
 

 

 

 
"إدراك" تَقترُح قانوناً لِحماية كبار السّن... "ليتمكنوا 

 من أن يمضوا الفترة المتبقية من حياتهم بكرامة"

 

 
اعدت جمعيّة "إدراك" )مركز البحوث وتطوير العالج التطبيقي( مسوّدة قانون يحمي كبار السن 

في لبنان من التمييز واإلهمال، ُوِضَعت في ضوء مراجعة قانونية شاملة للقوانين المتعلقة بهم في 

سطية لبنان، ضمن مشروع الحفاظ على حقوقهم الُممّول من مبادرة الشراكة األميركية الشرق أو

MEPI  .في لبنان 

 

وحماية المسنين تكون من خالل تمكينهم من اتخاذ تدابير احترازية تحسباً إلمكان تدهور حالهم 

الصحية أو فقدانهم اإلدراك أو انعدام أهليتهم نتيجة اعراض غالباً ما تكون ناتجة عن التقّدم في 

موضع ثقة يوكله القيام  السن. ويستحدث مشروع القانون آلية تتيح للمعنّي "تفويض شخص

بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه"، وتهدف إلى "تأطير هذا التدبير في نص قانوني خاص يحّدد 

 شروطه ومفاعيله".

 

وأوضحت "إدراك" في مؤتمرها الصحافي أن مسوّدة القانون تتيح لشخص من كبار السّن أو 

ن، اتخاذ تدابير احترازية قبل أن تتدهور يعاني اعراضا غالباً ما تكون ناتجة عن التقّدم في الس

 حاله الصحية ويصبح فاقداً إدراكه، وتصبح أهليته شبه معدومة.

 

وشرحت الجمعية أن اآلليات التي ينص عليها نص مسوّدة القانون، تشّكل سبالً مالئمةً لتوسيع 

دائرة حماية كبار السّن من أشكال سوء المعاملة أو االستغالل التي يمكن أن يقعوا ضحيتها نتيجة 

http://www.annahar.com/
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وضعهم الصحي، وتكفل لهم حرية خيارهم وفرصة للتعبير عن إرادتهم في تسيير شؤونهم 

 تهم اليومية في حال فقدوا إدراكهم بالكامل أو جزئياً.وحيا

 إيلي كرم 

 

وشكر رئيس الجمعية الدكتور إيلي كرم مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية والسفارة 

األميركيّة في لبنان لدعمهما هذا المشروع الذي وصفه بـ"المهم والرائد"، مذّكراً بأن مؤّسسات 

عاماً. وأبَرَز أن الجمعية  03عمت جهود "إدراك" منذ بداياتها قبل أكثر من أميركيّة علميّة عّدة د

ضاعفت جهودها في السنوات األخيرة "لتأمين صّحة نفسيّة أفضل لكبار السّن"، مشيراً في هذا 

اإلطار إلى مشروع "تمكين كبار السن" الذي نفذته مع بلدية جبيل بدعم من االتّحاد األوروبي. 

ووصل إلى  6302"انطلق في تشرين األّول  MEPIشروع الحالي المدعوم من وأفاد بأن الم

مراحله الختاميّة"، معلناً أن وزارة الشؤون االجتماعيّة ستدرس هذه المبادرة بالتفصيل قريباً. 

وشّدد على أن "حقوق كبار السن مقّدسة"، وقال: "نحن مدينون لهذا الجزء من مجتمعنا بأن يكون 

 لف الصعوبات التي ترافق الشيخوخة".محمياً ضّد مخت

 

 الكسندر نعمة

 

المدير الطبي لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي الدكتور ألكسندر نعمة، رأى أن حماية 

حقوق كبار السن "موضوع بالغ االهمية". وأشار ان المستشفى يشمل مرضاه من كبار السّن 

والتخفيف من آالمهم ومن االعراض التي  ببرنامج الرعاية الملطّفة، "لتحسين نوعيّة حياتهم

يعانونها". والحظ أن مشروع "إدراك" يوفّر "رعاية استباقيّة للمسنّين من خالل الحفاظ على 

االجتماعية، وفي الوقت نفسه ينبّه المجتمع إلى -صّحتهم بصورة شاملة، البدنيّة منها والنفسيّة

ين القوانين المتعلقة بكبار السّن. وشدد نعمه دالالت هذه المسألة". وأشاد بجهود الجمعية لتحس

على أهمية "حماية حقوق كبار السّن والدفاع عنها كي يتمكنوا من ان يمضوا الفترة المتبقية من 

 حياتهم بكرامة" .

 

 شون تنبرنك 

 

ورأى ممثل مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية في السفارة األميركية شون تنبرنك أن 

وع مميّز ومهم"، مشدداً على ضرورة حصول كبار السّن على الرعاية الالزمة "هذا المشر

"بكرامة واحترام". واعتبر أنه "إنجاز عظيم ويبعث األمل بحماية كبار السّن في لبنان بموجب 

قانون". والحظ أن المشروع "يُرسي األسس للتغيير" المنشود في هذا المجال، مشيداً بـ"الجهد 

"إدراك" في مراجعة القوانين الخاصة بكبار السّن واقتراح قوانين معّدلة، والعمل الرائد" لجمعية 

على التوعية وإبراز الحاجة إلى حماية المسّن. وإذ ذّكر بأن حركة حقوق كبار السّن في الواليات 

المتحدة نشطت في ثالثينات القرن الماضي، أشار إلى أن تطوير القوانين الخاصة بكبار السن 

 برامج لدعمهم، عملية مستمرة سنة بعد سنة. وإطالق

 

 جورج كرم  

 

وشرح رئيس الجمعية اللبنانية لأللزلهايمر عضو "إدراك" الدكتور جورج كرم تفاصيل مشروع 

الحفاظ على حقوق كبار السن في لبنان، موضحا أنه انطلََق من تجربة "إدراك" مع كبار السن 

قدرات العقلية المتناقصة من هؤالء، وحرمانهم وخصوصاً من حاالت اساءة معاملة ذوي ال

حقوقَهم األساسيّة". وأشار كرم إلى أن منهجيّة تشاركيّة اعتُِمَدت في تنفيذ المشروع، إذ 

شّكلت"إدراك" مجموعات نقاش عّدة مع الجهات المعنيّة بالموضوع لتحديد التحّديات والثَُغر التي 
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قانونيّة شاملة للتمّكن من وضع مشروع قانون يتيح  يواجهها كبار السن. وقال:"أجرينا مراجعة

لكبار السن أو لشخص يواجه أعراض الشيخوخة بأن يتمتّع بالحماية وبالتدابير الوقائيّة قبل ان 

تتدهور حالته الصّحية وتؤثّر على قدراته العقليّة". ومن التدابير اإلحترازية التي يلحظها القانون 

ل، تمكين كبار السن، قبل أن يفقدوا قدراتهم العقليّة، من توكيل أشخاص الُمقتََرح، على سبيل المثا

يثقون بهم، كي يتولّوا القيام نيابةً عنهم بأعمال محّددة سلفاً. واشار كرم الى ان "إدراك" نظمت 

سلسلة ورش عمل لعرض القانون والسعي إلى تأمين دعم الجهات الحكوميّة المعنيّة، في إطار 

تأييد للمشروع، بما يتيح إحالته على مجلس النواب. وشرح تفاصيل الحملة جهودها لحشد ال

الوطنيّة للتوعية حول حقوق كبار السن التي انطلقت في تشرين الثاني الفائت، وتتضّمن اعالنات 

 تلفزيونيّة وإذاعيّة وأخرى على لوحات الطرق، وحمالت على اإلنترنت.

 

 نايلة جعجع 

 

نية للمشروع المحامية نايلة جعجع، من خالل مراجعة القوانين والحظت المستشارة القانو

الوضعيّة واألبحاث الميدانيّة المتعلقة بحقوق كبار السن في لبنان، أن ثّمة "فراغاً تشريعياً حول 

تدابير تضمن إستقالليّة المسّن في تسيير أموره وحّرية خياره في مراحل تقّدمه في السّن حين 

امش التّعبير عن رغباته وقدرته على تسيير أموره اليوميّة وشؤونه ينقص إدراكه ويضيق ه

القانونيّة". وأوضحت أن "التدبير الوحيد المكّرس في القانون اللّبناني يتمثل بنظام الحجر اآليل 

الى منع المسّن من القيام بأي عمل له طابع قانوني في حال ثبُت أن أهليّته منقوصة أو معدومة". 

ع تالياً أن "التشريع في لبنان يفتقد إلى إطار ينظّم الفترة التي يمكن أن تسبق هذه واستنتجت جعج

 المرحلة".

 

وشرحت أن مشروع القانون الذي تتقّدم به جمعية "إدراك" يهدف الى "استحداث آلية تتيح ألي 

 وهي-شخص أصابه تحول في قدراته العقلية أو النفسية من شأنه إضعاف إدراكه في المستقبل 

أن يستبق هذه المرحلة من خالل تفويض شخص  -اعراض غالباً ما تنتج عن التقّدم في السن

 موضع ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه تنسجم وتحترم حرية خياره وإرادته".
-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-https://www.annahar.com/article/717213

-86%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD

-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9

-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86

-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86%D9%88%D8%A7

-%D9%8A%D9%85%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D9%86

-1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B

%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9 

 

  

https://www.annahar.com/article/717213-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%85%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86
https://www.annahar.com/article/717213-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%85%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86
https://www.annahar.com/article/717213-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%85%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86
https://www.annahar.com/article/717213-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%85%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86
https://www.annahar.com/article/717213-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%85%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86
https://www.annahar.com/article/717213-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%85%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86
https://www.annahar.com/article/717213-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%85%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86
https://www.annahar.com/article/717213-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%85%D8%B6%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86
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 قانون لحماية كبار السن «: إدراك»

 من التمييز واإلهمال
أنها أعّدت مسوّدة قانون »)مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي( « إدراك»أعلنت جمعيّة 

واإلهمال، من خالل تمكينهم من اتخاذ تدابير احترازية يحمي كبار السن في لبنان من التمييز 

تحسباً إلمكان تدهور حالتهم الصحية أو فقدانهم اإلدراك أو انعدام أهليتهم نتيجة عوارض غالباً ما 

تفويض شخص »تكون ناتجة عن التقّدم في السن. ويستحدث مشروع القانون آلية تتيح للمعني 

تأطير هذا التدبير في »، وتهدف إلى «تخاذ قرارات نيابة عنهموضع ثقة يوكله القيام بأعمال وا

 «.نص قانوني خاص يحّدد شروطه ومفاعيله
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أن مسوّدة « األشرفية -جامعة البلمند »في مؤتمر صحافي عقدته في « إدراك»وأوضحت 

 القانون ُوِضَعت في ضوء مراجعة قانونية شاملة للقوانين المتعلقة بكبار السن في لبنان، ضمن

مشروع الحفاظ على حقوق كبار السن في لبنان الُممّول من مبادرة الشراكة األميركية الشرق 

 في لبنان. MEPI« أوسطية

 

تتيح مسوّدة القانون لشخص من كبار السّن أو يعاني عوارض غالباً ما تكون ناتجة عن التقّدم في 

بح فاقداً إدراكه، وتصبح أهليته السن، اتخاذ تدابير احترازية قبل أن تتدهور حالته الصحية ويص

شبه معدومة. وشرحت الجمعية أن اآلليات التي ينص عليها نص مسوّدة القانون، تشّكل سبالً 

مالئمةً لتوسيع دائرة حماية كبار السّن من أشكال سوء المعاملة أو االستغالل التي يمكن أن يقعوا 

رصة للتعبير عن إرادتهم في تسيير ضحيتها نتيجة وضعهم الصحي، وتكفل لهم حرية خيارهم وف

شؤونهم وحياتهم اليومية في حال فقدوا إدراكهم بالكامل أو جزئياً، كما تطلق في إطار المشروع 

 نفسه، حملة توعية وطنية حول حقوق كبار السن.

 

وقال: «. أن وزارة الشؤون االجتماعيّة ستدرس هذه المبادرة»وأعلن رئيس الجمعية إيلي كرم 

نون لهذا الجزء من مجتمعنا بأن يكون محمياً ضّد مختلف الصعوبات التي ترافق نحن مدي»

وشدد المدير الطبي لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي ألكسندر نعمة على «. الشيخوخة

حماية حقوق كبار السّن والدفاع عنها كي يتمكنوا من أن يمضوا الفترة المتبقية من حياتهم »أهمية 

مثل مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية في السفارة األميركية شون ورأى م«. بكرامة

، والحظ أن «ضرورة حصول كبار السّن على الرعاية الالزمة بكرامة واحترام»تنبرنك 

 المنشود في هذا المجال.« يُرسي األسس للتغيير»المشروع 

 

ع الحفاظ على حقوق كبار وشرح رئيس الجمعية اللبنانية لأللزهايمر جورج كرم تفاصيل مشرو

أجرينا مراجعة قانونيّة شاملة للتمّكن من وضع مشروع قانون يتيح لكبار »السن في لبنان، وقال: 

السن أو لشخص يواجه أعراض الشيخوخة بأن يتمتّع بالحماية وبالتدابير الوقائيّة قبل أن تتدهور 

 «.حالته الصّحية وتؤثّر على قدراته العقليّة

 

فراغاً تشريعياً حول تدابير تضمن »تشارة القانونية للمشروع نايلة جعجع، أن ثّمة والحظت المس

استقالليّة المسّن في تسيير أموره وحّرية خياره في مراحل تقّدمه في السّن حين ينقص إدراكه 

 «.ويضيق هامش التّعبير عن رغباته وقدرته على تسيير أموره اليوميّة وشؤونه القانونيّة

-http://almustaqbal.com/article/2008910/%D8%B9%D8%AF%D8%AF

-%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%B4%D9%88%D9%88

-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83

-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86

-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2

D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88% 
 

  

http://almustaqbal.com/article/2008910/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84
http://almustaqbal.com/article/2008910/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84
http://almustaqbal.com/article/2008910/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84
http://almustaqbal.com/article/2008910/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84
http://almustaqbal.com/article/2008910/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84
http://almustaqbal.com/article/2008910/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84
http://almustaqbal.com/article/2008910/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84
http://almustaqbal.com/article/2008910/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84
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قانون لحماية كبار السن من التمييز «: إدراك»

 واإلهمال

 
مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي أمس، أنّها أعّدت مسوّدة قانون « إدراك»كشفت جمعية 

اتخاذ تدابير احترازية لحماية كبار السن في لبنان من التمييز واإلهمال، من خالل تمكينهم من 

تحسباً إلمكان تدهور حالتهم الصحية أو فقدانهم اإلدراك أو انعدام أهليتهم نتيجة عوارض غالباً ما 

 تكون ناتجة من التقّدم في السن.

