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 مقدمةاألولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلبكارُالسنُفيُلبنانُُُُ

 مقدمة

ُالخلفية

أطول من أي وقت مضى حياة يعيش الناس اليوم 
انخفاض  تمثلت فينتيجة لمكتسبات التنمية التي 
وارتفاع متوسط العمر  ،معدالت الخصوبة والوفيات

ار الديمغرافي للقرن وهو ما يعرف باالنتص المتوقع
التصورات النمطية السلبية تعتبر  ما زالتولكن  ،العشرين

                                                      الشيخوخة عبئا  اقتصاديا  واجتماعيا ، مع أنها قد تشك ل 
وسيلة للنمو إذا استثمر في حماية كبار السن وتمكينهم 

 . لالستفادة من خبراتهم ومساهماتهم في المجتمع

همية التركيز على ألالمجتمع الدولي تزايد إدراك 
 المواثيق الدوليةمن             فتبنى عددا   ،حقوق كبار السن

 ،(1982)عمل فيينا الدولية  خطةوأبرزها  لحمايتها،
 ،(1991)بادئ األمم المتحدة المتعلقة بكبار السن مو
 والتنمية للسكان الدولي المؤتمر عمل برنامجو
 للشيخوخة الدولية مدريد عمل خطةو ،(1994)
 2030اءت خطة التنمية المستدامة لعام وج .(2002)

قضايا اللتعكس الوعي الدولي بالترابط الوثيق بين 
 لفئاتل ال سيماو، االنسان حقوقوالتكفل ب يةالسكان

، السن كبار مثلللمخاطر  عرضة األكثراالجتماعية 
الظروف فكشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. 

االجتماعية واالقتصادية الصعبة التي يعاني منها 
أكثر عرضة للفقر واإلهمال  تجعلهمغالبية كبار السن 

 ومنعتهم،على رفاههم  ؤثرما ي والمرض واالنعزال،
ة حماي لذلك يجبهدد قدرتهم على العيش بكرامة. يو

 التنمية أهدافوتمكينهم لتحقيق  كبار السن
 والصحة بالفقر المتعلقة كتل ال سيماو، المستدامة

 المستدامة والمدن الالئق والعمل االقتصادي والنمو
 . المساواة وتحقيق

في لبنان، كبيرة يكتسب موضوع كبار السن أهمية 
                 تقاال  ديمغرافيا  نالعربية التي تشهد االبلدان هو من ف

نتائج المسح الوطني تظهر                      سريعا  نحو الشيخوخة.
           ا  ملحوظا  عاارتف 2012لألحوال المعيشية لألسر لعام 

سنة،  65 الذين تتجاوز أعمارهمعدد كبار السن  في
من مجموع في المائة  11.9إلى نسبتهم  توصلف

في  14تتجاوز يتوقع أن ، والمقيمين في لبنانالسكان 
ر في االتجاه 20351عام  بحلولالمائة                               . يعود هذا التغي 

حسن   في                                      الديمغرافي إلى عدة أسباب منها الت 
معدالت  انخفاضالخدمات الصحية الذي أدى الى 

الوفيات، مقابل تدني معدالت الخصوبة وبالتالي 
إلى عامل الهجرة  باإلضافةنسب الوالدات،  انخفاض

ر ولاللبناني. وتأثيره على المجتمع              هذا التغي 
افي آثار سياسية واجتماعية وطبية الديمغر

 . هامةواقتصادية 

ورغم الجهود المبذولة من أجل تحسين نوعية حياة 
كبار السن في لبنان، إال أن اوضاعهم االقتصادية 

واالجتماعية ما زالت صعبة، ما يتطلب تدخالت سريعة 
                                                 تشمل اعتماد ن ظم شاملة وعابرة للقطاعات ترتكز على 

، وتتصدى كبار السنفئات  بتنوعتقر                    ن هج دورة الحياة، و
، وتسهم في تخفيف العبء المساواة عدمألوجه 

االقتصادي واالجتماعي عنهم وعن أسرهم، وتساعد 
على تعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، وتوفر التمويل 

 الالزم لتنفيذ السياسات والبرامج.
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في هذا السياق، وفي إطار تحقيق أهداف التنمية 
الملحة إلى تأمين نوعية  الحاجةظل  وفي ،المستدامة

حياة جيدة ودمج مجتمعي حقيقي لكبار السن، 
                                                 واتساقا  مع رؤية وزارة الشؤون االجتماعية وسياستها 
الهادفة إلى دمج القضايا السكانية، ال سيما المتعلقة 

وسياسات  إستراتيجيات                        بالفئات األكثر ضعفا ، في 
در هذه الدراسة المستدامة، تص اإلجتماعيةالتنمية 
من الوزارة بالشراكة مع  اللجنة االقتصادية  بمبادرة

في إطار مشروع  �اإلسكوا�واالجتماعية لغربي آسيا 
تعزيز القدرات الوطنية لتطوير سياسات سكانية �

، �متكاملة ومستدامة وشاملة في المنطقة العربية
 شؤون لرعاية الدائمة الوطنية الهيئةمع  بالتعاونو

 . لبنان في المسنين

تقديم لمحة عن الواقع  لىإ الدراسة هذه تهدف
االجتماعي واالقتصادي لكبار السن في لبنان، 

اإلطار القانوني الدولي والوطني واإلطار  استعراضو
أولوياتهم  المؤسسي المعني بشؤونهم، ودراسة

بل تخفيف                                             االجتماعية واالقتصادية، والبحث في س 
ة عنهم، وتمكينهم من العيش األعباء المالية واالجتماعي

بكرامة. وتقدم الدراسة مجموعة من التوصيات العملية 
التي يمكن أن توجه الجهود الحكومية في وضع 

السياسات والبرامج التي ترتكز على المقاربة الحقوقية 
                                           لكبار السن وتعتمد على ن هج دورة الحياة.   

ُالدراسةُمنهجية

 تعريف "كبار السن"�

 المصطلحات المستخدمة في النصوصتختلف 
، �كبار السن�للداللة على كبار السن، وتشمل: 

، �فئة العمر الثالثة�، و�           األكبر سنا  �، و�المسنين�و
للداللة على  �فئة العمر الرابعة�و� �الشيخوخة�و

. ولكن �      عاما   80 عناألشخاص الذين يزيد عمرهم 
مم                                            المصطلح المعتمد غالبا  في الجمعية العامة لأل

المعنية بالحقوق االقتصادية المتحدة واللجنة 
مد  والذي واالجتماعية والثقافية، هذه  في       اعت 

. تشير هذه المصطلحات، �كبار السن� هوالدراسة، 
                                         وفقا  لإلدارات اإلحصائية لألمم المتحدة، إلى 

       علما  سنة فأكثر،  60األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 
 .2سنة 65                              أن سن التقاعد األكثر شيوعا  هو

يشتمل  السن بكبار خاص قانونال يوجد في لبنان 
ها لحقوق تحديد أواالجتماعية  الفئة لهذه تعريفعلى 

 تستمدبل  لها،المستحقة  الحكومية لخدماتلو
 المعتمدة واألنظمة القوانين منبهم  المتعلقة األحكام

سن التقاعد في  ويختلف. مختلفة ميادين في
التقاعد في  سنمختلف قطاعات العمل في لبنان ف

 من 68 كما تنص المادة       عاما   64القطاع العام هو 
 نظام� 112/1959المرسوم االشتراعي رقم 

 اإلدارية األسالكويتفاوت بين  �الموظفين
 سن. ويتراوح والدبلوماسية والقضائية والعسكرية
 استحقاق سن أو�القطاع الخاص  فيالتقاعد 
 64و 55الحاالت بين  بحسب �الخدمة نهاية تعويض

. وتعرف إدارة اإلحصاء المركزي في لبنان كبار 3      عاما  
سنة أو أكثر من العمر،  65السن بأنهم البالغون 

وتستند معظم الدراسات واألدبيات حول كبار السن 
 في لبنان على هذا التعريف.

جزين أو                                       ويجدر أيضا  التمييز بين كبار السن العا
ويمكن حصر  محدودي الحركة وكبار السن المستقلين،

سنة فأكثر، أي  80فئة كبار السن العاجزين بالبالغين 
                                                    بفئة العمر الرابعة، إال أنه من الضروري أيضا  التمييز 
بين العمر الفيزيولوجي لكبير السن وعمره الوظيفي، 

سنة  80حيث يتمتع الكثير من كبار السن البالغين 
بشيخوخة نشطة، والعكس صحيح، فلدى  فأكثر

الكثير من كبار السن في فئة العمر الثالثة أمراض أو 
 اعتالالت وظيفية تحول دون استقالليتهم.

ف هذه الدراسة فئة كبار السن                                                    بناء  على ما سبق، تعر 
 في لبنان كما يلي:
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في ما يتعلق بحقوق كبار السن والتوصيات العامة ��
سنة  60حول إتاحتها، تشمل هذه الفئة البالغين 

                               فأكثر، وفقا  للمعايير الدولية؛

وفي ما يتعلق باإلحصاءات والمؤشرات ��
االقتصادية واالجتماعية حول كبار السن في 

                  سنة فأكثر، بناء   65لبنان، تشمل هذه الفئة البالغين 
 دارة اإلحصاء المركزي؛لى تعريف إع

ز بين كبار ��                                            وفي ما يتعلق بالتوصيات، فهي تمي 
السن العاجزين والمستقلين، مع التأكيد على 
ضرورة إجراء دراسة ميدانية شاملة من أجل 

                                          تحديد نسبة كل  من هاتين الفئتين، وخصائصها 
 الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية والصحية.

 البحث يةنهجالمعلومات وم مصادر�

، وتشمل النوعي التحليل على الدراسة هذه ترتكز
منهجية البحث الدراسة المكتبية والبحث الميداني. 

المكتبية المعطيات المطلوبة بشأن  دراسةوفرت ال
لقضايا كبار  الراعي والمحليالدولي  القانوني اإلطار

باإلضافة إلى  المالي، الشق فيالسن في لبنان، ال سيما 
التوجهات االكاديمية والدولية والسياسات  أبرز

االجتماعية والمالية المتصلة بحقوق كبار السن. كما 
ع ت  م   والقانونية واالقتصادية الديمغرافية المعطيات        ج 
 تحليل                             من الدراسة المكتبية، ا جري          وانطالقا  . المتوفرة
لتوضيح  الديمغرافية اإلحصائية للبيانات نوعي

 .لبنان فيلكبار السن  ةوالجغرافي ةاالجتماعي الخصائص

قة  مقابلة 20وتألف البحث الميداني من   تناولت       معم 
لخدمات االمعيشية لكبار السن في لبنان، و األوضاع
 تطوير ومجاالت بل    وس  الحكومية المتوفرة،  والبرامج
. عنهم المالية األعباء وتخفيفوالمنافع،  الخدمات
 عن ممثلينت مع مقابال السياق هذا فيوأجريت 
وممثلين عن القطاع الخاص  المعنيةالرسمية  اإلدارات
 والمالية االقتصادالصحة وو القانون في وخبراء
 .�بالمقابالت: قائمة األول مرفقال� العامة

                                            ونظمت سبع مجموعات نقاش  مركز شارك فيها كبار 
في السن من فئات اجتماعية واقتصادية مختلفة، 

على ست مناطق لبنانية                          وتوزع المشاركون جغرافيا  
المرفق الثاني: قائمة بالمشاركين في �مختلفة 

. بعد إتمام المسودة األولى لهذا �مجموعات النقاش
قدت ورشة عمل بتاريخ  يونيو �حزيران 21                               التقرير، ع 

نحو إصالح السياسات المتعلقة بكبار �بعنوان  2018
عرضت ونوقشت خاللها نتائج الدراسة                            السن است 

شارك في ورشة . وياسات المنبثقة عنهاوملخص الس
العمل ممثلون عن عدد من الوزارات والمؤسسات 

العامة المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع 
الخاص والمنظمات الدولية واإلقليمية، وعدد من 
ثت الدراسة بناء  على مالحظات  د                                            الخبراء. وح 

 وتوصيات المشاركين.

ُطارُالمفاهيمياإل

لدراسة من مقاربة حقوقية لقضايا كبار انطلقت ا
السن، تستند إلى الحقوق المنصوص عليها في 
ظم                                             المواثيق الدولية، والتي كرسها الدستور والن  

القانونية في لبنان، فحددت المحاور االجتماعية 
واالقتصادية ذات األولوية لكبار السن لتشمل ثالثة 

والنظام  أبعاد: اإلطارالقانوني، والنظام االجتماعي،
 .�1الشكل �االقتصادي والمالي. 

 القانوني اإلطار�

ف حقوق كبار السن من  ياإلطار القانون                                 هو الذي يعر 
ل بس   بل تفعيلها من جهة أخرى. لذلك تركز                  جهة، ويتكف 

 هذه الدراسة على الجوانب القانونية التالية: 

 المكرسةدولية والحقوق المستقاة من المعاهدات ال��
الحق بمستوى  ال سيمافي الدستور اللبناني، و

الحق بالرعاية الصحية والضمان ومعيشي الئق، 
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حق و، ةالحق بالرعاية المنزليواالجتماعي، 
جتماعية واالقتصادية المشاركة في الحياة اال

 والثقافية؛
والخدمات  الحمايةظم                    اإلطار القانوني لن  ��

 رة لكبار السن ة المتوفاالجتماعية والصحي
 في لبنان؛

 القوانين الضريبية في لبنان.��

 االجتماعي ظامنال�

شبكة من العالقات النمطية النظام االجتماعي هو 
                                األفراد والمؤسسات في كل  متماسك،  التي توحد بين

وتتمثل هذه العالقات في حقوق اجتماعية تترجم 
إلى سياسات وبرامج للتكفل بتأمينها والحفاظ عليها. 

تركز هذه الدراسة على خصائص وواقع كبار السن 
في لبنان، وتنظر في مدى مالءمة السياسات 

 االجتماعية المعتمدة. 

