين كوار اللن من العيش ف  ويئات مأمونة وقاولة للتكييف وما ي ئ   -5

 .ما يفضلونه ش صيا وقدراته  المتغيرة

 .للن من مواصلة اإلقامة ف  مناجله  رطول فترة ممكنةينوغ  تمكين كوار ا -6

 :المشاركةثانياً: 



 ندوة حقوق كبار السن
 محاضرة بعنوان 

 عليها في إطار األسرة والمجتمعحقوق كبار السن في ظل األعراف واالتفاقيات الدولية لحقوق االنسان والمحافظة 

 

 

9 

ينوغ  أن يييل كويار اللين منيدمجين في  المجتميع، وأن يشياركوا ونشياط في   -1

صييوغ وتنفييي  الليالييات التيي  تييؤثر مواشييرة فيي  رفييا ه ، وأن ي ييدموا لألجيييال 

 .الشاوة معارفه  ومهاراته 

التماو وتهيئة الفرص ل دمية المجتميع المحلي ،  ينوغ  تمكين كوار اللن من -2

 .ومن العمل كمتطو ين ف  أ مال تنالع ا تماماته  وقدراته 

 .ينوغ  تمكين كوار اللن من تشكيل الحركات أو الراوطات ال اصة وه  -3

 :الرعايةثالثاً: 

ينوغ  أن يليتفيد كويار اللين مين ر ايية وحمايية ارليرة والمجتميع المحلي ،  -1

 .لنيا  ال ي  الث افية ف  كل مجتمعوف ا 

ينوغييي  أن تتييياح لكويييار اللييين ىمكانيييية الحصيييول  ليييه الر ايييية الصيييحية  -2

لمليييا دته   ليييه حفيييي أو اليييتعادة المليييتو  ارمثيييل مييين اللييي مة الجليييمانية 

 .وال  نية والعاطفية، ولوقايته  من المرب أو تأ ير ىصاوته  وه

الحصييول  لييه ال ييدمات االجتما ييية  ينوغيي  أن تتيياح لكوييار الليين ىمكانييية -3

 .وال انونية لتعجيج الت  ليته  وحمايته  ور ايته 

ينوغيي  تمكييين كوييار الليين ميين االنتفييا  والملييتويات الم ئميية ميين الر اييية  -4

المؤللية الت  تؤمن له  الحماية والتأ يل والحفج االجتميا   والي  ن  في  ويئية 

 .ىنلانية ومأمونة

ر اللن من التمتع وح وق اإلنليان والحرييات ارلاليية  نيد ينوغ  تمكين كوا -5

ىقامته  في  أه ميأو  أو مرفي  للر ايية أو العي  ، وميا في   لي  االحتيرا  التيا  
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لكييرامته  ومعت ييداته  واحتياجيياته  و صوصييياته  ولح هيي  فيي  ات ييا  ال ييرارات 

 .المتصلة ور ايته  ونو ية حياته 

 :تحقيق الذاترابعاً: 

 .مكين كوار اللن من التماو فرص التنمية الكاملة إلمكاناته ينوغ  ت -1

ينوغيي  أن تتيياح لكوييار الليين ىمكانييية االلييتفادة ميين مييوارد المجتمييع التعليمييية  -2

 .والث افية والروحية والترويحية

 :الكرامةخامساً: 

ينوغ  تمكين كوار اللن من العيش ف  كنف الكرامة وارمن، ودون  ضيو   -1

 .أو لوء معاملة، جلديا أو   نيا ره التغ ل

، وصيرف النيير  ين  مير   أو  ينوغ  أن يعامل كوار اللن معاملة منصيفة -2

 أو غييير ن  وه اإل اقيية ثنييية أو كييونه  مييجنلييه  أو  لفيييته  العرقييية أو اإل نييو 

، وأن يكونييييوا موضييييع الت ييييدير وصييييرف النييييير  يييين مييييد  ملييييا مته    ليييي 