 

تفويض شخص موضع ثقة يوكله القيام بأعمال »ويستحدث مشروع القانون آلية تتيح للمعني 

تأطير هذا التدبير في نص قانوني خاص يحّدد شروطه »ف إلى ، وتهد«واتخاذ قرارات نيابة عنه

 «.ومفاعيله

 

األشرفية، أن مسودة القانون  –في مؤتمر صحافي عقدته في جامعة البلمند « إدراك»وأوضحت 

وضعت في ضوء مراجعة قانونية شاملة للقوانين المتعلّقة بكبار السن في لبنان، ضمن مشروع 

في لبنان الممّول من مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية  الحفاظ على حقوق كبار السن

MEPI .في لبنان 
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لشخص من كبار السن أو يعاني عوارض غالباً ما « إدراك»وتتيح مسودة القانون الذي تقترحه 

تكون ناتجة من التقدم في السن، اتخاذ تدابير احترازية قبل أن تتدهور حالته الصحية ويصبح 

 إدراكه، وتصبح أهليته شبه معدومة.فاقداً 

 

وشرحت الجمعية أن اآلليات التي ينص عليها نص مسودة القانون، تشّكل سبالً مالئمة لتوسيع 

دائرة حماية كبار السن من أشكال سوء المعاملة أو االستغالل التي يمكن أن يقعوا ضحيتها نتيجة 

عن إرادتهم في تسيير شؤونهم وضعهم الصحي، وتكفل لهم حرية خيارهم وفرصة للتعبير 

 وحياتهم اليومية في حال فقدوا إدراكهم بالكامل أو جزئياً.

 

وأهدافها، والتي تركز على كيفية حماية « إدراك»وتنطلق اآلليات المقترحة من رسالة جمعية 

كبار السن الذين يعانون أمراضاً نفسية أو عصبية، كالمراحل األولى لمرض األلزهايمر أو 

 ن أو الجلطات الدماغية وغيرها.الهذيا

 

في إطار المشروع نفسه، حملة توعية وطنية حول حقوق كبار السن. « إدراك»كذلك تطلق 

 الوطنية

binaa.com/archives/article/180433-http://www.al 

  

http://www.al-binaa.com/archives/article/180433
http://www.al-binaa.com/archives/article/180433
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 قانوناً لِحماية كبار السنّ "إدراك" تَقترُح 

 
كشفت جمعيّة "إدراك" )مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي( االثنين أنها أعّدت مسوّدة 

قانون يحمي كبار السن في لبنان من التمييز واإلهمال، من خالل تمكينهم من اتخاذ تدابير 

ك أو انعدام أهليتهم نتيجة احترازية تحسباً إلمكان تدهور حالتهم الصحية أو فقدانهم اإلدرا

 عوارض غالباً ما تكون ناتجة عن التقّدم في السن.

 

ويستحدث مشروع القانون آلية تتيح للمعنّي "تفويض شخص موضع ثقة يوكله القيام بأعمال 

واتخاذ قرارات نيابة عنه"، وتهدف إلى "تأطير هذا التدبير في نص قانوني خاص يحّدد شروطه 

 ومفاعيله".

 

األشرفية أن مسوّدة القانون -وأوضحت "إدراك" في مؤتمر صحافي عقدته في جامعة البلمند

ُوِضَعت في ضوء مراجعة قانونية شاملة للقوانين المتعلقة بكبار السن في لبنان، ضمن مشروع 

الحفاظ على حقوق كبار السن في لبنان الُممّول من مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية 

MEPI ي لبنان.ف 

 

وتتيح مسوّدة القانون الذي تقترحه "إدراك" لشخص من كبار السّن أو أحد الذي يعانون عوارض 

غالباً ما تكون ناتجة عن التقّدم في السن، اتخاذ تدابير احترازية قبل أن تتدهور حالته الصحية 

 ويفقد إدراكه وتصبح أهليته شبه معدومة.

 

ص عليها نص مسوّدة القانون تشّكل سبالً مالئمةً لتوسيع وشرحت الجمعية أن اآلليات التي ين

دائرة حماية كبار السّن من أشكال سوء المعاملة أو االستغالل التي يمكن أن يقعوا ضحيتها نتيجة 

وضعهم الصحي، وتكفل لهم حرية خيارهم وفرصة للتعبير عن إرادتهم في تسيير شؤونهم 

 بالكامل أو جزئياً.وحياتهم اليومية في حال فقدوا إدراكهم 
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وتنطلق اآلليات المقتَرحة من رسالة جمعية "إدراك" وأهدافها، والتي ترَكز على كيفية حماية 

كبار السن الذين يعانون أمراضاً نفسية أو عصبية، كالمراحل األولى لمرض األلزهايمر أو 

 الهذيان أو الجلطات الدماغية وغيرها.

 

 وع نفسه، حملة توعية وطنية حول حقوق كبار السن.كذلك تطلق "إدراك" في إطار المشر

 

وشكر رئيس الجمعية الدكتور إيلي كرم مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية والسفارة 

األميركيّة في لبنان لدعمهما هذا المشروع الذي وصفه بـ"المهم والرائد"، مذّكراً بأن مؤّسسات 

 عاماً. 03منذ بداياتها قبل أكثر من  أميركيّة علميّة عّدة دعمت جهود "إدراك"

 

وأبَرَز كرم أن الجمعية ضاعفت جهودها في السنوات األخيرة "لتأمين صّحة نفسيّة أفضل لكبار 

السّن"، مشيراً في هذا اإلطار إلى مشروع "تمكين كبار السن" الذي نفذته مع بلدية جبيل بدعم 

 من االتّحاد األوروبي.

 

ووصل إلى  6302"انطلق في تشرين األّول  MEPIوأفاد بأن المشروع الحالي المدعوم من 

مراحله الختاميّة"، معلناً أن وزارة الشؤون االجتماعيّة ستدرس هذه المبادرة بالتفصيل قريباً، مع 

 تشديده على أن "حقوق كبار السن مقّدسة"، مضيفاً : "نحن مدينون لهذا الجزء من مجتمعنا بأن

 يكون محمياً ضّد مختلف الصعوبات التي ترافق الشيخوخة".

 

وشكر كرم :" لمستشفى "القديس جاورجيوس الجامعي" إدارة وجسماً طبياً، وجامعة البلمند، 

 توفيرهما المنّصة المثالية لجمعية "إدراك".

 

عمة أن من جهته رأى المدير الطبي لمستشفى "القديس جاورجيوس الجامعي" الدكتور ألكسندر ن

حماية حقوق كبار السن "موضوع بالغ االهمية"، مشيراً إلى أّن المستشفى يشمل مرضاه من 

كبار السّن ببرنامج الرعاية الملطّفة، بهدف "تحسين نوعيّة حياتهم والتخفيف من آالمهم ومن 

 العوارض التي يعانونها".

 

ن خالل الحفاظ على صّحتهم وأوضح أّن مشروع "إدراك" يوفّر "رعاية استباقيّة للمسنّين م

االجتماعية، وفي الوقت نفسه ينبّه المجتمع إلى دالالت هذه -بصورة شاملة، البدنيّة منها والنفسيّة

المسألة"، مشيداً بجهود الجمعية لتحسين القوانين المتعلقة بكبار السّن. وشدد نعمه على أهمية 

ان يمضوا الفترة المتبقية من حياتهم  "حماية حقوق كبار السّن والدفاع عنها كي يتمكنوا من

 بكرامة".

 

ورأى ممثل مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية في السفارة األميركية شون تنبرنك أن 

"هذا المشروع مميّز ومهم"، مشدداً على ضرورة حصول كبار السّن على الرعاية الالزمة 

 "بكرامة واحترام".

 

ية اللبنانية للـ"ألزهايمر" وعضو "إدراك" الدكتور جورج من ناحية أخرى، شرح رئيس الجمع

كرم تفاصيل مشروع الحفاظ على حقوق كبار السن في لبنان بكّل مكّوناته، فأوضح أنه انطلََق من 

تجربة "إدراك" مع كبار السن وخصوصاً من حاالت اساءة معاملة ذوي القدرات العقلية 

ساسيّة"، مشيراً إلى أّن منهجيّة تشاركيّة اعتُِمَدت في المتناقصة من هؤالء وحرمانهم حقوقَهم األ

تنفيذ المشروع، إذ شّكلت"إدراك" مجموعات نقاش عّدة مع الجهات المعنيّة بالموضوع لتحديد 

 التحّديات والثَُغر التي يواجهها كبار السن.
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بار السن أو وقال كرم:"أجرينا مراجعة قانونيّة شاملة للتمّكن من وضع مشروع قانون يتيح لك

لشخص يواجه أعراض الشيخوخة بأن يتمتّع بالحماية وبالتدابير الوقائيّة قبل ان تتدهور حالته 

 الصّحية وتؤثّر على قدراته العقليّة".

 

ومن التدابير اإلحترازية التي يلحظها القانون الُمقتََرح، على سبيل المثال، تمكين كبار السن من 

أن يفقدوا قدراتهم العقليّة، كي يتولّوا القيام نيابةً عنهم بأعمال توكيل أشخاص يثقون بهم، قبل 

 محّددة سلفاً.

 

وأشار كرم الى ان "إدراك" نظمت سلسلة ورش عمل لعرض القانون والسعي إلى تأمين دعم 

الجهات الحكوميّة المعنيّة، في إطار جهودها لحشد التأييد للمشروع بما يتيح إحالته على مجلس 

 النواب.

 

ن ناحيتها الحظت المستشارة القانونية للمشروع المحامية نايلة جعجع من خالل مراجعة م

القوانين الوضعيّة واألبحاث الميدانيّة المتعلقة بحقوق كبار السن في لبنان، أن ثّمة "فراغاً 

ي تشريعياً حول تدابير تضمن إستقالليّة المسّن في تسيير أموره وحّرية خياره في مراحل تقّدمه ف

السّن حين ينقص إدراكه ويضيق هامش التّعبير عن رغباته وقدرته على تسيير أموره اليوميّة 

 وشؤونه القانونيّة".

 

وأوضحت أن "التدبير الوحيد المكّرس في القانون اللّبناني يتمثل بنظام الحجر اآليل الى منع 

منقوصة أو معدومة"، لتستنتج  المسّن من القيام بأي عمل له طابع قانوني في حال ثبُت أن أهليّته

 بالتالي أّن "التشريع في لبنان يفتقد إلى إطار ينظّم الفترة التي يمكن أن تسبق هذه المرحلة".

 

وشرحت جعجع أن مشروع القانون الذي تتقّدم به جمعية "إدراك" يهدف الى "استحداث آلية تتيح 

 -أنه إضعاف إدراكه في المستقبل ألي شخص أصابه تحول في قدراته العقلية أو النفسية من ش

أن يستبق هذه المرحلة من خالل تفويض  -وهي عوارض غالباً ما تنتج عن التقّدم في السن

شخص موضع ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه تنسجم وتحترم حرية خياره 

 وإرادته".

 

خاص يحّدد شروطه ومفاعيله أن وشددت على أنه "من شأن تأطير هذا التدبير في نص قانوني 

يحدث توازناً بين موجب حماية كبير السن من أي شكل من أشكال االستغالل بفضل الرقابة 

القضائية التي تواكب مرحلة تفعيله وتنفيذه، وبين مبدأ ضمان استقالليته واحترام إرادته". 

ية، إخضاعه الى القيود وأشارت إلى أن "طبيعته التعاقدية والطوعية تجنّبه، وإن لفترة مرحل

 الصارمة الناتجة عن نظام الحجر المعمول به اليوم".

http://www.lebanon24.com/articles/1513611757564569100/ 

  

http://www.lebanon24.com/articles/1513611757564569100/
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"إدراك" تقترح قانونا لحماية كبار السن من 

 واإلهمالالتمييز 

 
 

 

كشفت جمعيّة "إدراك" )مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي( اليوم اإلثنين أنها أعّدت مسوّدة 

قانون يحمي كبار السن في لبنان من التمييز واإلهمال، من خالل تمكينهم من اتخاذ تدابير 

م أهليتهم نتيجة احترازية تحسباً إلمكان تدهور حالتهم الصحية أو فقدانهم اإلدراك أو انعدا

عوارض غالباً ما تكون ناتجة عن التقّدم في السن. ويستحدث مشروع القانون آلية تتيح للمعنّي 

"تفويض شخص موضع ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه"، وتهدف إلى "تأطير 

 هذا التدبير في نص قانوني خاص يحّدد شروطه ومفاعيله".

 

األشرفية أن مسوّدة القانون  -مؤتمر صحافي عقدته في جامعة البلمند وأوضحت "إدراك" في

ُوِضَعت في ضوء مراجعة قانونية شاملة للقوانين المتعلقة بكبار السن في لبنان، ضمن مشروع 

الحفاظ على حقوق كبار السن في لبنان الُممّول من مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية 

MEPI .في لبنان 

 

مسوّدة القانون الذي تقترحه "إدراك" لشخص من كبار السّن أو يعاني عوارض غالباً ما وتتيح 

تكون ناتجة عن التقّدم في السن، اتخاذ تدابير احترازية قبل أن تتدهور حالته الصحية ويصبح 

 فاقداً إدراكه، وتصبح أهليته شبه معدومة.

 

القانون، تشّكل سبالً مالئمةً لتوسيع وشرحت الجمعية أن اآلليات التي ينص عليها نص مسوّدة 

دائرة حماية كبار السّن من أشكال سوء المعاملة أو االستغالل التي يمكن أن يقعوا ضحيتها نتيجة 

وضعهم الصحي، وتكفل لهم حرية خيارهم وفرصة للتعبير عن إرادتهم في تسيير شؤونهم 

 .وحياتهم اليومية في حال فقدوا إدراكهم بالكامل أو جزئياً 

 

وتنطلق اآلليات المقتَرحة من رسالة جمعية "إدراك" وأهدافها، والتي ترَكز على كيفية حماية 

كبار السن الذين يعانون أمراضاً نفسية أو عصبية، كالمراحل األولى لمرض األلزهايمر أو 

 الهذيان أو الجلطات الدماغية وغيرها.
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 ية وطنية حول حقوق كبار السن.كذلك تطلق "إدراك" في إطار المشروع نفسه، حملة توع

 

وشكر رئيس الجمعية الدكتور إيلي كرم مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية والسفارة 

األميركيّة في لبنان لدعمهما هذا المشروع الذي وصفه بـ"المهم والرائد"، مذّكراً بأن مؤّسسات 

عاماً. وأبَرَز أن الجمعية  03أكثر من أميركيّة علميّة عّدة دعمت جهود "إدرا" منذ بداياتها قبل 

ضاعفت جهودها في السنوات األخيرة "لتأمين صّحة نفسيّة أفضل لكبار السّن"، مشيراً في هذا 

اإلطار إلى مشروع "تمكين كبار السن" الذي نفذته مع بلدية جبيل بدعم من االتّحاد األوروبي. 

ووصل إلى  6302في تشرين األّول  "انطلق MEPIوأفاد بأن المشروع الحالي المدعوم من 

مراحله الختاميّة"، معلناً أن وزارة الشؤون االجتماعيّة ستدرس هذه المبادرة بالتفصيل قريباً. 

وشّدد على أن "حقوق كبار السن مقّدسة"، وقال: "نحن مدينون لهذا الجزء من مجتمعنا بأن يكون 

وشكر كرم لمستشفى القديس جاورجيوس محمياً ضّد مختلف الصعوبات التي ترافق الشيخوخة". 