 والمالي االقتصاديالنظام �

يؤطر النظام االقتصادي والمالي توزيع الموارد 
االقتصادية بين أفراد المجتمع. وتضمن السياسات 
االقتصادية والمالية المعتمدة الحقوق االقتصادية 
لألفراد. تتناول هذه الدراسة أثر بعض السياسات 

االقتصادية والمالية على واقع كبار السن، ال سيما من 
الي، إضافة إلى أثر النظام ناحية التقاعد واألمن الم

 الضريبي على كبار السن في لبنان. 

يوفر التحليل النوعي الذي تعتمده هذه الدراسة قراءة 
لتداخل األبعاد الثالثة وتأثيرها على الواقع االجتماعي 

واالقتصادي لكبار السن في لبنان لتبين اإليجابيات 
                                          وأوجه القصور ومجاالت اإلصالح، وتطرح عددا  من 

الرامية إلى تحسين أوضاع كبار السن لتوصيات ا
 والتكفل بحقوقهم واستقالليتهم وتمكينهم من 

 العيش بكرامة.

 السن كبار حقوق لتفعيل األساسية الركائز .1الشكل 

 

ُالدراسةُمضمون

 الخصائصاألول من الدراسة  الفصليستعرض 
. ويقدم لبنان في السن لكبارواالقتصادية  االجتماعية

لمحة عن اإلطار القانوني الدولي الذي  الثاني الفصل
كبار السن. ويركز الفصل الثالث على  حقوقيكرس 
األولويات االجتماعية واالقتصادية لكبار  دراسة

 السن في لبنان وذلك ضمن المحاور التالية: 
الضمان الصحي  (2)؛ التقاعدالضمان االجتماعي و (1)

 ؛ والنقل السكن (3)وخدمات الصحة والرعاية؛ 
 واالجتماعية االقتصادية الحياة في المشاركة (4)

 واإلدارة االستراتيجي التخطيط (5)؛ والثقافية
. وعند نهاية كل محور، طرح السن لكبار الصديقة

عدد من التوصيات بغية توجيه صناع القرار نحو 
ن حقوق كبار السن في تطوير سياسات وبرامج تؤم

لبنان. ويبحث الفصل الرابع في النظام الضريبي في 
 مجاالتلبنان وتأثيره على كبار السن، وتناول 

تخفيف األعباء المالية عن كبار السن في لبنان عبر 
 عدد من اإلصالحات الضريبية.

تفعيل حقوق
كبار السن

ي النظام االقتصاد
والمالي

النظام االجتماعي

اإلطار 
القانوني



الخصائص االجتماعية لكبار السن 1.
في لبنان
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 الخصائصُاالجتماعيةُلكبارُالسناألولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلبكارُالسنُفيُلبنانُُُُ

 الخصائص االجتماعية لكبار السن في لبنان .1

 لكبار الديمغرافيةينظر هذا الفصل في أهم الخصائص 
 ،من حيث العدد والتوزع الجغرافي لبنان في السن

                                     اإلحصائية المتعل قة بالمستوى المعيشي،  المؤشراتو
وبنود اإلنفاق، والمستوى التعليمي، والواقع الصحي. 

االستعانة بالبيانات اإلحصائية من خالل وذلك 
 المتوفرة في هذه المجاالت.

ُالسنُكبارُعدد:ُالعامةُالخصائصُُ.ألف
ُالجغرافيُوتوزعهم

ة شهد لبنان زيادة ملحوظة في عدد كبار السن البالغ
معدالت الوفيات  انخفاض بعد ،سنة فأكثر 65أعمارهم 

إلى  1970في المائة عام  9.1في هذه الفئة العمرية من 
زيادة متوسط العمر و ،2004في المائة عام  7.1

. 2004سنة في  74إلى  1970سنة في  66المتوقع من 
                                                كما شهد لبنان تدنيا  ملحوظا في معدالت الخصوبة من 

في المائة في  1.9إلى  1970في المائة في عام  4.6
                     ا  في معدالت الوالدات.انخفاض، وبالتالي 2004عام 

                                         وفقا  للمسح الوطني لألحوال المعيشية لألسر 
ل كبار السن، أي السكان البالغة       ، شك  20124في عام 
 في المائة  11.9سنة فأكثر، نسبة  65أعمارهم 

يتوزعون �بنان من إجمالي السكان المقيمين في ل
 في المائة  49.2في المائة من الذكور و 50.8بين 

. والنسبة األكبر لكبار السن هي في الفئة �من اإلناث
  65التي تشكل حوالي  سنة 74و 65العمرية بين 
. لبنان في السن كبار عدد مجمل منفي المائة 

 .�1الجدول �

المناطق الريفية  أن 2009من إحصاءات العام  ويتبين
في  7-4�كبار السن  منالنسبة األدنى  تسجلالنائية 

الهرمل وعكار والمنية والمائة في الجنوب وبعلبك 
 12، بينما تسجل بيروت النسبة األعلى بمعدل �الضنية

 .�2الجدول �في المائة. 

 2009 العمرية،الفئة  حسب السن كبار نسبة  .1الجدول 

 العمريةالفئة 

 كبارمن إجمالي عدد  النسبة

 سنة فأكثر( 65) السن

65-74 65 

75-79 16 

 19 فأكثر 80

 100 المجموع

على بيانات إدارة اإلحصاء المركزي، المسح               المؤلف بناء   حسابات المصدر:
 .2009عام لالعنقودي 

 لبنان فيسنة فأكثر(  65) السن كبار نسب  .2الجدول 

 2009 المنطقة، بحسب

 السن لكبار المئوية النسبة المنطقة

 12.5 بيروت محافظة

 6.4 بيروت ضواحي

 9.9 لبنان جبل باقي

 5.8 الضنية منيةالو عكار

 9.3 الشمالي لبنان أقضية باقي

 4.2 والهرمل بعلبك

 8.9 البقاع أقضية باقي

 5.2 الجنوبي لبنان محافظة

 10.6 النبطية محافظة

 .2009عام لإدارة اإلحصاء المركزي، المسح العنقودي  المصدر:
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جتماعيُالالواقعُاالقتصاديُواُُ.باء
ُلكبارُالسنُفيُلبنان

 الفقر�

 بمستوى المتعلقة الدقيقة البيانات في النقصفي ظل 
 إحصاءاتاستخدمت  لبنان، في الدخل وتوزيع الفقر
 منفي المائة  30أن حوالي  أظهرت التي 2012العام 

       أيضا   ينسحب مما ،5الفقر خط تحت يعيشون السكان
. وتجدر اإلشارة إلى أن كبار السن أكثر السن كبار على

                                                عرضة لمخاطر وتبعات الفقر نظرا  لضعف قدرة العديد 
 منهم على العمل وتأمين الدخل الالئق، وارتفاع 

 ما ينفقونه على الرعاية الصحية. 

 االقتصادي النشاط�

 6في المائة 18 لبنان فيملين نسبة كبار السن العا تبلغ
 .7سنة 69-65وأغلبهم من الذكور في الفئة العمرية 

 االقتصادي النشاط مستوى يتدنى الحال وبطبيعة
 الخامسة بعد خاصة، العمر تقدم مع         تدريجيا  
بلغت نسبة  ،2007إلحصاءات العام          . وفقا  والسبعين

في الفئة  في المائة 44.7المسنين الذكور العاملين 
في الفئة  في المائة 24.4سنة، مقابل  69-65العمرية 
في الفئة  في المائة 22.3سنة، و 74-70العمرية 
  في المائة 4.3سنة، لتنخفض إلى  79-75العمرية 

إلناث، ل بالنسبةسنة فأكثر. أما  80في الفئة العمرية 
  في المائة 3.2النسبة األعلى للواتي يعملن  فبلغت

 متدنية نسبة وهي ،سنة 69و 65العمرية في الفئة 
  نفس من ينلالعام الذكور نسبة مع مقارنة      جدا  
 .العمرية الفئة

 : عليهماالتركيز  يجدر ظاهرتينهذه األرقام الى  وتشير

ا اأولاا ا بين الذكور في الفئة  االقتصادي النشاط نسبة:اا
من بين األعلى في  هيسنة  69-65العمرية 
يدل على غياب شبكات الحماية  حيث ،8العالم

 االجتماعية بالنسبة لكبار السن، 
 ؛التقاعد سن بعد العمل إلى يدفعهمما 

ا اثانيااا ا ا ا المتدنية بين  االقتصادي النشاط ةتشير نسب :ا
 فيفي السن إلى ضعف وضعهن  المتقدماتالنساء 
 االقتصادي النشاط غياب ففي. العمرية الفئة هذه

 فيتجد المرأة نفسها  ،     معا   االجتماعية والحماية
 أو زوجها منإلى إعالة  الحاالت بحاجة أغلب
ل،حال  في      ضعفا   وضعها ويزداد. عائلتها وال          الترم 

 سيما وأن نسبته عالية بين كبار السن.

 إلنفاقلالتوزيع النسبي �

المهم االطالع على نفقات كبار السن وكيفية  من
موضوعية  نظرة الى التوصل أجل منتوزيعها 

 بكبار خاصة إحصاءات غياب وفيالحتياجاتهم. 
 المركزي اإلحصاء إدارة بياناتاستخدمت  السن،

 السنوي األسرة إلنفاق النسبي بالتوزيع المتعلقة
الجدول �وبمتوسط إنفاق األسرة السنوي  �3الجدول �
 كالتالي: هي االنفاق بنود أبرز أن الى تشير والتي، �4

ماء كالوما يتعلق به من نفقات مباشرة  المسكن��
محروقات، بمعدل إجمالي يفوق الكهرباء والغاز والو

في المائة بالنسبة  40في المائة وبنسبة تفوق  28
أي ذات اإلنفاق السنوي �لألسر محدودة الدخل 

. وتنفق �                        مليون ليرة سنويا  أو أقل 14الذي يعادل 
                  ماليين ليرة سنويا   4األسرة محدودة الدخل حوالي 

                            ألف ليرة شهريا  أو ما يعادل  338على هذا البند، أي 
في المائة من الحد األدنى لألجور. ويشكل  50

في المائة من هذه النفقات،  50اإليجار أكثر من 
في المائة والوقود السائل  17والكهرباء حوالي 

 في المائة؛ 2.5في المائة والمياه  11حوالي 

ية والمشروبات غير الروحية، بمعدل الغذائ المواد��
في المائة من مجمل اإلنفاق،  20إجمالي يوازي 
في المائة بالنسبة لألسر محدودة  25وبنسبة تفوق 

 ؛                  مليون ليرة سنويا   2.5الدخل، بما يعادل 
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 الخصائصُاالجتماعيةُلكبارُالسناألولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلبكارُالسنُفيُلبنانُُُُ

في المائة من  13، بمعدل إجمالي يفوق النقل��
في  2.35�مجمل اإلنفاق، ولكن بنسبة أقل بكثير 

 األسر محدودة الدخل؛دى ل �المائة
في المائة من  8الصحة، بمعدل إجمالي يقارب ��

في  12.23�مجمل اإلنفاق، ولكن بنسبة أعلى 
لدى األسر محدودة الدخل. وتشكل  �المائة

في المائة من  50                          المنتجات الدوائية إجماال  
  23النفقات الصحية، وخدمات االستشفاء 

 في المائة؛

في المائة من  6.55ادل التعليم، بمعدل إجمالي يع��
 مجمل اإلنفاق.

إلى حد كبير أن ينسحب هذا التوزيع لبنود  يمكن
 إنفاقعلى توزيع  4و 3اإلنفاق المبين في الجدولين 

كبار السن في لبنان، مع فوارق يتمثل أبرزها في غياب 
نفقات التعليم، وفي ارتفاع اإلنفاق على الصحة الذي 

يشكل نسبة أعلى لدى كبار السن أو األسر المعيلة 
لكبار السن. 

                 قا  لبنود اإلنفاقالتوزيع النسبي إلنفاق األسرة السنوي بآالف الليرات اللبنانية وف .3الجدول 

 اإلنفاق بنود

 فئة اإلنفاق السنوي لألسرة بآالف الليرات اللبنانية

14,000  

 أقل أو

14,000-

22,000 

22,000-

35,000 

35,000-

50,000 

من  كثرأ

 المجموع 50,000

المباشرة  ونفقاته المسكن
 والكهرباء والغاز)المياه 

 (األخرى والمحروقات
41.29 36.78 31.02 8.592 21.80 28.36 

 والمشروبات الغذائية المواد
 الروحية غير

25.69 25.01 24.17 19.29 15.32 20.00 

 13.11 19.63 12.88 9.51 5.55 2.35 النقل

 7.71 5.53 8.62 8.07 9.87 12.23 الصحة

 6.55 10.01 6.64 4.51 2.33 0.98 التعليم

 5.21 5.27 5.97 4.96 4.79 3.45 واألحذية األلبسة

 4.50 3.86 4.95 4.91 4.71 4.64 االتصاالت

 4.09 5.20 4.03 3.47 2.86 2.17 متفرقة وخدمات سلع

 وصيانة منزلية وتجهيزات أثاث
 للمنزل مستمرة

3.05 2.89 3.53 3.26 4.88 3.85 

 2.76 4.59 1.97 1.74 1.46 1.07 والفنادق المطاعم

 2.45 2.92 2.42 2.23 2.01 1.37 والثقافة والتسلية االستجمام

 والتبغ الروحية المشروبات
 والتنباك

1.72 1.75 1.88 1.40 0.97 1.41 

 100 100 100 100 100 100 المجموع

 .2012مسح ميزانية األسر للعام  المركزي، اإلحصاء إدارة المصدر:
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                                                                          متوسط إنفاق األسرة السنوي )بآالف الليرات اللبنانية( وفقا  لبنود فئة اإلنفاق   .4الجدول 

