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 رئيض اجللصة / الصيد 

 املشاركني  الصيدات والصادة

احلضور اللراو 

الصالو عليله ورمحة اهلل وبركاتُ،، 

للحوار حول دور دولة  هذه الندوة  لالجتماع معكم في  سعادتي اسمحوا لي في البداية أن أعرب لكم عن 

وضّشح ٌؾٛاس  ئِبِىٌُٚمذ عبء اٌزمش٠ش اٌّؼشٚك ، قطر في  تعزيز حقوق كبار السن في دولة قطر 

وفيما يلي وبفخ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ ثؾّب٠خ ؽمٛق وجبس اٌغٓ  فٟ اٌذٌٚخ، ِغ رؾبٚسٞ، ٚٔز١غخ ٌٍزٕغ١ك ٚاٌزؼبْٚ 

التشريعات والتدابير التي قامت بها دولة قطر في مجال رعاية كبار السن وحماية سوف نستعرض أهم 

:   حقوقهم 

 

 : حقوق املصً يف الدشتور القطري 

م حق المسن في الباب الثاني تحت عنوان المقومات 2004الصادر عام  لدولة قطركرس الدستور الدائم 
 :األساسية للمجتمع حيث نصت البنود التالية على ما يلي 

  األسرة أساس المجتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، وينظم القانون " من الدستور ( 21)المادة
والشيخوخة واصرها والحفاظ على األمومة والطفولة الوسائل الكفيلة لحمايتها ، وتدعيم كيانها وتقوية أ

"  في ظلها

  تعنى الدولة بالصحة ( 23)المادة كما حرص الدستور على المحافظة على صحة فئة المسنين من خالل
 .العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة وفقا للقانون

  على ( 34)الحقوق والواجبات العامة حيث نصت المـادة كما ساوى الدستور بين المسنين وغيرهم في

". المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة " أن

  الناس " على أن ( 35)كذلك أقر الدستور المساواة أمام القانون للمسنين وغيرهم حيث نصت المادة

 ". اللغة أو الدين متساوون أمام القانون ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو 
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 :حق املصً يف الضناٌ االجتناعي 

 
فٟ ِغبي  َ 2007ٌغٕخ ( 23) سلُ   لبْٔٛ ة ِشعَٛ اياٌّؼذي ة 1995ٌؼبَ ( 38) سلُ سلُ  عبء اٌمبْٔٛ -

وً ِٓ عبٚص اٌغز١ٓ ػبِب "  :املصًلذ ؽذد اٌمبْٔٛ ٚ، رط٠ٛشاً ٌّب عجمٗ ِٓ اٌمٛا١ٔٓ اٌنّبْ االعزّبػٟ 

 ".ِٓ ػّشٖ ١ٌٚظ ٌٗ ػبئً ِمزذساً أٚ ِقذس وبف ٌٍؼ١ؼ

ؽ١ش  ( 3)اٌّبدح فٟ  ِٚٓ أُ٘ اٌزؾش٠ؼبد ٚاٌزذاث١ش  ٌىفبٌخ اٌؾ١خٛخخ فٟ لبْٔٛ اٌنّبْ االعزّبػٟ  -

 .األؽخبؿ اٌز٠ٓ ٠غزؾمْٛ ِؼبؽبً ، ٚفمبً ألؽىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ فٟ ِٓ اٌفئبد اٌزب١ٌخ مّٓ فئخ اٌّغ١ٕٓ 

ثؼل  رٛف١شِٚٓ اٌشعَٛ  ئػفبء ،ٚثذي خبدَ ، ِغبػذح ِب١ٌخ االعزّبػٟ ٌٍّغٓ اٌنّبْ ٠ٚٛفش  -

 .االؽز١بعبد 

ثؾأْ  سفغ  ل١ّخ اٌّؼبػ ٌٍفئبد  2014( 46) وّب  رغذس اإلؽبسح ٕ٘ب ئٌٝ  لشاس ِغٍظ اٌٛصساء سلُ  -

 .ثؾأْ اٌنّبْ االعزّبػٟ ٚلٛاػذ ِٕؾٗ  1995ٌؼبَ ( 38) ػ١ٍٙب فٟ اٌمبْٔٛ سلُ إٌّقٛؿ 

 

  ؽ١ش  األثٕبءػٍٝ  ؽك  ٔفمخ اٌٛاٌذ٠ٓ ِٓ وجبس اٌغٓ:  2006ٌغٕخ ( 22) لبْٔٛ األعشح سلُ وّب مّٓ  -

 .ػٍٝ رٌه (  80،81) سلُ  اٌّٛاد ٔقذ ؽ١ش 

 

 

 : حق املصً يف الصلً 

 

اٌخبؿ  1964( 1)ثٕبًء ػٍٝ اٌمبْٔٛ سلُ  َ 1972ٌغٕخ ( 23)سلُ  اإلعىبْلبْٔٛ أفذسد دٌٚخ لطش فٟ  

ثبٌّغبوٓ اٌؾؼج١خ ٌزٛف١ش اٌّغىٓ ػٍٝ ٔفمخ اٌذٌٚخ ٌٍؼغضح ٚوجبس اٌغٓ ِٓ اٌز٠ٓ ٠زٛفش ف١ُٙ اٌؾشٚه 

 .إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب ِٓ اٌمبْٔٛ

ثٕظبَ اإلعىبْ ٚاٌزٞ  2007ٌغٕخ ( 2)ػٕذ ئػبدح رٕظ١ُ لٛا١ٔٓ اإلعىبْ أفذس اٌّؾشع اٌمطشٞ اٌمبْٔٛ سلُ ٚ

 . رنّٓ ؽك اٌّٛاهٓ اٌمطشٞ فٟ اٌغىٓ عٛاء وبْ ِٓ اٌّغ١ٕٓ أٚ ِٓ غ١شُ٘

ثأ٠ٌٛٚبد ٚمٛاثو االٔزفبع ثٕظبَ ئعىبْ رٚٞ اٌؾبعخ  2007ٌغٕخ  18ٚلذ فذس لشاس ِغٍظ اٌٛصساء سلُ 

ٌمطشٞ روشاً أٚ أٔضٝ ثٙزا ٠ٕزفغ ا: " ٌٍّغٓ ؽك االٔزفبع ثبٌّغىٓ ؽ١ش ٔقذ ػٍٝ أٔٗ( 2/1)ٚلذ وفٍذ اٌّبدح 