 إدارة وجسماً طبياً، ولجامعة البلمند، توفيرهما لجمعية "إدراك" المنّصة المثالية.‘ الجامعي

 

أما المدير الطبي لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي الدكتور ألكسندر نعمة، فرأى أن حماية 

المستشفى يشمل مرضاه من كبار السّن حقوق كبار السن "موضوع بالغ االهمية". وأشار ان 

ببرنامج الرعاية الملطّفة، بهدف "تحسين نوعيّة حياتهم والتخفيف من آالمهم ومن العوارض التي 

يعانونها". والحظ أن مشروع "إدراك" يوفّر "رعاية استباقيّة للمسنّين من خالل الحفاظ على 

ماعية، وفي الوقت نفسه ينبّه المجتمع إلى االجت-صّحتهم بصورة شاملة، البدنيّة منها والنفسيّة

دالالت هذه المسألة". وأشاد بجهود الجمعية لتحسين القوانين المتعلقة بكبار السّن. وشدد نعمه 

على أهمية "حماية حقوق كبار السّن والدفاع عنها كي يتمكنوا من ان يمضوا الفترة المتبقية من 

 حياتهم بكرامة".

 

كة األميركية الشرق أوسطية في السفارة األميركية شون تنبرنك أن ورأى ممثل مبادرة الشرا

"هذا المشروع مميّز ومهم"، مشدداً على ضرورة حصول كبار السّن على الرعاية الالزمة 

"بكرامة واحترام". واعتبر أنه "إنجاز عظيم ويبعث األمل بحماية كبار السّن في لبنان بموجب 

ي األسس للتغيير" المنشود في هذا المجال، مشيداً بـ"الجهد قانون". والحظ أن المشروع "يُرس

الرائد" لجمعية "إدراك" في مراجعة القوانين الخاصة بكبار السّن واقتراح قوانين معّدلة، والعمل 

على التوعية وإبراز الحاجة إلى حماية المسّن. وإذ ذّكر بأن حركة حقوق كبار السّن في الواليات 

ثينات القرن الماضي، أشار إلى أن تطوير القوانين الخاصة بكبار السن المتحدة نشطت في ثال

 وإطالق برامج لدعمهم، عملية مستمرة سنة بعد سنة.

 

وشرح رئيس الجمعية اللبنانية لأللزلهايمر عضو "إدراك" الدكتور جورج كرم تفاصيل مشروع 

انطلََق من تجربة "إدراك" مع الحفاظ على حقوق كبار السن في لبنان، بكّل مكّوناته، فأوضح أنه 

كبار السن وخصوصاً من حاالت اساءة معاملة ذوي القدرات العقلية المتناقصة من هؤالء، 

وحرمانهم حقوقَهم األساسيّة". وأشار كرم إلى أن منهجيّة تشاركيّة اعتُِمَدت في تنفيذ المشروع، إذ 

وضوع لتحديد التحّديات والثَُغر التي شّكلت"إدراك" مجموعات نقاش عّدة مع الجهات المعنيّة بالم

يواجهها كبار السن. وقال:"أجرينا مراجعة قانونيّة شاملة للتمّكن من وضع مشروع قانون يتيح 

لكبار السن أو لشخص يواجه أعراض الشيخوخة بأن يتمتّع بالحماية وبالتدابير الوقائيّة قبل ان 

ة". ومن التدابير اإلحترازية التي يلحظها القانون تتدهور حالته الصّحية وتؤثّر على قدراته العقليّ 

الُمقتََرح، على سبيل المثال، تمكين كبار السن ، قبل أن يفقدوا قدراتهم العقليّة، من توكيل أشخاص 

يثقون بهم، كي يتولّوا القيام نيابةً عنهم بأعمال محّددة سلفاً. واشار كرم الى ان "إدراك" نظمت 
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انون والسعي إلى تأمين دعم الجهات الحكوميّة المعنيّة، في إطار سلسلة ورش عمل لعرض الق

 جهودها لحشد التأييد للمشروع، بما يتيح إحالته على مجلس النواب.

 

من جهة، شرح كرم تفاصيل الحملة الوطنيّة للتوعية حول حقوق كبار السن التي انطلقت في 

اعيّة وأخرى على لوحات الطرق، تشرين الثاني الفائت، وتتضّمن اعالنات تلفزيونيّة وإذ

 وحمالت على اإلنترنت.

 

والحظت المستشارة القانونية للمشروع المحامية نايلة جعجع،من خالل مراجعة القوانين 

الوضعيّة واألبحاث الميدانيّة المتعلقة بحقوق كبار السن في لبنان، أن ثّمة "فراغاً تشريعياً حول 

تسيير أموره وحّرية خياره في مراحل تقّدمه في السّن حين تدابير تضمن إستقالليّة المسّن في 

ينقص إدراكه ويضيق هامش التّعبير عن رغباته وقدرته على تسيير أموره اليوميّة وشؤونه 

القانونيّة". وأوضحت أن "التدبير الوحيد المكّرس في القانون اللّبناني يتمثل بنظام الحجر اآليل 

عمل له طابع قانوني في حال ثبُت أن أهليّته منقوصة أو معدومة". الى منع المسّن من القيام بأي 

واستنتجت جعجع تالياً أن "التشريع في لبنان يفتقد إلى إطار ينظّم الفترة التي يمكن أن تسبق هذه 

 المرحلة".

 

وشرحت جعجع أن مشروع القانون الذي تتقّدم به جمعية "إدراك" يهدف الى "استحداث آلية تتيح 

-أصابه تحول في قدراته العقلية أو النفسية من شأنه إضعاف إدراكه في المستقبل  ألي شخص

أن يستبق هذه المرحلة من خالل تفويض  -وهي عوارض غالباً ما تنتج عن التقّدم في السن

شخص موضع ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه تنسجم وتحترم حرية خياره 

أن "من شأن تأطير هذا التدبير في نص قانوني خاص يحّدد شروطه وإرادته". وشددت على 

ومفاعيله أن يحدث توازناً بين موجب حماية كبير السن من أي شكل من أشكال االستغالل بفضل 

الرقابة القضائية التي تواكب مرحلة تفعيله وتنفيذه، وبين مبدأ ضمان استقالليته واحترام إرادته". 

ه التعاقدية والطوعية تجنّبه، وإن لفترة مرحلية، إخضاعه الى القيود وأشارت إلبى أن "طبيعت

 الصارمة الناتجة عن نظام الحجر المعمول به اليوم".             

http://www.lebanonfiles.com/news/1269495 

  

http://www.lebanonfiles.com/news/1269495
http://www.lebanonfiles.com/news/1269495
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لِحماية كبار السّن من "إدراك" تَقترُح قانوناً 

 التمييز واإلهمال

 
كشفت جمعيّة "إدراك" )مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي( اليوم أنها أعّدت مسوّدة قانون 

من التمييز واإلهمال، من خالل تمكينهم من اتخاذ تدابير احترازية  لبنانفي  كبار السنيحمي 

فقدانهم اإلدراك أو انعدام أهليتهم نتيجة عوارض غالباً ما تحسباً إلمكان تدهور حالتهم الصحية أو 

تتيح للمعنّي "تفويض شخص  آليةتكون ناتجة عن التقّدم في السن. ويستحدث مشروع القانون 

موضع ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه"،وتهدف إلى "تأطير هذا التدبير في 

 عيله".نص قانوني خاص يحّدد شروطه ومفا

األشرفية أن مسوّدة القانون  -وأوضحت "إدراك" في مؤتمر صحافي عقدته في جامعة "البلمند"

مراجعة قانونية شاملة للقوانين المتعلقة بكبار السن في لبنان، ضمن مشروع  ضوءُوِضَعت في 

وسطية الحفاظ على حقوق كبار السن في لبنان الُممّول من مبادرة الشراكة األميركية الشرق أ

"MEPI.في لبنان " 

وتتيح مسوّدة القانون الذي تقترحه "إدراك" لشخص من كبار السّن أو يعاني عوارض غالباً ما 

تكون ناتجة عن التقّدم في السن، اتخاذ تدابير احترازية قبل أن تتدهور حالته الصحية ويصبح 

 فاقداً إدراكه، وتصبح أهليته شبه معدومة.

اآلليات التي ينص عليها نص مسوّدة القانون، تشّكل سبالً مالئمةً لتوسيع وشرحت الجمعية أن 

دائرة حماية كبار السّن من أشكال سوء المعاملة أو االستغالل التي يمكن أن يقعوا ضحيتها نتيجة 

وضعهم الصحي، وتكفل لهم حرية خيارهم وفرصة للتعبير عن إرادتهم في تسيير شؤونهم 

 ل فقدوا إدراكهم بالكامل أو جزئياً.وحياتهم اليومية في حا

وتنطلق اآلليات المقتَرحة من رسالة جمعية "إدراك" وأهدافها، والتي ترَكز على كيفية حماية 

كبار السن الذين يعانون أمراضاً نفسية أو عصبية، كالمراحل األولى لمرض األلزهايمر أو 

 الهذيان أو الجلطات الدماغية وغيرها.

 في إطار المشروع نفسه، حملة توعية وطنية حول حقوق كبار السن. كذلك تطلق "إدراك"

-https://www.eliktisad.com/news/show/323794/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83

-%D8%AA%D9%8E%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8F

-A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B%D9%82%D8%

-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%90%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%91

%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2 
  

https://www.eliktisad.com/news/show/323794/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%8E%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8F-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%90%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%88
https://www.eliktisad.com/news/show/323794/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%8E%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8F-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%90%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%88
https://www.eliktisad.com/news/show/323794/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%8E%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8F-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%90%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%88
https://www.eliktisad.com/news/show/323794/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%8E%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8F-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%90%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%88
https://www.eliktisad.com/news/show/323794/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%8E%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8F-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%90%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%88
https://www.eliktisad.com/news/show/323794/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%8E%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8F-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%90%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D9%88
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إدراك" تَقترُح قانوناً لِحماية كبار السّن من التمييز 

 واإلهمال

 
جمعيّة "إدراك" )مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي( اليوم اإلثنين أنها أعّدت مسوّدة كشفت 

قانون يحمي كبار السن في لبنان من التمييز واإلهمال، من خالل تمكينهم من اتخاذ تدابير 

احترازية تحسباً إلمكان تدهور حالتهم الصحية أو فقدانهم اإلدراك أو انعدام أهليتهم نتيجة 

ارض غالباً ما تكون ناتجة عن التقّدم في السن. ويستحدث مشروع القانون آلية تتيح للمعنّي عو

"تفويض شخص موضع ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه"، وتهدف إلى "تأطير 

 هذا التدبير في نص قانوني خاص يحّدد شروطه ومفاعيله".

األشرفية أن مسوّدة القانون  -في جامعة البلمندوأوضحت "إدراك" في مؤتمر صحافي عقدته 

ُوِضَعت في ضوء مراجعة قانونية شاملة للقوانين المتعلقة بكبار السن في لبنان، ضمن مشروع 

الحفاظ على حقوق كبار السن في لبنان الُممّول من مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية 

MEPI .في لبنان 

تقترحه "إدراك" لشخص من كبار السّن أو يعاني عوارض غالباً ما وتتيح مسوّدة القانون الذي 

تكون ناتجة عن التقّدم في السن، اتخاذ تدابير احترازية قبل أن تتدهور حالته الصحية ويصبح 

 فاقداً إدراكه، وتصبح أهليته شبه معدومة.

مالئمةً لتوسيع وشرحت الجمعية أن اآلليات التي ينص عليها نص مسوّدة القانون، تشّكل سبالً 

دائرة حماية كبار السّن من أشكال سوء المعاملة أو االستغالل التي يمكن أن يقعوا ضحيتها نتيجة 

وضعهم الصحي، وتكفل لهم حرية خيارهم وفرصة للتعبير عن إرادتهم في تسيير شؤونهم 

 وحياتهم اليومية في حال فقدوا إدراكهم بالكامل أو جزئياً.

تَرحة من رسالة جمعية "إدراك" وأهدافها، والتي ترَكز على كيفية حماية وتنطلق اآلليات المق

كبار السن الذين يعانون أمراضاً نفسية أو عصبية، كالمراحل األولى لمرض األلزهايمر أو 

 الهذيان أو الجلطات الدماغية وغيرها.
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 السن.كذلك تطلق "إدراك" في إطار المشروع نفسه، حملة توعية وطنية حول حقوق كبار 

 

 إيلي كرم

وشكر رئيس الجمعية الدكتور إيلي كرم مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية والسفارة 

األميركيّة في لبنان لدعمهما هذا المشروع الذي وصفه بـ"المهم والرائد"، مذّكراً بأن مؤّسسات 

اً. وأبَرَز أن الجمعية عام 03أميركيّة علميّة عّدة دعمت جهود "إدرا" منذ بداياتها قبل أكثر من 

ضاعفت جهودها في السنوات األخيرة "لتأمين صّحة نفسيّة أفضل لكبار السّن"، مشيراً في هذا 

اإلطار إلى مشروع "تمكين كبار السن" الذي نفذته مع بلدية جبيل بدعم من االتّحاد األوروبي. 

ووصل إلى  6302ل "انطلق في تشرين األوّ  MEPIوأفاد بأن المشروع الحالي المدعوم من 

مراحله الختاميّة"، معلناً أن وزارة الشؤون االجتماعيّة ستدرس هذه المبادرة بالتفصيل قريباً. 

وشّدد على أن "حقوق كبار السن مقّدسة"، وقال: "نحن مدينون لهذا الجزء من مجتمعنا بأن يكون 

فى القديس جاورجيوس محمياً ضّد مختلف الصعوبات التي ترافق الشيخوخة". وشكر كرم لمستش

 إدارة وجسماً طبياً، ولجامعة البلمند، توفيرهما لجمعية "إدراك" المنّصة المثالية.‘ الجامعي

 

 الكسندر نعمة

أما المدير الطبي لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي الدكتور ألكسندر نعمة، فرأى أن حماية 

المستشفى يشمل مرضاه من كبار السّن حقوق كبار السن "موضوع بالغ االهمية". وأشار ان 

ببرنامج الرعاية الملطّفة، بهدف "تحسين نوعيّة حياتهم والتخفيف من آالمهم ومن العوارض التي 

يعانونها". والحظ أن مشروع "إدراك" يوفّر "رعاية استباقيّة للمسنّين من خالل الحفاظ على 

ماعية، وفي الوقت نفسه ينبّه المجتمع إلى االجت-صّحتهم بصورة شاملة، البدنيّة منها والنفسيّة

دالالت هذه المسألة". وأشاد بجهود الجمعية لتحسين القوانين المتعلقة بكبار السّن. وشدد نعمه 

على أهمية "حماية حقوق كبار السّن والدفاع عنها كي يتمكنوا من ان يمضوا الفترة المتبقية من 

 حياتهم بكرامة".

 شون تنبرنك

ادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية في السفارة األميركية شون تنبرنك أن ورأى ممثل مب

"هذا المشروع مميّز ومهم"، مشدداً على ضرورة حصول كبار السّن على الرعاية الالزمة 

"بكرامة واحترام". واعتبر أنه "إنجاز عظيم ويبعث األمل بحماية كبار السّن في لبنان بموجب 

شروع "يُرسي األسس للتغيير" المنشود في هذا المجال، مشيداً بـ"الجهد قانون". والحظ أن الم

الرائد" لجمعية "إدراك" في مراجعة القوانين الخاصة بكبار السّن واقتراح قوانين معّدلة، والعمل 

على التوعية وإبراز الحاجة إلى حماية المسّن. وإذ ذّكر بأن حركة حقوق كبار السّن في الواليات 

شطت في ثالثينات القرن الماضي، أشار إلى أن تطوير القوانين الخاصة بكبار السن المتحدة ن

 وإطالق برامج لدعمهم، عملية مستمرة سنة بعد سنة.