 الليرات اللبنانية( )بآالف

 اإلنفاقبنود 

 فئة اإلنفاق السنوي لألسرة بآالف الليرات اللبنانية

14,000  

 أو أقل

14,000-

22,000 

22,000-

35,000 

35,000-

50,000 

أكثر من 

 المجموع 50,000

 المباشرة ونفقاته المسكن
 والكهرباء والغاز)المياه 

 (األخرى والمحروقات
4,053 6,702 8,681 6511,8 17,239 9,327 

  والمشروبات الغذائية المواد
 الروحية غير

2,521 4,557 6,763 8,006 12,116 6,577 

 4,310 15,519 5,344 2,662 1,010 231 النقل

 2,537 4,373 3,577 2,257 1,798 1,201 الصحة

 1,480 3,054 2,055 1,374 857 456 االتصاالت

 907 3,630 816 486 266 105 والفنادق المطاعم

 807 2,313 1,003 624 367 134 والثقافة والتسلية االستجمام

 .2012مسح ميزانية األسر للعام  المركزي، اإلحصاء إدارة المصدر:

 

 سنة فأكثر(  65) السن كبار توزع  .5الجدول 

 2009 ،بحسب الحالة الزوجية

 بار السنالنسبة المئوية لك الحالة الزوجية

 66.5 ة/متزوج

 –مطلق/ة*  –أرمل/ة 
 هاجر/ة* –منفصل/ة* 

30.2 

 3.3 لم يسبق له/ا الزواج

 100 المجموع

ا .2009 للعام الوطني المسح المركزي، اإلحصاء إدارة المصدر:

 .حالة 25 من أقلتعني  �� مالحظة:

 

 الزوجية الحالة�

أن كبار السن يتوزعون،  2012تظهر إحصاءات عام 
في  66بحسب الحالة الزوجية، على النحو التالي: 

في  3في المائة مترملون، و 30المائة متزوجون، و
. �5الجدول � �لم يسبق لهم الزواج�المائة عازبون 

وتشير هذه النتائج الى ضرورة إيالء اهتمام خاص 
نهم يشكلون فئة بكبار السن المترملين والعازبين، أل

                                          شديدة التعرض للمخاطر نظرا  لعدم وجود مصدر 
أسري للدعم المادي والمعنوي كالزوج أو الزوجة أو 

األوالد، خاصة وأن عدد األشخاص العازبين يزداد من 
 جيل إلى جيل.
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 الخصائصُاالجتماعيةُلكبارُالسناألولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلبكارُالسنُفيُلبنانُُُُ

 اإلقامة مكان�

في  32.5إلى أن  2012يشير المسح الوطني للعام 
 المائة من كبار السن يعيشون في منازل مستقلة، 

                                 في المائة يعيشون في شقق في مبان   60.3وأن 
في المائة يعيشون في فلل أو  7.2مستقلة، مقابل 
  مساكن مرتجلة.

 قد أظهرت النتائج فألعمار المساكن،  بالنسبة أما
 :يلي ما

 يعيشون في منازل أعمارها من  في المائة 6.1��
 سنة؛ 14إلى  1

 يعيشون في منازل أعمارها من  في المائة 11��
 سنة؛ 24إلى  15

 يعيشون في منازل أعمارها  في المائة 33.6��
 سنة؛ 49إلى  25من 

 من كبار السن الذين يعيشون  في المائة 49.3��
 سنة. 49في منازل أعمارها أكثر من 

يمكن االستنتاج، من هذه النتائج، أن أكثر من نصف 
كبار السن يعيشون في منازل شيدت في أوائل 

، وقد يفسر ذلك بأن غالبية كبار قبل ما أوالستينيات 
السن يعيشون في منازل مملوكة ملكية خاصة أو 

   يم.مستأجرة بإيجار قد

في مؤسسات  كبير سن 4,000ويعيش ما يقارب 
من إجمالي  في المائة 1.4ما يشكل  ،اإلقامة الدائمة

 . 9�عدد كبار السن في لبنان

 المستوى التعليمي�

ينعكس مستوى التحصيل العلمي على الواقع 
االجتماعي واالقتصادي لكبار السن، ال سيما وأن 
إمكانية الحصول على العمل الالئق تزداد خالل 

سنوات العمل بين األشخاص ذوي المستوى التعليمي 
األعلى، مما يؤدي إلى تأثير إيجابي في مستوى 
ة الدخل والمدخرات. وتشير الدراسات إلى العالق

اإليجابية بين مستوى التعليم والصحة الجيدة لكبار 
السن، ألن ارتفاع مستوى التعليم يمكنهم من اتباع 

أنماط حياة أكثر صحية، واستخدام األدوية بطريقة 
                                              سليمة. وأخيرا  يساعد مستوى التعليم األعلى كبار 

السن على استخدام التكنولوجيات وآليات التواصل 
أن تساهم في التخفيف من  الحديثة التي من شأنها

                                     العزلة التي كثيرا  ما يعانون منها.  

في المائة من كبار السن في لبنان  30ما زال حوالي 
أميين، على الرغم من االنخفاض الملحوظ في هذه 

في  40حوالي  من�النسبة خالل السنوات الماضية 
. �2012في المائة في  28نحو  لىإ 2009المائة في 

لوا تعليما  على نسبة كب وتبقى                                  ار السن الذين حص 
 حوالي�                                         المستوى الثانوي أو الجامعي منخفضة نسبيا  

 . �6الجدول �. �2012في  في المائة 16

فأكثر( بحسب مستوى  65توزع كبار السن )  .6الجدول 

 2012و 2009التحصيل العلمي )بالنسبة المئوية(، لبنان، 

 2012 2009 التعليمي المستوى

 28.2 39.8 أمي

 بالقراءة وملم روضة

 والكتابة
13.7 18.4 

 24.1 24.3 ابتدائي

 13.1 9.5 متوسط

 8.7 6.5 ثانوي

 6.9 5.8 جامعي

 100 100 المجموع

 إدارة؛ 2009إدارة اإلحصاء المركزي، المسح العنقودي لعام  المصدر:
 .2012المسح الوطني لعام  المركزي، اإلحصاء



20 

 الصحة�

 منفي المائة  12 من أقل السن كبار يشكل بينما
في  60 من أكثر يستهلكون فهم اللبنانيين، السكان
. يبلغ معدل 10الصحية الرعاية موارد منالمائة 

زيارة  6.2الزيارات للطبيب التي يجريها كبار السن 
في السنة للشخص الواحد، ومعدل عدد األدوية بينهم 

، بينما يبلغ المتوسط الوطني السنوي لعدد 9إلى  8
زيارة  3.4 الزيارات لألطباء بين اللبنانيين عامة

وصفات  4للشخص الواحد، ولعدد الوصفات الطبية 
تتجاوز النسبة السنوية  وبالمثل،. للشخص الواحد

 ،في المائة 28لعدد حاالت االستشفاء بين كبار السن 
يبلغ  الذي الوطني المعدل ضعف من أكثر هو وهذا
. وفي غياب التغطية الصحية 11في المائة 12.5

 الصحية الرعاية تكلفة       كل  من  ارتفاعالشاملة، ف
  لبنان فياإلنفاق من األموال الخاصة  ومعدالت

، يؤثر 12�العربية المنطقة في مستوى أعلىثاني �
 حاجةالفئات  أشدمن  هم الذين السن كبار على       كثيرا  
 .الصحية الخدمات إلى

ر في أ رات الديمغرافية في لبنان تغي   نماط                                               يرافق التغي 
                                       ، فأصبحت األمراض غير المعدية والتنك سية األمراض

من االمراض                                      هي السبب الرئيسي للوفاة واالعتالل بدال  
المشروع الوطني  المعدية. وأظهرت دراسة الوبائية

 العربي لصحة األسرة التي اجرتها اإلدارة المركزية

أن  2004لإلحصاء ووزارة الشؤون االجتماعية في عام 
في لبنان لديهم على  حوالي ثالثة أرباع كبار السن

ضعهم و أنويعتبر ربعهم  واحدةاألقل حالة مرضية 
وتشمل األسباب الرئيسية لالعتالل: الصحي سيء. 

، وأمراض القلب �في المائة 36.7� ارتفاع ضغط الدم
 .13�في المائة 21.5�السكري و �في المائة 23.1�

وجد تفاوت كبير يكما هي الحال في باقي البلدان، و
متصل بالنوع االجتماعي. مع أن متوسط العمر المتوقع 

إال أن المشاكل ، لرجاله لمنللنساء لدى الوالدة أعلى 
الصحية كالعجز واالعتالل الوظيفي تنتشر بينهن بنسبة 

أكبر. وعلى سبيل المثال تبلغ نسبة اإلصابة بارتفاع 
الكوليسترول بين النساء كبيرات السن ضعف النسبة 

وكذلك الحال في أمراض  ،بين الرجال كبار السن
. كما تظهر 14البدانةالعظام و هشاشةالعضالت و
النساء اللواتي لديهن عجز جسدي أو  الدراسات أن

ن وضعهن  الصحي بالسيء، 15وظيفي                                        ، واللواتي يقيم 
 .16نسبتهن أكبر من النسبة بين الرجال

 دراكيةاإل الصحة مشاكل انتشار ر   ك     ذ   ما لىإ يضاف
الضطرابات وا، �في المائة 5.8� كالخرف، والنفسية
الدراسات إلى أن  وتشير 17�في المائة 9.3�المزاجية 

                                               نسبة الخرف تشهد ارتفاعا  ملحوظا  لدى كبار السن 
في  59.8�الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية 

بالنسبة للصحة النفسية، أظهر بحث  ا. أم18�المائة
ى ضواحي بيروت الفقيرة أن حدميداني أقيم في إ
ة أشخاص تبلغ أعمارهم أكثر من أربع              واحدا  من أصل 

يقارب احتمال  بينما ، 19االكتئاب سنة يعانون من 60
في  75                                      إصابة النساء األكبر سنا  باالكتئاب نسبة 

. على الرغم من توافر العالجات لألمراض 20المائة
النفسية، لكن في الكثير من األحيان يزداد الوضع 

                                             سوءا  بسبب قل ة الوعي بطبيعة تلك األمراض وربط 
 بعض أعراضها بعملية الشيخوخة الطبيعية.

ُاالستنتاجاتُُجيم.

على الرغم من ندرة البيانات المحدثة والمفصلة 
والموثوقة المتعلقة بكبار السن في لبنان، يمكن 

ائص واالتجاهات على ضوء ما استنتاج عدد من الخص
ويحتم تزايد عدد كبار السن في لبنان التركيز سبق. 

                                              على تطوير المبادرات والبرامج التي ت عنى بضمان 
كينهم من العيش بكرامة. ويجب على هذه رفاههم وتم

السياسات أن تأخذ بعين االعتبار تفاوت احتياجات 
الفئات العمرية المختلفة لكبار السن. حيث تشكل الفئة 

سنة النسبة األكبر من كبار السن، مما  74-65العمرية 
كبار السن في  دمجعلى  تساعد اساتيتطلب وضع سي
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 74-65�المجتمع، فاألشخاص في فئة العمر الثالثة 
 ونفسية جسديةبغالبيتهم ما تزال لديهم صحة  �سنة
، وبإمكانهم المساهمة في المجتمع بخبراتهم جيدة

وقدراتهم. كما تبرز أهمية االنتباه إلى التوزع 
الجغرافي لكبار السن، والتفاوت في النسب بين المدن 

وضع السياسات والبرامج لضمان وصول والريف عند 
جميع كبار السن في مختلف المناطق، ال سيما النائية 

   منها، إلى المنافع والخدمات.

في المائة على  30تشير البيانات واإلحصاءات إلى أن 
األقل من كبار السن في لبنان تحت خط الفقر، فترتفع 

رية نسبة النشاط االقتصادي بين الذكور في الفئة العم
ولذلك،  .21سنة، وهي من بين األعلى في العالم 65-69

من الضروري تطوير شبكات الحماية االجتماعية 
الشاملة لجميع كبار السن، ال سيما النساء والمترملين 
والعازبين. وتبين نتائج اإلحصاءات المتعلقة ببنود 

الحماية اإلنفاق الحاجة إلى معالجة األولويات التالية: 
، والتغطية الصحية، والمسكن ونفقاته االجتماعية

 المباشرة، والنقل. 

ال تتوفر البيانات على الصعيد الوطني حول عدد 
ونسبة كبار السن الذين يعيشون بمفردهم، ومن 

الضروري توفير هذه البيانات ودراسة أنماط الدعم 
والتعاون بين األجيال، ألن لألسرة دور أساسي في 

                    سيما في ظل ضعف ن ظم  صحة ورفاه كبار السن، وال
 الحماية االجتماعية. 

                                              يشكل مستوى التعليم عامال  أساسيا  آخر يحدد مدى 
رفاه كبار السن وقدرتهم على العيش بكرامة. ويجدر 

بين كبار السن،  بالتالي تركيز الجهود على محو األمية
وكذلك بين من هم في سن العمل اليوم لتمكينهم وزيادة 

 ن كبار السن في المستقبل.منعتهم حين يصبحون م

رات في أنماط                                                  وأخيرا ، تبين نتائج اإلحصاءات التغي 
رات الديمغرافية،                                                     األمراض التي غالبا  ما ترافق التغي 

                                                فارتفعت نسبة األمراض غير المعدية والتنك سية وتلك 
المتصلة بالصحة النفسية بين كبار السن وخاصة بين 

النفقات على  النساء. ويترافق ذلك مع ارتفاع في
القطاع الصحي، كما ترتفع األعباء المالية على كبار 

السن ومن يعيلهم، ال سيما في ظل محدودية التغطية 
 الصحية في لبنان. 

 رذكر عن ارتفاع نسبة االمراض وتأث ما رغمو
الوظائف الفيزيولوجية مع التقدم في العمر، يتفاوت 

ة عوامل وذلك بين كبار السن،  اجتماعية                     يعود إلى عد 
أو أنماط الحياة التي تصاحب الشيخوخة مع أن 

الصلة بين تلك العوامل واحتمالية اإلصابة بالمرض 
غير واضحة. ففي حين يظهر العديد من كبار السن 

األنماط المتوقعة من تدني القدرات الوظيفية 
ف                                                  والعقلية، يبدو البعض اآلخر أكثر قدرة على التكي 

زيولوجية والعاطفية مع مختلف التحديات الفي
القدرة على  أن والبيئية. وبالتالي، يمكن اعتبار

مقاومة التحديات واالضطرابات هي سمة أساسية لـ 
 . �الشيخوخة النشطة�

ف  بأنها عملية تحسين فرص  �الشيخوخة النشطة�      تعر 
المشاركة واألمن والصحة وتوفير الحماية االجتماعية 

عية الحياة والصحية الكافية من أجل تحسين نو
وتحقيق الذات والحفاظ على القدرات البدنية 

 والعقلية مع التقدم في السن. 

