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  وزارة التضامن االجتماعى
  )قطاع الشئون االجتماعية(

   ٢٠٢١لسنة  ٥٣٣رقم قرار 
  ٣١/١٠/٢٠٢١بتاريخ 

  وزير التضامن االجتماعى
  طالع على القانون المدنى ؛بعد اال

  وعلى قانون العقوبات ؛
   والئحته التنفيذية ؛١٩٩٦ لسنة ١٢وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

ــانون ــى ق ــانون   وعل ــصادر بالق ــة ال ــخاص ذوى اإلعاق ــوق األش    حق
   والئحته التنفيذية ؛٢٠١٨ لسنة ١٠رقم 

ــانون    ــصادر بالق ــات ال ــة والمعاش ــات االجتماعي ــانون التأمين ــى ق   وعل
   والئحته التنفيذية ؛٢٠١٩ لسنة ١٤٨رقم 

ــانون     ــصادر بالق ــى ال ــل األهل ــة العم ــيم ممارس ــانون تنظ ــى ق   وعل
   التنفيذية ؛ والئحته٢٠١٩ لسنة ١٤٩رقم 

   بـشأن التـشكيل الـوزارى       ٢٠١٨ لـسنة    ٢٦٩وعلى القرار الجمهورى رقم     
  الحالى وتعديالته ؛ 

وعلى الالئحة النموذجية للعمل بدور رعاية المسنين الصادرة بالقرار الـوزارى           
   ؛١٩٩٧ لسنة ٩٠رقم 

  ؛وبناء على ما عرضه علينا المستشار القانونى للوزارة 
   :قرر

  ) مادة أوىل( 
يعمل فى شأن الالئحة النموذجية لخدمة ووظيفة رفيق المسن بالالئحة المرافقـة            

  .لهذا القرار 
   )مادة ثانية( 

  .ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 
  وزير التضامن االجتماعى

  نيفين القباج



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١٤ فى ) ب ( تابع ٢٥٥ العدد – الوقائع المصریة

 

٣

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 
 

 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١٤ فى ) ب ( تابع ٢٥٥ العدد – الوقائع المصریة

 

٤

  الالئحة النموذجية 
  سنخلدمة ووظيفة رفيق امل

  الفصل األول
  ) أهدافه - سن م مشروع رفيق ال-التعريفات ( 

  )١ (ادةـامل
 الالئحة يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية المعنـى المبـين          هفى تطبيق أحكام هذ   

   :نهاقرين كل م
  .ستين ال كل مصرى بلغ سن الخامسة و:المسن  -١
 مجموعة من األشخاص المرتبطين بالمسن عن طريق الـدم          :ذوى المسن    -٢

أو القرابة أو القانون ، وذلك خالل جيلين أو ثالثة أجيـال بمـا يـشمل األب أو األم ،         
  .الزوج أو الزوجة، األوالد ، أوالد األوالد ، األشقاء 

  خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين عمليا وفنيـا أو علميـا ،   :سن  مق ال خدمة رفي  - ٣
ومعتمدين من الوزارة المختصة ، يتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعايـة الـشاملة              
اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو فى إحـدى              

  فى غيرها من األماكن التى يتواجد بها ،المستشفيات أو فى إحدى مؤسسات المسنين أو    
  .مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه 

شخص مؤهل علميا وعمليا وفنيا يقوم بتقـديم خـدمات           هو: رفيق المسن    -٤
الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراتـه الحياتيـة داخـل              

   . من األماكنمنزله أو فى إحدى المستشفيات أو فى غيرها
 هو مشروع ينشأ باإلدارة الفنية المختصة بـوزارة         :مشروع رفيق المسن     -٥

التضامن االجتماعى لتنظيم خدمة ووظيفة رفيق المسن بشكل يحقق األهـداف المـشار      
  .إليها بهذه الالئحة ويكون له ممثلين بمديريات التضامن االجتماعى بالمحافظات 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١٤ فى ) ب ( تابع ٢٥٥ العدد – الوقائع المصریة

 

٥

 هـى الجمعيـات والمؤسـسات       :ية الشريكة   الجمعيات والمؤسسات األهل   -٦
  األهلية الخاضعة ألحكام قانون تنظيم ممارسـة العمـل األهلـى الـصادر بالقـانون               

  . والتى لديها خبرة فى مجال المسنين ٢٠١٩ لسنة ١٤٩رقم 
 هى الجهات التى لديها خبرة فى العمل فـى          :الجهات األكاديمية المختصة     -٧

تدريب النظرى والعملى على تقديم خدمة رفيـق المـسن          مجال المسنين والتى تقوم بال    
  .واعتماد الشهادة التدريبية التى يتم منحها فى هذا المجال 

   كل منـشأة عامـة أو خاصـة         : االجتماعية لرعاية المسنين     المؤسسات -٨
  أو أهلية مرخص لها من قبـل وزارة التـضامن االجتمـاعى ومـديرياتها ، بـإيواء                 

  .ورعاية المسنين 
   تحقيق منفعة ماديـة أو عينيـة مـن طـرف علـى حـساب                :االستغالل   -٩

  .الطرف اآلخر 
   سوء المعاملة المادية أو المعنويـة ، كالحرمـان مـن الطعـام     :اإلساءة   -١٠

  . اللفظى ، أو المادى أو تقييد الحرية االعتداءأو الدواء ، أو 
ـ         :اإلهمال   -١١ راف أو تـوفير     التقصير عن توفير الرعاية المناسـبة أو اإلش

  . ينتج عنه ضرر  قدالضروريات لكبار السن ، إلى الحد الذى
 أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يرمي أو يؤدي إلى عرقلة أو إلغاء              :التمييز   -١٢

ـ االعتراف أو التمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو ممار         تها ، علـى قـدم      س
ية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافيـة        المساواة مع اآلخرين ، فى الميادين السياس      

  .أو المدنية أو فى أى ميدان آخر 
 آلية اتصال تليفونى يجريها الـشاكى لإلبـالغ الـسريع           :الخط الساخن    -١٣

لوزارة التضامن االجتماعى عن وجود مشكلة ، أو لالستفسار عن موضوع ، والهدف             
لـى االستفـسار أو التوجـه نحـو     هو سرعة االستجابة إما عن طريق الرد الفورى ع    