 

 جورج كرم

وشرح رئيس الجمعية اللبنانية لأللزلهايمر عضو "إدراك" الدكتور جورج كرم تفاصيل مشروع 

كّوناته، فأوضح أنه انطلََق من تجربة "إدراك" مع الحفاظ على حقوق كبار السن في لبنان، بكّل م

كبار السن وخصوصاً من حاالت اساءة معاملة ذوي القدرات العقلية المتناقصة من هؤالء، 

وحرمانهم حقوقَهم األساسيّة". وأشار كرم إلى أن منهجيّة تشاركيّة اعتُِمَدت في تنفيذ المشروع، إذ 

لجهات المعنيّة بالموضوع لتحديد التحّديات والثَُغر التي شّكلت"إدراك" مجموعات نقاش عّدة مع ا

يواجهها كبار السن. وقال:"أجرينا مراجعة قانونيّة شاملة للتمّكن من وضع مشروع قانون يتيح 

لكبار السن أو لشخص يواجه أعراض الشيخوخة بأن يتمتّع بالحماية وبالتدابير الوقائيّة قبل ان 

على قدراته العقليّة". ومن التدابير اإلحترازية التي يلحظها القانون  تتدهور حالته الصّحية وتؤثّر

الُمقتََرح، على سبيل المثال، تمكين كبار السن ، قبل أن يفقدوا قدراتهم العقليّة، من توكيل أشخاص 
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يثقون بهم، كي يتولّوا القيام نيابةً عنهم بأعمال محّددة سلفاً. واشار كرم الى ان "إدراك" نظمت 

لة ورش عمل لعرض القانون والسعي إلى تأمين دعم الجهات الحكوميّة المعنيّة، في إطار سلس

 جهودها لحشد التأييد للمشروع، بما يتيح إحالته على مجلس النواب.

من جهة، شرح كرم تفاصيل الحملة الوطنيّة للتوعية حول حقوق كبار السن التي انطلقت في 

نات تلفزيونيّة وإذاعيّة وأخرى على لوحات الطرق، تشرين الثاني الفائت، وتتضّمن اعال

 وحمالت على اإلنترنت.

 

 نايلة جعجع

والحظت المستشارة القانونية للمشروع المحامية نايلة جعجع،من خالل مراجعة القوانين 

الوضعيّة واألبحاث الميدانيّة المتعلقة بحقوق كبار السن في لبنان، أن ثّمة "فراغاً تشريعياً حول 

ير تضمن إستقالليّة المسّن في تسيير أموره وحّرية خياره في مراحل تقّدمه في السّن حين تداب

ينقص إدراكه ويضيق هامش التّعبير عن رغباته وقدرته على تسيير أموره اليوميّة وشؤونه 

القانونيّة". وأوضحت أن "التدبير الوحيد المكّرس في القانون اللّبناني يتمثل بنظام الحجر اآليل 

الى منع المسّن من القيام بأي عمل له طابع قانوني في حال ثبُت أن أهليّته منقوصة أو معدومة". 

واستنتجت جعجع تالياً أن "التشريع في لبنان يفتقد إلى إطار ينظّم الفترة التي يمكن أن تسبق هذه 

 المرحلة".

الى "استحداث آلية تتيح وشرحت جعجع أن مشروع القانون الذي تتقّدم به جمعية "إدراك" يهدف 

-ألي شخص أصابه تحول في قدراته العقلية أو النفسية من شأنه إضعاف إدراكه في المستقبل 

أن يستبق هذه المرحلة من خالل تفويض  -وهي عوارض غالباً ما تنتج عن التقّدم في السن

رية خياره شخص موضع ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه تنسجم وتحترم ح

وإرادته". وشددت على أن "من شأن تأطير هذا التدبير في نص قانوني خاص يحّدد شروطه 

ومفاعيله أن يحدث توازناً بين موجب حماية كبير السن من أي شكل من أشكال االستغالل بفضل 

إرادته". الرقابة القضائية التي تواكب مرحلة تفعيله وتنفيذه، وبين مبدأ ضمان استقالليته واحترام 

وأشارت إلبى أن "طبيعته التعاقدية والطوعية تجنّبه، وإن لفترة مرحلية، إخضاعه الى القيود 

 الصارمة الناتجة عن نظام الحجر المعمول به اليوم".

1http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=24201 

  

http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=242011
http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=242011
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 تَقترُح قانوناً لِحماية كبار السّن من التمييز واإلهمال” إدراك“

 6302, 01ديسمبر 
 

 
)مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي( اليوم اإلثنين أنها أعّدت ” إدراك“كشفت جمعيّة 

تدابير مسوّدة قانون يحمي كبار السن في لبنان من التمييز واإلهمال، من خالل تمكينهم من اتخاذ 

احترازية تحسباً إلمكان تدهور حالتهم الصحية أو فقدانهم اإلدراك أو انعدام أهليتهم نتيجة 

عوارض غالباً ما تكون ناتجة عن التقّدم في السن. ويستحدث مشروع القانون آلية تتيح للمعنّي 

تأطير “، وتهدف إلى ”تفويض شخص موضع ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه“

 .”هذا التدبير في نص قانوني خاص يحّدد شروطه ومفاعيله

األشرفية أن مسوّدة القانون  -في مؤتمر صحافي عقدته في جامعة البلمند” إدراك“وأوضحت 

ُوِضَعت في ضوء مراجعة قانونية شاملة للقوانين المتعلقة بكبار السن في لبنان، ضمن مشروع 

 نان الُممّول من مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطيةالحفاظ على حقوق كبار السن في لب

MEPI في لبنان. 

لشخص من كبار السّن أو يعاني عوارض غالباً ما ” إدراك“وتتيح مسوّدة القانون الذي تقترحه 

تكون ناتجة عن التقّدم في السن، اتخاذ تدابير احترازية قبل أن تتدهور حالته الصحية ويصبح 

 .تصبح أهليته شبه معدومةفاقداً إدراكه، و

وشرحت الجمعية أن اآلليات التي ينص عليها نص مسوّدة القانون، تشّكل سبالً مالئمةً لتوسيع 

دائرة حماية كبار السّن من أشكال سوء المعاملة أو االستغالل التي يمكن أن يقعوا ضحيتها نتيجة 

تهم في تسيير شؤونهم وضعهم الصحي، وتكفل لهم حرية خيارهم وفرصة للتعبير عن إراد

 .وحياتهم اليومية في حال فقدوا إدراكهم بالكامل أو جزئياً 

وأهدافها، والتي ترَكز على كيفية حماية ” إدراك“وتنطلق اآلليات المقتَرحة من رسالة جمعية 

كبار السن الذين يعانون أمراضاً نفسية أو عصبية، كالمراحل األولى لمرض األلزهايمر أو 

 .لجلطات الدماغية وغيرهاالهذيان أو ا

 .في إطار المشروع نفسه، حملة توعية وطنية حول حقوق كبار السن” إدراك“كذلك تطلق 

 إيلي كرم

وشكر رئيس الجمعية الدكتور إيلي كرم مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية والسفارة 

http://nextlb.com/
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، مذّكراً بأن مؤّسسات ”ئدالمهم والرا”األميركيّة في لبنان لدعمهما هذا المشروع الذي وصفه بـ

عاماً. وأبَرَز أن الجمعية  03منذ بداياتها قبل أكثر من ” إدرا“أميركيّة علميّة عّدة دعمت جهود 

، مشيراً في هذا ”لتأمين صّحة نفسيّة أفضل لكبار السنّ “ضاعفت جهودها في السنوات األخيرة 

جبيل بدعم من االتّحاد األوروبي.  الذي نفذته مع بلدية” تمكين كبار السن“اإلطار إلى مشروع 

ووصل إلى  6302انطلق في تشرين األّول “ MEPI وأفاد بأن المشروع الحالي المدعوم من

، معلناً أن وزارة الشؤون االجتماعيّة ستدرس هذه المبادرة بالتفصيل قريباً. ”مراحله الختاميّة

لهذا الجزء من مجتمعنا بأن  نحن مدينون“، وقال: ”حقوق كبار السن مقّدسة“وشّدد على أن 

وشكر كرم لمستشفى القديس ”. يكون محمياً ضّد مختلف الصعوبات التي ترافق الشيخوخة

المنّصة ” إدراك“إدارة وجسماً طبياً، ولجامعة البلمند، توفيرهما لجمعية ‘ جاورجيوس الجامعي

 .المثالية

 الكسندر نعمة

لجامعي الدكتور ألكسندر نعمة، فرأى أن حماية أما المدير الطبي لمستشفى القديس جاورجيوس ا

وأشار ان المستشفى يشمل مرضاه من كبار السّن ”. موضوع بالغ االهمية“حقوق كبار السن 

تحسين نوعيّة حياتهم والتخفيف من آالمهم ومن العوارض التي “ببرنامج الرعاية الملطّفة، بهدف 

ة استباقيّة للمسنّين من خالل الحفاظ على رعاي“يوفّر ” إدراك“والحظ أن مشروع ”. يعانونها

االجتماعية، وفي الوقت نفسه ينبّه المجتمع إلى -صّحتهم بصورة شاملة، البدنيّة منها والنفسيّة

وأشاد بجهود الجمعية لتحسين القوانين المتعلقة بكبار السّن. وشدد نعمه ”. دالالت هذه المسألة

اع عنها كي يتمكنوا من ان يمضوا الفترة المتبقية من حماية حقوق كبار السّن والدف“على أهمية 

 .”حياتهم بكرامة

 شون تنبرنك

ورأى ممثل مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية في السفارة األميركية شون تنبرنك أن 

، مشدداً على ضرورة حصول كبار السّن على الرعاية الالزمة ”هذا المشروع مميّز ومهم“

إنجاز عظيم ويبعث األمل بحماية كبار السّن في لبنان بموجب “واعتبر أنه  ”.بكرامة واحترام“

الجهد ”المنشود في هذا المجال، مشيداً بـ” يُرسي األسس للتغيير“والحظ أن المشروع ”. قانون

في مراجعة القوانين الخاصة بكبار السّن واقتراح قوانين معّدلة، والعمل ” إدراك“لجمعية ” الرائد

ة وإبراز الحاجة إلى حماية المسّن. وإذ ذّكر بأن حركة حقوق كبار السّن في الواليات على التوعي

المتحدة نشطت في ثالثينات القرن الماضي، أشار إلى أن تطوير القوانين الخاصة بكبار السن 

 .وإطالق برامج لدعمهم، عملية مستمرة سنة بعد سنة

 جورج كرم

الدكتور جورج كرم تفاصيل مشروع ” إدراك“يمر عضو وشرح رئيس الجمعية اللبنانية لأللزلها

مع ” إدراك“الحفاظ على حقوق كبار السن في لبنان، بكّل مكّوناته، فأوضح أنه انطلََق من تجربة 

كبار السن وخصوصاً من حاالت اساءة معاملة ذوي القدرات العقلية المتناقصة من هؤالء، 

ى أن منهجيّة تشاركيّة اعتُِمَدت في تنفيذ المشروع، وأشار كرم إل”. وحرمانهم حقوقَهم األساسيّة

مجموعات نقاش عّدة مع الجهات المعنيّة بالموضوع لتحديد التحّديات والثَُغر ” إدراك”إذ شّكلت

أجرينا مراجعة قانونيّة شاملة للتمّكن من وضع مشروع قانون ”التي يواجهها كبار السن. وقال:

راض الشيخوخة بأن يتمتّع بالحماية وبالتدابير الوقائيّة قبل يتيح لكبار السن أو لشخص يواجه أع

ومن التدابير اإلحترازية التي يلحظها ”. ان تتدهور حالته الصّحية وتؤثّر على قدراته العقليّة

القانون الُمقتََرح، على سبيل المثال، تمكين كبار السن ، قبل أن يفقدوا قدراتهم العقليّة، من توكيل 

” إدراك“هم، كي يتولّوا القيام نيابةً عنهم بأعمال محّددة سلفاً. واشار كرم الى ان أشخاص يثقون ب

نظمت سلسلة ورش عمل لعرض القانون والسعي إلى تأمين دعم الجهات الحكوميّة المعنيّة، في 

 .إطار جهودها لحشد التأييد للمشروع، بما يتيح إحالته على مجلس النواب
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ملة الوطنيّة للتوعية حول حقوق كبار السن التي انطلقت في من جهة، شرح كرم تفاصيل الح

تشرين الثاني الفائت، وتتضّمن اعالنات تلفزيونيّة وإذاعيّة وأخرى على لوحات الطرق، 

 .وحمالت على اإلنترنت

 نايلة جعجع

والحظت المستشارة القانونية للمشروع المحامية نايلة جعجع،من خالل مراجعة القوانين 

فراغاً تشريعياً حول “األبحاث الميدانيّة المتعلقة بحقوق كبار السن في لبنان، أن ثّمة الوضعيّة و

تدابير تضمن إستقالليّة المسّن في تسيير أموره وحّرية خياره في مراحل تقّدمه في السّن حين 

ينقص إدراكه ويضيق هامش التّعبير عن رغباته وقدرته على تسيير أموره اليوميّة وشؤونه 

التدبير الوحيد المكّرس في القانون اللّبناني يتمثل بنظام الحجر اآليل “وأوضحت أن ”. ونيّةالقان

”. الى منع المسّن من القيام بأي عمل له طابع قانوني في حال ثبُت أن أهليّته منقوصة أو معدومة

أن تسبق هذه  التشريع في لبنان يفتقد إلى إطار ينظّم الفترة التي يمكن“واستنتجت جعجع تالياً أن 

 .”المرحلة

استحداث آلية “يهدف الى ” إدراك“وشرحت جعجع أن مشروع القانون الذي تتقّدم به جمعية 

تتيح ألي شخص أصابه تحول في قدراته العقلية أو النفسية من شأنه إضعاف إدراكه في المستقبل 

من خالل تفويض أن يستبق هذه المرحلة  -وهي عوارض غالباً ما تنتج عن التقّدم في السن-

شخص موضع ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه تنسجم وتحترم حرية خياره 

من شأن تأطير هذا التدبير في نص قانوني خاص يحّدد شروطه “وشددت على أن ”. وإرادته

 ومفاعيله أن يحدث توازناً بين موجب حماية كبير السن من أي شكل من أشكال االستغالل بفضل

”. الرقابة القضائية التي تواكب مرحلة تفعيله وتنفيذه، وبين مبدأ ضمان استقالليته واحترام إرادته

طبيعته التعاقدية والطوعية تجنّبه، وإن لفترة مرحلية، إخضاعه الى القيود “وأشارت إلبى أن 

 .”الصارمة الناتجة عن نظام الحجر المعمول به اليوم
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%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7/ 
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تَقترُح قانوناً لِحماية كبار السّن من ” إدراك“

 التمييز واإلهمال

 

 
)مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي( اليوم اإلثنين أنها أعّدت ” إدراك“كشفت جمعيّة 

مسوّدة قانون يحمي كبار السن في لبنان من التمييز واإلهمال، من خالل تمكينهم من اتخاذ تدابير 

جة احترازية تحسباً إلمكان تدهور حالتهم الصحية أو فقدانهم اإلدراك أو انعدام أهليتهم نتي

عوارض غالباً ما تكون ناتجة عن التقّدم في السن. ويستحدث مشروع القانون آلية تتيح للمعنّي 

تأطير “، وتهدف إلى ”تفويض شخص موضع ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه“

 ”.            هذا التدبير في نص قانوني خاص يحّدد شروطه ومفاعيله

 

األشرفية أن مسوّدة القانون  -مؤتمر صحافي عقدته في جامعة البلمند في”  إدراك“وأوضحت 

ُوِضَعت في ضوء مراجعة قانونية شاملة للقوانين المتعلقة بكبار السن في لبنان، ضمن مشروع 

الحفاظ على حقوق كبار السن في لبنان الُممّول من مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية 

MEPI  .في لبنان 
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لشخص من كبار السّن أو يعاني عوارض غالباً ما ” إدراك“مسوّدة القانون الذي تقترحه  وتتيح

تكون ناتجة عن التقّدم في السن، اتخاذ تدابير احترازية قبل أن تتدهور حالته الصحية ويصبح 

 فاقداً إدراكه، وتصبح أهليته شبه معدومة.