 .االقتصادية

ر ارم  المتحدة العديد من الوثائ  الت  تلعه ىله ت دي  اصدىوقد ت  كل  ل  

 ه الموادئ   ومن أ  ، الموادئ وتحديد ار داف والليالات الكفيلة ور اية الملنين 

، ومناليوة الي كر  العاشيرة   1992، والت  ا تمدتها ارم  المتحدة  ا   وار داف

، ميا  طية العميل الدوليية 1982 الجمعية العالمية للشيي و ة في  فيينيا  يا ال تماد 

  يل 

 .ت دي  الد   ىله الولدان ف  وضع ار داف الوطنية وشأن الشي و ة  -1
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الييد   إلدمييا  المليينين فيي  ال طييط والوييرامج اإلنمائييية الوطنييية  تييوفير -2

 .والدولية

 .الد   للورامج المجتمعية لر اية ومشاركة كوار اللن فيرتو -3

وميييا فييي   لييي  ، حليييين الوحيييوث الشييياملة لعيييدة وليييدان وشيييأن الشيييي و ة ت -4

 .المواءمة وين المصطلحات والمنهجيات

 .درا  وند  ن الشي و ة ف  ارحداث واالجتما ات الدولية  ات الصلةى -5

نشاء شوكة  المية للمتطو ين من كوار اللن من أجل التنمية االجتما ية ى -6

 .واالقتصادية

جييييادة توثيييي  التعييياون ويييين المنيميييات غيييير الحكوميييية المعنيييية يليييير ت -7

 .والشي و ة

يليييير جييييادة توثيييي  التعييياون فيميييا ويييين المنيميييات الحكوميييية المعنيييية ت -8

 .والشي و ة

الي ه حثيت ، وشيأن الشيي و ة العيالم   ي ن ا تمدت الجمعية العامة اإل كما

وحيث ي د  الد   الكاف  ىليه ، فيه  له د   الموادرات الوطنية المتعل ة والشي و ة 

ويشيجع  ، الملنات ل ياء مليا ماتهن في  المجتميع غيير المعتيرف وهيا ىليه حيد كويير

كويار الليين مين الرجييال  ليه تطييوير قيدراته  االجتما ييية والث افيية والعاطفييية التيي  

، وي يد  اليد   ىليه  روما يكونون قد منعوا مين تطوير يا في  لينوات كليوه  للعييش

، ويشييجع جميييع أفييراد ارلييرة  لييه لكوييار الليين  تييوفير الر اييية ارليير ميين أجييل
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، ويوليع التعياون اليدول  في  ىطيار االليتراتيجيات  الر اييةتلي  التعاون ف  توفير 

 .الموضو ة لولوغ ار داف العالمية ف  مجال الشي و ة

 ووصييفه الليينة الدولييية لكوييار  1999 يي ن االحتفييال وعييا  كمييا ت ييرر فيي  اإل

 .ا ترافا وولوغ الوشرية  لن النضج  الديموغراف ،  اللن

  1995الصيادر  يا   6التعليي  العيا  رقي   ومن المه  جداع  نيا اإلشيارة ىليه

الح وق ، وال ياص وي قتصيادية واالجتما يية والث افييةاللجنة المعنية ويالح وق اال ن 

ع  االقتصادية واالجتما ية والث افية لكوار اللن شيام ع لميا  ، وال ه تضمن التعراضيا

ات  ه المجتمع الدول  مين  طيواٍت نحيو تح يي  تلي  الح يوق لهي ه الفئية الهامية مين 

التعلي  ىله التفلير ال ه قررت اللجنة ، وميا لهيا مين ليلطة تفلييٍر الوشر ، ث  أشار 

للعهييد الييدول  للح ييوق االقتصييادية واالجتما ييية والث افييية ، لنصييوص  ليي  العهييد ، 