أْ ٠ىْٛ ِٓ اٌفئبد اٌزٟ رؾزبط ئٌٝ سػب٠خ اعزّبػ١خ وبٌّؼبق ٚا١ٌز١ُ ٚاٌؼبعض ػٓ : إٌظبَ ٚفمبً ٌٍنٛاثو اٌزب١ٌخ

 " . ...واملصًاٌؼًّ 
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 : حق املصً يف العنل 

ِذ خذِخ اٌّٛظف ئٌٝ عٓ  2009ٌغٕخ ( 8)ِٓ لبْٔٛ ئداسح اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ، سلُ ( 161)اٌّبدح أعبصاد   -

 .اٌخبِغخ ٚاٌغز١ٓ ٚفٟ ؽبالد ٠غٛص اٌّذ ئٌٝ ِب ثؼذ اٌخبِغخ ٚاٌغز١ٓ 

٠زُ فشف اٌشارت األعبعٟ ٚاٌؼالٚح االعزّبػ١خ ٌزأ١ِٓ  أْلبْٔٛ اٌزمبػذ ٚاٌزأ١ِٕبد االعزّبػ١خ رنّٓ  -

 .ؽ١بح ِغزمشح ٌىجبس اٌغٓ ثؼذ رمبػذُ٘  

َ اٌّزّضً فٟ ص٠بدح اٌشٚارت األعبع١خ ٚاٌؼالٚح 2011ٌؼبَ ( 50)ٚلذ ؽًّ اٌمشاس األ١ِشٞ سلُ  -

وش١٠ٓ فٟ اٌّزمبػذ٠ٓ اٌؼظ%(  120)اٌّزمبػذ٠ٓ اٌمطش١٠ٓ اٌّذ١١ٔٓ ٚ ثٛالغ %  60االعزّبػ١خ ثٛالغ 

 .اٌذٌٚخ 

 

 : احلناية القاىوىية لفئة املصيني

ؽ١ش رنّٕذ اٌّبدح  1990ٌغٕخ ( 13)عبء فٟ  لبْٔٛ اٌّشافؼبد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزغبس٠خ اٌقبدس ثبٌمبْٔٛ سلُ  -

رغبٚص  ئراَ اٌزٞ ٠ٕـ ػٍٝ ؽظش ئفذاس أِش ثؾجظ اٌّذ٠ٓ 1995ٌغٕخ ( 7)اٌّؼذٌخ ثبٌمبْٔٛ سلُ ( 516)

 .اٌغجؼ١ٓ ِٓ اٌؼّش 

 

  .....اجللصة  واحلضور اللراو  شعادة رئيض 

ٌُ رمزقش ِظب٘ش اال٘زّبَ ثؾمٛق وجبس اٌغٓ  ػٍٝ اٌّغبي اٌزؾش٠ؼٟ فؾغت ٚئّٔب رؼذد رٌه ٌزؾًّ اٌجٕبء 

اٌّإعغٟ ٚاالعزشار١غٟ ٚاٌغ١بعبد ٚاٌجشاِظ اٌزٟ عؼذ ٌزشعّخ اٌؾّب٠خ اٌزؾش٠ؼ١خ ٌؾمٛق وجبس اٌغٓ ئٌٝ 

اٌّإعغبد ٚاٌٍغبْ اٌّؼ١ٕخ ثزؼض٠ض ٚؽّب٠خ ؽمٛق ا١ٌٙئبد ٚ  ٚرأع١ظ اٌؼذ٠ذ ِٓ فمذ رُ ئٔؾبء . ٚالغ ٍِّٛط

اٌؼذ٠ذ ِٓ  ٚئفذاسوجبس  ثّفِٙٛٙب اٌؾبًِ اٌغ١ش لبثً ٌٍزغضئخ ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ اٌؾىِٟٛ ٚغ١ش اٌؾىِٟٛ ، 

 : اٌغ١بعبد ٚاٌجشاِظ  ٌزّى١ٓ وجبس اٌغٓ ِٓ اٌؼ١ؼ ثىشاِخ،  ِٕٚٙب 

 

 :اليت حتني املصيني وتقدو اخلدمات هله   أٍه اهليئات اخلاصة: أوال 
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  اجمللض األعلى للصحة   :

رؾٛي ِغزؾفٝ ثؾ١ش رُ  َ 1982ثّإعغخ ؽّذ اٌطج١خ فٟ ػبَ  ٌْىجبس اٌظثذأد اٌخذِبد اٌقؾ١خ  -

ٚاألهفبي رٚٞ ( اٌّغ١ٕٓ ) اٌش١ٍِخ ئٌٝ ِشوض ئػبدح رأ١ً٘ ٌألؽخبؿ اٌجبٌغ١ٓ اٌؼبعض٠ٓ ٚوجبس اٌغٓ 

 .اإلػبلبد 

ثذأ اٌؼًّ  أ٠نب ثؼ١بدح اٌشػب٠خ ا١ِٛ١ٌخ ٌىجبس اٌغٓ ٌزؾغ١ٓ ٚاعزؼبدح اٌٛظبئف اٌطج١ؼ١خ  1985 ٚفٟ ػبَ -

 .ٌألػنبء اٌجذ١ٔخ ٚرأخ١ش رذ٘ٛس اٌؾبٌخ اٌغغّب١ٔخ

ٚؽذح اٌؼٕب٠خ اٌط٠ٍٛخ األِذ ألعجبة اعزّبػ١خ فنال ػٓ ئداسح اٌزأ١ً٘ اٌطجٟ اٌزٟ رمَٛ  أٔؾبءوّب رُ  -

 .١ِغ اٌؾبالد اٌزٟ رغزٛعت رذخً اٌؼالط اٌطج١ؼٟ ثبٌزغط١خ اٌطج١خ اٌىبٍِخ ٌظ

رُ خالٌٗ ئعشاء ص٠بساد ِٕض١ٌخ ٌٍّشمٝ ِٓ رٚٞ اٌؾبالد اٌّغزؼق١خ ٞ ٚثشٔبِظ اٌشػب٠خ إٌّض١ٌخ ،  -

 .،ٚرٌه ِٓ لجً فش٠ك ٠زأٌف ِٓ هج١ت ِّٚشمخ  ٚأخقبئٟ اعزّبػٟ

 

 2003شصة القطرية لرعاية املصيني عاو ؤامل 

َ رُ اٌّٛافمخ ػٍٝ  رأع١ظ اٌّإعغخ اٌمطش٠خ ٌشػب٠خ اٌّغ١ٕٓ 2003ٌغٕخ ( 8)اٌٛصاسٞ سلُ ثٕبًء ػٍٝ اٌمشاس 