 

القانون،  تشّكل سبالً مالئمةً لتوسيع  وشرحت الجمعية أن اآلليات التي ينص عليها نص مسوّدة

دائرة حماية كبار السّن من أشكال سوء المعاملة أو االستغالل التي يمكن أن يقعوا ضحيتها نتيجة 

وضعهم الصحي، وتكفل لهم حرية خيارهم وفرصة للتعبير عن إرادتهم في تسيير شؤونهم 

 اً.وحياتهم اليومية في حال فقدوا إدراكهم بالكامل أو جزئي

 

وأهدافها، والتي ترَكز على كيفية حماية ” إدراك“وتنطلق اآلليات المقتَرحة من رسالة جمعية 

كبار السن الذين يعانون أمراضاً نفسية أو عصبية، كالمراحل األولى لمرض األلزهايمر أو 

 الهذيان أو الجلطات الدماغية وغيرها.

 

 وعية وطنية حول حقوق كبار السن.في إطار المشروع نفسه، حملة ت” إدراك“كذلك تطلق 

 

 إيلي كرم

 

وشكر رئيس الجمعية الدكتور إيلي كرم مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية والسفارة 

، مذّكراً بأن مؤّسسات ”المهم والرائد”األميركيّة في لبنان لدعمهما هذا المشروع الذي وصفه بـ

عاماً. وأبَرَز أن الجمعية  03بداياتها قبل أكثر من منذ ”  إدرا“أميركيّة علميّة عّدة دعمت جهود 

،  مشيراً في هذا ”لتأمين صّحة نفسيّة أفضل لكبار السنّ “ضاعفت جهودها في السنوات األخيرة 

الذي نفذته مع بلدية جبيل بدعم من االتّحاد األوروبي. ” تمكين كبار السن“اإلطار إلى مشروع 

ووصل إلى  6302انطلق في تشرين األّول “ MEPIمن  وأفاد بأن المشروع الحالي المدعوم 

، معلناً أن وزارة الشؤون االجتماعيّة ستدرس هذه المبادرة بالتفصيل قريباً. ”مراحله الختاميّة

نحن مدينون لهذا الجزء من مجتمعنا بأن “، وقال: ”حقوق كبار السن مقّدسة“وشّدد على أن 

وشكر كرم لمستشفى القديس ”. افق الشيخوخةيكون محمياً ضّد مختلف الصعوبات التي تر

المنّصة ” إدراك“إدارة وجسماً طبياً، ولجامعة البلمند، توفيرهما  لجمعية ‘ جاورجيوس الجامعي

 المثالية.

 

 الكسندر نعمة 

 

أما المدير الطبي لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي الدكتور ألكسندر نعمة، فرأى أن حماية 

وأشار ان المستشفى يشمل مرضاه من كبار السّن ”. موضوع بالغ االهمية“حقوق كبار السن 

تحسين نوعيّة حياتهم والتخفيف من آالمهم ومن العوارض التي “ببرنامج الرعاية الملطّفة، بهدف 

رعاية استباقيّة للمسنّين من خالل الحفاظ على “يوفّر ” إدراك“والحظ أن مشروع ”. يعانونها

االجتماعية، وفي الوقت نفسه ينبّه المجتمع إلى  -، البدنيّة منها والنفسيّةصّحتهم بصورة شاملة

وأشاد بجهود الجمعية لتحسين القوانين المتعلقة بكبار السّن. وشدد نعمه ”. دالالت هذه المسألة

حماية حقوق  كبار السّن والدفاع عنها كي يتمكنوا من ان يمضوا  الفترة المتبقية من “على أهمية 

 ”.م بكرامةحياته

 

 شون تنبرنك
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ورأى ممثل مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية في السفارة األميركية شون تنبرنك  أن 

، مشدداً على ضرورة حصول كبار السّن على الرعاية الالزمة ”هذا المشروع مميّز ومهم“

في لبنان بموجب  إنجاز عظيم ويبعث األمل بحماية كبار السنّ “واعتبر أنه ”. بكرامة واحترام“

الجهد ”المنشود في هذا المجال، مشيداً بـ” يُرسي األسس للتغيير“والحظ أن المشروع ”. قانون

في مراجعة القوانين الخاصة بكبار السّن واقتراح قوانين معّدلة، والعمل ” إدراك“لجمعية ” الرائد

حقوق كبار السّن في الواليات على التوعية وإبراز الحاجة إلى حماية المسّن. وإذ ذّكر بأن حركة 

المتحدة نشطت في ثالثينات القرن الماضي، أشار إلى أن تطوير القوانين الخاصة بكبار السن 

 وإطالق برامج لدعمهم، عملية مستمرة سنة بعد سنة.

 

 جورج كرم

 

الدكتور جورج كرم تفاصيل مشروع ” إدراك“وشرح رئيس الجمعية اللبنانية لأللزلهايمر عضو 

مع ” إدراك“اظ على حقوق كبار السن في لبنان، بكّل مكّوناته، فأوضح أنه انطلََق من تجربة الحف

كبار السن وخصوصاً من حاالت اساءة معاملة ذوي القدرات العقلية المتناقصة من هؤالء، 

 وأشار كرم إلى أن  منهجيّة تشاركيّة اعتُِمَدت في تنفيذ المشروع،”. وحرمانهم حقوقَهم األساسيّة

مجموعات نقاش عّدة مع الجهات المعنيّة بالموضوع لتحديد التحّديات والثَُغر ” إدراك”إذ شّكلت

أجرينا مراجعة قانونيّة شاملة للتمّكن من وضع مشروع قانون ”التي يواجهها كبار السن.  وقال:

ائيّة قبل يتيح لكبار السن أو لشخص يواجه أعراض الشيخوخة بأن يتمتّع بالحماية وبالتدابير الوق

ومن التدابير اإلحترازية التي يلحظها ”. ان تتدهور حالته الصّحية وتؤثّر على قدراته العقليّة

القانون الُمقتََرح، على سبيل المثال، تمكين كبار السن ، قبل أن يفقدوا قدراتهم العقليّة، من توكيل 

سلفاً.  واشار كرم الى ان  أشخاص يثقون بهم، كي يتولّوا القيام نيابةً عنهم بأعمال محّددة 

نظمت سلسلة ورش عمل لعرض القانون والسعي إلى تأمين دعم الجهات الحكوميّة ” إدراك“

 المعنيّة، في إطار جهودها لحشد التأييد للمشروع، بما يتيح إحالته على مجلس النواب.

 

انطلقت في  من جهة، شرح كرم تفاصيل الحملة الوطنيّة للتوعية حول حقوق كبار السن  التي

تشرين الثاني الفائت، وتتضّمن اعالنات تلفزيونيّة وإذاعيّة وأخرى على لوحات الطرق، 

 وحمالت على اإلنترنت.

 

 نايلة جعجع 

 

والحظت المستشارة القانونية للمشروع المحامية نايلة جعجع،من خالل مراجعة القوانين 

فراغاً تشريعياً حول “السن في لبنان، أن ثّمة الوضعيّة واألبحاث الميدانيّة المتعلقة بحقوق كبار 

تدابير تضمن إستقالليّة المسّن في تسيير أموره وحّرية خياره في مراحل تقّدمه في السّن حين 

ينقص إدراكه ويضيق هامش التّعبير عن رغباته وقدرته على تسيير أموره اليوميّة وشؤونه 

س في القانون اللّبناني يتمثل بنظام الحجر اآليل التدبير الوحيد المكرّ “وأوضحت أن ”. القانونيّة

”. الى منع المسّن من القيام بأي عمل له طابع قانوني في حال ثبُت أن أهليّته منقوصة أو معدومة

التشريع في لبنان يفتقد إلى إطار ينظّم الفترة التي يمكن أن تسبق هذه “واستنتجت جعجع تالياً أن 

 ”.المرحلة

 

استحداث آلية “يهدف الى ” إدراك“شروع القانون الذي تتقّدم به جمعية وشرحت جعجع أن م

تتيح ألي شخص أصابه تحول في قدراته العقلية أو النفسية من شأنه إضعاف إدراكه في المستقبل 

أن يستبق هذه المرحلة من خالل تفويض  -وهي عوارض غالباً ما تنتج عن التقّدم في السن-

م بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه تنسجم وتحترم حرية خياره شخص موضع ثقة يوكله القيا
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من شأن تأطير هذا التدبير في نص قانوني خاص يحّدد شروطه “وشددت على أن ”. وإرادته

ومفاعيله أن يحدث توازناً بين موجب حماية كبير السن من أي شكل من أشكال االستغالل بفضل 

”. يله وتنفيذه، وبين مبدأ ضمان استقالليته واحترام إرادتهالرقابة القضائية التي تواكب مرحلة تفع

طبيعته التعاقدية والطوعية تجنّبه، وإن لفترة مرحلية، إخضاعه الى القيود “وأشارت إلبى أن 

 ”.         الصارمة الناتجة عن نظام الحجر المعمول به اليوم

http://magvisions.com/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83

-B1%D8%AD%D9%8F%D8%AA%D9%8E%D9%82%D8%AA%D8%-

-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B

-%D9%84%D9%90%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9

%D8%A7-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ 

  

http://magvisions.com/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%8E%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8F-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%90%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7/
http://magvisions.com/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%8E%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8F-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%90%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7/
http://magvisions.com/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%8E%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8F-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%90%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7/
http://magvisions.com/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%8E%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8F-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%90%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7/
http://magvisions.com/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%8E%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8F-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%90%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7/
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جمعية إدراك اقترحت قانونا لحماية كبار السن من 

 التمييز واإلهمال
التطبيقي( اليوم، أنها أعدت مسودة قانون كشفت جمعية "إدراك" )مركز األبحاث وتطوير العالج 

لحماية كبار السن في لبنان من التمييز واإلهمال، من خالل تمكينهم من اتخاذ تدابير احترازية 

تحسبا إلمكان تدهور حالتهم الصحية أو فقدانهم اإلدراك أو انعدام أهليتهم نتيجة عوارض غالبا ما 

مشروع القانون آلية تتيح للمعني "تفويض شخص تكون ناتجة من التقدم في السن. ويستحدث 

موضع ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه"، وتهدف إلى "تأطير هذا التدبير في 

 نص قانوني خاص يحدد شروطه ومفاعيله".

األشرفية، أن مسودة القانون  -وأوضحت "إدراك" في مؤتمر صحافي عقدته في جامعة البلمند 

وء مراجعة قانونية شاملة للقوانين المتعلقة بكبار السن في لبنان، ضمن مشروع وضعت في ض

الحفاظ على حقوق كبار السن في لبنان الممول من مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية 

MEPI .في لبنان 

 

وتتيح مسودة القانون الذي تقترحه "إدراك" لشخص من كبار السن أو يعاني عوارض غالبا ما 

ون ناتجة من التقدم في السن، اتخاذ تدابير احترازية قبل أن تتدهور حالته الصحية ويصبح تك

 فاقدا إدراكه، وتصبح أهليته شبه معدومة.

 

وشرحت الجمعية أن اآلليات التي ينص عليها نص مسودة القانون، تشكل سبال مالئمة لتوسيع 

تغالل التي يمكن أن يقعوا ضحيتها نتيجة دائرة حماية كبار السن من أشكال سوء المعاملة أو االس

وضعهم الصحي، وتكفل لهم حرية خيارهم وفرصة للتعبير عن إرادتهم في تسيير شؤونهم 

 وحياتهم اليومية في حال فقدوا إدراكهم بالكامل أو جزئيا.

وتنطلق اآلليات المقترحة من رسالة جمعية "إدراك" وأهدافها، والتي تركز على كيفية حماية 

ر السن الذين يعانون أمراضا نفسية أو عصبية، كالمراحل األولى لمرض األلزهايمر أو كبا

 الهذيان أو الجلطات الدماغية وغيرها.

 

 كذلك تطلق "إدراك" في إطار المشروع نفسه، حملة توعية وطنية حول حقوق كبار السن.

 

رق أوسطية والسفارة وشكر رئيس الجمعية الدكتور إيلي كرم مبادرة الشراكة األميركية الش

األميركية في لبنان لدعمهما هذا المشروع الذي وصفه بـ"المهم والرائد"، مذكرا بأن مؤسسات 

عاما. وأبرز أن الجمعية  03أميركية علمية عدة دعمت جهود "إدرا" منذ بداياتها قبل أكثر من 

، مشيرا في هذا ضاعفت جهودها في السنوات األخيرة "لتأمين صحة نفسية أفضل لكبار السن"

اإلطار إلى مشروع "تمكين كبار السن" الذي نفذته مع بلدية جبيل بدعم من االتحاد األوروبي. 

ووصل إلى  6302"انطلق في تشرين األول  MEPIوأفاد بأن المشروع الحالي المدعوم من 

قريبا.  مراحله الختامية"، معلنا أن وزارة الشؤون االجتماعية ستدرس هذه المبادرة بالتفصيل

وشدد على أن "حقوق كبار السن مقدسة"، وقال: "نحن مدينون لهذا الجزء من مجتمعنا بأن يكون 
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محميا ضد مختلف الصعوبات التي ترافق الشيخوخة". وشكر كرم لمستشفى القديس جاورجيوس 

 الجامعي' إدارة وجسما طبيا، ولجامعة البلمند، توفيرهما لجمعية "إدراك" المنصة المثالية.

 

 نعمة

أما المدير الطبي لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي الدكتور ألكسندر نعمة، فرأى أن حماية 

حقوق كبار السن "موضوع بالغ االهمية". وأشار ان المستشفى يشمل مرضاه من كبار السن 

ببرنامج الرعاية الملطفة، بهدف "تحسين نوعية حياتهم وتخفيف آالمهم والعوارض التي 

يعانونها". والحظ أن مشروع "إدراك" يوفر "رعاية استباقية للمسنين من خالل الحفاظ على 

االجتماعية، وفي الوقت نفسه ينبه المجتمع إلى -صحتهم بصورة شاملة، البدنية منها والنفسية

 دالالت هذه المسألة".

 

على أهمية "حماية حقوق وأشاد بجهود الجمعية لتحسين القوانين المتعلقة بكبار السن. وشدد نعمه 

 كبار السن والدفاع عنها كي يتمكنوا من ان يمضوا الفترة المتبقية من حياتهم بكرامة".

 

 شون تنبرنك

ورأى ممثل مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية في السفارة األميركية شون تنبرنك أن 

ى الرعاية الالزمة "هذا المشروع مميز ومهم"، مشددا على ضرورة حصول كبار السن عل

"بكرامة واحترام". واعتبر أنه "إنجاز عظيم ويبعث األمل بحماية كبار السن في لبنان بموجب 

 قانون".