وفي ضوء هذا التعريف، من الضرورة بمكان العمل 
النظرة النمطية السلبية إلى الشيخوخة لما على تغيير 

في ذلك من أثر بالغ على الصحة النفسية والجسدية 
                                             لكبار السن. ومن الضروي أيضا  العمل على الدمج 

االجتماعي لكبار السن، وذلك من خالل تعزيز 
المشاركة الفردية والتمكين وتوفير البيئة الصديقة، 

رعاية الصحية باإلضافة إلى توفير األمن المالي وال
                                                  الشاملة، نظرا  إلى االرتباط الوثيق بين هذه األبعاد. 

وهذا الترابط يجب أخذه باالعتبار لدى وضع سياسات 
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اقتصادية وصحية واجتماعية متكاملة لكبار السن 
على  والمحافظة لهمتسعى إلى تأمين حياة الئقة 

 شيخوخة نشطة تسمح لهم بالمشاركة الفاعلة 
في المجتمع.

  



المواثيق الدولية واإلطار القانوني العام - 2.
مقاربة حقوقية لقضايا كبار السن
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 المواثيقُالدوليةُواإلطارُالقانونيُالعاماألولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلبكارُالسنُفيُلبنانُُُُ

 -المواثيق الدولية واإلطار القانوني العام  .2

 مقاربة حقوقية لقضايا كبار السن

ُالمواثيقُالدوليةُواإلطارُُُ.لفأ
ُالقانونيُالعام

المسوغان األساسيان لحقوق كبار السن هما اإلعالن 
والعهد الدولي الخاص  (1948)العالمي لحقوق اإلنسان 

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
                                      ، ويعتبران جزءا  من الدستور اللبناني، 22(1966)

. ومن 23ويرتبان موجبات قانونية ملزمة على الدولة
  الحقوق التي كرست وباتت تتمتع بالقيمة الدستورية:

كاف له و الئق معيشي مستوى في الفرد حق��
: المأكل والملبس صعيد على سيما ال ،وألسرته
الخدمات االجتماعية و ،العناية الطبيةو ،والمسكن
 الضرورية؛

متواصل لظروفه التحسين الفي  الفرد حق��
 المعيشية؛

 في سيما ال االجتماعية الحماية في الفرد حق��
ل أو الشيخوخة؛ حاالت                                        المرض أو العجز أو الترم 

 والتأمينات االجتماعي الضمان في الفرد حق��
 ؛االجتماعية

في التمتع بأعلى مستوى من الصحة  الفرد حق��
 الجسمية والعقلية؛

الفرد في المنافع الحكومية التي تعزز الحقوق  حق��
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

 .العمل حق��

 اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالناإلشارة الى أن  تجدر
نص على حق اإلنسان في مستوى معيشة يكفي 

لضمان الصحة والرفاه، وعلى الخدمات والحماية في 
سن الشيخوخة. وشملت الحقوق المنصوص عليها في 

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية جميع األفراد من دون أي 
 تمييز، كما أشير فيه إلى وجوب منح األسرة، التي
تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في 
المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة 

. كما خلصت لجنة األمم المتحدة المعنية �10المادة �
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلى أنه 

يحق لكبار السن التمتع بكامل مجموعة الحقوق 
امه تنطبق بالكامل على المعترف بها في العهد ألن أحك

جميع أفراد المجتمع، ولذلك يضع العهد على عاتق 
اتخاذ التدابير مسؤولية جميع الدول األطراف 

 الخاصة اآليلة إلى احترام حقوق كبار السن بأقصى 
ما تسمح به مواردها المتاحة، والسعي إللغاء جميع 
أنواع التمييز ضد كبار السن حتى في المجاالت 

سن التقاعد  مثل عادةيسمح فيها التمييز  تيالالقليلة 
. كما 24اإللزامية أو سن الحصول على التعليم العالي

ضرورة التصدي للتمييز ضد � علىأكدت اللجنة 
ا  العاطلين عن العمل في بحثهم                                                األشخاص األكبر سن 

عن عمل أو في الحصول على تدريب أو إعادة تدريب 
                                            مهني، وضد األشخاص األكبر سنا  الذين يعيشون في 
فقر مع عدم مساواتهم في الحصول على معاشات 
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الشيخوخة المستحقة للجميع بسبب مكان 
 .25�إقامتهم

 من بعدد        دوليا   بها المعترف الحقوق هذهكملت واست
ليس لها نفس  التي العالمية واإلعالنات التفسيرات

 أساسية توجيهية مراجع تشكل ولكنها، اإللزامية القوة
 يجدر التي واإلجراءات التوصيات بأهم الدول تفيد

. في هذا اإلطار، الحقوق هذه تاحةإ أجل من اتباعها
مل فيينا الدولية عام توصية في خطة ع 62وضعت 

 لألمم العامة الجمعية، وصادقت عليها 1982
التدابير التي ينبغي ، وتبين التوصيات 26المتحدة

للدول األعضاء اتخاذها من أجل المحافظة على 
حقوق كبار السن، وخاصة تلك التي تستمد من العهد 
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية. واستكملت هذه التوصيات باعتماد 
لمبادئ األمم المتحدة  1991الجمعية العامة عام 
 . �الرابع مرفقأنظر ال� 27نالمتعلقة بكبار الس

وفي برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 
، شمل 1994سبتمبر �الذي انعقد في القاهرة في أيلول

 أهداف ثالثة السكاني والهيكل السكاني النمو إطار
االعتماد على  تعزيز (1)وهي:  28السن بكبار متعلقة

 الصحية للرعاية ظم   ن   وضع (2)الذات ونوعية الحياة؛ 
 مع الشيخوخة عند واالجتماعي االقتصادي وللضمان

 وضع (3)و؛ المرأة الحتياجات خاص اهتمام إيالء
 على األسرة قدرة تعزيز بغية االجتماعي للدعم نظام
 .األسرة داخل السن كبار رعاية

أطلقت الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة خطة عمل 
 بمشاركة 2002مدريد الدولية للشيخوخة في عام 

                                خطة العمل هذه عددا  من التوصيات  وتبنت. لبنان
 السن والتنمية؛  كبار (1): ثالث أولويات حول تمحورت

الخدمات الصحية والرفاه في سن  توفير (2)
وداعمة  تمكينيةتهيئة بيئة  كفالة (3)الشيخوخة؛ 

. ومن الجدير بالذكر أن إعالن �أنظر المرفق الخامس�
المشاركة مسؤولية تنفيذ هذه  مدريد يولي الحكومات

كبار  مسائلتوصيات وإدماج مسألة الشيخوخة وال
السن في أطر التنمية الوطنية واستراتيجيات القضاء 

 .29على الفقر

المبادئ  2030تعكس خطة التنمية المستدامة لعام 
التي نصت عليها المواثيق الدولية التي سبقتها، 

وال  للجميع والتنمية االنسان حقوق تأمين الى تهدفو
 .السن كبار مثل       ضعفا   األكثر المجتمعية لفئاتل سيما

، المستدامة التنمية أهداف بأغلب معنيون السن كبارو
 والنمو والصحة بالفقر المتعلقة تلك وال سيما

 وتحقيق المستدامة والمدن الالئق والعمل االقتصادي
. كما وفرت الخطة آليات يمكن للحكومات المساواة

اعتمادها لمتابعة تحقيق التقدم المحرز نحو تحقيق 
 األهداف، ومنها التقارير الطوعية الوطنية.

ُعنُالناتجةُالسنُكبارُحقوقُُ.باء
ُالدوليةُوالتوصياتُالمعاهدات

أبرز االلتزامات الناتجة عن العهد  7الجدول يستعرض 
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

                                                   والثقافية التي تنسحب على كبار السن، وفقا  لتعليقات 
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

:30والثقافية
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 المواثيقُالدوليةُواإلطارُالقانونيُالعاماألولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلبكارُالسنُفيُلبنانُُُُ

 أبرز االلتزامات الناتجة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   .7الجدول 

 التي تنسحب على كبار السن، وتعليقات اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 التمتع في الحق
 الئق، معيشي بمستوى

 المسكن لجهة سيما ال
من العهد  11دة )الما

 19التوصيات  –الدولي 
من خطة عمل  24إلى 
 فيينا(

                                                                        يتعل ق هذا الحق مباشرة بمبدأ االستقاللية المذكور أعاله، ويشتمل على التالي:
 السعي الى تأمين المسكن للمسنين وليس مجرد المأوى؛��

إصالح المساكن مساعدة المسنين على مواصلة الحياة في مساكنهم أطول مدة ممكنة، من خالل ��
 وتطويرها وتحسينها وتكييفها مع قدرة هؤالء األشخاص على الحصول عليها واستخدامها؛

إيالء اهتمام خاص لمشاكل المسنين ضمن خطط وقوانين التطوير الحضري وتقديم المساعدة ��
 إليهم للتكفل بدمجهم في المجتمع؛

طاقتهم الوظيفية والجسدية، وتسهيل توفير بيئة معيشية أفضل لكبار السن تأخذ بعين االعتبار ��
 التهم من خالل توفير وسائل نقل كافية لهم.حركتهم واتصا

 الضمان في الحق
 9)المادة  االجتماعي

 من العهد الدولي(

 يرتب هذا الحق على الدول الواجبات التالية تجاه كبار السن:
                              كبار السن، بدءا  من السن التي                                                           اتخاذ التدابير المالئمة لوضع ن ظم عامة للتأمين اإللزامي على ��

يحددها القانون الوطني، مع الدعوة إلى تحديد سن التقاعد بطريقة مرنة تراعي الوظائف المؤداة 
 وقدرات كبار السن والعوامل الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية؛

ذين لم تقديم إعانات شيخوخة على أساس عدم االشتراك، ومساعدات أخرى لجميع كبار السن ال��
لة وال يحق لهم الحصول على معاش                                                                                      يكملوا، عند بلوغهم السن القانونية، فترة االشتراك المؤه 

شيخوخة، أو على غير ذلك من إعانات أو مساعدات الضمان االجتماعي وال يكون لديهم أي مصدر 
 آخر للدخل، وذلك ضمن حدود الموارد المتاحة لكل دولة.

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  (1)فقرة  11ق ذكر المادة من الجدير أيضا في هذا السيا
تتخذ الدول األطراف جميع ما يقتضي الحال �التي نصت على التالي:  �أ��1979سيداو �ضد المرأة 

اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي 
الحق في الضمان االجتماعي، وال سيما في حاالت  �ھ� �...�، نفس الحقوق وال سيما: الرجل والمرأة

 .�...�التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل من أشكال القدرة على العمل 

)المادة  األسرة حماية
 –من العهد الدولي  10

من  29و 25التوصيات 
 خطة عمل فيينا(

بحماية االسرة على الدولة واجب توفير الجهود الالزمة لمساعدة األسرة على تلبية يرتب االلتزام 
 احتياجات أفرادها المسنين الذين تعيلهم. والدول مدعوة الى:

 توفير الدعم لألسرة بأكملها عندما تضم مسنين في مسكنها؛��

 منها في المسكن؛ اتخاذ تدابير خاصة باألسر ذات الدخل المنخفض التي ترغب في رعاية المسنين��

تقديم المساعدة عينها إلى األشخاص الذين يعيشون وحدهم، أو إلى األزواج المسنين الذين ��
 يرغبون في البقاء في المنزل.

 البدنية الصحة في الحق
 12)المادة  والعقلية

 –من العهد الدولي 
من  17 لىإ 1التوصيات 

 خطة عمل فيينا(

للمحافظة على صحة المسنين تشتمل على الوقاية وإعادة ويستدعي اعتماد سياسة صحية شاملة 
 التأهيل ورعاية المرضى.

 المتعلقة الحقوق
 8و 7 المادتان) بالعمل

 من العهد الدولي(

 يستوجب حق العمل لكبار السن بشكل خاص ما يلي:
اتخاذ تدابير لمنع التمييز على أساس السن في العمل وشغل الوظائف، وضمان تمتع العمال كبار ��

السن بشروط عمل آمنة حتى بلوغهم سن التقاعد، وتشغيلهم في ظروف تتيح أفضل استفادة من 
 خبراتهم ودرايتهم التقنية. 
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والعمال وغيرها من الهيئات تنفيذ برامج اإلعداد للتقاعد، بمشاركة ممثلي منظمات أصحاب العمل ��
المعنية، من أجل إعداد العمال كبار السن لمواجهة وضعهم الجديد. وذلك بهدف تزويد العمال 

بالمعلومات عن حقوقهم والتزاماتهم كمتقاعدين، وعن الفرص المتاحة والشروط الالزمة لمواصلة 
اآلثار الضارة للشيخوخة، القيام بنشاط وظيفي أو لالضطالع بعمل تطوعي، وعن وسائل مكافحة 

 وعن التسهيالت المتعلقة بتعليم الكبار واألنشطة الثقافية، واستخدام أوقات الفراغ.