ِٛصا ثٕذ ٔبفش اٌّغٕذ ، ٟٚ٘ ِإعغخ خبفخ راد ؽخق١خ اػزجبس٠خ / ثزٛع١ٙبد ِٓ فبؽجخ اٌغّٛ اٌؾ١خخ 

: ٚرؼًّ اٌّإعغخ ػٍٝ  ، 2003ِغزمٍخ ،ٚ رُ اػزّبد ٔظبِٙب األعبعٟ فٟ ٠ٕب٠ش 

. اٌز٠ٓ رؼغض أعشُ٘ ػٓ سػب٠زُٙ أٚ ِٓ ١ٌظ ٌذ٠ُٙ أعش رشػبُ٘ئ٠ٛاء اٌّغ١ٕٓ  .1

. رٛف١ش خذِبد اٌشػب٠خ اٌقؾ١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚإٌفغ١خ إٌّبعجخ ٌُٙ .2

. رمذ٠ُ خذِبد اٌشػب٠خ ٌٍّغ١ٕٓ فٟ ِغبوُٕٙ ٚث١ٓ أعشُ٘ .3

. رٛػ١خ األعش الؽزنبْ اٌّغ١ٕٓ ٚرٛع١ُٙٙ ألفنً أعب١ٌت اٌؼٕب٠خ ثُٙ .4

. ِؾىٍخ وجش اٌغٓ ٚاٌزألٍُ ِؼٙبرأ١ً٘ اٌّغ١ٕٓ ٌّٛاعٙخ  .5

 . ئدِبط اٌّغ١ٕٓ فٟ اٌّغزّغ وً ؽغت لذسارٗ .6

 .رمذ٠ُ أفنً اٌشػب٠خ ٌٍّغ١ٕٓ ٚاٌؾفبظ ػٍٝ ؽمٛلُٙ االعزّبػ١خ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ .7

 

َ ، ٚٚمؼذ اٌّإعغخ 2007ٚثبؽشد اٌّإعغخ ػٍٝ اعزمجبي اٌؾبالد فٟ ِشوض اٌشػب٠خ اٌذاخ١ٍخ  فٟ ػبَ 

ذ،ا،ٚاٌشػب٠خ إٌّض١ٌّخ،ٚاٌشػب٠خ اٌالؽمخ  ثشٔبِغبً ٌٍشػب٠خ اٌذاخ١ٍّخ َِ ذ، ٚاٌشػب٠خ اٌمق١شح األ َِ اٌذائّخ ه٠ٍٛخ األ

 .ٌخذِخ وجبس اٌغٓ ِٓ اٌغٕغ١ٓ 

َ  2016-2011فٟ مٛء اإلعزشار١غ١خ اٌٛه١ٕخ َ 2011اٌّإعغخ ِؾشٚع ئعزشارغ١زٙب اٌؼبِخ ٌؼبَ ٌٚمذ رجٕذ 

 :األ٘ذاف اإلعزشار١غ١خ اٌزب١ٌخ ٚلذ رنّٕذ اٌّغبالد ٚ ٚاإلعزشارغ١خ اٌؼبِخ ٌألعشح 

  اٌزأو١ذ ػٍٝ اٌم١ُ اٌذ١ٕ٠خ ر١ٙئخ اٌج١ئخ إٌّبعجخ ٚ رٛف١ش اٌشػب٠خ اٌؾبٍِخ ٚ: اٌٙذف اإلعزشار١غٟ األٚي

 ، ٚاٌغؼٟ اٌذائُ  ٌزط٠ٛش خذِبد اٌشػب٠خ االعزّبػ١خ وجبس اٌغٓ  ؽ١بح وش٠ّخ يٚاالعزّبػ١خ اٌزٟ رإِٓ 

 ِٓ دٚسُ٘ فٟ اٌّغزّغ، ٚرؼضص  ِؾبسوزُٙ  فٟ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ اٌزٟ رشفغ ِٓ ( إٌٙبس٠خ ٚإٌّض١ٌخ ) 

 .ٚرشفغ ِٓ ٚػٟ اٌّغزّغ أفشادٖ ِٚإعغبرٗ ثؾمٛلُٙ  ٚئِىب١ٔبرُٙ 
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  ٟٔاٌؼٕب٠خ ثقؾخ وجبس اٌغٓ  ثزط٠ٛش اٌشػب٠خ اٌقؾ١خ ٚإٌفغ١خ اٌؾبٍِخ ، ٚرمذ٠ُ : اٌٙذف اإلعزشار١غٟ اٌضب

ٌخذِبد اٌٛلبئ١خ ٚاٌؼالع١خ ٌُٙ ٚفك ٔظبَ ِزىبًِ ػبٌٟ اٌغٛدح ، ٚسفغ ِغزٜٛ ا٘زّبَ اٌّغزّغ ثبٌقؾخ ا

 .إٌفغ١خ ٌىجبس اٌغٓ، ٚرؼض٠ض ِفَٙٛ وج١ش اٌغٓ ٌزارٗ ٌٚطج١ؼخ اٌّشؽٍخ اٌزٟ ٠ؼ١ؾٙب

  اث١خ رغخ١ش اإلػالَ اٌّشئٟ ٚاٌّغّٛع ٚاٌّمشٚء  ٌجش اٌشعبئً اإل٠ظ:  اٌٙذف اإلعزشار١غٟ اٌضبٌش

ٚر٠ُٚٙ ، ٚإلثشاص دٚس  وجبس اٌغٓٚاإلسؽبداد ٚاٌزٛع١ٙبد ٌغزة اٌّغزّغ ٌٍّؾبسوخ فٟ رؼض٠ض اٌؼًّ ِغ 

وجبس اٌغٓ فٟ اٌّغزّغ ٚرشع١خ إٌظشح اإل٠غبث١خ ٔؾُٛ٘ ِٓ خالي رؾم١ك رٍه اٌّؾبسوخ اٌّغزّؼ١خ 

 .اٌغٓوجبس ٚرفؼ١ٍٙب ٚرفؼ١ً اٌزٛافً ِغ اٌغٙبد اٌّغزّؼ١خ األخشٜ ٌخذِخ لنب٠ب 

  دػُ اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب اٌّإعغخ ثاعشاء اٌجؾٛس ا١ٌّذا١ٔخ ػب١ٌخ:  اٌٙذف اإلعزشار١غٟ اٌشاثغ    

  ،ٚرٛف١ش وبفخ ِغزٍضِبد اٌجؾش اٌؼٍّٟاٌؾ١خٛخخ ٚلنب٠ب وجبس اٌغٓ ٚؽبعبرُٙ ةِزخققخ اٌغٛدح 