 والمتمثلة ف  اآلت  

 المصييطلحات الملييت دمة لوصييف كوييار الليين ا ت فييا نيييراع ال ييت ف  -1

 اركوير و و الملينين  فهي  تشيمل   كويار اللين ،  ، حته ف  الوثائ  الدولية كويراع 

كما أطلي  مصيطلح  فئية العمير الراوعية  ،  لنا  و فئة العمر الثالثة  و الشي و ة 

ع  80للداللة  له ارشي اص الي ين يجييد  مير    ليه  وقيع ا تييار اللجنية ف يد   اميا

ليينة  60ارشيي اص الوييالغين ميين العميير، للدالليية  لييه  2 لييه مصييطلح كوييار الليين

تعتويير أن التاوعيية ل تحيياد اروروويي   اإلحصيياءاتىدارة ، مييع م حييية أن  فييأكثر، 

 ي   65، حيث ىن لين ال  لنة أو أكثر 65 كوار اللن     ال ين ولغوا من العمر 

 .، وال يجال االتجاه العا  ينحو نحو تأ ير لن الت ا د ا للت ا داللن اركثر شيو 

                                                           
 . personas mayors، ووارلوانية  personnes âgéesوالفرنلية ، و older persons واإلنجليجية - 2
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العهييد الييدول  ال يياص وييالح وق االقتصييادية واالجتما ييية أنييه وىن كييان  -2

منيه  9ن الميادة ىال أ،  أية ىشارة صريحة ىله ح وق كوار اللينال يتضمن والث افية 

 ليي  التأمينييات ، ومييا فيي   التيي  تتنيياول  حيي  كييل شيي ص فيي  الضييمان االجتمييا  و

ع  االجتما ية   .وح  الحصول  له ضمانات الشي و ة ، تعترف ضمنا

ع  ومييع  ليي   لييه جميييع أفييراد  كييام ع  ، وحيييث ىن أحكييا  العهييد تطويي  تطوي ييا

، يصوح من الواضح أنه يح  لكويار اللين التمتيع والطائفية الكاملية للح يوق  المجتمع

 .المعترف وها ف  العهد

رن احترا  ح وق كويار اللين يتطليع ات يا  تيداوير  ، ونيراع  وفض   ن  ل 

، فخن العهد يطالع الدول ارطراف وأن تفعل  ل  وأقصه قيدر مين موارد يا   اصة

 .المتاحة

الييدول  للح ييوق االقتصييادية واالجتما ييية والث افييية العهييد  كييان أنييه وىن -3

اال تويارات ىليه اللين كأحيد  يشييران صيراحةع ال   ن العالم  لح وق اإلنليان واإل

يمكين تفليير منيع التميييج وليوع  هوميع  لي  فخني،  الت  يحير التميييج  ليه ألاليها

 . أه وضع ٍ ر   له أنه ينطو   له اللن

وت حي اللجنة أنيه رغي  أنيه لييو مين الممكين حتيه اآلن اليتنتا  أن التميييج 

ع  ن ، فيخن مجمو ية المليائل التي  يمكي وموجع العهيد  له ألاو اللن محيور تماما

ينوغي  التشيديد  ليه أن  يد  أنيه  ين  وفضي ع ،  قوول التمييج وصدد ا محيدودة جيدا

قوول التمييج ضد كوار اللن مؤكيد في  كثيير مين الوثيائ  الدوليية المتعل ية والليالية 

 .العامة وف  تشريعات ارغلوية الكويرة من الدول
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الحيال فيميا وف  المجياالت ال ليلية التي  مياجال يليمح ويالتمييج فيهيا مثلميا  يو 

  نيا  اتجياها فخن ،  يتعل  ولن الت ا د اإللجامية أو ولن الحصول  له التعلي  العال 

ومين رأه اللجنية أنيه ينوغي  لليدول ارطيراف أن  ، نحو ىلغاء  ي ه الحيواجج واضحا 

 .تلعه للتعجيل وتنفي    ا االتجاه ىله أكور حد ممكن

لجنيية الح ييوق االقتصييادية واالجتما ييية والث افييية أنييه ينوغيي  للييدول  تيير  -4

