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 كلمة الدكتور محمد بن سيف الكواري  

 في أعمال الحلقة النقاشية "حماية كبار السن...مسؤوليات وأدوات"  

 بمناسبة احتفالية اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن

 2022يونيو    14

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 السيدات والسادة الكرام،

 عليكم ورحمة هللا وبركاته،السالم  

اليوم  مأهنئك  بداية، السن  بمناسبة  كبار  معاملة  إساءة  للتوعية بشأن  يوم  العالمي  والذي يصادف   ،15 
 (127/66رقم )  قرارهابموجب  لجمعية العامة لألمم المتحدة  اعتمدته امن كل عام، وهو اليوم الذي  يونيو/حزيران  
كبار من الشبكة الدولية لمنع إساءة معاملة  بناًء على طلب  ، 2011  األولكانون ديسمبر /  19الصادر في  

لى الحماية من اساءة  إبحاجة كبار السن  عالمياً   وتأتي أهمية اعتماد هذا اليوم من كونه يمثل اعترافاً   .السن 
ضرورة تطوير االستجابات العالمية  فضاًل عن  المعاملة ومعارضة االنتهاكات واالساءات التي تلحق بهم،  

مع زيادة   ن تتفاقم خالل السنوات القادمةأوالوطنية للقضاء على هذه المشكلة التي تتوقع االحصاءات الدولية  
 نسبة تشيخ سكان العالم.

التي تؤكد على  العالمية، و   دولة قطر بهذه المناسبة الحقوقيةاحتفاليتنا في  ضمن  تأتي    ،اليوم  النقاشيةحلقتنا    أن  
هي من جوهر ثقافتنا العربية االسالمية التي نعتز عامة وحقوق كبار السن خاصة،    اإلنسان حقوق  حماية   أن  
َوَقَضٰى  نبرهن على ذلك باإلشارة إلى قول هللا عزوجل: "، ويكفي أن  اً و مستوردأعلينا   غريباً   وليس مفهوماً   ،بها

لَِدْينِ ٱَربَُّك َأال  تَْعبُُدٓوْا ِإال ٓ ِإي اُه َوبِ  نًا    ْلوَٰ  ل ُهَمٓا ُأف  ٍّۢ واََل تَْنَهْرُهَما    لَأَحُدُهَمٓا َأْو ِكاَلُهَما َفاَل تَقُ   ْلِكَبرَ ٱ ِإم ا يَْبلَُغن  ِعنَدَك  ۚ   ِإْحسَٰ
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خل الرئيسية التي  احد المدأهي  كبار السن  حقوق  التوعية ب د هذا اليوم على أن  يؤك   ". كماَوُقل ل ُهَما َقْواًل َكِريًما
   ية النبيلة.اإلنسانمن االرتقاء بواقعه نحو األفضل وفقًا لما ترتضيه القيم  اإلنسان   ن مك  تُ 

(  احسان )رعاية كبار السن  ز تمكين و ركبالشراكة مع م  -   التي نعقدها اليوم  الحلقة النقاشيةهذه    أود القول، بأن  و 
التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق  التفاهم  المؤسسة القطرية للعمل  مع    اإلنسان هي احدى ثمرات مذكرة 

. وفي هذا المجال  اإلنسان في سياق تعزيز العمل المشترك التوعوي والتثقيفي في مجال حقوق  االجتماعي  
ورعاية كبار السن )ل بالتقدير جهود سج  أ   ثيق صالت التعاون زيز وتو أدعوه إلى تع( و احسان مركز تمكين 

 .  تعزيز وحماية حقوق كبار السن من منظور حقوق اإلنسان في مجال  الوطنية    مع اللجنةالمشترك  

 السيدات والسادة الكرام،

قد  و ،  إساءة معاملة كبار السن لتوعية بشأن المي لباليوم العمم المتحدة  األتحتفل  كما هو الحال في كل عام، 
حد  أالذي مث ل هذا الموضوع  خالل العامين السابقين وما تزال على أهمية    19- أكدت جائحة فايروس كوفيد  