 .ألخز ثٙزٖ إٌزبئظ ٚرمذ٠ُ ٔزبئظ ؽبٍِخ ٚدل١مخ ؽٛي ٘زٖ اٌمنب٠ب ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ ٚا

  اٌّإعغٟ اٌؾذ٠ش ٚاٌّزطٛس ٌزؼض٠ض دٚس اٌّغزّغ اٌّذٟٔ  اعزّشاس اٌذٚس: اٌٙذف اإلعزشار١غٟ اٌخبِظ

ثقٛسح أوجش ِٓ خالي ِؾبسوزٗ ٚدػّٗ ٌٍّإعغخ ٌٚىجبس اٌغٓ ، ٚ ثٕبء لذساد ِإعغ١خ ٚرٕظ١ّ١خ رمذَ 

. خذِبد ٔٛػ١خ ٌىجبس اٌغٓ ثقٛسح فؼبٌخ

 

 الشؤوٌ االجتناعيةالعنل و   وزارة : 

 
ٚصاسح اٌؾإْٚ االعزّبػ١خ  ثّٛعت اٌمشاس األ١ِشٞ سلُ  -ئداسح اٌّغ١ٕٓ ٚاألؽخبؿ رٚٞ اإلػبلخ  رُ رؾى١ً 

 : ٚرخزـ ثّب ٠ٍٟ، 2009 ٌغٕخ( 4) 

 . اإلعٙبَ فٟ رٕف١ز االعزشار١غ١بد ٚاٌخطو ٚاٌغ١بعبد اٌٛه١ٕخ اٌّزؼٍمخ ثبألؽخبؿ رٚٞ اإلػبلخ ٚاٌّغ١ٕٓ .1

ٚرٕف١ز اٌجشاِظ ٚاٌخذِبد اٌالصِخ ٌشػب٠خ ٚرأ١ً٘ األؽخبؿ رٚٞ اإلػبلخ ٚاٌّغ١ٕٓ، ثبٌزؼبْٚ ِغ رط٠ٛش  .2

. اٌّإعغبد اٌؾى١ِٛخ ٚغ١ش اٌؾى١ِٛخ راد اٌؼاللخ

رٛػ١خ ٚرضم١ف اٌّغزّغ ثؾمٛق األؽخبؿ رٚٞ اإلػبلخ ٚاٌّغ١ٕٓ ٚرٕف١ز ثشاِظ اٌزذس٠ت اٌّٛعٙخ ٌٍؼب١ٍِٓ  .3

.  ؽى١ِٛخ ٚغ١ش اٌؾى١ِٛخ راد اٌؼاللخِؼُٙ، ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌّإعغبد اي

اٌّؾبسوخ فٟ رّض١ً اٌذٌٚخ فٟ اٌّإرّشاد ٚاٌفؼب١ٌبد اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ راد اٌقٍخ ثمنب٠ب األؽخبؿ  .4

 .رٚٞ اإلػبلخ ٚاٌّغ١ٕٓ

 .رٕظ١ُ إٌذٚاد ٚاٌّإرّشاد ٚٚسػ اٌؼًّ ٌّٕبلؾخ اٌمنب٠ب اٌّزؼٍمخ ثبألؽخبؿ رٚٞ اإلػبلخ ٚاٌّغ١ٕٓ .5

 

 

 ية وزارة الداخل: 

 

ٌغٕخ ( 17)لشاس ٚص٠ش اٌـذاخ١ٍخ سلُ رمذَ ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخذِبد ٌىجبس اٌغٓ وّب عبء فٟ   -

اٌزٟ رإد٠ٙب ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ ٚاٌؾٙبداد اٌزٟ  ثؼل اٌفئبد ِٓ ثؼل سعَٛ اٌخذِبد ئػفبءَ ثؾأْ 2008

. رقذس٘ب  
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ٚاألؽخبؿ رٚٞ االؽز١بعبد اٌخبفخ ثبٌّمش افززبػ لغُ خذِبد وجبس اٌغٓ  14/2/2013رُ ٠َٛ وّب   -

٠ٚٙذف لغُ خذِبد وجبس اٌغٓ ٚرٚٞ  اٌـشئ١غٟ ٌإلداسح اٌؼبِـخ ٌغٛاصاد إٌّبفز ٚؽئْٛ اٌٛافذ٠ٓ

االؽز١بعبد اٌخبفخ ئٌٝ رجغ١و ٚرغ١ًٙ اإلعشاءاد ٚاٌّؼبِالد اٌزٟ رمذِٙب ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ ٌٍّٛاه١ٕٓ 

ٌٛصاسح ِٓ خالي ِٛظف١ٓ ِخزق١ٓ ِٓ اٌؼٕقش إٌغبئٟ ٚاٌّم١ّ١ٓ،ؽ١ش ٠مذَ اٌّجٕٝ ع١ّغ خذِبد ا

٠مِْٛٛ ثبعزمجبي وجبس اٌغٓ ٚرٚٞ االؽز١بعبد اٌخبفخ ػٕذ ٚفٌُٛٙ اإلداسح هٍجبً ٌٍخذِبد ٠ٚؼٍّْٛ 

ػٍٝ ئٔغبص٘ب ٌُٙ، ئمبفخ ئٌٝ اإلؽشاف ػٍٝ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌىجبس اٌغٓ ٚاألؽخبؿ رٚٞ االؽز١بعبد 

د إٌّبفز ٚؽئْٛ اٌٛافذ٠ٓ، ٚاٌزٕغ١ك ِغ ئداساد ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ ٌزط٠ٛش اٌخبفخ ثبإلداسح اٌؼبِخ ٌغٛاصا

ٚرؾغ١ٓ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌىجبس اٌغٓ ٚاألؽخبؿ رٚٞ االؽز١بعبد اٌخبفخ ثّب ٠نّٓ ؽ١ٌّٛزٙب ٚرٍج١خ 

 .اؽز١بعبد ٘زٖ اٌفئبد ٚرز١ًٌ أٞ ِؾىالد أٚ فؼٛثبد لذ رٛاعُٙٙ

 

التشريعات اخلاصة والصياشات الوطيية و االشرتاجتيات وخطط العنل املعتندة مً  : ثاىيا 

:  الدولة اليت تضنً املصاواة يف متتع كبار الصً باحلقوق 

 