المشتكى سواء من وزارة التضامن االجتماعى أو المديريات التابعة لها أو من خـالل               
  .جهة أخرى لحل المشكلة وزوال خطورتها 
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٦

 وثيقة تصدرها وزارة التـضامن     :سن  مالميثاق األخالقى لوظيفة رفيق ال     -١٤
دئ التـى تحـدد الـسلوكيات       االجتماعى تتضمن مجموعة من القيم والمعايير والمبـا       

األخالقية والمهنية الواجب االلتزام بها فى إطار بيئة العمل وكذلك العقوبات التـى قـد             
  .يتعرض لها الفرد فى حال المخالفة 

  )٢ (ادةـامل
  مشروع رفيق املسن

ينشأ باإلدارة الفنية المختصة بوزارة التضامن االجتمـاعى مـشروعا لرفيـق            
 ووظيفة رفيق المسن بشكل يحقق األهداف المشار إليها بهـذه  المسن وذلك لتنظيم خدمة 

  .الالئحة ، ويكون للمشروع ممثلين بمديريات التضامن االجتماعي بالمحافظات 
  )٣ (ادةـامل

  أهداف مشروع رفيق املسن
   :يهدف مشروع رفيق المسن إلى تحقيق األهداف التالية

  . تنظيم حصول كبار السن على خدمة رفيق المسن -١
ها لتحقيق األهـداف الـواردة   ن تنظيم كل ما يتعلق بوظيفة رفيق المسن وتقني       -٢
  .من هذه الالئحة ) ٥(بالمادة 

  يق مـسن وتـوفير فـرص       ف تأهيل وتدريب الشباب من الجنسين للعمل كر       -٣
  .عمل لهم 
 التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات األهلية الشريكة لتقديم الخدمـة بأسـعار            -٤

ستهدف الربحية المادية ، من خالل التنسيق مع الجمعيـات والمؤسـسات         مناسبة ، ال ت   
  .األهلية الشريكة 

  . متكاملة لتوفير خدمة رفيق المسن  إعداد قاعدة بيانات-٥
 وضع نظام لمتابعة رفيق المسن أثناء العمل ومدى رضا كبار الـسن عـن               -٦

  .الخدمة المقدمة لهم 
  .عاملة فى مجال المسنين المعنية وال التعاون والتنسيق مع كافة الجهات -٧
  . اإلشراف على تنفيذ أحكام هذه الالئحة -٨
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٧

  الفصل الثاني
  ) إجراءات حصول المسن عليها - أهدافها -الفئات المستفيدة من خدمة رفيق المسن ( 

  )٤ (ادةـامل
  الفئات املستفيدة

  :  اآلتيةيستفيد من خدمة رفيق المسن الفئات
  . المسنين -١
 سـنة إذا    ٥٥شخاص المتقاعدين عن العمل الذين ال يقـل سـنهم عـن              األ -٢

استدعت ظروفهم االجتماعية والصحية ذلك، ويـستثنى مـن شـرط الـسن حـاالت               
  .الشيخوخة المبكرة 

  .سن م الشباب من الراغبين فى العمل بوظيفة رفيق ال-٣
  )٥ (ادةـامل

   رفيق املسنخدمةأهداف 
   :األهداف التالية رفيق المسن إلى تحقيق خدمةهدف ت
  اليوميـة للمـسن ومـساعدته فـى أداء وظائفـه       تقديم الرعايـة الـشاملة     -١

  .ومهاراته الحياتية 
 الحفاظ على الترابط والتماسك األسرى من خالل توفير الرعايـة المنزليـة             -٢

  .للمسن داخل أسرته وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن 
  .الرعاية االجتماعية لرعاية المسنين  تخفيف الضغط على مؤسسات -٣
 توفير وظائف للراغبين فى العمل ممن تتوافر فيهم شـروط شـغل وظيفـة     -٤

  .رفيق مسن 
  )٦ (ادةـامل

  إجراءات حصول املسن على خدمة رفيق املسن
   :تباع اإلجراءات التالية للحصول على خدمة رفيق المسنايتم 
 المسن من خـالل مـلء اسـتمارة         يتقدم المسن أو ذويه بطلب خدمة رفيق       -١

طلب خدمة رفيق المسن المتاحة على موقع وزارة التضامن االجتمـاعى أو التطبيـق              
اإللكترونى الذى سيتم تخصيصه لذلك أو تقديمها بإحـدى الجمعيـات أو المؤسـسات              

  .األهلية الشريكة 
 تقوم الجمعية أو المؤسسة األهلية الشريكة باالستعالم عـن حالـة المـسن              -٢

وكتابة تقرير يوضح مدى استحقاقه لتوفير الخدمة له ، وفى حالة رفض الطلب يتعـين               
  .أن يكون الرفض مسببا 
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٨

 التعاقد مع الجمعية أو المؤسسة األهلية الشريكة على نموذج العقد المعتمـد             -٣
  .من قبل وزارة التضامن االجتماعى فى هذا الشأن 

  الفصل الثالث
  د من خدمة رفيق المسنحقوق وواجبات المسن المستفي

  )٧ (ادةـامل
  حقوق املسن املستفيد من اخلدمة

   :يكون للمسن المستفيد من خدمة رفيق المسن الحقوق اآلتية
 استقبال طلبه من قبل الجمعية أو المؤسسة األهلية الشريكة للحصول علـى             -١

  .خدمة رفيق المسن 
 رفض طلبه بتـوفير      إخطاره من قبل الجمعية أو المؤسسة األهلية فى حالة         -٢

  .خدمة رفيق المسن له بأسباب ومبررات هذا الرفض 
  . بشكل مهنى ا توفير خدمة رفيق المسن له حال توافر شروط استحقاقه-٣
 فحص الشكاوى التى تُقدم منه أو من ذويه بخصوص المـشكالت المتعلقـة          -٤

  .بتقديم خدمة رفيق المسن له واتخاذ الالزم بشأنها 
  . بمهنية واحترام من قبل الجمعية أو المؤسسة األهلية الشريكة  التعامل معه-٥
   تعويضه هو أو ذويه عما قد يلحقهما من أضرار نتيجـة إسـاءة الجمعيـة                -٦

أو المؤسسة األهلية الشريكة أو رفيق المسن لهما ، بشرط ثبوت هذه اإلسـاءة بكافـة                
  .الوسائل التى نص عليها القانون 