 

والحظ أن المشروع "يرسي األسس للتغيير" المنشود في هذا المجال، مشيدا بـ"الجهد الرائد" 

قوانين معدلة، والعمل على لجمعية "إدراك" في مراجعة القوانين الخاصة بكبار السن واقتراح 

التوعية وإبراز الحاجة إلى حماية المسن. وإذ ذكر بأن حركة حقوق كبار السن في الواليات 

المتحدة نشطت في ثالثينات القرن الماضي، أشار إلى أن تطوير القوانين الخاصة بكبار السن 

 وإطالق برامج لدعمهم، عملية مستمرة سنة بعد سنة.

 

 كرم

جمعية اللبنانية لأللزلهايمر عضو "إدراك" الدكتور جورج كرم تفاصيل مشروع وشرح رئيس ال

الحفاظ على حقوق كبار السن في لبنان، بكل مكوناته، فأوضح أنه انطلق من تجربة "إدراك" مع 

كبار السن وخصوصا من حاالت اساءة معاملة ذوي القدرات العقلية المتناقصة من هؤالء، 

ية". وأشار كرم إلى أن منهجية تشاركية اعتمدت في تنفيذ المشروع، إذ وحرمانهم حقوقهم األساس

شكلت "إدراك" مجموعات نقاش عدة مع الجهات المعنية بالموضوع لتحديد التحديات والثغر 

 التي يواجهها كبار السن.

 

وقال: "أجرينا مراجعة قانونية شاملة للتمكن من وضع مشروع قانون يتيح لكبار السن أو 

واجه أعراض الشيخوخة بأن يتمتع بالحماية وبالتدابير الوقائية قبل ان تتدهور حالته لشخص ي

الصحية وتؤثر على قدراته العقلية". ومن التدابير اإلحترازية التي يلحظها القانون المقترح، على 

، سبيل المثال، تمكين كبار السن ، قبل أن يفقدوا قدراتهم العقلية، من توكيل أشخاص يثقون بهم

كي يتولوا القيام نيابة عنهم بأعمال محددة سلفا. واشار كرم الى ان "إدراك" نظمت سلسلة ورش 

عمل لعرض القانون والسعي إلى تأمين دعم الجهات الحكومية المعنية، في إطار جهودها لحشد 

 التأييد للمشروع، بما يتيح إحالته على مجلس النواب.
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طنية للتوعية حول حقوق كبار السن التي انطلقت في من جهة، شرح كرم تفاصيل الحملة الو

تشرين الثاني الفائت، وتتضمن اعالنات تلفزيونية وإذاعية وأخرى على لوحات الطرق، 

 وحمالت على اإلنترنت.

 

 نايلة جعجع

والحظت المستشارة القانونية للمشروع المحامية نايلة جعجع، من خالل مراجعة القوانين 

ميدانية المتعلقة بحقوق كبار السن في لبنان، أن ثمة "فراغا تشريعيا حول الوضعية واألبحاث ال

تدابير تضمن إستقاللية المسن في تسيير أموره وحرية خياره في مراحل تقدمه في السن حين 

ينقص إدراكه ويضيق هامش التعبير عن رغباته وقدرته على تسيير أموره اليومية وشؤونه 

دبير الوحيد المكرس في القانون اللبناني يتمثل بنظام الحجر اآليل القانونية". وأوضحت أن "الت

الى منع المسن من القيام بأي عمل له طابع قانوني في حال ثبت أن أهليته منقوصة أو معدومة". 

واستنتجت جعجع تاليا أن "التشريع في لبنان يفتقد إلى إطار ينظم الفترة التي يمكن أن تسبق هذه 

 المرحلة".

 

جعجع أن مشروع القانون الذي تتقدم به جمعية "إدراك" يهدف الى "استحداث آلية تتيح  وشرحت

-ألي شخص أصابه تحول في قدراته العقلية أو النفسية من شأنه إضعاف إدراكه في المستقبل 

أن يستبق هذه المرحلة من خالل تفويض  -وهي عوارض غالبا ما تنتج عن التقدم في السن 

له القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه تنسجم وتحترم حرية خياره شخص موضع ثقة يوك

 وإرادته".

 

وشددت على أن "من شأن تأطير هذا التدبير في نص قانوني خاص يحدد شروطه ومفاعيله أن 

يحدث توازنا بين موجب حماية كبير السن من أي شكل من أشكال االستغالل بفضل الرقابة 

 حلة تفعيله وتنفيذهوبين مبدأ ضمان استقالليته واحترام إرادته".القضائية التي تواكب مر

 

وأشارت إلى أن "طبيعته التعاقدية والطوعية تجنبه، وإن لفترة مرحلية، إخضاعه للقيود الصارمة 

 الناتجة من نظام الحجر المعمول به اليوم".

-http://tripoliscope.com/news/3

%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/3

-82857

%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%AF

%82%D8%AA%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A7%D9

%D8%AD%D8%AA_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%

D8%A7_%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%

D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D

9%86_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9

%8A%D9%8A%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%

87%D9%85%D8%A7%D9%84 

  

http://tripoliscope.com/news/3-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/382857-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%AA_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7_%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84
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جمعية إدراك اقترحت قانونا لحماية كبار السن من 

 التمييز واإلهمال

 
كشفت جمعية "إدراك" )مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي( اليوم، أنها أعدت  -وطنية 

مسودة قانون لحماية كبار السن في لبنان من التمييز واإلهمال، من خالل تمكينهم من اتخاذ تدابير 

تحسبا إلمكان تدهور حالتهم الصحية أو فقدانهم اإلدراك أو انعدام أهليتهم نتيجة احترازية 

عوارض غالبا ما تكون ناتجة من التقدم في السن. ويستحدث مشروع القانون آلية تتيح للمعني 

"تفويض شخص موضع ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه"، وتهدف إلى "تأطير 

 ي نص قانوني خاص يحدد شروطه ومفاعيله".هذا التدبير ف

األشرفية، أن مسودة القانون  -وأوضحت "إدراك" في مؤتمر صحافي عقدته في جامعة البلمند 

وضعت في ضوء مراجعة قانونية شاملة للقوانين المتعلقة بكبار السن في لبنان، ضمن مشروع 

شراكة األميركية الشرق أوسطية الحفاظ على حقوق كبار السن في لبنان الممول من مبادرة ال

MEPI .في لبنان 

 

وتتيح مسودة القانون الذي تقترحه "إدراك" لشخص من كبار السن أو يعاني عوارض غالبا ما 

تكون ناتجة من التقدم في السن، اتخاذ تدابير احترازية قبل أن تتدهور حالته الصحية ويصبح 

 فاقدا إدراكه، وتصبح أهليته شبه معدومة.

 

ت الجمعية أن اآلليات التي ينص عليها نص مسودة القانون، تشكل سبال مالئمة لتوسيع وشرح

دائرة حماية كبار السن من أشكال سوء المعاملة أو االستغالل التي يمكن أن يقعوا ضحيتها نتيجة 

وضعهم الصحي، وتكفل لهم حرية خيارهم وفرصة للتعبير عن إرادتهم في تسيير شؤونهم 

 ية في حال فقدوا إدراكهم بالكامل أو جزئيا.وحياتهم اليوم

وتنطلق اآلليات المقترحة من رسالة جمعية "إدراك" وأهدافها، والتي تركز على كيفية حماية 

كبار السن الذين يعانون أمراضا نفسية أو عصبية، كالمراحل األولى لمرض األلزهايمر أو 

 الهذيان أو الجلطات الدماغية وغيرها.
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 دراك" في إطار المشروع نفسه، حملة توعية وطنية حول حقوق كبار السن.كذلك تطلق "إ

 

وشكر رئيس الجمعية الدكتور إيلي كرم مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية والسفارة 

األميركية في لبنان لدعمهما هذا المشروع الذي وصفه بـ"المهم والرائد"، مذكرا بأن مؤسسات 

عاما. وأبرز أن الجمعية  03جهود "إدرا" منذ بداياتها قبل أكثر من أميركية علمية عدة دعمت 

ضاعفت جهودها في السنوات األخيرة "لتأمين صحة نفسية أفضل لكبار السن"، مشيرا في هذا 

اإلطار إلى مشروع "تمكين كبار السن" الذي نفذته مع بلدية جبيل بدعم من االتحاد األوروبي. 

ووصل إلى  6302"انطلق في تشرين األول  MEPIلمدعوم من وأفاد بأن المشروع الحالي ا

مراحله الختامية"، معلنا أن وزارة الشؤون االجتماعية ستدرس هذه المبادرة بالتفصيل قريبا. 

وشدد على أن "حقوق كبار السن مقدسة"، وقال: "نحن مدينون لهذا الجزء من مجتمعنا بأن يكون 

الشيخوخة". وشكر كرم لمستشفى القديس جاورجيوس  محميا ضد مختلف الصعوبات التي ترافق

 الجامعي' إدارة وجسما طبيا، ولجامعة البلمند، توفيرهما لجمعية "إدراك" المنصة المثالية.

 

 نعمة

أما المدير الطبي لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي الدكتور ألكسندر نعمة، فرأى أن حماية 

. وأشار ان المستشفى يشمل مرضاه من كبار السن حقوق كبار السن "موضوع بالغ االهمية"

ببرنامج الرعاية الملطفة، بهدف "تحسين نوعية حياتهم وتخفيف آالمهم والعوارض التي 

يعانونها". والحظ أن مشروع "إدراك" يوفر "رعاية استباقية للمسنين من خالل الحفاظ على 

وفي الوقت نفسه ينبه المجتمع إلى  االجتماعية،-صحتهم بصورة شاملة، البدنية منها والنفسية

 دالالت هذه المسألة".

 

وأشاد بجهود الجمعية لتحسين القوانين المتعلقة بكبار السن. وشدد نعمه على أهمية "حماية حقوق 

 كبار السن والدفاع عنها كي يتمكنوا من ان يمضوا الفترة المتبقية من حياتهم بكرامة".

 

 شون تنبرنك

الشراكة األميركية الشرق أوسطية في السفارة األميركية شون تنبرنك أن ورأى ممثل مبادرة 

"هذا المشروع مميز ومهم"، مشددا على ضرورة حصول كبار السن على الرعاية الالزمة 

"بكرامة واحترام". واعتبر أنه "إنجاز عظيم ويبعث األمل بحماية كبار السن في لبنان بموجب 

 قانون".

 

سي األسس للتغيير" المنشود في هذا المجال، مشيدا بـ"الجهد الرائد" والحظ أن المشروع "ير

لجمعية "إدراك" في مراجعة القوانين الخاصة بكبار السن واقتراح قوانين معدلة، والعمل على 

التوعية وإبراز الحاجة إلى حماية المسن. وإذ ذكر بأن حركة حقوق كبار السن في الواليات 

القرن الماضي، أشار إلى أن تطوير القوانين الخاصة بكبار السن  المتحدة نشطت في ثالثينات

 وإطالق برامج لدعمهم، عملية مستمرة سنة بعد سنة.

 

 كرم

وشرح رئيس الجمعية اللبنانية لأللزلهايمر عضو "إدراك" الدكتور جورج كرم تفاصيل مشروع 

لق من تجربة "إدراك" مع الحفاظ على حقوق كبار السن في لبنان، بكل مكوناته، فأوضح أنه انط

كبار السن وخصوصا من حاالت اساءة معاملة ذوي القدرات العقلية المتناقصة من هؤالء، 

وحرمانهم حقوقهم األساسية". وأشار كرم إلى أن منهجية تشاركية اعتمدت في تنفيذ المشروع، إذ 
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حديات والثغر شكلت "إدراك" مجموعات نقاش عدة مع الجهات المعنية بالموضوع لتحديد الت

 التي يواجهها كبار السن.

 

وقال: "أجرينا مراجعة قانونية شاملة للتمكن من وضع مشروع قانون يتيح لكبار السن أو 

لشخص يواجه أعراض الشيخوخة بأن يتمتع بالحماية وبالتدابير الوقائية قبل ان تتدهور حالته 

ازية التي يلحظها القانون المقترح، على الصحية وتؤثر على قدراته العقلية". ومن التدابير اإلحتر

سبيل المثال، تمكين كبار السن ، قبل أن يفقدوا قدراتهم العقلية، من توكيل أشخاص يثقون بهم، 

كي يتولوا القيام نيابة عنهم بأعمال محددة سلفا. واشار كرم الى ان "إدراك" نظمت سلسلة ورش 

ت الحكومية المعنية، في إطار جهودها لحشد عمل لعرض القانون والسعي إلى تأمين دعم الجها

 التأييد للمشروع، بما يتيح إحالته على مجلس النواب.

 

من جهة، شرح كرم تفاصيل الحملة الوطنية للتوعية حول حقوق كبار السن التي انطلقت في 

تشرين الثاني الفائت، وتتضمن اعالنات تلفزيونية وإذاعية وأخرى على لوحات الطرق، 

 لى اإلنترنت.وحمالت ع

 

 نايلة جعجع

والحظت المستشارة القانونية للمشروع المحامية نايلة جعجع، من خالل مراجعة القوانين 

الوضعية واألبحاث الميدانية المتعلقة بحقوق كبار السن في لبنان، أن ثمة "فراغا تشريعيا حول 

تقدمه في السن حين  تدابير تضمن إستقاللية المسن في تسيير أموره وحرية خياره في مراحل

ينقص إدراكه ويضيق هامش التعبير عن رغباته وقدرته على تسيير أموره اليومية وشؤونه 

القانونية". وأوضحت أن "التدبير الوحيد المكرس في القانون اللبناني يتمثل بنظام الحجر اآليل 

نقوصة أو معدومة". الى منع المسن من القيام بأي عمل له طابع قانوني في حال ثبت أن أهليته م

واستنتجت جعجع تاليا أن "التشريع في لبنان يفتقد إلى إطار ينظم الفترة التي يمكن أن تسبق هذه 

 المرحلة".

 

وشرحت جعجع أن مشروع القانون الذي تتقدم به جمعية "إدراك" يهدف الى "استحداث آلية تتيح 

-نه إضعاف إدراكه في المستقبل ألي شخص أصابه تحول في قدراته العقلية أو النفسية من شأ

أن يستبق هذه المرحلة من خالل تفويض  -وهي عوارض غالبا ما تنتج عن التقدم في السن 

شخص موضع ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه تنسجم وتحترم حرية خياره 

 وإرادته".

 

يحدد شروطه ومفاعيله أن وشددت على أن "من شأن تأطير هذا التدبير في نص قانوني خاص 

يحدث توازنا بين موجب حماية كبير السن من أي شكل من أشكال االستغالل بفضل الرقابة 

 القضائية التي تواكب مرحلة تفعيله وتنفيذه، وبين مبدأ ضمان استقالليته واحترام إرادته".