 وزارة الشؤوٌ االجتناعية إشرتاتيحية 

 :اخلاص باملصيني ( 4 ) وزارة الشؤوٌ االجتناعية املشروع رقه إشرتاتيحيةقد مت  إعداد ل

 

مشاركتهم  وبثمنبناء نظام فعال للحماية االجتماعية لجميع القطريين يرعى حقوقهم و التي تهدف إلى 

 .ويؤمن لهم دخالً كافياً للمحافظة على الكرامة والصحة

 :ِٚٓ أُ٘ اٌّخشعبد اٌّزٛلؼخ ٌٙزٖ اإلعزشار١غ١خ 

رٕؾ١و ر٠ًّٛ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍّغ١ٕٓ ِٓ اٌّإعغبد اٌخبفخ   :4-1

 مّبْ ِقذس دخً دائُ ٚوبفٟ ٌٍّغ١ٕٓ  :4-2

 ئؽشان اٌّغ١ٕٓ ِٓ اٌغٕغ١ٓ فٟ لٛح اٌؼًّ ٚاالعزفبدح ِٓ خجشارُٙ ِٚٙبسارُٙ  :4-3

 سفغ ِغزٜٛ ِؾبسوخ اٌّغ١ٕٓ فٟ رخط١و اٌجشاِظ اٌّمذِخ ٌُٙ ٚاٌمنب٠ب اٌزٟ رخقُٙ: 4-4

 ح ٚثطشق رّى١ُٕٙ ِٕٙب ٚرٛػ١خ ٚاٌّغزّؼ١خ ٚاٌّذٟٔ رٛػ١خ وجبس اٌغٓ ٚأعشُ٘ ثؾمٛلُٙ اٌزؾش٠ؼ١خ : 4-5

 .اٌّغزّغ ٌٍزؼشف أوضش ػٍٝ اؽز١بعبد األعش اٌزٟ ٌذ٠ٙب ِغ١ٕٓ
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  يف دلال متلني املصيني  2009أكتوبر الصياشة الصلاىية لدولة قطر 

 

رنّٕذ اٌغ١بعخ اٌغىب١ٔخ ٌذٌٚخ لطش اٌٙذف ٚلذ  2009فٟ أوزٛثش أطٍمذ اٌغ١بعخ اٌغىب١ٔخ ٌذٌٚخ لطش 

ٚاٌزٞ ٔـ ػٍٝ رّى١ٓ اٌّغ١ٕٓ ِٓ اٌّؾبسوخ ثفؼب١ٌخ فٟ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ ٚاٌؼبِخ  (  13) سلُ اإلعزشار١غٟ 

: ٚلذ ٚمؼذ أ٘ذافبً ِشؽ١ٍخ فٟ عج١ً رؾم١ك رٌه 

: األ٘ذاف اٌّشؽ١ٍخ 

. رٛف١ش ِقبدس دخً وبف ٌٍّغ١ٕٓ  .1

 .اٌؼًّ ػٍٝ مّبْ اٌخذِبد اٌقؾ١خ ٚاالعزّبػ١خ ٌُٙ  .2

 .ٚدػّٙب ِٚغبٔذرٙب فٟ رمذ٠ُ ٚاعجبرٙب االعزّبػ١خ ٔؾُٛ٘ ؽش األعش ػٍٝ سػب٠خ ِغ١ٕٕٙب  .3

 .ئٔؾبء ٚرط٠ٛش سػب٠خ اٌّغ١ٕٓ ِغ اٌؾش ػٍٝ سػب٠زُٙ ِٓ لجً أعشُ٘  .4

ِّب ٠ٛفش ( اٌؼبَ ٚاٌخبؿ ٚاٌّخزٍو ) رط٠ٛش ٔظبَ اٌزمبػذ ٚٔظبَ اٌزأ١ِٓ ثؾ١ش ٠ؾًّ ع١ّغ اٌمطبػبد  .5

 .ق ؽ١بح وش٠ّخ ٌٍّزمبػذ٠ٓ ِّٙب وبْ ١ِذاْ ػٍُّٙ اٌغبة

رط٠ٛش هت اٌؾ١خٛخخ ٚرؾغ١ٓ ِٕبفز خذِبرٗ ، ٚاٌزٛعغ فٟ خذِبد سػب٠خ ه٠ٍٛخ األعً عٛاء فٟ  .6

 .اٌّإعغبد اٌقؾ١خ أَ ػٓ هش٠ك رٛف١ش خذِبد ٌٍّٕبصي 

 

 ( :  2016-2011) الوطيية التينوية  اإلشرتاتيحية 

 
، ؽ١ش رؾزٛٞ  2011فٟ اٌضبِٓ ٚاٌؼؾش٠ٓ ِٓ ِبسط ( 2016-2011)اٌٛه١ٕخ اٌز٠ّٕٛخ  اإلعزشارغ١خأطٍمذ  

ػٍٝ ثشاِظ ِٓ ؽأٔٙب أْ رٛفش أفنً ِغز٠ٛبد اٌشػب٠خ اٌقؾ١خ اٌّزطٛسح ٚاٌؾّب٠خ االعزّبػ١خ ٚاٌنّبْ 

اٌّىٛٔخ ػؾش  األسثؼخاٌمطبػ١خ  ٞحاإلعزشار١ظِٓ ث١ٓ  احلناية االجتناعية إشرتاتيحيةاالعزّبػٟ ، ٚرؼزجش 

اٌزٟ ؽذدرٙب  األ٘ذافاٌز١ّٕخ اٌٛه١ٕخ ، ِٚٓ ث١ٓ  إلعزشار١غ١خػؾش اٌّىٛٔخ  األسثؼخاٌمطبػ١خ  إلعزشار١غ١خ

:  راد اٌؼاللخ ثبٌّغ١ٕٓ ِب ٠ٍٟ  اإلعزشار١غ١خ

. اػزّبد آ١ٌخ ٌّشاعؼخ رؾش٠ؼبد اٌؾّب٠خ االعزّبػ١خ ٚرؾذ٠ضٙب  .1

. ٚاٌّٙؾّخرٛع١غ لبػذح ث١بٔبد فشؿ اٌؼًّ اٌّزبؽخ ٌٍفئبد اٌنؼ١فخ  .2

ِٓ ث١ٓ اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ ئػبٔبد ٚصاسح %50إٌّزغخ ثٕغجخ  األعشص٠بدح ػذد اٌّؾبسو١ٓ فٟ ثشٔبِظ  .3

