
ناصر مرزوق سلطان املري 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

ورقة عمل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

"ار السناملمارسات الدولية الفضلى املعنية بحماية كب"حول 



حدياتالتومعالجةالسن،كبار بحمايةاملعنيةالفضلىالدوليةاملمارساتأهم

:السنلكبار اإلنسانحقوق منظور منقطر دولةفياملوجودة

.اإلطار القانوني الدولي لحماية كبار السن•

.املمارسات الدولية الفضلى في مجال منع إساءة معاملة كبار السن•

. دور اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في تعزيز وحماية حقوق كبار السن•



 
ا
السنكبار لحمايةالدوليالقانونياإلطار :أول

اللذينواالسن،كبارحقوق وحمايةلتعزيزومتكاملشاملدوليقانونيصكيوجدال

األولىفئاتالِغرارعلىبالحمايةاإلنسانلحقوق الدوليةاالتفاقياتبموجبيتمتعون 

.(اإلعاقةوذوي -واملرأة-الطفل)األخرى بالرعاية



سبببمحدودةوالجتماعيةوالقتصاديةالسياسيةالحياةفيالسنكبار مشاركةتزالول 

:التاليالنحو علىنذكرهاأسبابلعدةوذلكعنهم،السائدةالنمطيةالصورة

 
ا
.السناركبمسائلواسعنحوعلىالحاليةاإلنسانلحقوق الدوليةالقانونيةالصكوكتتناول ال:أول

 
ا
 السنبكبارالدولياملجتمعاهتمامتأخر:ثانيا

 
.ايةبالرعاألولىالفئاتمعباملقارنةنسبيا

 
ا
السنكبارإلىاناإلنسبحقوق الخاصينالدوليينوالعهديناإلنسانلحقوق العاملياإلعالنُيشرلم:ثالثا

.السنأساسعلىالقائمالتمييزإلىأو



 
ا
.واإلقليميةالدوليةاالنسانحقوق معاهداتهيئاتوتوصياتمالحظاتعنالسنكبارغياب:رابعا

 
ا
 ُملزمهغيربأنهاالسن،كباربحمايةاملعنيةالدوليةالسياساتتتصف:خامسا

 
.قانونيا

الصة
ُ
توفيرضمانبالتزاماتالدول علىتفرضاالنسان،لحقوق األساسيةاملبادئأن  :القول خ

غيرو التشريعيةالتدابيرجميعاتخاذيتطلبوهذاالسن،لكبارالحقوق منواسعةمجموعة

.تمييزدون حقوقهملحمايةالتشريعية



 
ا
املمارسات الدولية الفضلى في مجال منع إساءة معاملة كبار السن: ثانيا

إساءةنعممجالفيالفضلىالدوليةواملمارساتالتجاربأبرز ذكرالجزءهذافينحاول 

صيلةحتمثلواملمارساتالتجاربوهذهاإلنسان،حقوق منظور منالسنكبارمعاملة

جتمعاملومنظماتالوطنيةواملؤسساتاملتحدةاألمموهيئاتالدول اتخذتهامبادرات

.اإلنسانبحقوق املعنيةاملدني



الدوليقانونيالالصكبإقراراملعنيالعامليالحوارفيالفاعلةاملشاركةينبغي

نساناإللحقوق الوطنيةاللجنةبأنعلماالسن،كبارحقوق وحمايةلتعزيز

فياناإلنسلحقوق الوطنيةللمؤسساتالعامليالتحالفخاللمنتشارك

.القانونيالصكهذاإقرارعلىالجاري الدوليالعمل



.ندعو لوضع صك قانوني عربي لتعزيز وحماية حقوق كبار السن•

.  املبادرة بإقرار تشريع خاص بحماية حقوق كبار السن•

.  وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية لحماية حقوق كبار السن•

.بناء قاعدة معلومات إحصائية على املستوى الوطني عن كبار السن•

.انتشجيع وتعزيز والية املقرر الخاص املعني بتمتع كبار السن بجميع حقوق االنس•

.كنتوفير الضمانات التي تمكن كبار السن من العيش باستقاللية إلى أقص ى حد مم•



.السنكباررعايةمجالفيالجديدةاإللكترونيةالتقنياتاستخدام•

.السنلكباراألخرى والخدماتالصحيةالرعايةيقدمون الذيناالفرادتأهيل•

.السنكبارحقوق حمايةبخصوصاملجتمعفيعامةثقافةبناء•

تتعلقتيالالقراراتصنعفيواشراكهموالعزلةاالجتماعياإلقصاءمنالسنكبارحماية•

.بحياتهم



 
ا
دور اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان : ثالثا

في تعزيز وحماية حقوق كبار السن

قراردور صثمنت،قطردولةفياالنسانحقوق وحمايةبتعزيزاللجنةعملمنطلقمن

املرأةونؤ بشاملعنيةالوطنيةاللجنةبإنشاء2019لسنة(29)رقمالوزراءمجلس

ايةوحمتعزيزأهدافهمنكانوالذياإلعاقة،ذوي واألشخاصالسنوكباروالطفل

ــةأوضاعهم،ورصدالسنكبار ـــــ بماــعــديــلــهــاتواقــــتــــراحبهم،املتعلقةالــتــشــريــعــاتودراسـ

.الدوليةاالتفاقياتمـعيتــوافــق



وى شكومنهاقطر،دولةفيالسنكبارتواجهالتيالتحدياتبعضهناكتزالال

ولهموحصمنحدالذيالتقاعدلقانون التنفيذيةالالئحةصدور عدممناملتقاعدين

.املختلفةحقوقهمعلى

تقاعدين وتوص ي اللجنة الوطنية بإعادة النظر في التشريعات واألنظمة الخاصة بامل

جها كبار السن لتوفير الحياة الكريمة لهم في ظل الظروف القتصادية الصعبة التي يوا

. بعد إحالته للتقاعد



 لتقارير املفوضية السامية لحقوق اإلنسان من املتو 
ا
قع أن ووفقا

 فأكثر خالل 65يتضاعف عدد األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 
ا
عاما

.في جميع أنحاء العالم2050إلى 2019الفترة املمتدة من عام 



 
ا
ختاما

لتركيز إن كبار السن من الفئات التي يجب أن نوليها الهتمام وا

.تهسواءا على املستوى التشريعي أو الحقوقي بشتى مجال



.شاكرين لكم حسن استماعكم ومشاركتكم