  . معلومات وبيانات المسن المستفيد وذويه  احترام خصوصية وسرية-٧
  )٨ (ادةـامل

  التزامات املسن املستفيد من اخلدمة وذويه
   :يلتزم المسن وذويه بااللتزامات اآلتية

ـ    -١   د ـ تقديم الشهادات الطبية للجمعية أو المؤسسة األهلية الـشريكة التـى تفي
ـ               ى تحـددها الجهـة     خلو المسن من كافة األمراض ذات الخطـورة أو المعديـة والت

  .الطبية المختصة 
  . تقديم صحيفة حالة جنائية للمسن حال وجود مبرر لذلك -٢
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٩

  . معاملة رفيق المسن باحترام وتقدير من قبل المسن أو ذويه -٣
  .المسن ألية مخاطر قد تمس سالمته الشخصية رفيق  عدم تعريض -٤
و أعمال أخـرى تخـرج   مهام أأية  عدم تكليفه من قبل المسن أو ذويه بأداء       -٥

  . هذه الالئحة نم) ١١(والواردة بالمادة به عن نطاق المهام الوظيفية المنوطة 
رفيق المسن والجمعية أو المؤسسة األهليـة المعنيـة بأيـة           من   إخطار كل    -٦

  ظروف يترتب عليها عدم وجود المسن بمكان تقديم الخدمة على أن يكون ذلـك قبلهـا             
   .بوقت كاٍف

نظير تقديم هذه الخدمة للجمعيـة   بسداد كافة المبالغ المالية المستحقة     االلتزام -٧
  .و المؤسسة األهلية المعنية فى المواعيد المحددة لذلك أ

  . تعويض رفيق المسن عما قد يلحقه من مخاطر أثناء تأديته لعمله -٨
  الرابعالفصل 

  تنظيم وظيفة رفيق المسن
 - مبادئ العمل -فية  الواجبات الوظي- إجراءات شغل الوظيفة -شروط العمل ( 

  ) التعاقد  إنهاءشروط
  )٩ (ادةـامل

  شروط العمل بوظيفة رفيق املسن
   :يشترط للعمل فى وظيفة رفيق المسن الشروط اآلتية

  . أن يكون مصرى الجنسية -١
  . على مؤهل تعليمى متوسط على األقل  أن يكون حاصالً-٢
  . سنة ٤٥ على  سنة وال يزيد٢٠ عن ه أال يقل سن-٣
٤-   ا من األمراض الجسدية والنفسية بموجب شهادة طبية معتمـدة   أن يكون خالي

  .فى هذا الشأن 
  . أن يقدم شهادة تحدد موقفه من التجنيد بالنسبة للذكور -٥
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١٠

  . أن يكون حسن السير والسلوك -٦
  اجتياز المقابلة الشخصية التى تعدها وزارة التضامن االجتماعى بالتنـسيق          -٧

  .مع الجمعيات والمؤسسات األهلية والجهات األكاديمية المختصة الشريكة 
  . اجتياز البرنامج التدريبى -٨

  )١٠ (ادةـامل
  إجراءات شغل وظيفة رفيق مسن

   :تباع اإلجراءات التالية لشغل وظيفة رفيق المسنايتم 
 الرسمى لوزارة التضامن االجتماعى عن قبول دفعـة        اإلعالن عبر الموقع     -١

  .جديدة من الشباب للعمل بوظيفة رفيق المسن 
 يتقدم الشباب عبر الوسائل التى يتم اإلعالن عنها ممن تنطبق عليه الشروط             -٢

   .من هذه الالئحة) ٩(المذكورة فى المادة 
 جمعيـة   -وزارة التضامن االجتماعى    ( يتم تشكيل لجنة من الجهات التالية        -٣

 الجهـة األكاديميـة     -سسات األهليـة الـشريكة      أو مؤسسة أهلية من الجمعيات والمؤ     
  ) .المختصة المعتمدة للشهادة التدريبية

 يتم تحديد موعد للمقابالت الشخصية للشباب ممن تنطبق علـيهم الـشروط             -٤
  .للتأكد من قدرتهم على العمل كرفيق مسن وللوقوف على مدى سالمتهم النفسية 

سن والحـصول علـى الـشهادة        اجتياز التدريبات الخاصة بمهنة رفيق الم      -٥
  .المؤهلة والمعتمدة من قبل الجهة األكاديمية المختصة للعمل بهذه الوظيفة 

 تقوم الجمعية أو المؤسسة األهلية الشريكة بالتعاقـد مـع الـشخص الـذى               -٦
سيشغل وظيفة رفيق المسن على نموذج العقـد المعتمـد مـن قبـل وزارة التـضامن        

  ى على هذا العقد أحكـام قـانون العمـل المـصرى           االجتماعى فى هذا الشأن، ويسر    
 وكافة القوانين والقرارات المعدلة له والمعمول بها فى جمهوريـة     ٢٠٠٣ لسنة   ١٢رقم  

مصر العربية ، وال يكون لرفيق المسن أى أفضلية فى التعيين فـى وزارة التـضامن                
  .االجتماعى ، كما ال يكون له حق فى المطالبة بالتعيين بها 
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  )١١( ادةـامل
  الواجبات واملهام الوظيفية لوظيفة رفيق املسن

   :يجب على رفيق المسن القيام بالواجبات والمهام التالية
 تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفـه ومهاراتـه           -١

  .الحياتية داخل منزله أو فى إحدى المستشفيات أو فى غيرها من األماكن 
يمات الطبية المكتوبة واإلرشادات الخاصة من قبـل المختـصين          تباع التعل ا -٢

  .برعاية المسن بانتظام ودقة 
 التواصل مع المسئول عن تقديم الخدمات الطبية عند الحاجة إليه وإخطـار             -٣

  .متوقع قد يواجهه غير المسئول عن المسن عن أى موقف 
  )١٢ (ادةـامل

  مبادئ عمل رفيق املسن
  ل بمهنة رفيق المـسن فـى أدائـه ألعمـال وظيفتـه             يلتزم الشخص الذى يعم   

   :بالمبادئ التالية
 أن يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانة وصدق ، وأن ينجـزه فـى الوقـت                 -١

  .المحدد له ، وأن يبذل فيه عناية الشخص الحريص 
   أن ينفذ التعليمات الصادرة له مـن قبـل الجمعيـة أو المؤسـسة األهليـة                 -٢