. اٌؾإْٚ االعزّبػ١خ 

. رٛع١غ اٌمطبػبد اٌّؾٌّٛخ فٟ ٔظبَ اٌزمبػذ  .4

 .اٌّؼ١ؾ١خ راد اٌذخً إٌّخفل ئٌٝ إٌقف األعش رخف١ل .5

 



 

9  

  دور دولة قطر في مجال حماية حقوق كبار السن   
 

 

 ئ١ٌٙباٌز١ّٕخ اٌٛه١ٕخ اٌّؾبس  ئعزشار١غ١خمّٓ  الوطيية للصحة اإلشرتاتيحية ةوّب ػٍّذ اٌذٌٚخ ثّٛط

 ٌٍشػب٠خ اٌٛه١ٕخح إلعزشار١غٟآِ خالي   اٌّمذِخ ٌىجبس اٌغٓ  ػٍٝ رط٠ٛش ٔظبَ ِزىبًِ ٌٍشػب٠خ اٌقؾ١خ أػالٖ

: ٌفئخ اٌّغ١ٕٓ ٚاٌزٟ ؽٍّذ  اٌقؾخػٍٝ ِغز٠ٛبد  3.1ِؾشٚع سلُ اٌزٞ سوض ػٍٝ   اٌّغزّشح

 

  :للنصيني يف املصتشفيات  املتقدمةالرعاية  أوال

: صالس ِغز٠ٛبد ِٓ اٌجشاِظ  ئٌٝرٕمغُ  اٌشػب٠خٚ٘زٖ 

  للنصيني  احلادة الرعايةبرىامخ 

ِٓ لجً فش٠ك هت  بداسح اٌطٛاسئ ئٌٝفٟ ِغزؾفٝ ؽّذ اٌؼبَ ٚاٌزٞ ٠زنّٓ سػب٠خ اٌّغ١ٕٓ ِٓ دخٌُٛٙ 

اٌّغزّغ ِشٖ  ئٌٝمّبْ خشٚط اٌّش٠ل  ئٌِٝٚٛافٍٗ اٌؼالط  اٌؾبٌخٚاٌزٞ ٠ؼًّ ػٍٝ اعزمشاس  اٌؼغضح

ٌشػب٠خ اٌّغ١ٕٓ ٌٚىٓ ٠زُ ػالعُٙ ؽغت رؾخ١ـ  ِٖخقـ أعشٖرٛعذ  ٚفٟ ٘زا اٌّغزٜٛ ال أخشٜ

 .ٚاٌّشك اٌؾبٌخ

  (  الجاىوية)  املتوشطة الرعايةبرىامخ  

 أهٛياٌزٟ رزطٍت فزشٖ  اإلِشاكِٓ ِزخقق١ٓ ٌؼالط اٌّغ١ٕٓ ِٓ  اٌؼغضحٚ ٠مَٛ ثٙب فش٠ك هت 

 حٚاٌزٟ لذ رٛدٞ اٌٝ اٌؼغض  فٟ ِغزؾفٝ اٌش١ًِ اٌّضِٕخ اإلِشاكٌٍؼالط ٚاٌؾفبء ٟٚ٘ رزنّٓ ػالط 

 ٜٚأخشٌؼالط ِضً ٘زٖ اٌؾبالد فٟ ٚؽذر١ٓ ِزخققز١ٓ ٚاؽذٖ ٌٍٕغبء  ا٢عشحٕٚ٘بن ػذد ِؾذد ِٓ 

ِغزّؼٗ  ئٌٝاٌطجٟ ٚاٌّغزّؼٟ ٌنّبْ ػٛدح اٌّش٠ل  اٌزأ١ًٌٍ٘شعبي ِٓ فئخ اٌّغ١ٕٓ  ٠ٚقبؽجٙب ثشاِظ 

 اٌّزؼٍمخفٟ ٘زا اٌّغزٜٛ فٟ ع١ّغ االخزقبفبد  ِزخققخوزٌه ٠ٛعذ ػ١بداد .  ٚع١ٍّخ إِٔٗثطش٠مٗ 

 .األعجٛعفٟ فئخ اٌّغ١ٕٓ  ػٍٝ ِذاس 

  املصتنرة ةالتنريضي الرعايةبرىامخ  

ح ٚاٌزّش٠نٟ ح اٌطجٟ اٌشػب٠خٟٚ٘ ٠ؾًّ ح عش٠ش فٟ ِذ٠ٕخ ؽّذ اٌطجٟ 80 اٌؾب١ٌخٚ٘زا ثشٔبِظ ٠جٍغ عؼزٗ 

 ئٌٝاٌزٟ رؾذ ِٓ خشٚعُٙ  االعزّبػ١خٚغ١ش٘ب ِٓ  اٌطج١خٌٍّغ١ٕٓ ٚاٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ثؼل اٌّؾبوً 

 .ِغ فش٠ك ِزخقـ ِٓ اٌزّش٠ل اٌؼغضحفش٠ك هجٟ ِٓ هت  اٌشػب٠خاٌّغزّغ ٠ٚزٌٛٝ 

  اجملتنعي  التأٍيلبرىامخ 

ٌنّبْ عٌٙٛخ أذِبط  حاٌزب١ٍٟ٘ حاٌطجٟ اٌشػب٠خٌٍّشمٝ رؾذ ِظٍخ  حؽجٗ ِٕضٌٟ ث١ئخٚ٘ٛ ُخٍك ٌزى٠ٛٓ 

 حٚاٌزّش٠نٟ اٌطج١خعش٠ش ٚرؾًّ اٌخذِبد  76ٚرجٍغ عؼخ اٌجشٔبِظ  أخشٜاٌّغ١ٕٓ فٟ اٌّغزّغ ِشٖ 

 . حٚاالعزّبػٟ

 ةامليسلي الرعاية  

٠مَٛ ثض٠بساد ِٕض١ٌٗ ٞ ١ً٘أاٌذٚ ثشٔبِظ لبئُ ػٍٝ فش٠ك ِزخقـ ِٓ اٌزّش٠ل ِغ هبلُ ِٓ اٌؼالط ٖٚ

. ٌغ١ّغ اٌّشمٝ ِٓ فئخ اٌّغ١ٕٓ  اٌغبػخػٍٝ ِذاس 
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  :للنصيني   ةٍيليأالت املتوشطةثاىيا الرعاية 

ٚاٌزٟ ِٓ اٌّمشس  حرغزّش ٌزؾًّ ع١ّغ اٌّشاوض اٌشػبئٟ ئْخذِبد اٌّغ١ٕٓ رغت  ئْ ئٌٝ حاإلعزشار١غٟرٕـ  ٚ

