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 .قديم خدمات نفسية واجتماعية أفضل لكبار السنتوضيح آلية ت  •
 .استعراض التجارب العالمية في مجال العناية بالمسنين   •
توضيح االهتمام الشديد الذي توليه األديان السماوية والقيم   •

 . المجتمعية لفئة كبار السن
 .ية للمقبلين على مرحلة الشيخوخةالتعريف بالخطوات الوقائ  •
 .المصطلحات مثل الشيخوخة تقنين بعض  •
 .استعراض آخر المكتشفات العلمية في مجال الشيخوخة  •
  .تبيان أنماط الحياة  الصحية السليمة  •


فــــــــــ	ا��ف ــــــــ��  

 .الملكة رانيا العبداهللا حرم عاهل المملكة األردنية الهاشمية  .1
 .افخامة سليمان ديميريل الرئيس السابق لدولة تركي  .2
 .فخامة نلسون مانديال  .3
 .األميرة كريستينا  .4
 .السكرتير العام لألمم المتحدة  .5
 .رئيس رابطة العالم اإلسالمي  .6
 .المفوضية العامة لحقوق اإلنسان  .7
 .الدكتورة عاشة روز مايجيرو  .8
 .ميشيل مونتيس المتحدث الرسمي باسم األمين العام لألمم المتحدة  .9

 �ـــــــا������� �تـــــــا���

 واألطباء كل فئات المجتمع خاصة الباحثين في مجال الشيخوخة
  .وجمعيات النفع العام وحقوق اإلنسان


ــــــــــ� ا�����ـــــــــــــ�� 

العربية واإلنجليزية والفرنسية واالسبانية  اللغة
كما تتوفر  )اللغات المعتمدة من األمم المتحدة(واأللمانية

  .ة الفوريةالترجم


ــــــــ� ������ــــــ� ا����ـــــــــا���� 

علي بن سالم الكعبي رئيس / معالي: األمين العام للمؤتمر  •
 مجلس األمناء

 حصه أحمد جاسم. أ: رئيس اللجنة التنظيمية  •
 أشرف خليل. أ: المستشار اإلعالمي  •
 منيرة نعمت. أ: سكرتير اللجنة العلمية  •
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ــــــــــــــــف ا�����ا�ـــــــــــأه  

توضيح مدى االهتمام الذي توليه األديان السماوية والقيم 
المجتمعية لفئة كبار السن و تبيان أفضل الوسائل والسبل لتفعيل 

ي المجتمع ، وتقديم خدمات نفسية واجتماعية دورهم ودمجهم ف
كما يهدف المؤتمر إلى استعراض التجارب العالمية . أفضل لهم

في مجال العناية بالمسنين ،والخطوات الوقائية للمقبلين على 
كما سيطرح المؤتمر بعض المصطلحات . مرحلة الشيخوخة

للتقنين مثل الشيخوخة، أخر المكتشفات العلمية في مجال 
 .شيخوخة، وأنماط الحياة  الصحية السليمةال

هذا و من المتوقع أن يشارك في المؤتمر وفودا من خمس 
وسبعون دولة ورواد الطب في العالم وعددا من الباحثين 

  . الالمعين في هذا المجال

  ــ
ـــــــ ــ�ا�ـــ� ا�����

 .أوراق عمل متخصصة في الجانب النفسي المتعلق بمرحلة الشيخوخة  •
 .اآللية المقترحة لدمج كبار السن في المجتمع وتفعيل دورهم  •
 .الخبرات العالمية في مجال العناية بكبار السن  •
أوراق عمل متخصصة في الجانب االجتماعي المتعلق   •

 .بمرحلة الشيخوخة
 .أنماط الحياة السليمة التي تؤخر مرحلة الشيخوخة  •

  �ــــــــ�ور ا�
"���ــــــ�!ا�

 .لجانب النفسي لمرحلة الشيخوخةا  •
 .الجانب االجتماعي لمرحلة الشيخوخة  •
  .العناية بكبار السن في األديان السماوية والقيم المجتمعية  •
 .آلية دمج المسن وتفعيل دوره في المجتمع  •
الخبرات الميدانية في مجال التعامل مع مرحلة الشيخوخة من   •

  .جميع أنحاء العالم
 .لشيخوخة و وسائل التكنولوجيا الحديثةمرحلة ا  •
 .اإلجراءات الوقائية للمقبلين على مرحلة الشيخوخة  •
  .مناهج وأنماط جديدة لحياة عصرية سليمة  •

  �ــــــــــا���&����اف ـــــــا%ه

تبيان أفضل الوسائل والسبل لتفعيل دور كبار السن ودمجهم   •
  .في المجتمع
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