في التعليم  الحق
 13والثقافة )المواد 

العهد  من 15إلى 
 ،47التوصيات  –الدولي 

من  62 إلى 60و ،48و
 خطة عمل فيينا(

 يتضمن حق كبار السن في التعليم:
 سنين في االستفادة من البرامج التعليمية، وال سيما:            أوال : حق الم

إتاحة اإلمكانية لكبار السن لالستفادة من البرامج التعليمية المناسبة لهم، ومن فرص الوصول إلى ��
القراءة والكتابة، والتعليم مدى الحياة، والحصول على التعليم الجامعي، �مختلف مستويات التعليم 

 ؛�الخ

غير رسمية موجهة نحو الترويح عن المسنين تعتمد على جهود المجتمع وضع برامج تعليمية ��
المحلي وعلى دعم الدولة، بغية تنمية شعورهم باالعتماد على الذات وشعور المجتمع المحلي 

 بالمسؤولية؛
                                                                                      ثانيا : إتاحة نقل الدراية التقنية والخبرات التي يتمتع بها المسن ون إلى األجيال الشابة.

السن بالمشاركة في الحياة الثقافية فيتضمن تسهيل وصول المسنين إلى المؤسسات أما حق كبار 
. كما يستدعي الحق في التمتع �كالمتاحف والمسارح ودور الموسيقى ودور السينما وغيرها�الثقافية 

بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته إنشاء مؤسسات متخصصة في تدريس علم الشيخوخة وطب 
 النفسي للشيخوخة.الشيخوخة والطب 

 الدراسة مؤلفي فريق المصدر:

 .1997أبريل �نيسان 17صادق لبنان على إتفاقية سيداو في   �أ�

 

ُاالستنتاجاتُ.جيم

تغطي هذه االلتزامات مختلف النواحي االقتصادية 
واالجتماعية من حياة كبار السن، ومنها الحق 

بمستوى معيشي الئق، ال سيما بالنسبة إلى المسكن، 
 الحقالضمان االجتماعي، وو الصحةوالحق في 
 الحياة في المشاركةب حق، والالمنزلية بالرعاية

. وتكرس دور والثقافية واالقتصادية االجتماعية
 الدولة في تأمين رفاههم. 

لكن تجدر اإلشارة إلى أنه ال يزال هناك عدد من 
المواثيق الدولية التي لم ينضم إليها لبنان، وأبرزها 

 اتفاقيتا منظمة العمل الدوليـة بشأن الضمان
 102االتفاقية رقم �االجتماعي وضمان الشيخوخة 

؛ (1952) �المعايير الدنيا�بشأن الضمان االجتماعي 
بشأن إعانات العجز  128واالتفاقية رقم 

 .�(1967)والشيخوخة والورثة 

 وتنسحب هذه الثغرة على القوانين المحلية التي 
ال توفر الضمان الشامل للشيخوخة كما سيبين 

على  2007في  لبنانع وفي حين وقالفصل التالي. 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ولكنه لم 
يصادق عليها بعد. ولهذه االتفاقية أهمية خاصة 

بالنسبة لكبار السن حيث ترتفع بينهم نسب 
. وبالتالي من المهم أن تتبنى الدولة 31اإلعاقة

اللبنانية هذه المواثيق، واألهم من ذلك أن تترجم 
خطط وبرامج ومشاريع تؤمن هذه االلتزامات إلى 

حقوق كبار السن ورفاههم في لبنان.  



 األولويات االجتماعية واالقتصادية 3.
لكبار السن في لبنان:  ُسُبل العيش بكرامة
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 األولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلكبارُالسناألولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلبكارُالسنُفيُلبنانُُُُ

واالقتصادية لكبار السن ألولويات االجتماعية ا .3

 ل العيش بكرامة   ب               في لبنان: س  

على الرغم من ندرة البيانات واإلحصاءات المفصلة 
ل األول من هذه حسب العمر في لبنان، أظهر الفص

الدراسة بعض المؤشرات المقلقة، ومنها أن أكثر من 
من كبار السن يعيشون تحت خط الفقر، في المائة  30

مما يدل وأن النشاط االقتصادي مرتفع بين كبار السن 
على الحاجة إلى العمل لتأمين الدخل في سن 

في المائة من كبار السن  30الشيخوخة.  ويعاني نحو 
وترتفع نسب األمراض المزمنة وغير  من األمية،

                                                 المعدية بينهم. يشكل هذا الواقع تحديا  جديا  أمام 
الدولة اللبنانية في تنفيذ التزاماتها التي نصت عليها 
المواثيق الدولية وكرسها الدستور والقوانين اللبنانية. 
وفي ضوء الواقع والتحديات الراهنة، من الضروري 

كبار السن  حقوقن إجراء تدخالت سريعة لتأمي
وحمايتهم، وتوفير مستوى معيشي الئق، ال سيما 

الضمان و الصحةفي  همحقو ،لجهة المسكن
 وحقهم المنزلية، بالرعاية وحقهم ،االجتماعي
 االجتماعيةحياة محيطهم  في بالمشاركة

 . والثقافية واالقتصادية

 وتشكل الحماية االجتماعية مصدر األمان الرئيسي 
                                                    ال سيما لكبار السن الذين غالبا  ما يفقدون استقالليتهم 

المادية والمعنوية، وتشتد حاجتهم إلى الخدمات 
 لبحوث المتحدة األمم معهدالصحية والرعاية. يعرف 

 تطويرالحماية االجتماعية بأنها  االجتماعية التنمية
 الرفاهية تحقيق إلى الرامية التنموية السياسات
  وهذا. الظرفي أو الدائم الفقر من والحد االجتماعية

 ،ةالدولي العمل منظمة توصية       ايضا   عنه عبرت ما

فة  السياسات مجموع� بأنها االجتماعية الحماية       معر 
 من والهشاشة الفقر تقليص إلى تهدف التي والبرامج

 األفراد تعرض وتقليص العمل، سوق دعم خالل
 من أنفسهم حماية على قدرتهم وتعزيز للمخاطر،
 التي اآلليات مجموع أنها أو الدخل، فقدان احتماالت

 المخاطر آثار مواجهة على األفراد مساعدة إلى تهدف
لى ع القدرة وعدم والمرض الشيخوخة� االجتماعية

 في خاصة �الخو العائلية واألعباء والبطالة العمل
ا.32�المالية جوانبها

وشكل موضوع الحماية االجتماعية في لبنان أولوية 
للمواطنين والحكومة خالل السنوات الماضية. ويشير 

التقرير الوطني لوزارة الشؤون االجتماعية حول 
         ضعف ن ظم �إلى  (2017)القضايا المتصلة بكبار السن 

الحماية االجتماعية المتوفرة على المستوى الوطني 
عات الالزمة التي تؤمن والحاجة إلى إقرار التشري

الحماية المطلوبة لكبار السن على مختلف المستويات 
              . ومع أن ن ظم �الصحية واالجتماعية واالقتصادية

الحماية االجتماعية تتخطى بمضمونها مجال هذه 
الدراسة، إال أنه ال بد من إجراء معاينة عامة إلطار 
الحماية االجتماعية في لبنان، وفجواته، ومدى 

اها على الوضع االجتماعي لكبار السن. تأثير

 على ذلك، يركز هذا الفصل على تحديد       بناء  و
األولويات والمحاور ذات الصلة بكبار السن في لبنان 

ويسعى إلى تقديم بعض التوصيات تكون بمثابة 
خارطة طريق لصناع القرار للعمل على سن القوانين 
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كفل ووضع الخطط وتنفيذ البرامج التي تساهم في الت
بكرامة العيش لكبار السن في لبنان.  وخالل هذا 
                                          الفصل، ت ستعرض القوانين والخدمات الحكومية 
المتوفرة على صعيد كل من المحاور ذات األهمية 

           السن بناء   كبارحتياجات ال                         لكبار السن، ويجرى تحليل  
 الخبراء مع والمقابالت النقاش مجموعاتعلى 

سل ط الضوء على بعض التجارب الرسمية والجهات                                 ، وي 
                                              الناجحة التي يمكن االستفادة منها، ثم ت طرح بعض 
الحلول والتوصيات مع تحليل جدواها االجتماعية 

 والقانونية واإلدارية والمالية. 

ُظمُالضمانُاالجتماعيُُ ُنُُُُ.ألف
ُالتقاعدو

 القوانين والخدمات الحكومية المتوفرة �

ظم   التقاعد              على صعيد ن 

د لمعاشات التقاعد، ال                                            يوجد في لبنان نظام موح 
                                           وترتبط ن ظم التقاعد بنوع التوظيف. على سبيل 
المثال، في حين أن موظفي القطاع العام وأفراد 

الجيش ينالون معاشات تقاعد وتأمين صحي، يفقد 
موظفو القطاع الخاص المستفيدون من الصندوق 
هم الوطني للضمان االجتماعي هذه المنافع مع بلوغ

السن، أي في الوقت الذي هم بأمس الحاجة إليها. 
ويواجه قسم كبير من موظفي القطاع الخاص 

مشكلة عدم التصريح عنهم لدى الضمان االجتماعي، 
في المائة من اليد العاملة  44ويشكل هؤالء نسبة 

وبالتالي ال يستفيدون من أي تعويض  33في لبنان
 55المادة  لدى نهاية الخدمة. إضافة إلى ذلك، تنص

                                             من قانون العمل على أن ينتهي حكما  خضوع األجير 
لقانون العمل بعد سن الرابعة والستين، ما لم ينص 
نظام المؤسسة على غير ذلك، مما يجرد كبار السن 
                                             الناشطين اقتصاديا  من ضمانات قانون العمل ومن 

الحماية االجتماعية، وذلك بالتزامن مع غياب 
 المعاش التقاعدي. 

ا بالنسبة للذين لم يدخلوا سوق العمل طيلة حياتهم، أم
وأكثرهم من النساء، فليس لديهم أي نوع من أنواع 
المعاشات التقاعدية أو التغطية الصحية، إال عبر 

األزواج أو األوالد. وبالنسبة للتأمين الخاص، فهو مرتفع 
الكلفة وترفض شركات التأمين الخاصة تغطية من هم 

نين قبل ذلكفوق سن السبعين   .34                            إن لم يكونوا مؤم 

                                            وفي لبنان خمسة أنواع مختلفة من ن ظم التقاعد 
 :35موزعة على الشكل التالي

                                       ن ظم تقاعد موظفي القطاع العام واألساتذة �.1
 والسلك العسكري، تحت إدارة وزارة المالية. 

الخاصة ببعض نقابات المهن الحرة،  التقاعد     ن ظم �.2
 كنقابة المحامين أو نقابة المهندسين. 

نظام تعويض نهاية الخدمة لموظفي القطاع �.3
الخاص، تحت إدارة الصندوق الوطني للضمان 

 االجتماعي.
                                            الن ظم التي تقدمها شركات التأمين الخاصة لدى �.4

التعاقد معها على أساس فردي أو جماعي، 
كنظام مكمل  ألحياناوتستخدم في معظم 

 لتقدمات صندوق الضمان.
                                              ن ظم صناديق التعاضد التي تقوم بتغطيات تكاملية �.5

 مع الضمان االجتماعي.

                                            تغطي ن ظم التقاعد هذه فئة محدودة من األشخاص، 
في المائة من القوة العاملة في  70ويقدر بأن أكثر من 

كالعمال الزراعيين وغير النظاميين والمتعهدين �لبنان 
ال تستفيد من أي نظام تقاعد أو من تعويض  �يرهموغ

تعاني أغلب هذه األنظمة من كما  .36نهاية الخدمة
                                               مشاكل في تصميم ن ظم االشتراكات، وإدارة واستثمار 

الموارد، ما يحد من فعاليتها وإنصافها ويتهدد 
ال يستفيد موظفو القطاع و. 37استدامتها المالية

جتماعي إال من الخاص الخاضعين لنظام الضمان اال
تعويض نهاية الخدمة الذي ال يغنيهم عن معاش 

التقاعد. وقد أنشئ صندوق تعويض نهاية الخدمة 
الى أن يسن تشريع ضمان �كتدبير مؤقت 
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 األولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلكبارُالسناألولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلبكارُالسنُفيُلبنانُُُُ

من  (1)الفقرة  49المادة كما جاء في  �الشيخوخة
قانون الضمان االجتماعي، ولكن قانون ضمان 

مشروع الشيخوخة لم يصدر حتى اآلن، وال يزال 
القانون الرامي إلى تعديل أحكام قانون الضمان 

االجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية االجتماعية 
قيد الدرس والتطوير في  �أي ضمان الشيخوخة�

 . اللجان النيابية

                                         تحليل االحتياجات بناء  على البحث الميداني�

                                             أكد أكثرية األشخاص الذين ا جريت معهم المقابالت 
يستفيدون من أي معاش تقاعدي، وبأنهم  بأنهم ال

يعتمدون على الدعم المادي من األبناء، وخاصة 
المغتربين منهم. أما بالنسبة لكبار السن في المناطق 
الريفية، فإضافة إلى دعم األوالد، يعتمد بعضهم على 

كالزراعة على �مدخول األعمال التجارية الصغيرة 
والبعض اآلخر  ،�نطاق محدود والمتاجر الصغيرة إلخ

على مدخول الحيازات الزراعية الصغيرة. وأحد 
رحت في هذا اإلطار إتاحة االستثمار                                                الحلول التي ط 

 في المشاعات الكبيرة المساحة ليستفيد منها 
كبار السن الذين ما زال باستطاعتهم االضطالع 

 باألعمال الزراعية.

وتشير نتائج المقابالت مع الجهات الرسمية والخبراء 
 إلى المسائل التالية ذات األولوية:

لى تأمين التغطية االجتماعية إالحاجة ��
                                      للمزارعين، ألنهم ال يستفيدون حاليا  من 

صندوق الضمان االجتماعي. يوجد في لبنان 
حائزون زراعيون، أي مالكو �ألف مزارع  170

في المائة  23يشكل كبار السن  �            أراض  زراعية
                                          منهم، وهي نسبة مرتفعة جدا  مقارنة مع نسبة 

، �في المائة 11.9�المسنين االجمالية في لبنان 
ما يدل على ازدياد شيخوخة المجتمع 

 ؛38الزراعي

إيالء األولوية لتأمين كبار حقوق السن األكثر ��
                                      تهميشا  والذين يعيشون تحت خط الفقر في 

 صياغة السياسات االجتماعية.