  .المتعاقد معها 
  . على كرامة العمل وأن يسلك المسلك الالئق به أن يحافظ -٣
  . االحترام التام للمستفيد من الخدمة وذويه -٤
 االلتزام بالواجبات والمهام الوظيفية المنوط به القيام بها والـواردة بالمـادة             -٥

  .من هذه الالئحة ) ١١(
  . احترام سرية وخصوصية معلومات متلقى الخدمة وأسرته -٦
  .تقديم الخدمة بالتساوى لجميع المسنين المكلف بأداء الخدمة لهم  -٧
  . االلتزام بساعات العمل المحددة له -٨
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 تقديم االعتذار عن العمل للجمعية أو المؤسسة األهلية المتعاقد معها وذلـك             -٩
  .لظروف خارجة عن اإلرادة على أن يكون ذلك قبلها بفترة كافية لتوفير بديل 

  .دام ألفاظ منافية لآلداب العامة ، وعدم التعامل بعنف مع المسن  عدم استخ-١٠
 االلتزام بكافة القواعد األخالقية والمهنية التى تتطلبها وظيفة رفيق المـسن          -١١

  .وفقا للميثاق األخالقى الخاص بهذه الوظيفة 
 مراعاة البعد االجتماعى والنفـسى والثقـافى للمـسن وتقـديم الرعايـة              -١٢
  . والنفسية له االجتماعية
  . عدم اإلساءة للمسن أو استغالله أو إهماله -١٣

  )١٣ (ادةـامل
  حاالت إنهاء التعاقد مع رفيق املسن

يكون للجمعية أو المؤسسة األهلية الشريكة إنهاء التعاقد مع رفيق المسن فى أيـا    
   :من األحوال اآلتية

  .بالمسن أو ذويه  ارتكابه لخطأ جسيم ترتب عليه إلحاق الضرر أو األذى -١
ـ         -٢  بـه والـواردة     ة التقاعس المتكرر عن القيام بأداء المهام الوظيفية المنوط
  .من هذه الالئحة أو اإلهمال أو اإلساءة أو استغالل المسن ) ١١(بالمادة 

 عدم تنفيذ تعليمات الجمعية أو المؤسسة األهلية المتعاقد معها بشكل متكرر،            -٣
  الجمعيـة  بءات الـواردة بالالئحـة الداخليـة الخاصـة         مع مراعاة التدرج فى الجـزا     

  .أو المؤسسة األهلية المشار إليها 
  . كثرة الشكاوى الواردة بشأنه من أكثر من مسن -٤
 انتقاء شرط حسن السير والسمعة نظرا الرتكابه إحدى الجرائم الذى تفقـده             -٥

  .هذا الشرط 
  )١٤ (ادةـامل

مطبقة بالجمعية أو المؤسسة األهلية الـشريكة    تسرى الالئحة الداخلية السارية وال    
  .المتعاقد معها على رفيق المسن فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه الالئحة 
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  اخلامسالفصل 
دور وزارة التضامن االجتماعى والجمعيات والمؤسسات األهلية الشريكة ( 

  )والجهات األكاديمية المختصة فى تفعيل خدمة ووظيفة رفيق المسن 
  )١٥ (دةاـامل

تُفعل خدمة ووظيفة رفيق المسن من خالل إبرام بروتوكوالت تعاون بـين كـل          
وبعض الجمعيات والمؤسـسات    " مشروع رفيق المسن  "من وزارة التضامن االجتماعى     

  .األهلية والجهات األكاديمية المختصة وفقا ألحكام هذه الالئحة 
  )١٦ (ادةـامل

  خدمة ووظيفة رفيق املسندور وزارة التضامن االجتماعى فى تفعيل 
على تفعيـل   " مشروع رفيق المسن  "تعمل وزارة التضامن االجتماعى من خالل       

من هذه الالئحـة    ) ٥(خدمة ووظيفة رفيق المسن لتحقيق األهداف المشار إليها بالمادة          
   :من خالل ما يلى

  الشباب من الجنسين على الرعاية المنزلية لكبار السن لتقديم         تدريب وتأهيل  -١
خدمة رفيق المسن بالتنسيق مع الجهات األكاديمية المختصة والجمعيات والمؤسـسات           

  .األهلية الشريكة 
 تخصيص مبلغ مالى فى بداية كل عام مالى للصرف على التدريبات وفقًـا              -٢

  .للبروتوكوالت المبرمة مع الجهات الشريكة 
تلفة عـن قبـول    اإلعالن عبر الموقع الرسمى للوزارة ووسائل اإلعالم المخ    -٣

  .دفعة جديدة من الشباب للعمل بوظيفة رفيق المسن وعن توافر الخدمة 
  فى المقابلة الشخـصية التـى يـتم إعـدادها الختيـار شـاغلى               المشاركة   -٤

  وظيفة رفيق المـسن بالتنـسيق مـع الجمعيـات والمؤسـسات األهليـة والجهـات                
  .األكاديمية المختصة 

  . لخدمة ووظيفة رفيق المسن  اإلشراف والمتابعة والتقييم-٥
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 وضع نماذج للعقود التى ستبرمها الجمعية أو المؤسسة األهلية الشريكة مـع        -٦
كل من رفيق المسن والمسن بالتنسيق مع هذه الجمعيات والمؤسسات األهلية والجهـات       

  .األكاديمية المختصة 
 بأسـعار    التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات األهلية الشريكة لتقديم الخدمـة         -٧

  .مناسبة ، ال تستهدف الربحية المادية ومراجعة األسعار وتحديثها بصفة دورية 
  )١٧ (ادةـامل

  دور اجلمعيات واملؤسسات األهلية الشريكة جتاه رفيق املسن
  يكون دور الجمعيات والمؤسـسات األهليـة الـشريكة تجـاه رفيـق المـسن               

   :على النحو التالى
اب من الفئات المستهدف توظيفها بوظيفة رفيـق         عقد لقاءات توعية مع الشب     -١

  .المسن لتعريفهم بطبيعة ومهام ومتطلبات الوظيفة 
 المشاركة فى المقابلة الشخصية التى يتم إعدادها الختيار شـاغلى وظيفـة             -٢

والجهات ) مشروع رفيق المسن  (رفيق المسن بالتنسيق مع وزارة التضامن االجتماعى        
  .األكاديمية المختصة 