 

إخضاعه للقيود الصارمة وأشارت إلى أن "طبيعته التعاقدية والطوعية تجنبه، وإن لفترة مرحلية، 

 الناتجة من نظام الحجر المعمول به اليوم".

news/320124-leb.gov.lb/ar/show-http://nna/ 

  

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/320124/
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"إدراك" تَقترُح قانوناً لِحماية كبار السّن من التمييز واإلهمال 

 لِتدهور صحتهم أو فقدانهم اإلدراكيتيُح لهم التحسُّب 

 
 المكتب االعالمي

 

  

 

كشفت جمعيّة "إدراك" )مركز األبحاث وتطوير العالج التطبيقي( أنها أعّدت مسوّدة قانون يحمي 

كبار السن في لبنان من التمييز واإلهمال، من خالل تمكينهم من اتخاذ تدابير احترازية تحسباً 

أو فقدانهم اإلدراك أو انعدام أهليتهم نتيجة عوارض غالباً ما تكون إلمكانتدهور حالتهم الصحية 

ناتجة عن التقّدم في السن. ويستحدث مشروع القانون آلية تتيح للمعنّي "تفويض شخص موضع 

ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه"،وتهدف إلى "تأطير هذا التدبير في نص 

 اعيله".قانوني خاص يحّدد شروطه ومف

 

األشرفية أن مسوّدة القانون  -وأوضحت "إدراك"  في مؤتمر صحافي عقدته في جامعة البلمند

ُوِضَعت في ضوء مراجعة قانونية شاملة للقوانين المتعلقة بكبار السن في لبنان، ضمن مشروع 

سطية الحفاظ على حقوق كبار السن في لبنان الُممّول من مبادرة الشراكة األميركية الشرق أو

MEPI   في لبنان. وتتيح مسوّدة القانون الذي تقترحه "إدراك" لشخص من كبار السّن أو يعاني

عوارض غالباً ما تكون ناتجة عن التقّدم في السن، اتخاذ تدابير احترازية قبل أن تتدهور حالته 

التي  الصحية ويصبح فاقداً إدراكه، وتصبح أهليته شبه معدومة. وشرحت الجمعية أن اآلليات

ينص عليها نص مسوّدة القانون،  تشّكل سبالً مالئمةً لتوسيع دائرة حماية كبارالسّن من أشكال 

سوء المعاملة أو االستغالل التي يمكن أن يقعوا ضحيتها نتيجة وضعهم الصحي، وتكفل لهم 

 حرية خيارهم وفرصة للتعبير عن إرادتهم في تسيير شؤونهم وحياتهم اليومية في حال فقدوا

 إدراكهم بالكامل أو جزئياً.

 

وتنطلق اآلليات المقتَرحة من رسالة جمعية "إدراك" وأهدافها، والتي ترَكز على كيفية حماية 

كبار السن الذين يعانون أمراضاً نفسية أو عصبية، كالمراحل األولى لمرض األلزهايمر أو 

 الهذيان أو الجلطات الدماغية وغيرها.
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 ار المشروع نفسه، حملة توعية وطنية حول حقوق كبار السن.كذلكتطلق "إدراك" في إط

 

وشكر رئيس الجمعية الدكتور إيلي كرم مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية والسفارة 

األميركيّة في لبنان لدعمهما هذا المشروع الذي وصفه بـ"المهم والرائد"، مذّكراً بأن مؤّسسات 

عاماً. وأبَرَز أن الجمعية  03"إدرا"  منذ بداياتها قبل أكثر من أميركيّة علميّة عّدة دعمتجهود 

ضاعفت جهودها في السنوات األخيرة "لتأمين صّحة نفسيّة أفضل لكبار السّن"، مشيراً في هذا 

اإلطار إلى مشروع "تمكين كبار السن" الذي نفذته مع بلدية جبيل بدعم من االتّحاد األوروبي. 

ووصل إلى  6302"انطلق في تشرين األّول MEPIلي المدعوم من  وأفاد بأن المشروع الحا

مراحله الختاميّة"، معلناً أن وزارة الشؤون االجتماعيّة ستدرس هذه المبادرة بالتفصيلقريباً. وشّدد 

على أن "حقوق كبار السن مقّدسة"، وقال: "نحن مدينون لهذا الجزء من مجتمعنا بأن يكون 

ت التي ترافق الشيخوخة". وشكر كرم لمستشفى القديس جاورجيوس محمياً ضّد مختلف الصعوبا

 إدارة وجسماً طبياً، ولجامعة البلمند،توفيرهما لجمعية "إدراك" المنّصة المثالية.‘ الجامعي

 

أما المدير الطبي لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي الدكتور ألكسندر نعمة، فرأى أن حماية 

االهمية". وأشار ان المستشفى يشمل مرضاه من كبار السّن  حقوق كبار السن "موضوع بالغ

ببرنامج الرعاية الملطّفة، بهدف "تحسين نوعيّة حياتهم والتخفيف من آالمهم ومن العوارض التي 

يعانونها". والحظ أن مشروع "إدراك" يوفّر "رعاية استباقيّة للمسنّين من خالل الحفاظ على 

االجتماعية، وفي الوقت نفسه ينبّه المجتمع إلى  -منها والنفسيّةصّحتهم بصورة شاملة، البدنيّة 

دالالت هذه المسألة".وأشاد بجهود الجمعية لتحسين القوانين المتعلقة بكبار السّن. وشدد نعمه على 

أهمية"حماية حقوق  كبار السّن والدفاع عنهاكي يتمكنوا من ان يمضوا الفترة المتبقية من حياتهم 

 بكرامة".

 

ى ممثل مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية في السفارة األميركية شون تنبرنك  أن ورأ

"هذا المشروع مميّز ومهم"، مشدداً على ضرورة حصول كبار السّن على الرعاية الالزمة 

"بكرامة واحترام". واعتبرأنه"إنجاز عظيم ويبعث األمل بحماية كبار السّن في لبنان بموجب 

ظ أن المشروع "يُرسي األسس للتغيير" المنشود في هذا المجال، مشيداً بـ"الجهد قانون". والح

الرائد" لجمعية "إدراك" في مراجعة القوانين الخاصة بكبار السّن واقتراح قوانين معّدلة، والعمل 

على التوعية وإبراز الحاجة إلى حماية المسّن. وإذ ذّكر بأن حركة حقوق كبار السّن في الواليات 

لمتحدة نشطت في ثالثينات القرن الماضي، أشار إلى أن تطوير القوانين الخاصة بكبار السن ا

 وإطالق برامج لدعمهم،عملية مستمرة سنة بعد سنة.

 

وشرح رئيس الجمعية اللبنانية لأللزلهايمر عضو "إدراك" الدكتور جورج كرم تفاصيل مشروع 

ناته، فأوضح أنه انطلََق من تجربة "إدراك" مع الحفاظ على حقوق كبار السن في لبنان، بكّل مكوّ 

كبار السن وخصوصاً من حاالت اساءة معاملة ذوي القدرات العقلية المتناقصة من هؤالء، 

وحرمانهم حقوقَهم األساسيّة". وأشار كرم إلى أن منهجيّة تشاركيّة اعتُِمَدت في تنفيذ المشروع،إذ 

ات المعنيّة بالموضوع لتحديد التحّديات والثَُغر التي شّكلت"إدراك" مجموعات نقاش عّدة مع الجه

يواجهها كبار السن. وقال:"أجرينا مراجعة قانونيّة شاملة للتمّكن من وضع مشروع قانون يتيح 

لكبار السن أو لشخص يواجه أعراض الشيخوخة بأن يتمتّع بالحماية وبالتدابير الوقائيّة قبل ان 

ى قدراته العقليّة". ومن التدابير اإلحترازية التي يلحظها القانون تتدهور حالته الصّحية وتؤثّر عل

الُمقتََرح، على سبيل المثال، تمكين كبار السن ، قبل أن يفقدوا قدراتهم العقليّة، من توكيل أشخاص 

يثقون بهم، كي يتولّوا القيام نيابةً عنهمبأعمال محّددة سلفاً.  واشار كرم الى ان  

رش عمل لعرض القانون والسعي إلى تأمين دعم الجهات الحكوميّة "إدراك"نظمتسلسلة و

 المعنيّة، في إطار جهودها لحشد التأييد للمشروع، بما يتيحإحالته على مجلس النواب.
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من جهة، شرح كرم تفاصيل الحملة الوطنيّة للتوعية حول حقوق كبار السن  التي انطلقت في 

تشرين الثاني الفائت، وتتضّمن اعالنات تلفزيونيّة وإذاعيّة وأخرى على لوحات الطرق، 

 وحمالت على اإلنترنت. 

 

لقوانين والحظت المستشارة القانونية للمشروع المحامية نايلة جعجع،من خالل مراجعة ا

الوضعيّة واألبحاث الميدانيّة المتعلقة بحقوق كبار السن في لبنان، أن ثّمة "فراغاً تشريعياً حول 

تدابير تضمن إستقالليّة المسّن في تسيير أموره وحّرية خياره في مراحل تقّدمه في السّن حين 

وميّة وشؤونه ينقص إدراكه ويضيق هامش التّعبير عن رغباته وقدرته على تسيير أموره الي

القانونيّة". وأوضحت أن "التدبير الوحيد المكّرس في القانون اللّبناني يتمثل بنظام الحجر اآليل 

الى منع المسّن من القيام بأي عمل له طابع قانوني في حال ثبُت أن أهليّته منقوصة أو معدومة". 

م الفترة التي يمكن أن تسبق هذه واستنتجت جعجع تالياً أن "التشريع في لبنان يفتقد إلى إطار ينظّ 

المرحلة". وشرحت جعجع أن مشروع القانون الذي تتقّدم به جمعية "إدراك" يهدف الى 

"استحداث آلية تتيح ألي شخص أصابه تحول في قدراته العقلية أو النفسية من شأنه إضعاف 

يستبق هذه المرحلة من أن  -وهي عوارض غالباً ما تنتج عن التقّدم في السن-إدراكه في المستقبل 

خالل تفويض شخص موضع ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه تنسجم وتحترم 

حرية خياره وإرادته". وشددت على أن "من شأن تأطير هذا التدبير في نص قانوني خاص يحّدد 

كال شروطه ومفاعيله أن يحدث توازناً بين موجب حماية كبير السن من أي شكل من أش

االستغالل بفضل الرقابة القضائية التي تواكب مرحلة تفعيله وتنفيذه، وبين مبدأ ضمان استقالليته 

واحترام إرادته".وأشارت إلبى أن"طبيعته التعاقدية والطوعية تجنّبه، وإن لفترة مرحلية، 

 إخضاعه الى القيود الصارمة الناتجة عن نظام الحجر المعمول به اليوم".

http://www.vdl.com.lb/program/frontend/web/index.php?r=site/inner&ID

=63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vdl.com.lb/program/frontend/web/index.php?r=site/inner&ID=63
http://www.vdl.com.lb/program/frontend/web/index.php?r=site/inner&ID=63
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As part of a project funded by the Middle East Partnership 

Initiative (MEPI) in Lebanon “IDRAAC” proposes a draft 

law to protect older persons from discrimination and neglect 

 
 

 

The Institute for Development Research Advocacy and Applied Care 

(IDRAAC) announced on Monday that it prepared a draft law to protect 

the elderly in Lebanon from discrimination and neglect. The proposed 

draft law allows the elderly or a person with symptoms that are caused by 

aging to have protection and precautionary measures before their health 

deteriorates and affects their mental capacity. 

 

The law introduces a mechanism that allows the person to “delegate a 

person of trust to act and take decisions on his or her behalf” and aims to 

“create a legal framework for this measure”. 

 

In a press conference held at the University of Balamand/St Georges 

Hospital University Medical Center, Ashrafieh IDRAAC explained that 

the law was drafted in the light of a comprehensive legal review of the 

laws relating to the elderly in Lebanon, as part of the project: “Towards 

the Human Rights Protection of a Vulnerable Population: The Elderly of 

Lebanon” funded by the Middle East Partnership Initiative (MEPI) in 

Lebanon. 

 

The proposed draft law allows the elderly or a person with symptoms that 

are caused by aging to have protection and precautionary measures before 

their health deteriorates and affects their mental capacity. 

 

In light of IDRAAC’s mission, this will allow the protection of the 

elderly who suffer from psychological or neurological conditions (such as 

the first stages of Alzheimer’s disease or delirium, strokes and others), as 
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these mechanisms constitute an opportunity for the protection of the 

elderly from abuse which might happen as a result of their health status 

and guarantees their freedom of choice and expression after they have 

partial or full mental capacity loss. 

 

Additionally, the project aims to raise awareness about elderly rights 

through launching a national awareness campaign targeting the Lebanese 

population. 

 

Elie Karam 

 

Dr. Karam thanked Middle East Partnership Initiative (MEPI) and the US 

Embassy in Lebanon for supporting this project, which he described as 

“important and pioneering.” He recalled that several American scientific 

institutions have supported the efforts of IDRAAC since its inception 

more than 30 years ago. He pointed out that IDRAAC has doubled its 

efforts in recent years to “provide better psychological health for the 

elderly”, referring to the “Elderly Empowerment Project”, which was 

implemented with the municipality of Byblos with the support of the 

European Union. The current project, supported by MEPI, “started in 

October 2016 and has reached its final stages,” he said, announcing that 

the Ministry of Social Affairs will study this initiative in detail soon. He 

stressed that “the rights of older people are sacred,” and said: “we owe 

this part of our society to be protected against the various difficulties that 

accompany aging.” Karam thanked St. Georges Hospital University 

Medical Center and the Department of Medical Affairs as well as the 

University of Balamand, for providing the perfect platform for IDRAAC 

to carry out this project. 

 

Alexandre Nehme 

 

The medical director of St. Georges Hospital University Medical Center, 

Dr. Alexander Nehme, considered that protecting the rights of older 

persons is “a very important issue”. He noted that the hospital includes its 

elderly patients with the palliative care program, aiming to “improve their 

quality of life and relieve them from pain, symptoms and stress.” He 

noted that this project provides “proactive care for the elderly population, 

holistically preserving their physical and psychosocial health while 

alerting the society to the significance of the said matter.” He commended 

the efforts of IDRAAC to improve laws on older persons. He stressed the 

importance of “protecting the human rights of our senior citizens and 

advocating their right to spend the remaining of their lives in dignity.” 
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Shawn Tenbrink 

 

US Embassy representative and MEPI Coordinator Shawn Tenbrink said 

that “this project is moving and important”. “It is a great achievement and 

gives hope that the elderly will be protected legally in Lebanon.” He 

noted that the project ” laid the ground work for change to come in the 

future ” in this area, praising the “pioneering effort” of IDRAAC to 

“review laws on the elderly, propose updated laws, and raise awareness 

and focus attention on the need to protect the elderly which is a great 

achievement and gives hope that the elderly will be protected legally in 

Lebanon”. Recalling that the elderly rights movement started in 1930s in 

the United States, he noted that updated and improved laws and programs 

are put in place to support the ever growing elderly population in the U.S 

year after year. 

 

George Karam 

 

The President of the Alzheimer’s Association Lebanon and senior 

member of IDRAAC, Dr. George Karam explained the details of the 

project to preserve the rights of the elderly in Lebanon, in all its 

components. He explained that it was launched from the experience of 

IDRAAC with the elderly and especially from cases of abuse of people 

with diminished mental capacity. G.Karam noted that a participatory 

approach was adopted in the implementation of the project, with several 

focus groups with stakeholders to identify the challenges and gaps faced 

by older people. 

 

The draft a law “allows the elderly or a person with symptoms that are 

caused by aging to have protection and precautionary measures before 

their health deteriorates and affects their mental capacity”. This new law 

suggests a “protective measure which allows older persons to designate a 

person of trust before they lose their mental capacity to carry out pre-

determined actions on their behalf”. 