                                             للنشاط االقتصادي المرتفع نسبيا  بين كبار السن         ونظرا  
ي هذا نفي لبنان، وال سيما الرجال، وبالمقابل تد

النشاط لدى النساء كبيرات السن، هناك حاجة إلى 
 في السن كبار مساهمة مدى تقيمة سإجراء درا
 العام اإلنفاق على تأثيرهم ومدى، الوطني االقتصاد
 دراسة لى       أيضا  إ حاجة. وهناك األسر إنفاق وعلى
 تدني معف االجتماعية، للخدمات االقتصادي التأثير
 أن المتوقع من االعالة، مؤشر وارتفاع الوالدات معدل
 في السن لكبار االجتماعية الحماية برامج تساهم
 قدراتها وتعزيزعن األسر  عالةاإل أعباء تخفيف
                       . وبناء  على ذلك، يمكن االقتصادي ونشاطها الشرائية
 وتطويرأو االختياري �و االجباريسن التقاعد  تحديد

سياسة للتقاعد والحماية االجتماعية تساهم في 
 اقتصاديةة رؤي إطارتأمين حقوق كبار السن في 

 .وموضوعية شاملة

 الجيدة الممارسات�

                                               تنفذ وزارة الشؤون االجتماعية عددا  من المبادرات 
لدعم كبار السن وتحسين حياتهم، فتدعم كبار السن 
                                                 األكثر فقرا  وتقدم لهم الوجبات الغذائية.  ويستفيد 

عدد كبير من كبار السن من منافع بطاقة المعوق التي 
تصدرها الوزارة. كما عملت الوزارة على دمج كبار 

أنظر �السن في المجتمع على مستوى البلديات 
 .�4و 3اإلطارين 

ويتعاون برنامج األمم المتحدة للتغذية والزراعة 
بالتعاون مع وزارتي العمل والشؤون االجتماعية في 

إعداد مشروع إصالحات قانونية وإدارية شاملة تؤمن 
الحماية االجتماعية للمجتمع الزراعي، وال سيما عبر 
تطوير سجل وطني للمزارعين في لبنان. ويجري 
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إعداد مراسيم تطبيقية تتيح انتساب كافة العمال 
االجتماعي،  الزراعيين إلى الصندوق الوطني للضمان

ودراسة إمكانية تقديم المساعدات للمزارعين كبار 
السن في غياب نظام تقاعد شامل يستفيد منه جميع 

كبار السن بمن فيهم المزارعين. وتكمن أهمية هذا 
المشروع في أنه يتكفل بالحد األدنى من االستقرار 

ويحد من أوجه الضعف االقتصادية واالجتماعية في 
ية الزراعية، ال سيما وأنها أكثر المجتمعات المحل

 .39                       تعرضا  للمخاطر من غيرها

 من شهادات كبار السن  .1اإلطار 

من �في صور، يقول مسن في الرابعة والسبعين بأسى: 
يقدم لنا الضمان؟ الدولة؟! أنا أعمل في بيع القهوة على 

 أحد الطريق، وأمضي ما تبقى من وقتي في البيت، وال
يهتم ال الجيران وال األقارب. أهم ما يعني شخص مثلي بلغ 
عمره أكثر من سبعين سنة هو ضمان الشيخوخة، ولكني 
                                                أستيقظ في السادسة صباحا  وال أعود إلى المنزل قبل 

الواحدة أو الثانية بعد منتصف الليل، وال أجد حتى لقمة 
 �آكلها. كيف أمضي ما تبقى من عمري إن لم أعمل؟

 في قانون العمل والضمان االجتماعي الزراعيين جراء    األ   وضع  .2 اإلطار

 نطاق تطبيقه، على أن يوضع تشريع  من                                                       قانون العمل اال جراء الزراعيين العاملين في مؤسسة زراعية  من 7المادة  استثنت
 خاص بهم.

                                                       يخضع ألحكام هذا القانون في المرحلة الثانية جميع اال جراء �ونصت المادة العاشرة من قانون الضمان االجتماعي على ما يلي: 
تمرنين، العاملين على األراضي اللبنانية في مؤسسة زراعية لحساب رب عمل واحد                                       اللبنانيين عماال  ومستخدمين، متدربين وم

 أو أكثر، لبناني أو أجنبي.

المتعلقة �من المادة السابقة  4فال يخضعون ألحكام هذا القانون إال بالشروط المبينة في الفقرة  أجانب                      وإذا كان هؤالء اال جراء 
 .�                                             لضمان االجتماعي على اال جراء الزراعيين الدائمينبتطبيق وتحديد تاريخ تنفيذ مجمل فروع ا

                                                                                   إخضاع اال جراء اللبنانيين العاملين في القطاع الزراعي ألحكام قانون الضمان االجتماعي في  على 8/1974القانون رقم  نصو
أو على فئة أو أكثر                                                                                               بعض أو جميع فروعه، على أن يوضع كل فرع موضع التنفيذ تباعا  في جميع المحافظات، وعلى جميع الفئات

د بمراسيم ت تخذ في مجلس الوزراء.                                                   وفقا  لشروط ت حد 

                                                                                 بتطبيق مجمل فروع الضمان االجتماعي على اال جراء اللبنانيين الدائمين الذين يعملون في  7757/1974المرسوم  قضىو
                                                                                                           مؤسسة زراعية ضمن األراضي اللبنانية وا خضعت هذه الفئة لفرع التقديمات العائلية وتعويض نهاية الخدمة ولفرع ضمان 

 المرض واألمومة.

                                                                        ين والموسميين والمتمرنين والمتدربين، وكذلك اال جراء الزراعيين األجانب غير                                           اال جراء الزراعيين اللبنانيين من فئة المؤقت يبقى
 .8/1974خاضعين ألحكام قانون الضمان االجتماعي، بانتظار صدور مراسيم تطبيقية للقانون 

 

 السن لكبار االجتماعية بالحماية الخاصة االجتماعية الشؤون وزارةالمنافع التي تقدمها   .3اإلطار 

                                                                                          كبير سن بطاقة حياة في إطار برنامج دعم األسر األكثر فقرا ، ويستفيدون من التغطية الصحية وخدمة  32,905يحمل ��
 في المائة من كبار السن في لبنان. 8البطاقة الغذائية. ويشكل هذا العدد ما يعادل حوالي 

وجبة غذائية من خالل مشروع التغذية الذي يؤمن وجبات غذائية لكبار  9450كبير سن من حوالي  500يستفيد حوالي ��
 مطاعم محبة. 4السن من خالل 

كبير سن  33,997                    ذكور. يستفيد سنويا   16,541إناث و 12,968كبير سن بطاقة المعوق الشخصية، منهم  29,509يحمل ��
عليها في القانون  المنصوصادات اإلعفاءات كبير سن من إف 43,027من المعونات والخدمات المتاخمة، كما ويستفيد 

220/2000. 

 .2017التقرير الوطني حول القضايا المتصلة بكبار السن الصادر عن الوزارة عام  المصدر:
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 األولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلكبارُالسناألولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلبكارُالسنُفيُلبنانُُُُ

 لجان المتقاعدين واإلعداد للتقاعد  .4اإلطار 

االجتماعية ورش عمل ألشخاص أجرت وزارة الشؤون 
متقاعدين من مختلف المناطق حول كيفية اإلعداد إلدارة 

جوانب مرحلة التقاعد من النواحي الصحية والنفسية 
لت مشاريع تنموية اقترحها وأشرف على  و                                                      واالجتماعية، وم 

تنفيذها أشخاص متقاعدون. ونتيجة لذلك استصدرت 
بلدية الشريكة، قرارات على مستوى عدد من المجالس ال

قضت بإنشاء لجان للمتقاعدين ضمن اللجان البلدية بهدف 
 .مأسسة هذا العمل على المستوى المحلي

التقرير الوطني حول القضايا المتصلة بكبار السن الصادر عن  المصدر:
 .2017الوزارة عام 

 التوصيات�

تدل المعطيات الواردة فيما سبق على أن الخطوة 
 األولى واألهم نحو تأمين مستوى معيشي الئق 

لكبار السن في لبنان وتخفيف أعبائهم المالية هي 
اعتماد نظام ضمان الشيخوخة لكافة اللبنانيين. 

                                              وفيما يلي عدد من التوصيات ذات األولوية، علما  
لب دراسات أن اعتماد وتنفيذ هذه التوصيات يتط

حول التكلفة المالية وحول المصادر المتاحة لتأمين 
 .هذه النفقات

ظم الضمان االجتماعي والتقاعد .8الجدول                                                                 التوصيات واإلجراءات المقترحة بشأن ن 

 اإلجراءات المقترحة التوصية

: توفير البيانات 1التوصية 
 واألدلة حول كبار السن

إجراء مسح لكبار السن في لبنان لتبيان الخصائص الديوغرافية واإلجتماعية واإلقتصادية ��
 مع مراعاة النوع اإلجتماعي. 

: تعريف كبار السن 2التوصية 
 بحقوقهم

صياغة وتبني مجلس النواب لقانون تعريف المسنين بحقوقهم لتوضيح حقوق هذه الفئة من ��
ياسات عامة جدية وملزمة لحماية كبار السن في                                 المجتمع وليكون مدخال  نحو تطوير س

 لبنان.

: إقرار "تشريع ضمان 3التوصية 
 الشيخوخة"

من قانون الضمان  (1) 49المشار اليه في المادة  �تشريع ضمان الشيخوخة�إقرار ��
 االجتماعي. 

: دعم وتفعيل 4التوصية 
الصندوق الوطني للضمان 

 االجتماعي

 الوطني للضمان االجتماعي ليغطي فئات أوسع من اللبنانيين؛زيادة شمولية الصندوق ��

 إصالح اإلجراءات المؤسساتية للصندوق الوطني للضمان االجتماعي ذات الصلة بكبار السن؛��

       حاليا   فيدتتس                              من الفئات األكثر ضعفا  والتي ال  وغيرهمتأمين التغطية االجتماعية للمزارعين ��
تتيح  8/74وال سيما إصدار مراسيم تطبيقية للقانون �من صندوق الضمان االجتماعي 
 ؛�لصندوق الوطني للضمان االجتماعيا من                               استفادة كافة اال جراء الزراعيين 

 ضمان االستدامة المالية لصندوق الضمان االجتماعي.  ��

ظم 5التوصية                     : إعادة هيكلة ن 
 التقاعد

د من خالل تفعيل آلية المساهمات وإعادة التوزيع وتغطية فئات أوسع من                 إصالح ن ظم التقاع��
 اللبنانيين، ال سيما العاملين في القطاع الخاص والقطاع غير النظامي.

: حماية العاملين 6التوصية 
جراء كبار السن                    واأل 

منه،  55                                                                        شمول اال جراء فوق سن الرابعة والستين بقانون العمل، وذلك عبر تعديل المادة ��
 وتفعيل آليات التفتيش وتطوير سياسات سوق العمل للحد من العمالة غير النظامية.
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الضمانُالصحيُوخدماتُالصحةُُُباء.
ُوالرعاية

                                           يلقي هذا القسم الضوء على ن ظم الضمان الصحي 
الموجودة في لبنان، والتي نوقشت بمعزل عن نظام 
الضمان االجتماعي على الرغم من الترابط والتكامل 
بينهما.  وبعد ذلك تستعرض خدمات الصحة والرعاية 
التي يستفيد منها كبار السن في لبنان، ويبين بعض 

إلى تقديم اقتراحات  أوجه القصور فيها، قبل الوصول
 لتطوير نظام رعاية صحية شاملة.  

 الضمان الصحي�

القوانينُوالخدماتُالحكوميةُالمتوفرةُعلىُُ)أ(

 ةالصحيصعيدُالتغطيةُ

ليس في لبنان نظام للتغطية الصحية الشاملة، ولكن 
يستفيد كبار السن من إحدى الخيارات التالية بالنسبة 

 لألدوية واالستشفاء:

الصحية المؤمنة عبر تعاونية موظفي التغطية �.1
الدولة أو صناديق التعاضد والتي يستفيد منها 

 الموظف المتقاعد.
التغطية الصحية المؤمنة عبر بعض النقابات �.2

 المهنية ألعضائها المتقاعدين. 
التغطية الصحية المؤمنة عبر شركات التأمين �.3

                                    الخاصة، والتي ال تشمل األدوية عموما .
صحة المؤمنة لجميع المواطنين تغطية وزارة ال�.4

الذين ال يستفيدون من أي نظام ضمان صحي 
خاص أو عام. وهي تغطي كلفة االستشفاء 

المجاني في المستشفيات الحكومية والخاصة 
باإلضافة إلى بعض العالجات المكلفة، كالعالج 

الكيميائي وجراحة القلب وزرع الكلى وأدوية 
 .40األمراض المزمنة

لوطني للضمان االجتماعي، فال يؤمن أما الصندوق ا
التغطية الصحية للمضمونين بعد سن التقاعد. 

                             ثالثة تدابير قانونية ا قرت في  9الجدول ويستعرض 
 محاولة لسد هذه الثغرة. 

 248/2000للفرق بين القانون رقم           وتوضيحا  
، يعطي األول لكل لبناني بلغ 27/2017والقانون رقم 

سن الرابعة والستين الحق باالنتساب اختياريا لفرع 
المرض واألمومة لقاء مساهمة شهرية. أما الثاني 
 فيطبق فقط على اللبنانيين المتقاعدين الذين 
 لهم مدة اشتراك في صندوق الضمان ال تقل عن

 عشرين سنة.

وتوجد قوانين مختلفة أخرى للتغطية الصحية 
رحت في مجلس الوزراء وفي                                             الشاملة ا عدت واقت 
                                                   اللجان النيابية، إال أنها لم ت قر حتى اآلن. وأبرزها:

التغطية الصحية الكاملة والشاملة لجميع �مشروع ��
قره  2011 الذي قدم في العام �اللبنانيين           ولم ي 

 مجلس الوزراء؛
اح رئيس لجنة الصحة العامة والعمل اقتر��

والشؤون االجتماعية النائب عاطف مجدالني 
المتعلق بالبطاقة الصحية اإللزامية ونظام ضمان 

 الشيخوخة.