اٌّغ١ٕٓ  ِٓ  فئخرزنّٓ ( ِغزّؼ١ٗ   ح١ٍٟ٘أِشاوض د 8 ئٔؾبءِمشس )  اٌذٌٚخع١ّغ ِغز٠ٛبد  ػٍٝ ئٔؾبء٘ب

اٌّغ١ٕٓ ٚثشاِظ اٌؼالط اٌطج١ؼٟ ٚاٌٛظبئفٟ ٚإٌطك ٚاٌجٍغ فٟ  ٚرأ١ًٌ٘ؼالط  ِزخققخػ١بداد  ئٔؾبءخالي 

 اٌطج١خ اٌشػب٠خٌزىْٛ ثإسٖ ٌم١بَ ِذْ فذ٠مٗ ٌٍّغ١ٕٓ رؼًّ ػٍٝ رغ١ًٙ اعزّشاس ػ١ٍّخ  حاٌذٚي ئٔؾبءع١ّغ 

 .حأٌّغزٙذف اٌفئخٌٙزٖ ح ١ٍٟ٘أٚاٌذ

 حاٌّغزّش حٌٍشػبٞ حاٌٛهٕٟ حاإلعزشار١غٟفمذ ارذ ( اٌّغزٜٛ اٌشػبئٟ اٌضبٟٔ)  حإٌّضٌٟ حٌٍشػبٞ ثبٌٕغجخ ئِب

: ٌزؾش ػٍٝ 

  عغخ ؽّذ اٌؼبَؤٚث١ٓ َ حاألٌٟٚ اٌقؾ١خ حث١ٓ ٔطبق اٌشػبٞ إٌّض١ٌخ اٌشػب٠خرٛص٠غ ٔطبق خذِبد 

 ٌٍِّٗغ١ٕٓ  حٌزغ١ًٙ ٚفٛي اٌخذَ اٌذٌٚخ ئٔؾبءفٟ ع١ّغ  إٌّض١ٌخ ٌٍشػب٠خ ِزخققخِشاوض  ألب 

  ٌٍّغ١ٕٓ  حٌزغط١خ اٌىض١ش ِٓ اٌخذِبد اٌطجٟ حٚاٌزّش٠نٟ اٌطج١خ اٌجؾش٠خرط٠ٛش اٌّٛاسد 

  ٌنّبْ رٛفش٘ب ٌٍّغ١ٕٓ  إٌّض١ٌخ اٌشػب٠خِٓ خالي ِشاوض  اٌّغبػذح اٌطج١خ حاألعٙضٌزمذ٠ُ  أ١ٌٗٚمغ. 

 

  :للنصيني  األولية الصحيةثالجا الرعاية 

 

: ٌٍّغ١ٕٓ  ٚرٌه  ثبٌٕغجخ حاألٌٟٚ حاٌقؾٟ اٌشػب٠خٔطبق خذِبد  حاإلعزشارغٟ رنّٕذٚ

  ػٍٝ سػب٠زُٙ اٌمبئّخ ٚاألعشٌٍّغ١ٕٓ  حٚاٌزذس٠جٟ اٌزٛػ٠ٛخ ػًّ ثشاِظ. 

 األ١ٌٚخ اٌقؾ١خفٟ ػالط اٌّغ١ٕٓ ِٓ خالي اٌّشاوض  اٌّزخققخاٌؼ١بداد  ئلبِخ. 

  ٟاٌزؼبًِ ِغ اٌّغ١ٕٓ  و١ف١خةاٌؼًّ ػٍٝ ٚسػ ػًّ ٚرذس٠ج١ٗ ٌٍطبلُ اٌطجٟ ٚاٌزّش٠ن. 

  فٟ ػ١ٍّخ  رٛف١ش خذِبد اٌّغ١ٕٓ فٟ ٔطبق إٌّبهك  اٌقؾ١خٚاٌّشاوض  اٌّؾ١طخ اٌج١ئخث١ٓ  اٌؾشاوخخٍك

 . اٌغىب١ٔخ

 

 

 

  إصدار قاىوٌ خاص حلناية حقوق  املصيني: 

 

رؾى١ً فش٠ك ػًّ ِؾزشن ٌذساعخ رُ ، ؽ١ش ؽمٛق وجبس اٌغٓ فٟ دٌٚخ لطش وّب رُ ف١بغخ لبْٔٛ ؽّب٠خ 

             ثٕبًء ػٍٝ لشاس األ١ِٓ اٌؼبَ ٌٍّغٍظ األػٍٝ ٌؾإْٚ األعشح ٚرطٛس اٌزؾش٠ؼبد راد اٌقٍخ ثبٌّغ١ٕٓ 

َ، ؽ١ش ٠زٌٛٝ فش٠ك اٌؼًّ دساعخ ٚرط٠ٛش اٌزؾش٠ؼبد راد اٌقٍخ  2011ٌغٕخ ( 4)سلُ ( عبثمب ) 

ٌشػب٠خ، ٚرؾم١ك ثبٌّغ١ٕٓ ٌؾّب٠خ ؽمٛق اٌّغ١ٕٓ اٌّزؼٍمخ ثؾمٛلُٙ فٟ ِغبالد أالعزمال١ٌخ ثبٌّؾبسوخ ٚا

اٌمشاس  ألفؾبةٚلذ رُ ٚمغ ِغٛدح لبْٔٛ ؽمٛق وجبس اٌغٓ فٟ دٌٚخ لطش ٚسفؼٗ ، .اٌزاد، ٚاٌىشاِخ

 .اٌمبْٔٛ ف١ّب ثؼذ  ٚئفذاساٌجالد ٌّشاعؼزٗ ٚاػزّبدٖ اٌغ١بعٟ فٟ 



 

11  

  دور دولة قطر في مجال حماية حقوق كبار السن   
 

 

الرئيصة اليت تواجََا الدولة واملتعلقة بتعسيس ومحاية بعض التحديدات ويف اخلتاو  وجب التيويُ عً  

 :  واليت تعترب مً أٍه توصيات الورقة   اخلاصة باملصيني  اإلىصاٌحقوق 

اٌزٟ رٛاعٗ اٌذٌٚخ عٓ لبْٔٛ  األعبع١خفّٓ اٌزؾذ٠بد   ،لبْٔٛ ؽّب٠خ ؽمٛق اٌّغ١ٕٓ  ئفذاس اإلعشاع فٟ   .1

٠ؼًّ ػٍٝ ر١ٙئخ ث١ئخ ِٕبعجخ ٌٍّغ١ٕٓ ٠ؼضص ؽمٛلُٙ فٟ االعزمال١ٌخ ٚاالؽزشان ٚاٌشػب٠خ ٚرؾم١ك اٌزاد 

