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 مدن مستدامة لجميع األعمار
 

شيوخة السكان والتوسع احلضري مها من القضايا العاملية الرئيسية يف القرن احلادي والعشرين. ومع منو املدن،   
عاما فأكثر. وتشكل معدالت التوسع احلضري السريعة حتديا  60يزداد أيضا نصيبها من السكان الذين يبلغون من العمر 

 ير املدن املتكاملة والشاملة للجميع. على مستوى احلكومات الوطنية واحمللية يف جمال تطو 
وإننا إذ حنتفل اليوم بذكرى اليوم الدويل لكبار السن، البد لنا من كفالة أن تليب املدن احتياجات األشخاص يف  

 مجيع األعمار وأن حيظى كبار السن بنفس القدر الذي حيظى به نظراؤهم من الشباب يف تشكيل احلياة احلضرية. 
، ‘‘االستدامة ومشول البيئة احلضرية جلميع األعمار’’ال باليوم الدويل لكبار السن هذا العام هو وموضوع االحتف 

أال يتخلف اليت مت اعتمادها مؤخرا، وفحواها:  2030وهو موضوع يتفق متاما مع أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 
قافية  احلياة االتتصادية واالجتماعية والسياسية والثوعلينا سويا أن نكفل اإلدماج التام لكبار السن يف أحد عن الركب!

 للمدن. 
فما الذي ميكننا القيام به لكي جنعل مدننا شاملة للجميع؟ ميكننا البدء من النقطة اليت نكفل فيها مشول أجيال  

تياجاهتم واحالشباب وكبار السن معا يف عملية التخطيط احلضري، وإيالء االعتبار، على تدم املساواة، لقضاياهم 
 وشواغلهم. 

إننا يف حاجة إىل األخذ بنهج إزاء التخطيط احلضري يركز على حتقيق الرفاه يف كامل دورة احلياة. وينبغي لنا أن  
نستثمر يف الشباب اليوم من خالل تعزيز العادات الصحية، وكفالة التعليم وفرص العمل، وتوفري فرص احلصول على 

مان االجتماعي جلميع العمال. فهذا هو أفضل استثمار ميكن القيام به من أجل حتسني اخلدمات الصحية وتغطية الض
 حياة األجيال املقبلة من كبار السن. 

ويف الوتت نفسه، البد لنا من توفري خدمات الرعاية الصحية امليسورة التكلفة، وفرص التعلم وإعادة التدريب  
ل املرنة لكبار السن من أجل حتسني مستوى رفاههم، وتيسري إدماجهم مدى احلياة، جنبا إىل جنب مع توافر فرص العم

 يف نسيج جمتمعاهتم احمللية. 
ومن شأن تعزيز رأس املال البشري عن طريق ضمان متكني املواطنني، وتعليمهم، وتوفري فرص العمل هلم أن حيقق  

وة الفقر. غرايف الذي ميكن أن ينتشل املاليني من هعائدا كبريا لالستثمار، وأن يساعد البلدان على جين مثار العائد الدمي
إن هتيئة اآلمال والفرص أمام الشباب لكي يتمكنوا من تنمية تدراهتم وإمكاناهتم ميكن أن تدفع بعجلة التقدم إىل  األمام 

كبار السن األكثر   نخالل السنوات املقبلة، وأن تسفر يف هناية املطاف عن حتقيق عائد دميغرايف آخر يتمثل يف توفري جيل م
 صحة وثراء وأكثر تدرة على اإلنتاج. 



  

وإننا اليوم هنيب مبقرري السياسات واملخططني احلضريني أن يعملوا معا على ضمان بيئة حضرية شاملة لكل  
خلدمات ااألعمار. ويعين ذلك إيالء اهتمام خاص لألركان اهلامة اليت تقوم عليها احلياة احلضرية، مثل اإلسكان، والنقل، و 

االجتماعية األساسية، والرعاية الصحية حبيث ميكن جعلها مالئمة جلميع األعمار. وهو يعين إتامة جمتمع دائم الشباب 
يتميز ببيئة عمرانية حضرية تسهل احلركة الشخصية واألمان واألمن. وهو يعين هتيئة بيئة اجتماعية حضرية تشجع وحترتم 

تماعية. وهو يعين محاية املوارد الطبيعية،  واالستعداد للكوارث الطبيعية، واحلد من الشمول االجتماعي واملشاركة االج
 املخاطر على حنو يتيح لألجيال املقبلة أن تتطلع تدما إىل حتقيق مستقبل مستدام.

وإننا اليوم هنيب بالقادة احلضريني أن يعملوا على ضمان محاية حقوق اإلنسان جلميع سكان احلضر، مبن فيهم   
كبار السن، األكثر عرضة ملظاهر الضعف، وأن ينفذوا مبدأ عدم التسامح مطلقا إزاء تعرض كبار السن للتمييز أو اإلمهال 

 أو العنف أو سوء املعاملة. 
إن ضمان االستدامة ومشول كل األعمار يف البيئة احلضرية إمنا يعين هتيئة جمتمع لكل األعمار يتيح مساع األصوات  

، وتلىب فيه احتياجات الشباب وكبار السن على السواء. وهو يعين متكني الشباب والكبار من املشاركة من كل األجيال
الكاملة يف احلياة االتتصادية واالجتماعية والسياسية جملتمعاهتم احمللية. وهو يعين أيضا مجع البيانات عن سكان املدن وعن 

عل واجب. وهو يعين كذلك تقاسم اخلربات بشأن األسباب اليت جتاحتياجاهتم والعمل على ضمان تلبيتها على النحو ال
 من املدينة مكانا رائعا للعيش للشباب والكبار على السواء. 

 إن املدن املواتية لكل األعمار ال يقصد هبا أن تكون مواتية لكبار السن فقط. إهنا مدن أفضل للجميع.  
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