 2017يوليو �في تموزأطلقت وزارة الصحة العامة 
 �2025صحية �القطاع الصحي في لبنان  استراتيجية

وأطلق والتي تتضمن رؤية للتغطية الصحية الشاملة 
 .41ورشة عمل لتطوير آليات تطبيقها
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خذت لمحاولة تأمين التغطية الصحية لكبار السن .9الجدول                                                                         التدابير القانونية التي ات 

الذي  248/2000رقم  القانون
يرمي إلى وضع نظام ضمان 

صحي اختياري للمسنين 
 اللبنانيين

ليضع نظام ضمان صحي اختياري للمسنين اللبنانيين، وذلك من  248/2000صدر القانون رقم 
                                                                           خالل إنشاء قسم  خاص بالمضمونين االختياريين المسن ين في الصندوق الوطني للضمان 

ون له قسم محاسبة مستقل. يعطي هذا القانون اإلجتماعي، فرع ضمان المرض واألمومة، ويك
                                                                                           الحق لكل لبناني باالنتساب اختياريا  لهذا النظام شرط أن يكون قد بلغ الرابعة والستين من العمر 

ب ل                                                                                  وأال يكون مستفيدا  من نظام آخر للتغطية الصحية. ويستوجب ذلك مساهمة شهرية من ق 
 في المائة من الحد األدنى الرسمي لألجور.  6المضمون قيمتها 

لكن لم يصدر عن مجلس الوزراء حتى اآلن المرسوم التطبيقي الذي يحدد تفاصيل تطبيق أحكام 
 .�أ�هذا القانون، علما أن نظام الضمان االختياري القائم يعاني من نقص في الواردات

 109وزير الصحة رقم  تعميم

 2016آب/أغسطس  2تاريخ 

، يتم بموجب هذا 2016أغسطس �آب 2تاريخ  109أصدر وزير الصحة السابق التعميم رقم 
د باستقبال                                                                                   التعميم الطلب من كافة المستشفيات والمؤسسات المتعاقدة مع الوزارة التقي 

في المائة عن الحاالت  100سنة على نفقة الوزارة بنسبة  64المرضى الذين تخطت أعمارهم 
                                                     . ا رفق هذا التدبير بتعميمات متعلقة بآليات قبول حاالت �في المائة 85 من      بدال  �االستشفائية 

االستشفاء على نفقة وزارة الصحة للحد من الحاالت غير الضرورية وبالتالي من األعباء المالية 
التي تترتب على هذا التدبير. إال ان القرار صدر من دون اعتمادات مالية كافية، ويبقى غير 

 .�ب�في العديد من المستشفيات          معموال  به 

 27/2017رقم  القانون
 المضمونين بإفادة المتعلق

 في المقيمين المتقاعدين
 المرض فرع تقديمات من لبنان

 واألمومة

المتعلق بإفادة المضمونين المتقاعدين  �ج�27/2017صدر عن مجلس النواب القانون رقم 
المقيمين في لبنان من تقديمات فرع المرض واألمومة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

شرط أن تكون للشخص المضمون مدة اشتراك ال تقل عن  �وهو الفرع المعني بالضمان الصحي�
 .�د�عشرين سنة، مما يحد من نطاق تطبيق هذا القانون

 .2017زارة الشؤون االجتماعية، التقرير الوطني حول القضايا المتصلة بكبار السن و  �أ�

رابط التالي: أنظر: الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة، إطالق التغطية االستشفائية الشاملة للمسنين في لبنان برعاية رئيس الحكومة، متوفر على ال  �ب�
https://www.moph.gov.lb/ar/Media/view/7842مسح عام للتشريعات المتعلقة بكبار السن: قانون دولي ومحل ي مقارن�، �إدراك�وأنظر: جمعية  ؛                                                              � ،

 مشروع الحفاظ على حقوق كبار السن في لبنان.

 .2017فبرير �شباط 10تاريخ  8ونشر في الجريدة الرسمية العدد  2017فبرير �شباط 10صدر في   �ج�

 الوكالة، مشروع الحفاظ على حقوق كبار السن في لبنان؛ �                                                              مسح عام للتشريعات المتعلقة بكبار السن: قانون دولي ومحل ي مقارن�، �إدراك�أنظر: جمعية   �د�
 ./news/265778-leb.gov.lb/ar/show-http://nna، 2017يناير �كانون الثاني 24الوطنية لإلعالم، 

 

 تغطية وزارة الصحة العامة لتكاليف الرعاية الصحية لكبار السن  .5اإلطار 

لفة للمرضى من سائر األعمار. أمنت وزارة الصحة العامة تبلغ الكلفة االستشفائية للمرضى من كبار السن أربعة أضعاف الك��
في المائة من كبار السن في  13أي حوالي �حالة من كبار السن  54,000التغطية االستشفائية لحوالي  2014في عام 

 مليار ليرة لبنانية. 100بكلفة إجمالية تعدت  �لبنان

كبير سن من تقديمات البرنامج في وزارة  192,000، نحو 2016بالنسبة لبرنامج األمراض المزمنة، استفاد في العام ��
في المائة من إجمالي المستفيدين من أدوية  45وشكلوا نسبة  �أدوية أمراض مزمنة ومعاينات مجانية�الصحة العامة 

        مركزا . 213ددها                                                                                                األمراض المزمنة التي توزع مجانا  عبر المراكز الصحية المنتشرة على كافة األراضي اللبنانية والبالغ ع

 .2017التقرير الوطني حول القضايا المتصلة بكبار السن الصادر عن الوزارة عام  المصدر:

https://www.moph.gov.lb/ar/Media/view/7842؛
https://www.moph.gov.lb/ar/Media/view/7842؛
https://www.moph.gov.lb/ar/Media/view/7842؛
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/265778/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/265778/
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/265778/
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ُُ تحليلُاالحتياجاتُبناُءُُ)ب( ُُُُُ ُُ ُُُُ ُ ُُُ ُُُ ُعلىُالبحثُالميدانيُُ

في حين ال توجد بيانات رسمية عن حاجات كبار السن 
                                               في لبنان، عب ر كبار السن خالل البحث الميداني عن 

                                             شعورهم بأنهم أصبحوا عبئا  جسديا  وماليا  على 
                                               أسرهم، ولذلك فكثيرا  ما يعزلون أنفسهم ويمتنعون 
عن اإلفصاح عن ما يحسون به من أعراض جسدية 

نفسية ألفراد األسرة. وفيما يتعلق بالضمان ومخاوف 
الصحي، فبالرغم من استفادة بعض المشاركين في 

مجموعات النقاش من التغطية االجتماعية أو الصحية 
، �من خالل الزوج أو األوالد�المباشرة أو غير المباشرة 

إال أنهم أجمعوا على أن نسبة كبيرة من المصروف 
امينات، وأعرب كبار                           الشخصي ت خصص لألدوية والفيت

السن عن التأثير السلبي لتوقف الضمان الصحي عند 
 نهاية الخدمة على حياتهم اليومية وصحتهم.

وأفاد الخبراء في المقابالت معهم أن شعور كبير السن 
                                              بالضعف وبأنه عبء على األسرة غالبا  ما يؤدي الى 
تأخير العالج الطبي وزيادة حاالت تعدد األمراض، 

مسن بالتالي في حلقة مفرغة حيث تتدهور ويدخل ال
خ الدينامية                                                 صحته، فيزداد شعوره بأنه عبء، وتترس 
غير الصحية لألسرة، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض 
في نوعية حياة المسن ومقدمي الرعاية له. وهذا 
الواقع أكدته اللقاءات مع كبار السن في مختلف 

 المناطق اللبنانية.

                            رسمية والخبراء الذين ا جريت وأكد ممثلو الجهات ال
معهم مقابالت على ضرورة إقرار نظام للتغطية 

الصحية الشاملة وال سيما لكبار السن. أما بالنسبة 
أغسطس �آب 2تاريخ  109لتعميم وزير الصحة رقم 

                                    المذكور سابقا ، فتفعيله يتطلب تأمين  2016
االعتمادات المالية الكافية، وال يكفي وحده، ألن 

                                        لتغطية الصحية تتطلب نظاما  ماليا  جديا  سياسة ا
                     ومدروسا  ومستداما . 

 

ُالتوصياتُ)ج(

                                                    ت ظهر الدراسة أن إحدى أولويات تأمين حقوق ورفاه كبار 
السن في لبنان هي اعتماد نظام للتغطية الصحية 

 بعض التوصيات ذات الصلة.   10الجدول الشاملة. ويبين 

 الصحة والرعاية خدمات�

تعزيز الصحة والوقاية مـن تشمل الخدمات الصحية 
األمراض، وتشخيص وعالج األمراض، والخدمات 

الملطفة. وتنسق عبر مختلف مستويات القطاع الصحي 
أما الرعاية  .العمر                                وخارجه ووفقا  لالحتياجات على مدى 

فهي إتاحة الخدمات على نحو شامل لألفراد واألسر في 
المجتمع المحلي بوسائل يمكنهم قبولها وبمشاركتهم 

الكاملة وبتكاليف يمكن لكل أفراد المجتمع تحملها. وتلك 
أ                                                  الرعاية هي نواة نظام البلد الصحي وجزء ال يتجز 

جتماعية                                        منه، وتمثل جانبا  أساسيا  من التنمية اال
من هذا المنطلق تشمل  .واالقتصادية للمجتمع المحلي

خدمات الرعاية مؤسسات رعاية كبار السن المقيمة 
 والنهارية كما تشمل األندية النهارية والمستوصفات. 

التوصيات واإلجراءات المقترحة بشأن  .10الجدول 

 الضمان الصحي 

 المقترحةاإلجراءات  التوصية

: 1 التوصية
إصالح نظام 

التغطية 
 الصحية 

إصالح نظام التغطية الصحية بحيث ��
                                       يشمل الجميع، ال سيما الفئات األكثر ضعفا  
                                     وتهميشا ، وتنسيق الجهود التشريعية في 

 هذا المجال؛

دراسة كلفة نظام الرعاية الصحية الشاملة، ��
ال سيما تلك المتعلقة بكبار السن، والبحث 

ر تمويل مبتكرة، منها التعاون مع في مصاد
 القطاع الخاص والجهات المانحة. 

: 2 التوصية
 تفعيل

 القوانين
 الصلة ذات

إصدار المرسوم التطبيقي للقانون رقم ��
248/2000. 
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 والخدمات الحكومية المتوفرة القوانين�

ُاألوليةُالصحيةُالرعايةُخدماتُ)أ(

                                         ت عنى جهات ثالث بتأمين الخدمات الصحية على
الصعيد المحلي، وهي: وزارة الصحة العامة، ووزارة 

 الشؤون االجتماعية والبلديات.

                                                  ت عنى الدوائر اإلقليمية لوزارة الصحة العامة بتأدية 
                                              الخدمات الصحية عبر دوائر المحافظات التي ت عنى 

                                           بدورها بتنفيذ الن هج الصحية وتأمين الخدمات 
ي األقضية الوقائية والعالجية والمخبرية واألقسام ف

                                              التي ت عنى بطبابة القضاء وتقوم بأعمال الوقاية 
والمعاينة والرعاية الصحية كما تؤمن االتصال 

بالمستشفيات المتعاقدة إلدخال المرضى ونقلهم اليها 
 .42عند الحاجة

                                           ا نيطت بوزارة الشؤون االجتماعية صالحيات خاصة 
متعلقة ببعض خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب 

من الصالحيات التنموية واالجتماعية، والوزارة العديد 
تقدم هذه الخدمات إما مباشرة أو من خالل تعاقدها مع 
جمعيات أهلية وهيئات دينية، وتغطي فئات مختلفة 
من المجتمع ال سيما الضعيفة كاألطفال وكبار السن 

                                              واألشخاص المعوقين وغيرهم. وتضطلع الوزارة أيضا  
منح مرسوم صفة المنفعة بدراسة وتقديم اقتراحات 

العامة للمؤسسات والجمعيات إلى مجلس الوزراء، ال 
                                                    سيما منها التي ت عنى بإيواء ورعاية الحاالت االجتماعية 

المختلفة وتقديم الرعاية الصحية وتأمين المعاينات 
الطبية ومعالجة المرضى والمحتاجين في المراكز 

نمائية الصحية واالجتماعية. أما مراكز الخدمات اإل
فتنشأ من أجل تحقيق الغايات العامة لوزارة الشؤون 
                                          على المستوى المحلي، وت عنى على وجه الخصوص 
باقتراح تنظيم الخدمات لتلبية ومعالجة المشاكل 
 .43االجتماعية على مستوى الفرد واالسرة والجماعة

 الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة  .6 اإلطار

                                   الشؤون االجتماعية مجانا  لكبار السن

كبير سن من خالل  40,000يستفيد من الخدمات الصحية 
                                                  مركز خدمات إنمائية تابعا  لوزارة الشؤون االجتماعية  221

                                                       ومنتشرا  على كافة األراضي اللبنانية، ويستفيد العدد نفسه 
جمعية أهلية وهيئة  279                              تقريبا  من كبار السن من حوالي 

دينية متعاقدة مع الوزارة. تشمل هذه الخدمات المعاينات 
الطبية، والعناية التمريضية، واألدوية المزمنة وغير المزمنة، 

 وحمالت الكشف الصحي.