 مع رفيق المسن على نماذج العقد المعتمد من قبل وزارة التـضامن             التعاقد -٣
  .االجتماعى فى هذا الشأن 

  . توفير الراتب الخاص برفيق المسن فى المواعيد المحددة لذلك -٤
 التأمين على رفيق المسن وفقـا ألحكـام قـانون التأمينـات االجتماعيـة               -٥

  ٢٠١٩ لسنة ١٤٨ادر بالقانون رقم والمعاشات الص
 عليها بالعقد المحرر بين رفيـق المـسن   االتفاقجازة يتم إ منح رفيق المسن  -٦

  .والجمعية أو المؤسسة األهلية الشريكة 
 تعويض رفيق المسن عما قد يلحقه من مخاطر أو يصيبه من أضرار أثنـاء         -٧

  .تأديته لعمله 
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  )١٨ (ادةـامل
   األهلية الشريكة جتاه املسن املستفيد من اخلدمةدور اجلمعيات واملؤسسات

يكون دور الجمعيات والمؤسسات األهلية الشريكة تجاه المـسن المـستفيد مـن             
   :الخدمة على النحو التالى

  .سن م وضع خطة تسويقية واإلعالن عن توافر خدمة رفيق ال-١
ه من   استقبال طلب الحصول على خدمة رفيق المسن من قبل المسن أو ذوي            -٢

خالل ملء استمارة طلب خدمة رفيق المسن المتاحـة علـى موقـع وزارة التـضامن       
  .االجتماعى أو التطبيق اإللكترونى الذى سيتم تخصيصه فى هذا الشأن 

 االستعالم عن حالة المسن وكتابة تقرير يوضح مـدى اسـتحقاقه لتـوفير              -٣
  .الخدمة له، وبيان السبب فى حالة رفض طلبه 

مـن قبـل وزارة   المعتمـد  ع المسن أو ذويه على نمـوذج العقـد      التعاقد م  -٤
  .التضامن االجتماعى فى هذا الشأن 

  . رأى المسنين المستفيدين بالخدمة عالط است-٥
 فحص الشكاوى التى تقدم من المسن أو ذويه بخصوص المشكالت المتعلقة            -٦

  .بتقديم خدمة رفيق المسن واتخاذ الالزم بشأنها 
ت المختصة ووزارة التضامن االجتماعى بأى واقعـة انتهـاك           إبالغ الجها  -٧

   .إهمالهللمسن أو اإلساءة إليه أو استغالله أو 
   فـى    إدراج رفيق المسن الـذى ثبـت انتهاكـه لحقـوق أحـد المـسنين               -٨

  .القائمة السوداء 
 منع استغالل الظروف االجتماعية الخاصة بالمـسنين فـى كافـة أشـكال              -٩

الصوت أو الصورة أو المطبوعات أو فى وسائل اإلعالم المسموعة          اإلعالن المختلفة ب  
والمرئية أو المقروءة أو فى وسائل التواصل االجتماعى ، لما فـى ذلـك مـن تهديـد        

  .لمصالحهم وصحتهم النفسية 
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  )١٩ (ادةـامل
  دور اجلمعيات واملؤسسات األهلية الشريكة فى متابعة عمل رفيق املسن

ؤسسات األهلية الشريكة فيما يخص متابعة عمل رفيق        يكون دور الجمعيات والم   
   :المسن على النحو التالى

  . تقييم العاملين بوظيفة رفيق المسن فى موقع العمل -١
 تخصيص خط اتصال دائم ومسئول لتقديم الدعم الفنى الفورى لرفيق المسن            -٢

  .أثناء العمل 
كاوى الـواردة وإعـداد     تحليل نتائج استطالع رأى المسنين المستفيدين والش       -٣

  .تقارير دورية بذلك 
ـ           -٤  ة تحديد اجتماع شهرى لمناقشة مشاكل العمل وتحديث المعلومات فى الثالث

  .الشهور األولى من العمل 
   .)إن وجدت( إعداد تقارير دورية عن أداء رفيق المسن وأوجه القصور -٥

  )٢٠ (ادةـامل
 وزارة التضامن االجتماعى دور اجلمعيات واملؤسسات األهلية الشريكة جتاه

  )سنمشروع رفيق امل(ومديريات التضامن االجتماعى التابعة هلا 
يكون دور الجمعيات والمؤسسات األهلية تجـاه وزارة التـضامن االجتمـاعى            

   :اآلتى) مشروع رفيق المسن(ومديريات التضامن االجتماعى التابعة لها 
 ووظيفـة رفيـق المـسن    إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كل ما يخص خدمـة      -١

وتحديثها بشكل دورى ، على أن يتم الربط الشبكى بشأنها مع مشروع رفيـق المـسن                
  .والجهة اإلدارية المختصة فى هذا الشأن 

   إمداد الوزارة بالتقارير الدورية عن أداء رفيق المـسن وأوجـه القـصور             -٢
  .لشكاوى  ، وكذلك التقارير الخاصة بتحليل استطالعات الرأى وا)إن وجدت(

 إبالغ الجهات المختصة ووزارة التضامن االجتماعى بأى واقعـة انتهـاك            -٣
  . للمسن أو اإلساءة إليه أو استغالله أو إهماله 
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يامه بأى واقعة انتهاك للمسن أو اإلساءة إليه        ق إدراج رفيق المسن الذى ثبت       -٤
  .ناته أو استغالله أو إهماله فى القائمة السوداء وإبالغ الوزارة ببيا

 فتح حساب خاص لخدمة ووظيفة رفيق المسن بأحـد البنـوك التجاريـة ،               -٥
  .ويحظر الصرف منه إال على األغراض المخصصة فى هذا الشأن 

 تخصيص عدد من الملفات والسجالت المعتمدة والمرقمة الخاصة بكل مـن            -٦
  .المسنين المستفيدين من الخدمة وشاغلى وظيفة رفيق المسن 

  )٢١ (ادةـامل
  دور اجلمعيات واملؤسسات األهلية الشريكة جتاه اجلهات األكادميية الشريكة

   :يكون دور الجمعيات والمؤسسات األهلية تجاه الجهات األكاديمية الشريكة اآلتى
   التواصل والتعاون مـع الجهـات األكاديميـة المختـصة لتفعيـل خدمـة               -١

  .رفيق المسن 
مختصة لتنفيـذ البـرامج التدريبيـة لبنـاء      التنسيق مع الجهات األكاديمية ال   -٢