 

    Karam pointed out that IDRAAC organized a “series of workshops to 

introduce the law and seek the support of relevant governmental partners 

as part of its advocacy and lobbying efforts”. 

 

Nayla Geagea 

 

Attorney Nayla Geagea, legal advisor to the project, noted that “there is a 

legislative gap on measures that guarantee the independence of the 

elderly in the conduct of their affairs and their freedom of choice 
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especially once they have decreased mental capacity.” She explained that 

“the only measure in Lebanese law is the guardianship system to prevent 

the elderly from carrying out any work of a legal nature in the event it is 

proved that their mental capacity is deficient or non-existent.” Geagea 

said that “legislation in Lebanon lacks a framework that regulates the 

period that can precede this stage.” 

 

Geagea explained that the draft law presented by IDRAAC aims to 

“designate a person of trust before they lose their mental capacity to carry 

out pre-determined actions on their behalf ” She stressed that “the 

framing of this measure in a special legal text allows the protection of the 

elderly from any form of exploitation while ensuring the respect of their 

will.” Geagea pointed out that “the contractual nature and voluntary 

procedure, gives less restrictions than the guardianship system in place 

today.” 

http://executive-bulletin.com/other/as-part-of-a-project-funded-by-the-

middle-east-partnership-initiative-mepi-in-lebanon-idraac-proposes-a-

draft-law-to-protect-older-persons-from-discrimination-and-neglect 

  

http://executive-bulletin.com/other/as-part-of-a-project-funded-by-the-middle-east-partnership-initiative-mepi-in-lebanon-idraac-proposes-a-draft-law-to-protect-older-persons-from-discrimination-and-neglect
http://executive-bulletin.com/other/as-part-of-a-project-funded-by-the-middle-east-partnership-initiative-mepi-in-lebanon-idraac-proposes-a-draft-law-to-protect-older-persons-from-discrimination-and-neglect
http://executive-bulletin.com/other/as-part-of-a-project-funded-by-the-middle-east-partnership-initiative-mepi-in-lebanon-idraac-proposes-a-draft-law-to-protect-older-persons-from-discrimination-and-neglect
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“IDRAAC” proposes a draft law to 

protect older persons from 

discrimination and neglect 

 
The Institute for Development Research Advocacy and Applied Care 

(IDRAAC) announced on Monday that it prepared a draft law to protect 

the elderly in Lebanon from discrimination and neglect. The proposed 

draft law allows the elderly or a person with symptoms that are caused by 

aging to have protection and precautionary measures before their health 

deteriorates and affects their mental capacity. 

 

The law introduces a mechanism that allows the person to “delegate a 

person of trust to act and take decisions on his or her behalf” and aims to 

“create a legal framework for this measure”. 
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In a press conference held at the University of Balamand/St Georges 

Hospital University Medical Center, Ashrafieh IDRAAC explained that 

the law was drafted in the light of a comprehensive legal review of the 

laws relating to the elderly in Lebanon, as part of the project: “Towards 

the Human Rights Protection of a Vulnerable Population: The Elderly of 

Lebanon” funded by the Middle East Partnership Initiative (MEPI) in 

Lebanon. 

 

The proposed draft law allows the elderly or a person with symptoms that 

are caused by aging to have protection and precautionary measures before 

their health deteriorates and affects their mental capacity. 

 

In light of IDRAAC’s mission, this will allow the protection of the 

elderly who suffer from psychological or neurological conditions (such as 

the first stages of Alzheimer’s disease or delirium, strokes and others), as 

these mechanisms constitute an opportunity for the protection of the 

elderly from abuse which might happen as a result of their health status 

and guarantees their freedom of choice and expression after they have 

partial or full mental capacity loss. 

 

Additionally, the project aims to raise awareness about elderly rights 

through launching a national awareness campaign targeting the Lebanese 

population. 

 

Elie Karam 

 

Dr. Karam thanked Middle East Partnership Initiative (MEPI) and the US 

Embassy in Lebanon for supporting this project, which he described as 

“important and pioneering.” He recalled that several American scientific 

institutions have supported the efforts of IDRAAC since its inception 

more than 30 years ago. He pointed out that IDRAAC has doubled its 

efforts in recent years to “provide better psychological health for the 

elderly”, referring to the “Elderly Empowerment Project”, which was 

implemented with the municipality of Byblos with the support of the 

European Union. The current project, supported by MEPI, “started in 

October 2016 and has reached its final stages,” he said, announcing that 

the Ministry of Social Affairs will study this initiative in detail soon. He 

stressed that “the rights of older people are sacred,” and said: “we owe 

this part of our society to be protected against the various difficulties that 

accompany aging.” Karam thanked St. Georges Hospital University 

Medical Center and the Department of Medical Affairs as well as the 
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University of Balamand, for providing the perfect platform for IDRAAC 

to carry out this project. 

 

Alexandre Nehme 

 

The medical director of St. Georges Hospital University Medical Center, 

Dr. Alexander Nehme, considered that protecting the rights of older 

persons is “a very important issue”. He noted that the hospital includes its 

elderly patients with the palliative care program, aiming to “improve their 

quality of life and relieve them from pain, symptoms and stress.” He 

noted that this project provides “proactive care for the elderly population, 

holistically preserving their physical and psychosocial health while 

alerting the society to the significance of the said matter.” He commended 

the efforts of IDRAAC to improve laws on older persons. He stressed the 

importance of “protecting the human rights of our senior citizens and 

advocating their right to spend the remaining of their lives in dignity.” 

 

Shawn Tenbrink 

 

US Embassy representative and MEPI Coordinator Shawn Tenbrink said 

that “this project is moving and important”. “It is a great achievement and 

gives hope that the elderly will be protected legally in Lebanon.” He 

noted that the project ” laid the ground work for change to come in the 

future ” in this area, praising the “pioneering effort” of IDRAAC to 

“review laws on the elderly, propose updated laws, and raise awareness 

and focus attention on the need to protect the elderly which is a great 

achievement and gives hope that the elderly will be protected legally in 

Lebanon”.  Recalling that the elderly rights movement started in 1930s in 

the United States, he noted that updated and improved laws and programs 

are put in place to support the ever growing elderly population in the U.S 

year after year. 

 

George Karam 

 

The President of the Alzheimer’s Association Lebanon and senior 

member of IDRAAC, Dr. George Karam explained the details of the 

project to preserve the rights of the elderly in Lebanon, in all its 

components. He explained that it was launched from the experience of 

IDRAAC with the elderly and especially from cases of abuse of people 

with diminished mental capacity. G.Karam noted that a participatory 

approach was adopted in the implementation of the project, with several 

focus groups with stakeholders to identify the challenges and gaps faced 

by older people. 
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The draft a law “allows the elderly or a person with symptoms that are 

caused by aging to have protection and precautionary measures before 

their health deteriorates and affects their mental capacity”. This new law 

suggests a “protective measure which allows older persons to designate a 

person of trust before they lose their mental capacity to carry out pre-

determined actions on their behalf”. 

 

G. Karam pointed out that IDRAAC organized a “series of workshops to 

introduce the law and seek the support of relevant governmental partners 

as part of its advocacy and lobbying efforts”. 

 

Nayla Geagea 

 

Attorney Nayla Geagea, legal advisor to the project, noted that “there is a 

legislative gap on measures that guarantee the independence of the 

elderly in the conduct of their affairs and their freedom of choice 

especially once they have decreased mental capacity.” She explained that 

“the only measure in Lebanese law is the guardianship system to prevent 

the elderly from carrying out any work of a legal nature in the event it is 

proved that their mental capacity is deficient or non-existent.” Geagea 

said that “legislation in Lebanon lacks a framework that regulates the 

period that can precede this stage.” 

 

Geagea explained that the draft law presented by IDRAAC aims to 

“designate a person of trust before they lose their mental capacity to carry 

out pre-determined actions on their behalf ” She stressed that “the 

framing of this measure in a special legal text allows the protection of the 

elderly from any form of exploitation while ensuring the respect of their 

will.” Geagea pointed out that “the contractual nature and voluntary 

procedure, gives less restrictions than the guardianship system in place 

today.” 

http://web-release.info/idraac-proposes-draft-law-protect-older-persons-

discrimination-neglect/ 

  

http://web-release.info/idraac-proposes-draft-law-protect-older-persons-discrimination-neglect/
http://web-release.info/idraac-proposes-draft-law-protect-older-persons-discrimination-neglect/
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As part of a project funded by the Middle East 

Partnership Initiative (MEPI) in Lebanon 

“IDRAAC” proposes a draft law to protect 

older persons from discrimination and neglect 

  
The Institute for Development Research Advocacy and Applied Care 

(IDRAAC) announced on Monday that it prepared a draft law to protect 

the elderly in Lebanon from discrimination and neglect. The proposed 

draft law allows the elderly or a person with symptoms that are caused by 

aging to have protection and precautionary measures before their health 

deteriorates and affects their mental capacity. 

 

The law introduces a mechanism that allows the person to “delegate a 

person of trust to act and take decisions on his or her behalf” and aims to 

“create a legal framework for this measure”. 

 

In a press conference held at the University of Balamand/St Georges 

Hospital University Medical Center, Ashrafieh IDRAAC explained that 

the law was drafted in the light of a comprehensive legal review of the 

laws relating to the elderly in Lebanon, as part of the project: “Towards 

the Human Rights Protection of a Vulnerable Population: The Elderly of 

Lebanon” funded by the Middle East Partnership Initiative (MEPI) in 

Lebanon. 

 

The proposed draft law allows the elderly or a person with symptoms that 

are caused by aging to have protection and precautionary measures before 

their health deteriorates and affects their mental capacity. 

 

In light of IDRAAC’s mission, this will allow the protection of the 

elderly who suffer from psychological or neurological conditions (such as 

the first stages of Alzheimer’s disease or delirium, strokes and others), as 

these mechanisms constitute an opportunity for the protection of the 

elderly from abuse which might happen as a result of their health status 
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and guarantees their freedom of choice and expression after they have 

partial or full mental capacity loss. 

 

Additionally, the project aims to raise awareness about elderly rights 

through launching a national awareness campaign targeting the Lebanese 

population. 

 

Elie Karam 

 

Dr. Karam thanked Middle East Partnership Initiative (MEPI) and the US 

Embassy in Lebanon for supporting this project, which he described as 

“important and pioneering.” He recalled that several American scientific 

institutions have supported the efforts of IDRAAC since its inception 

more than 30 years ago. He pointed out that IDRAAC has doubled its 

efforts in recent years to “provide better psychological health for the 

elderly”, referring to the “Elderly Empowerment Project”, which was 

implemented with the municipality of Byblos with the support of the 

European Union. The current project, supported by MEPI, “started in 

October 2016 and has reached its final stages,” he said, announcing that 

the Ministry of Social Affairs will study this initiative in detail soon. He 

stressed that “the rights of older people are sacred,” and said: “we owe 

this part of our society to be protected against the various difficulties that 

accompany aging.” Karam thanked St. Georges Hospital University 

Medical Center and the Department of Medical Affairs as well as the 

University of Balamand, for providing the perfect platform for IDRAAC 

to carry out this project. 

 

Alexandre Nehme 

 

The medical director of St. Georges Hospital University Medical Center, 

Dr. Alexander Nehme, considered that protecting the rights of older 

persons is “a very important issue”. He noted that the hospital includes its 

elderly patients with the palliative care program, aiming to “improve their 

quality of life and relieve them from pain, symptoms and stress.” He 

noted that this project provides “proactive care for the elderly population, 

holistically preserving their physical and psychosocial health while 

alerting the society to the significance of the said matter.” He commended 

the efforts of IDRAAC to improve laws on older persons. He stressed the 

importance of “protecting the human rights of our senior citizens and 

advocating their right to spend the remaining of their lives in dignity.” 

 

Shawn Tenbrink 
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US Embassy representative and MEPI Coordinator Shawn Tenbrink said 

that “this project is moving and important”. “It is a great achievement and 

gives hope that the elderly will be protected legally in Lebanon.” He 

noted that the project ” laid the ground work for change to come in the 

future ” in this area, praising the “pioneering effort” of IDRAAC to 

“review laws on the elderly, propose updated laws, and raise awareness 

and focus attention on the need to protect the elderly which is a great 

achievement and gives hope that the elderly will be protected legally in 

Lebanon”.  Recalling that the elderly rights movement started in 1930s in 

the United States, he noted that updated and improved laws and programs 

are put in place to support the ever growing elderly population in the U.S 

year after year. 

 

George Karam 

 

The President of the Alzheimer’s Association Lebanon and senior 

member of IDRAAC, Dr. George Karam explained the details of the 

project to preserve the rights of the elderly in Lebanon, in all its 

components. He explained that it was launched from the experience of 

IDRAAC with the elderly and especially from cases of abuse of people 

with diminished mental capacity. G.Karam noted that a participatory 

approach was adopted in the implementation of the project, with several 

focus groups with stakeholders to identify the challenges and gaps faced 

by older people. 

 

The draft a law “allows the elderly or a person with symptoms that are 

caused by aging to have protection and precautionary measures before 

their health deteriorates and affects their mental capacity”. This new law 

suggests a “protective measure which allows older persons to designate a 

person of trust before they lose their mental capacity to carry out pre-

determined actions on their behalf”. 

 

G. Karam pointed out that IDRAAC organized a “series of workshops to 

introduce the law and seek the support of relevant governmental partners 

as part of its advocacy and lobbying efforts”. 

 

Nayla Geagea 

 

Attorney Nayla Geagea, legal advisor to the project, noted that “there is a 

legislative gap on measures that guarantee the independence of the 

elderly in the conduct of their affairs and their freedom of choice 

especially once they have decreased mental capacity.” She explained that 

“the only measure in Lebanese law is the guardianship system to prevent 
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the elderly from carrying out any work of a legal nature in the event it is 

proved that their mental capacity is deficient or non-existent.” Geagea 

said that “legislation in Lebanon lacks a framework that regulates the 

period that can precede this stage.” 

 

Geagea explained that the draft law presented by IDRAAC aims to 

“designate a person of trust before they lose their mental capacity to carry 

out pre-determined actions on their behalf ” She stressed that “the 

framing of this measure in a special legal text allows the protection of the 

elderly from any form of exploitation while ensuring the respect of their 

will.” Geagea pointed out that “the contractual nature and voluntary 

procedure, gives less restrictions than the guardianship system in place 

today.” 

http://www.prwebme.com/2017/12/19/as-part-of-a-project-funded-by-

the-middle-east-partnership-initiative-mepi-in-lebanon-idraac-proposes-a-

draft-law-to-protect-older-persons-from-discrimination-and-neglect/ 

 

http://www.prwebme.com/2017/12/19/as-part-of-a-project-funded-by-the-middle-east-partnership-initiative-mepi-in-lebanon-idraac-proposes-a-draft-law-to-protect-older-persons-from-discrimination-and-neglect/
http://www.prwebme.com/2017/12/19/as-part-of-a-project-funded-by-the-middle-east-partnership-initiative-mepi-in-lebanon-idraac-proposes-a-draft-law-to-protect-older-persons-from-discrimination-and-neglect/
http://www.prwebme.com/2017/12/19/as-part-of-a-project-funded-by-the-middle-east-partnership-initiative-mepi-in-lebanon-idraac-proposes-a-draft-law-to-protect-older-persons-from-discrimination-and-neglect/