ع  ع  ارطييراف فيي  العهييد أن تييول  ا تمامييا لتعجيييج وحماييية الح ييوق االقتصييادية   اصييا

ومميا يجييد مين أ ميية دور اللجنية  اتيه في   ي ا  ، واالجتما ية والث افية لكوار اللن

ر  مثيل النلياء وارطفيال، ال الصدد واقع أنه  له  ي ف حالية فئيات الليكان ار ي

، كمييا ال توجييد ترتيوييات  توجييد وعييد اتفاقييية دولييية شيياملة تتعليي  وح ييوق كوييار الليين

 .ملجمة تتعل  وشته مجمو ات موادئ ارم  المتحدة ف    ا المجالة ىشرافي

مين  نيا يمكين ال يول وأنيه وىن لي  تكين  نيا  حتيه اآلن اتفاقيية دوليية جامعيية 

 أن مجمو ة الوثيائ  التي  تي  التعراضيها ، تعميل  ليه أن لح وق كوار اللن ن ىال

تح   له  ، واإلضافة ىله الح وق الم ررة لكل ىنليان ، مجمو ية مين الح يوق التي  

تتنالع مع أ مار   ه الفئة ويروفها وما قدمته للوشرية ، وما يوجع أن تتوافر له  

  ليه والراغوين فيه.ت دير والر اية وااللتمرار ف  العطاء لل ادرين م ومات ال
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 ثانيالفرع ال

 إطار األسرة والمجتمعكبار السن في 

ال يمكن أن نتناول  ي ا الموضيو  دون أن نشيير ىليه تعيالي  اليدين اإللي م  

قضى  وفالموله  ج وجل ي ول في  كتاويه الكيري     الحنيف ف    ا الشأن ،
ربىىىال تع دواىىى وي هع ه ىىى   

هم   الغن  ب لويل  ن هحس ن   و
م   ح هم  تو كاله ار ت ن ك يلك ع

م  تف   قل له م   فال د وع دنهره
قوع   م   قل له م    و فض ،  كر  ويخ

مة  من يلرح لذل  ن ح ي م  ج له
ي ني  م  رب م  ك قل رب يرحمه و

الكري  صيله ع  لييه وليل    لييو منيا مين لي   الرلول، وي ول  3 ي  صغير

 يوقر كويرنا... .

 .قيمنا العروية واإلل مية لو ت تل  المواثي  ولنواٍت طوالٍ ومن  نا فخن 
                                                           

  .24،  23تان اآلي –اإللراء  - 3
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وي حي أن كافة المواثي  الدولية الت  أشيرنا ىليهيا ، تينص صيراحةع  ليه أن 

ومين ثي  فخنيه ، للحكومات أن تنف  ما جاء وها ف  ضوء طويعة مجتمعاتها ويروفهيا 

مجتمع يعيرف قيمية ضع  طط تفعيل مثل تل  الموادئ أن نرا   أننا ينوغ   ندما ن

وقدر كوار اللن ، ويؤمن وأنه ال يكتمل ىيمان الفرد ىال وحلن ر ايته  ، وتوفير ما 

 يمه .ي تضيه تكر

ويمكن من  نا ال ول وأنه يتعين ف    ا اإلطيار تفعييل المويادئ اللياو ة ، مين 

  ل اليرواوط ارليرية أوالع ، ثي  مين  ي ل تفعييل دور كويار اللين في  المجتميع ، 

اللتفادة من الطاقات وال ورات المتيوافرة ليديه  ، وميا يح ي  االليتفادة مين  ويرة وا

 تشجيع ال ادرين  له العطاء منه   له التمراره.اللنين ، و

 وهللا الموفق ،،،،