فٟ اٌّغزّغ، فٟ اٌّغبٚاح ٚ اٌّؾبسوخ اٌفبػٍخ ٚاٌىشاِخ ٚاٌزغ١ٍُ ثزٍه اٌؾمٛق ٚرّى١ُٕٙ ِٓ رؾم١مٙب  ٚ

٠ؼزجش ِٓ اٌزؾذ٠بد اٌٙبِخ اٌزٟ رٛاعٗ اٌذٌٚخ فٟ  ٚاٌذفبع ػٓ ؽمٛلُٙ اٌّذ١ٔخ ٚاٌّبد٠ّخٚاٌؾك فٟ اٌؾّب٠خ،

ؽ١ش ع١ّغ اٌؾمٛق اٌزٟ ٠ؾقً ػ١ٍٙب اٌّغٓ ػجبسح ػٓ   ْاٌمبٟٔٛٔ ٌؾّب٠خ ؽمٛق اٌّغٕٟ اإلهبسرؾذ٠ذ 

 .ِٚغّٛػخ ِٓ اٌمشاساد اٌٛصاس٠خ ِغّٛػخ ِٓ اٌمٛا١ٔٓ رٛصػذ فٟ ػذح رؾش٠ؼبد  ٚه١ٕخ ثبٌذٌٚخ 

 

ِشاعؼخ اٌمٛا١ٔٓ اٌّذ١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ اٌقبدسح فٟ دٌٚخ لطش اٌزٟ رٕـ ػٍٝ رمبػذ اٌّٛظف ػٕذ عٓ  .2

 .ِؼ١ٓ ٚسثو اٌزمبػذ ثبٌمذساد اٌجذ١ٔخ ٚاٌز١ٕ٘خ ١ٌٚظ اٌؼّش ؽزٝ ٌٛ رخطٝ اٌغجؼ١ٓ ِٓ اٌؼّش 

 

 

دػٛح اٌغٙبد راد االخزقبؿ فٟ دٌٚخ لطش ئٌٝ اٌغؼٟ  فٟ اٌّؾبفً اٌذ١ٌٚخ ٌزن١ّٓ ؽمٛق وجبس اٌغٓ  .3

  2006ثبرفبل١خ ؽمٛق األؽخبؿ رٚٞ اإلػبلخ ٚثشٚرٛوٌٛٙب االخز١بسٞ ػبَ مّٓ ارفبل١خ د١ٌٚخ أعٛح 

 .َ 1989ؽمٛق اٌطفً ػبَ ٚارفبل١خ 

 

دٌٚخ ٌزمذ٠ش اٌض٠بدح اٌفؼ١ٍخ ٌٍّغ١ٕٓ فٟ اٌغٕٛاد  مشٚسح  ثٕبء لبػذح ث١بٔبد ِزطٛسح ٌىجبس اٌغٓ فٟ .4

اٌشإ٘خ ٔز١غخ رطٛس اٌشػب٠خ اٌقؾ١خ   ٘ٛ أؽذ اٌزؾذ٠ّبداٌمبدِخ الْ  رضا٠ذ ػذد اٌّغ١ٕٓ فٟ دٌٚخ لطش 

( 60)ٚاسرفبع ِؼذي اٌؼّش اٌّزٛلغ ٌٍفشد، ئر ِٓ اٌّزٛلغ أْ رزنبػف أػذاد اٌّغ١ٕٓ ِّٓ ُ٘ فٟ عٓ اي

ئْ إٌّٛ فٟ ، 27.9َ ٌزقجؼ ( 2050)ٚفٟ عٕخ  2012% 2.2عٕخ ِٓ ئعّبٌٟ اٌغىبْ اٌزٟ ٟ٘ ا٢ْ 

٘زٖ اٌض٠بدح ٚو١ف١خ رأ١ِٓ اٌخذِبد اٌزٟ رؾزبعٙب ٚاٌزٟ  ػذد اٌّغ١ٕٓ ع١خٍك رؾّذٞ فٟ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ

 .ٚعىٕٟ, ٚمّبْ اعزّبػٟ ٚإِٟٔ, ع١ضداد اٌطٍت ػ١ٍٙب ِٓ سػب٠خ فؾ١خ ؽبٍِخ

 

رؼًّ ػٍٝ رأع١ظ ٚػٟ اعزّبػٟ ٚٔفغٟ عذ٠ذ ثمنب٠ب وجبس اٌغٓ رزفبػً ِغ  رضم١ف١خ  ئػال١ِخرجٕٟ ع١بعخ  .5

 .اٌزؾٛالد اٌزٟ ٠ّش ثٙب اٌّغزّغ

 

رؾذ٠ذ االؽز١بعبد ٚاٌّزطٍجبد اٌفؼ١ٍخ اٌالصِخ ٌؾً اٌّؾىالد اٌزٟ ٠زؼشك ٌٙب اٌّغ١ٕٓ اٌقؾ١ّخ  .6

أٚ  ٞعٛاء اٌؼبهفٟ أٚ اٌغغذ ٚاالػزذاءاٌغشلخ )ٚاٌزؼ١ّ١ٍّخ  ٚاأل١ِّٕخ ,االلزقبد٠خإٌفغ١ّخ ،, ٚاالعزّبػ١خ

ٌذٌٚخ ٚأ٠نب ػٍٝ ِغزٜٛ ػٍٝ ِغزٜٛ ا ٘زٖ اٌّؾىالد اٌزؾّذٞ األوجشؽ١ش رؾّىً  (ٚاٌؾٛادس, اٌّبدٞ

. اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِغبي سػب٠خ اٌّغ١ٕٓ ػٕذ اٌزؼبًِ ِؼٙب ٌزز١ٌٍٙب ٌٚغؼً ؽ١بح اٌّغ١ٕٓ أوضش سفب١٘خ ٚإِٔب 

 

ع١ّغ اٌغٙبد ثبٌذٌٚخ ػٍٝ ِٕؼ وجبس اٌغٓ رغ١ٙالد خبفخ فٟ ِخزٍف ِغبالد اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ثّب  اٌزضاَ  .7

رغ١ًٙ رمذ٠ُ اٌّؼبِالد ٚاٌخذِبد ٌٍّغ١ٕٓ ٚرغ١ٕجُٙ فزشاد االٔزظبس اٌط٠ًٛ إلٔغبص رٍه   فٟ رٌه

 .اٌّؼبِالد
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