  .قدرات الشباب وتأهيلهم للعمل بوظيفة رفيق المسن 
 إمداد الجهات األكاديمية المختصة بالبيانات والمعلومـات التـى تحتاجهـا            -٣

  .إلعداد المحتوى التدريبى وتحديثه 
  )٢٢ (ادةـامل

 المعتمـدة  ص الجمعيات والمؤسسات األهلية عدد من الملفات والـسجالت        تخص
والمرقمة الخاصة بكل من المسنين المستفيدين من الخدمة وشاغلى وظيفة رفيق المسن            

   :وذلك على النحو التالى
اسـتمارة طلـب    ( ملفات المسنين المستفيدين من الخدمة ويشتمل علـى   -أوالً  

   .) إلخ....  العقد - تقرير زيارة -الخدمة 
التقييمـات أثنـاء     (ن ويحتوى علـى      ملفات شاغلى وظيفة رفيق المس     -ثانيا  

   .) إلخ....  تقارير المتابعة الدورية - العقد - مسوغات التعيين -التدريب 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة نوفمبر ١٤ فى ) ب ( تابع ٢٥٥ العدد – الوقائع المصریة

 

١٨

   :السجالت اإلدارية وتشمل السجالت التالية -ثالثًا 
 - الـرقم القـومى     - العنـوان    -االسم   ( سجل قيد رفيق المسن ويدون به        -١

  ) . عدد ساعات العمل المتفق عليها -ل  تاريخ بدء العم-تاريخ انتهاء التدريب 
  . سجل تشغيل رفيق المسن -٢
  . سجل الشكاوى -٣
  . سجل اإليرادات والمصروفات -٤
  . أية سجالت أخرى خاصة بخدمة ووظيفة رفيق المسن -٥

  )٢٣ (ادةـامل
  دور اجلهات األكادميية املختصة فى تفعيل خدمة رفيق املسن

ة على تفعيل مهنة رفيق المسن لتحقيق أهـداف   تعمل الجهات األكاديمية المختص   
   :هذه الوظيفة من خالل اآلتى

 إعداد محتوى البرنامج التدريبى لتأهيل الشباب على الرعاية المنزلية لكبـار      -١
  .السن من خالل الخبراء بالجهات األكاديمية الشريكة وتحديثه وفقًا للمستجدات 

تنشيطية للشباب الـذى يعمـل       تصميم وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل        -٢
  .يق مسن ، وفقًا لتقارير األداء الواردة من الجمعيات والمؤسسات األهلية الشريكة فكر

  . بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للعمل بوظيفة رفيق المسن -٣
 توفير فريق من المدربين واألساتذة من الجهات األكاديمية الـشريكة ممـن             -٤

  .رة والمهارة لتنفيذ البرنامج التدريبى تتوافر فيهم الكفاءة والخب
 إجراء تقييمات للمتدربين وفقًا اللتزامهم بالتدريب ، ومدى فهـم واسـتيعاب    -٥

   .واالختباراتالتدريب النظرى والعملى 
 منح المتدرب شهادة تدريبية موقعة ومختومة ومعتمدة من كـل مـن وزارة          -٦

  .ة التضامن االجتماعى والجهة األكاديمية المختص
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١٩

 المشاركة فى المقابلة الشخصية التى يتم إعدادها الختيار شـاغلى وظيفـة             -٧
) مـشروع رفيـق المـسن     (رفيق المسن بالتنسيق مع وزارة التـضامن االجتمـاعى          

  .والجمعيات والمؤسسات األهلية الشريكة 
  السادسالفصل 

  )٢٤ (ادةـامل
  ار اجلمعيات واملؤسسات األهلية الشريكةيمعايري اخت

اختيار الجمعيات والمؤسسات األهلية من قبل وزارة التـضامن االجتمـاعى       يتم  
   :إلبرام بروتوكول تعاون معها وفقًا للمعايير التالية

 أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة وكافة القرارات والمنـشورات           بتنفيذ االلتزام
  .والتعليمات الصادرة من الوزارة 

  ) .مرضية(إلدارى والفنى خالل ثالثة أعوام أن تكون نتيجة التقرير المالى وا
  .عدم وجود أية مخالفات مالية أو إدارية عليها أو انتهاك لحقوق اإلنسان 

  .أن يتوافر لديها الكوادر المؤهلة والمدربة لتوفير هذه الخدمة 
  .أن يتوافر لديها نظام وقدرة إدارية ومالية الالزمة فى هذا الشأن 

التكنولوجية للربط الشبكى مع الوزارة والجهات الـشريكة        أن يكون لديها البنية     
  .وتحديث قاعدة البيانات بشكل لحظى 

  .أن يكون لديها مدونة سلوك وظيفى للعاملين بها 
  .أن يتوافر لديها إجراءات تأديبية فى حال تم خرق مدونة السلوك الوظيفى 

 قيامها بتـوفير خدمـة   أن تلتزم بسرية البيانات والمعلومات المتوفرة لديها نتيجة  
  .رفيق المسن 

أن يكون أحد مجاالت عملها المنصوص عليها فى الئحة نظامها األساسى العمل            
  .فى مجال المسنين 

  .لديها سابقة أعمال توضح مدى قدرتها على إدارة وتنفيذ أنشطتها 
  .وجود تقييم دورى للعاملين بها 
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  )٢٥ (ادةـامل
  ة إنذار اجلمعية أو املؤسسة األهلي

ول التعاون إذا تبـين     يتم إنذار الجمعية أو المؤسسة األهلية المبرم معها بروتوك        
عليها وجود مالحظات تعوق تقديمها لخدمة رفيق المـسن بالـشكل الـذى         من التفتيش   

يها خالل مدة تحددها الجهـة اإلداريـة المختـصة فـى          فحددته هذه الالئحة وذلك لتال    
ـ مؤسسة األهلية مهلـة جديـدة لتال  اإلنذار، ويجوز منح الجمعية أو ال    ى المالحظـات  ف

ى المالحظات خالل المدد الممنوحة فى هذا الشأن يتم فسخ          فخاللها، وفى حالة عدم تال    
  .بروتوكول التعاون المبرم معها من قبل الوزارة فى هذا الشأن 

  )٢٦ (ادةـامل
  فسخ الربوتوكول

  هليـة فـى أيـا مـن       يتم فسخ بروتوكول التعاون مع الجمعية أو المؤسـسة األ         
   :األحوال اآلتية