 19- . علمًا بأن جائحة كوفيد عمال المجتمع الدولي خالل السنوات الماضيةأ جدول    تهم القضايا التي شغلأ 
 .الدولي واالقليمي  ويين المستكشفت هشاشة منظومة حماية كبار السن من إساءة المعاملة على  

إن نا في اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان نثم ن وندعم أي توجه دولي من شأنه احترام وحماية حقوق اإلنسان  
لكبار السن، كما ساهمنا من خالل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في المشاركة بالجهود  

اتفاقية دولية ملزمة خاصة باحترام وحماية حقوق كبار السن مع تضمينها آلية خبراء الدولية المتعلقة بإقرار 
مستقلين لفحص تقارير الدول حول مدى امتثال تشريعاتها وسياساتها وممارساتها ألحكام هذه االتفاقية، إضافة  

 نسان الدولية األخرى. إلى تمكين كبار السن من تقديم الشكاوى إلى هذه اآللية كما هو حال معاهدات حقوق اإل

على إفراد جزئية خاصة   حريصة دوماً وما زالت   كانتاللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  وأود أن أشير إلى أن  
بتعزيز وحماية حقوق االنسان لكبار السن ضمن تقارير السنوية، وكانت تسعى إلى رصد التحديات التي تحول  

 مقترحاتها وتوصياتها إلى كافة الجهات المعنية في هذا    توقدمالكامل والفعلي بحقوق اإلنسان،   همدون تمتع
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من كبار السن، ومراجعتها المستمرة    هااتتلقهذا فضاًل عن سعيها الدؤوب في تسوية الشكاوى التي  المجال.  
    .  توصياتها بشأن مواءمتها مع أحكام المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان   تقديمو للتشريعات والسياسات المتعلقة بهم  

 لسيدات والسادة الكرام،  ا

،  كبار السن اإلنسان لحماية حقوق  مجال  في  ومقدرة، خالل السنوات الماضية،  جهودا ملموسة    دولة قطربذلت  
منع هناك جملة من التحديات التي توهو ما ظهر جليًا في التشريعات والسياسات والممارسات، ولكن ال تزال 

وهو ما يتطلب اإلعمال الكامل لحقوق كبار السن وتتيح احتماالت تعرضهم ألشكال مختلفة من إساءة المعاملة،  
جميعًا بحث أسبابها وأشكالها وحجمها وكيفية وقفها ونعتقد أن  هذا هو السؤال المركزي    كرارها.ومنع ت منا 

لحلقتكم النقاشية اليوم، والتي نتطلع إلى أن تخرج بتوصيات دقيقة ومحددة من شأنها معالجة التحديات والثغرات  
حماية حقوق اإلنسان لكبار السن ومنع  ، وبما يؤدي إلى تعزيز و التشريعات والسياسات والممارسات التي تعتري  

، وربما يكون لنا الدولية في مجال حقوق اإلنسان وتنفيذ التزاماتها الدستورية و   معاملتهم في دولتنا العزيزةإساءة  
في هذا المجال السبق والريادة، في أن نقدم للعالم وكافة أصحاب المصلحة ممارسات فضلى من شأنها احترام  

 حقوق كبار السن ومنع اإلساءة إليهم.