وجود مخالفات فنية أو مالية أو إدارية جسيمة لدى الجمعية أو المؤسسة األهلية             
وذلك من واقع التقارير الفنية والمالية واإلدارية التى يتم وضـعها مـن قبـل الجهـة                 

  .اإلدارية المختصة فى هذا الشأن 
  .عدم االلتزام بأحكام هذه الالئحة 

  السابعالفصل 
  تنظيم مشروع رفيق المسن

  )الجهاز الوظيفى لمشروع رفيق المسن(
  )٢٧ (ادةـامل

  اإلشراف الفىن على املشروع
تتولى اإلدارة الفنية المختصة اإلشراف والمتابعة على أعمال وأنشطة مـشروع           

  .رفيق المسن 
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  )٢٨ (ادةـامل
  اإلشراف املاىل على املشروع

لرعاية االجتماعيـة اإلشـراف المـالى علـى         يتولى رئيس اإلدارة المركزية ل    
  .مشروع رفيق المسن مباشرة 

  )٢٩ (ادةـامل
  املخصصات املالية للمشروع

يتم تخصيص مبلغ مالى فى بداية كل عام مالى للصرف على التـدريبات مـن               
ميزانية اإلدارة الفنية المختصة من البند المالى المخصص ، وفى حالة عدم السماح يتم              

زير التضامن االجتماعى للموافقة على تدبير هذه المبالغ ، مع االلتـزام            العرض على و  
  :فى هذا الشأن باإلجراءات التالية 

رفيق المسن بالتنـسيق مـع    وضع ميزانية التدريب من خالل مدير مشروع    ) أ  ( 
مسئول التخطيط باإلدارة الفنية المختصة وبالتعاون مع الجهة المنـوط بهـا            

  .لعام المالى التدريب قبل بداية ا
الموافقة واعتماد الميزانية المقترحة للتدريب من كل من مـدير عـام اإلدارة    ) ب(

  .الفنية المختصة ورئيس اإلدارة المركزية للرعاية االجتماعية 
  )٣٠ (ادةـامل

  اجلهاز الوظيفى باملشروع
   :يتشكل الجهاز الوظيفى بمشروع رفيق المسن من الوظائف التالية

  .روع  مدير المش-١
  . مسئول متابعة وتوظيف -٢
  . مسئول مالى -٣
  . مسئول إدارى -٤
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  )٣١ (ادةـامل
  شروط العمل بوظيفة مدير املشروع
   :يشترط للعمل بوظيفة مدير مشروع رفيق المسن ما يلى

  . مؤهل عالى اجتماعى مناسب -١
 سنوات فى مجاالت الرعاية االجتماعيـة، ويفـضل إذا          ٥ خبرة ال تقل عن      -٢

  . لها ارتباط فى العمل فى مجال المسنين كان
  . يفضل التفرغ الكامل ألداء مهام هذه الوظيفة -٣
 أن يكون من المشهود لهم بحسن السلوك والسمعة الطيبة ولديه الرغبة فـى              -٤

  .أداء هذا النوع من العمل 
  . أن يقدم صحيفة حالة جنائية خالية من األحكام -٥
  .رهابيين أو الكيانات اإلرهابية  أال يكون مدرجا بقوائم اإل-٦
  . أال يكون مدرجا فى القائمة السوداء لمنتهكى حقوق اإلنسان -٧

ويكون التعيين على هذه الوظيفة بقرار يصدر مـن رئـيس اإلدارة المركزيـة              
  .للرعاية االجتماعية 

  )٣٢ (ادةـامل
  اختصاصات مدير املشروع

   :يختص مدير المشروع باالختصاصات اآلتية
  . اإلشراف على أنشطة المشروع -١
  . التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات األهلية الشريكة -٢
ـ        اإلشراف على فريق   -٣   ام المنـوط بهـم      العمل بالمشروع فى تنفيـذهم للمه
  .القيام بها 
  . وضع الميزانية السنوية المقترحة للمشروع -٤
  .وضع خطط العمل الخاصة بالمشروع  -٥
ـ ل أية تك  -٦    أخـرى يـتم تكليفـه بهـا مـن رئـيس اإلدارة المركزيـة             اتيف

  .للرعاية االجتماعية 
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  )٣٣ (ادةـامل
  شروط العمل بوظيفة مسئول املتابعة باملشروع

   :يشترط للعمل بوظيفة مسئول المتابعة بمشروع رفيق المسن ما يلى
  .لى اجتماعي مناسب ا مؤهل ع-١
عاية االجتماعيـة، ويفـضل إذا       سنوات فى مجاالت الر    ٣ خبرة ال تقل عن      -٢

  .كان لها ارتباط فى العمل فى مجال المسنين 
  .تفرغ الكامل ألداء مهام تلك الوظيفة ل يفضل ا-٣
 أن يكون من المشهود لهم بحسن السلوك والسمعة الطيبة ولديه الرغبة فـى              -٤

  .أداء هذا النوع من العمل 
   . أن يقدم صحيفة حالة جنائية خالية من األحكام-٥
  . أال يكون مدرجا بقوائم اإلرهابيين أو الكيانات اإلرهابية -٦
  . أال يكون مدرجا فى القائمة السوداء لمنتهكى حقوق اإلنسان -٧

ويكون التعيين على هذه الوظيفة بقرار يصدر مـن رئـيس اإلدارة المركزيـة              
  .للرعاية االجتماعية 

  )٣٤ (ادةـامل
  اختصاصات مسئول املتابعة باملشروع

   :يختص مسئول المتابعة بمشروع رفيق المسن باالختصاصات اآلتية
  . المتابعة الميدانية لتدريبات رفيق المسن -١
 متابعة توظيف وعمل رفيق المـسن بالتنـسيق مـع مـديريات التـضامن               -٢

  .االجتماعى والجمعيات والمؤسسات األهلية الشريكة 
ؤسـسات األهليـة الـشريكة       متابعة الشكاوى المقدمة إلى الجمعيات أو الم       -٣

  .والواردة من المسنين أو ذويهم 
 متابعة الشكاوى التى ترد بطريق الخط الساخن المخصص من قبـل وزارة             -٤

  .التضامن االجتماعى لهذا الغرض 
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٢٤