أع  في اللجنة الوطنية لحقوق  واسمحوا لنا أن نغتنم  مال هذه الحلقة النقاشية للمبادرة في طرح توصية نزعم 
ها توفر احدى السبل الضرورية لمنع إساءة معاملة كبار السن، إال وهي ضرورة العمل منا جميعًا  اإلنسان أن  

ر باعتبارهم مع مؤسسات الدولة المختلفة من أجل إقرار قانون خاص بحماية حقوق كبار السن في دولة قط 
احدى الفئات األولى بالرعاية، وهو ما سبقتنا إليه دول عديدة. ونرى أن  هذا القانون سيشمل الوقاية والحماية  
من كافة أشكال إساءة المعاملة والعنف ضد كبار السن، ويضمن تمكينهم من األهلية القانونية والوصول الى  

ل متى تعرضوا ألشكال إساءة المعاملة أو انتهاك حقوقهم األخرى،  العدالة وتوفير آليات االنصاف والجبر والتأهي
ويسهم    في المجتمععن كبار السن  والقوالب الثقافية السلبية  تغيير الصور النمطية  ه سيعمل على  إضافة إلى أن  

 في اشراكهم اشراكًا في الحياة االجتماعية بشكل مستدام.  
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 السيدات والسادة الكرام،  

أعمال الفريق العامل المفتوح العضوية المعني  مشاركة دولة قطر في    أن  في اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  نرى  
لى مشاركتها في  إ، إضافة  لحماية حقوق كبار السن شامل وضع صك دولي  بالشيخوخة، والذي يهدف إلى 

.  إقرار قانون حماية كبار السن إلى    العالمييتطلب ترجمة هذا االهتمام  االستراتيجية العربية لكبار السن،  وضع  
على    تز رك    التي(  28( و)21( و)18المواد )  أن  ، وخاصة  يعزز هذا المطلبونؤكد على أن  الدستور القطري  

ومبا اجتماعي وسياسي إرساء قواعد  العمرية    واقتصاديدئ نظام  فئاتهم  للمواطنين بمختلف  وثقافي يكفل 
واالجتماعية حياة تسودها الصحة والطمأنينة واألمن والعلم والرفاه، وهو ما أعادت التأكيد عليه الرؤية الوطنية  

ال للحماية االجتماعية لجميع القطريين، يراعي حقوقهم  عندما اشارت إلى أن  أحد غاياتها بناء نظام فع   2030
 ويؤمن لهم دخاًل كافيًا للمحافظة على الكرامة.    ،دنية ويثمن مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمعالم

من ضمنها و لتمكين المسنين من العيش بكرامة واستقاللية،  التي أقرتها دولة قطر  السياسات والبرامج  كما إن  
استراتيجية قطاع  ، و راتيجية الوطنية للصحةاالست، و واستراتيجية التنمية الوطنية، السياسة السكانية لدولة قطر

دفع ، هي كلها تإعالن الدوحة حول تطوير الرعاية التلطيفيةو   طة قطر الوطنية للخرف، وخالحماية االجتماعية
المشاركة بفعالية في الحياة االجتماعية  باتجاه اإلسراع في إقرار قانون خاص بحماية كبار السن يمكنهم من  

 تهم ومنع اإلساءة إليهم.موحماية كرا  والعامة

 ،السيدات والسادة الكرام 

إلى جملة  اليوم،    النقاشيةحلقتنا  ص  أن تخلُ أمل ن  ،اإلنسان نا في اللجنة الوطنية لحقوق  إن  اختتم كلمتي بالقول:  
لى أن إمن المنظومة القانونية في دولة قطر، اضافة    لى أن تصبح جزءاً إمن الممارسات الفضلى التي نتطلع  

 .لمختلف الجهات المعنية  من السياسات والخطط وبرامج العمل  تكون جزءاً 

اللجنة الوطنية  ات  ه تحي ألوج  ،  معاملة كبار السن العالمي للتوعية بشأن إساءة  مناسبة اليوم    غتنمأ ومرة أخرى،  
 ، ليس فقط  لكبار السن   اإلنسان إلى كل من عمل ويعمل من أجل تعزيز وحماية حقوق  وتقديرها    اإلنسان لحقوق  
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نا نغتنم كل فرصة من أجل إيجاد عالم منصف د على أن  ونؤك  رجاء العالم،  أكافة  وإن ما في    دولتنا العزيزة قطرفي  
 .اإلنسان وحقوق  والكرامة  وعادل يسوده السالم  

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 

 