  . إعداد تقارير دورية عن التدريبات وموقف التوظيف -٥
ـ  ـ حصر مؤسسات رعاية المسنين التى تحتاج لالستع       -٦  رفيـق   ةـانة بخدم

المسن لبعض المسنين المقيمين بها ، والتنسيق مع الجمعيات أو المؤسـسات األهليـة              
  .الشريكة بشأنها 

  )٣٥ (ادةـامل
  شروط العمل بوظيفة مسئول ماىل باملشروع

   :يشترط للعمل بوظيفة مسئول مالى بمشروع رفيق المسن ما يلى
  . الحصول على بكالوريوس تجارة ومحاسبة -١
  . سنوات فى مجال المحاسبة والتعامالت الحكومية ٣ تقل عن  خبرة ال-٢
  . يفضل التفرغ الكامل ألداء مهام تلك الوظيفة -٣
ة والرغبـة   ـة الطيب ـن السلوك والسمع  ـون من المشهود لهم بحس    ـ أن يك  -٤

  .فى أداء العمل 
  . أن يقدم صحيفة حالة جنائية خالية من األحكام -٥
  .اإلرهابيين أو الكيانات اإلرهابية  أال يكون مدرجا بقوائم -٦
  . أال يكون مدرجا فى القائمة السوداء لمنتهكى حقوق اإلنسان -٧

ويكون التعيين على هذه الوظيفة بقرار يصدر مـن رئـيس اإلدارة المركزيـة              
  .للرعاية االجتماعية 

  )٣٦ (ادةـامل
  اختصاصات املسئول املاىل باملشروع

   :فيق المسن باالختصاصات اآلتيةيختص المسئول المالى بمشروع ر
 متابعة الصرف على كافة أنشطة المـشروع والقيـام بالتـسويات الماليـة              -١

  .الالزمة لها 
 متابعة الصرف والتسوية المالية على تدريبات رفيق المسن مع المـسئولين            -٢

  .الماليين بالجمعيات والمؤسسات األهلية الشريكة أو الجهات األكاديمية المختصة 
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  . إعداد تقارير دورية عن الموقف المالى للمشروع -٣
  . استالم الشيكات وشراء مستلزمات ورش العمل -٤
  . كافة األعمال المالية األخرى الخاصة بالمشروع -٥

  )٣٧ (ادةـامل
  شروط العمل بوظيفة مسئول إدارى باملشروع

   :يشترط للعمل بوظيفة مسئول إدارى بمشروع رفيق المسن ما يلى
  . مناسب لحصول على مؤهل عاٍل ا-١
  . سنوات فى مجال العمل اإلدارى والتعامالت الحكومية ٣ خبرة ال تقل عن - ٢
  . يفضل التفرغ الكامل ألداء مهام تلك الوظيفة -٣
   أن يكون من المشهود لهم بحـسن الـسلوك والـسمعة الطيبـة والرغبـة                -٤

  .فى أداء العمل 
  .ة من األحكام  أن يقدم صحيفة حالة جنائية خالي-٥
  . أال يكون مدرجا بقوائم اإلرهابيين أو الكيانات اإلرهابية -٦
  . أال يكون مدرجا فى القائمة السوداء لمنتهكى حقوق اإلنسان -٧

ويكون التعيين على هذه الوظيفة بقرار يصدر مـن رئـيس اإلدارة المركزيـة              
  .للرعاية االجتماعية 

  )٣٨ (ادةـامل
  ارى باملشروعاختصاصات املسئول اإلد

   :يختص المسئول اإلدارى بمشروع رفيق المسن باالختصاصات اآلتية
  . إعداد الملفات والسجالت الخاصة بعمل المشروع واالحتفاظ بها -١
  . إعداد المكاتبات الخاصة بالمشروع -٢
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  . استالم المكاتبات الواردة للمشروع وقيدها فى السجل المعد لذلك -٣

  .دارية األخرى الخاصة بالمشروع  كافة األعمال اإل-٤

  )٣٩ (ادةـامل

  فريق العمل احمللى باملشروع
يشكل فريق محلى لمشروع رفيق المـسن بمـديريات التـضامن االجتمـاعى             

   :المختصة من كل من

  . مدير المديرية أو من ينوب عنه -١

  . مدير إدارة األسرة والطفولة بالمديرية -٢

  ) .منسق المديرية(ة  مسئول قسم المسنين بالمديري-٣

  )٤٠ (ادةـامل

  مهام فريق العمل احمللى باملشروع
   :التالية فريق العمل المحلى بالمديرية بالقيام بالمهاميختص 

متابعة عمل وحدات التوظيف بالجمعيات والمؤسسات األهلية الشريكة التى          -١

بالوحـدة ورفـع    تقع بالنطاق الجغرافى للمديرية ودراسة المشكالت التى تواجه العمل          

  .تقارير دورية بذلك لمشروع رفيق المسن بوزارة التضامن االجتماعى 

 متابعة توظيف وعمل رفيق المسن بالتنسيق مـع الجمعيـات والمؤسـسات          -٢

  .عداد تقارير دورية عن ذلك إاألهلية الشريكة و

أثناء )  سنم ال -رفيق المسن    ( التدخل لحل المشكالت التى تواجه الطرفين        -٣

  .ترة العمل بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات األهلية الشريكة ف
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٢٧

  )٤١ (ادةـامل

  اخلط الساخن
خصص الخط الساخن لمشروع رفيـق المـسن كـرقم السـتقبال الـشكاوى              ي

والمقترحات، ويكون الهدف منه هو سرعة االستجابة إما عن طريق الرد الفورى على             

وزارة التـضامن االجتمـاعى أو مـن        االستفسار أو التوجه نحو المشتكى سواء مـن         

  .المديريات التابعة لها أو من جهة أخرى لحل المشكلة وزوال خطورتها 
  )٤٢ (ادةـامل

  قواعد البيانات واملعلومات باملشروع
 مؤمنة تتـضمن كافـة مـا        إلكترونية مشروع رفيق المسن قاعدة بيانات       ئينش

ـ          ع الحفـاظ علـى سـرية       يخص خدمة ووظيفة رفيق المسن وتحديثها بشكل دورى م
بياناتها، ويتم الربط الشبكى بينها وبـين الجمعيـات والمؤسـسات األهليـة الـشريكة              

  .والجهات المعنية األخرى 
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٢٨

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  رئيس مجلس اإلدارة

 
  ٢٠٢١ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
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