التقرير الوطني حول القضايا المتصلة بكبار السن الصادر عن  المصدر:
 .2017الوزارة عام 

 أساسي بشكل تدخل لصحيةا العناية خدمات أن بيد
 يظهرولذلك  العامة، الصحة وزارةات صالحي ضمن
 الصحة وزارتي بين بالصالحياتالتداخل  بعض

  توزيعوتتطلب معالجته  االجتماعية، والشؤون
 توقيع       سابقا   تم وقد. أوضح بشكلبينهما  المهام
 ووزارة العامة الصحة وزارة بين تفاهم مذكرة
 والبلديات الداخلية ووزارة االجتماعية الشؤون
 في التعاون آليات وتعزيز الخلل هذا تصحيح بهدف
 الصعيد على الصحية الرعاية خدمات تأدية مجال
 رائدة اجتماعية تنمية مراكز أربعة. وحددت المحلي

 الصحة ووزارةات المباني، البلديحيث تقدم 
          الخدمات   الشؤون ووزارة، الصحية          الخدمات  

 .44االجتماعية

ُالرعايةُخدماتُ)ب(

                                              ت عنى وزارة الشؤون االجتماعية بتحديد المواصفات 
 والشروط الواجب توفرها لدى المستفيدين 
 من الرعاية االجتماعية، واستالم ومتابعة 

طلبات الرعاية االجتماعية، ووضع مواصفات 
مؤسسات الرعاية، والرقابة على أعمالها واإلشراف 

 .45عليها
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خدمات الرعاية التي تقدمها وزارة   .7اإلطار 

                                   الشؤون االجتماعية مجانا  لكبار السن

 1,188يستفيد من خدمات الرعاية الطويلة األمد ��
مؤسسة متعاقدة مع وزارة  33كبير سن من خالل 

 4كبير سن من خالل  36، واالجتماعيةالشؤون 
مراكز خدمة مقيمة نموذجية تابعة مباشرة للوزارة، 

دين  58و                                    كبير سن من خدمات الرعاية للمشر 
المقيمين من خالل مؤسسة متعاقدة مع الوزارة لهذه 

الغاية. وتبلغ قيمة التعرفة اليومية التي تدفعها 
 ؛ليرة لبنانية 17,500: رعايةالوزارة كبدل 

كبير سن  3528يستفيد من خدمة األندية النهارية ��
                                     ناديا  نهاريا  تابعا  لمراكز الخدمات  50من خالل 

كبير سن  1250اإلنمائية، وعن الخدمة ذاتها يستفيد 
                                                 ناديا  نهاريا  تابعا  لجمعية أهلية أو هيئة دينية  23من 

 متعاقدة مع الوزارة.

التقرير الوطني حول القضايا المتصلة بكبار السن الصادر  المصدر:
 .2017عام عن الوزارة 

 

خدمات الرعاية التي تقدمها وزارة الصحة   .8 اإلطار

 لكبار السن

تؤمن وزارة الصحة العامة خدمة الرعاية الصحية المقيمة 
مؤسسة متعاقدة مع الوزارة تحت  36لكبار السن من خالل 

 26,350تصنيف مستشفى فئة ثانية بمساهمة يومية تبلغ 
 ليرة لبنانية عن كل مسن.

التقرير الوطني حول القضايا المتصلة بكبار السن الصادر عن  المصدر:
 .2017الوزارة عام 

وحيث إن وزارة الصحة العامة معنية بالحفاظ على 
الصحة العامة، تدخل قضايا الرعاية الصحية ضمن 
                                            صالحياتها، وتقدم في هذا الصدد عددا  من خدمات 

 السن من خالل الجهات المتعاقدة معها.الرعاية لكبار 

ُلبنان فيمؤسساتُاإلقامةُالطويلةُُ)ج(

إضافة الى خدمات الصحة والرعاية المقدمة من 
وزارتي الصحة والشؤون االجتماعية، ال بد من اإلشارة 

إلى مؤسسات اإلقامة الطويلة التي أظهرت نتائج 
ته وزارة الشؤون االجتماع التقرير ية                                        الوطني الذي أعد 
 ما يلي: 2010في 

في المائة منها متعاقد مع وزارة الشؤون  40.8��
 ؛ماعية وتغطي كبار السن المستقليناالجت

في المائة منها متعاقد مع وزارة الصحة  38.8��
 ؛العامة وتغطي كبار السن العاجزين

 في المائة منها متعاقد مع البلديات.  6.1��

جزئية إال أن الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات 
وغير مستدامة، ولكن يوجد العديد من الجمعيات 

الخيرية والمنظمات غير الحكومية التي تستهدف كبار 
السن كجزء من خدماتها، وتقدم مجموعة من األنشطة 

بما في ذلك توفير الرعاية الطبية داخل المراكز، 
والرعاية التمريضية المنزلية، والمساعدة والخدمات 

، والتوجيه، والترفيه واألنشطة، النفسية واالجتماعية
والتعليم، واألدوية المجانية، ووجبات الطعام المتنقلة. 
وهذه األنشطة يقدمها على نطاق واسع المتطوعون 
الذين لهم دور أساسي في مساعدة كبار السن في 

 .46لبنان

 على البحث الميداني                       تحليل االحتياجات بناء  �

 لسن تبينت في مجموعات النقاش حاجة كبار ا
إلى مزيد من خدمات الرعاية الصحية بالرغم من 

وجود المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية األولية 
التي تقدم رعاية شبه مجانية وأدوية لألمراض 
المزمنة. فبالرغم من توزع مستوصفات ومراكز 

الرعاية في مختلف المناطق، إال أن نسبة كبيرة من 
خدمات التي المسنين ال يعرفون بوجودها أو بال

تقدمها. في بلدة القاع على سبيل المثال، تبين أن 
قد يكون  �             في أبلح مثال  �الوصول إلى مراكز الجيش 

                                              صعبا  أو مستحيال  على بعض المسنين الذين يفضلون 
مستشفى الهرمل األقرب إليهم. كما أشار المشاركون 
في مجموعات النقاش الى أن الرعاية المنزلية غير 
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طلق، وإن توفرت فعبر القطاع الخاص متوفرة بالم
وبأسعار مرتفعة من الصعب تأمينها بالنسبة إلى 

 غالبية المسنين. 

 األطباء قدرات بناءوأظهر النقاش مع الخبراء ضرورة 
 أجل من الصحة مجال في والعاملين والممرضين

 السن لكبار المقدمة الصحية الخدمات جودة تحسين
 الرعاية ومراكز والمستوصفات المستشفيات في

، خاصة في ظل غياب العدد الكافي وغيرها الدائمة
من المتخصصين بعلم الشيخوخة من كافة المجاالت 

 الطبية والصحية في لبنان.

ُالجيدةُالممارساتُُ.جيم

 المعايير الخاصة بمؤسسات كبار السن�

 2017عام  وزارة الشؤون اإلجتماعيةأصدرت 
 ، وهي �المعايير الخاصة بمؤسسات كبار السن�

وتهدف بصدد إعداد آليات التطبيق لهذه المعايير. 
معايير الجودة هذه إلى تحسين نوعية حياة كبار 
السن الذين يستفيدون من الخدمات المتوفرة في 
هذه المؤسسات، ومنها مؤسسات الخدمات النهارية 
كالمطاعم، كذلك المؤسسات التي تستقبل المسنين 

رغم سهولة الطريقة الذين يعانون من األلزهايمر. 
قها مع الواقع في التي صيغت بها المعايير، واتسا

لبنان، وأخذها بعين االعتبار تنوع وتفاوت 
المؤسسات من حيث المستوى والخدمات حيث 
 قسمت المعايير من حيث إمكانية تطبيقها على 

األمد القريب والمتوسط والبعيد، ولكنها لن تدخل 
 حيز التنفيذ ما لم تتجاوب المؤسسات وتعي 

يبة األمد على أهميتها وضرورة تطبيق المعايير القر
األقل لذلك ينبغي أن تضع وزارة الشؤون االجتماعية 

ل المعايير الى أداة                                                 آلية للتطبيق يمكنها أن تحو 
اعتماد لمؤسسات كبار السن في لبنان، ما يضمن 
 توفيرها أعلى مستوى من الجودة لكبار السن. 

 من شهادات كبار السن  .9 اإلطار

                                               سيد جورج من القاع أمام بيته مستمتعا  بآخر أيام جلس ال
الشمس مع بداية الخريف، يمشط ذقنه البيضاء ويقول: 
أهم ما يمكن أن تقدمه لنا الدولة هو الطبابة والدواء، 

أخذوني إلى الطوارئ في مستشفى قريبة وكدت أموت 
هناك، فهو ال يكاد يشبه المستشفى. عملت طوال عمري 

نل معاش تقاعد، ولوال مساعدة أوالدي في الزراعة فلم أ
طالما أوالدك في الجيش، فمن �. فسألناه: �لمت من الجوع

إذا �. أجاب: �المؤكد أنك تستفيد من الطبابة والدواء
ذهبت إلعداد أوراقي في أبلح يا ابنتي، فال أضمن أن 

                                                  أعود حيا ، ال بد وأن نجهز أوراقنا في مكان قريب حتى 
 .�نستفيد من الخدمات

 لبنان في المعوقين حقوق تأمين برنامج�

                                                تنفذ وزارة الشؤون االجتماعية حاليا  برنامج تأمين 
                                          حقوق المعوقين وفقا  لما نص  عليه القانون 

المتعلق بحقوق األشخاص � 220/2000رقم 
. ومع أنه ال يجوز الخلط بين مفهومي �المعوقين

اإلعاقة والشيخوخة وال بين حاجات األشخاص ذوي 
اإلعاقة وحاجات كبار السن بشكل عام، اال أن كبار 

في المائة من األشخاص  33السن يشكلون نسبة 
حاملي بطاقة اإلعاقة الصادرة عن وزارة الشؤون 

ويحتاج كبار السن العاجزون إلى نفس االجتماعية، 
الخدمات المتاخمة التي يحتاجها األشخاص ذوو 

مثل الكرسي المتحرك، واألجهزة المساعدة، �اإلعاقة 
. كما يمكن االستفادة من تجربة �والسرير الطبي، إلخ

هذا البرنامج ومن امكانياته اإلدارية المتوفرة من أجل 
خدمات المتاخمة تخفيف األعباء المالية وتأمين ال

 لكبار السن.

 التوصيات�

يعيش معظم كبار السن في لبنان في بيوتهم أو مع 
. وتقع مسؤولية تقديم الرعاية لكبار السن 47أسرهم
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في األسرة  نساءال على                         الضعفاء والعاجزين غالبا  
الرعاية  مقدميعلى  ويغلب. البناتأو  الزوجاتك

 عائلية بالتزامات لوفاءنتيجة ا شعور شخصي بالرضا
فتقديم الرعاية  ذلك، ومع. 48السن كبار نحو ودينية

لكبار السن العاجزين والذين لديهم مشاكل صحية 
وإدراكية كبيرة حيث تلجأ األسر ذات الدخل المتوسط 

إلى المرتفع الى شكل جديد من اشكال الرعاية 
المنزلية بدوام كامل، وهو االستعانة بعمال أجانب 

49وأفريقيا آسيا شرق جنوب من رئيسي وبشكل
        غالبا   

 يساعد مما، والرفيق الرعاية م     مقد   دور يؤدون ما

 مؤسسات الى اللجوء تخفيض في ويساهم العائلة
. ولكن هؤالء العمال لديهم الكلفة ويخفف الرعاية

بدورهم الكثير من المشاكل المتصلة بالعنصرية وسوء 
التقدير المالي، كما ليس لديهم الكفاءة المطلوبة 

مخاطر  من يزيد ذلك كل. والسنتقديم الرعاية لكبير ل
 ضعفهمن  يزيد مما المعاملة لسوء السن كبير تعرض
ولذلك فمن األهمية بمكان وضع سياسات  وعجزه.

واضحة تتكفل بخدمات الرعاية المنزلية والخدمات 
المتاخمة لكبار السن، ونستعرض فيما يلي التوصيات 

 في هذا المجال.

 خدمات برنامج تأمين حقوق المعوقين  .10اإلطار 

إصدار بطاقة المعوق الشخصية عبر المراكز الثمانية المعتمدة في المناطق، بعد كشف الطبيب المختص على الشخص ذي ��
المنازل أو المؤسسات حيث يواجهون صعوبة في التنقل. ويستفيد اإلعاقة في المركز أو من خالل زيارة شخصية الى 

 ؛في المائة من مجمل حاملي البطاقة 33ألف شخص من كبار السن، وهم يشكلون حوالي  29                           حاليا  من البرنامج أكثر من 

ة ولوازمها  اصدار وتغطية طلبات الخدمات المتاخمة، وتشمل الكراسي النقالة، والعكاكيز والعصي، واألحذية الطبية،��                  واألسر 
 ؛سلس، إضافة إلى المعينات السمعية                                                       للوقاية من العقر، وأيضا  المعينات الخاصة بالتعاطي مع ال

                                                                                                        اصدار طلبات الرعاية: تصدر المراكز الستة لبرنامج تأمين حقوق المعوقين طلبات الرعاية، وفقا  لطريقة المكننة ��
 �والالمركزية

 .220/2000إصدار اإلفادات للحصول على بعض اإلعفاءات المنصوص عنها في القانون ��

: �برنامج تأمين حقوق المعوقين�الموقع اإللكتروني الرسمي لوزارة الشؤون االجتماعية، صفحة  المصدر:
http://www.socialaffairs.gov.lb/MSASubPage.aspx?parm=341&parentID=99. 

 التوصيات واإلجراءات المقترحة بشأن خدمات الصحة والرعاية.11الجدول 

 اإلجراءات المقترحة التوصية

 : الخدمات الصحية1المحور رقم 

اعرضاوتحليلاالمقترحات
                                                                                                                  نظرا  للفجوة التي تبينت بين الخدمات التي تقدمها الدولة وبين وصول هذه الخدمات لكبار السن، ال بد من اإلشارة الى أهمية 

اتخاذ التدابير التي تيسر وصول الخدمات عبر التوزيع الجغرافي المدروس للمستشفيات والمستوصفات، وعبر التواصل مع كبار 
 ات المتوفرة. السن وإعالمهم بالحقوق والخدم

 الصحي من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لكبار السن. المجالبناء قدرات العاملين في  لىإ الحاجة تكما تبين

االخدماتاإتاحة:ا1االتوصية
الجميعاكباراالسناالصحية

 اتاحة وصول كبار السن إلى المستشفيات والمستوصفات، ال سيما في المناطق النائية؛��

مع مختلف  التنسيقتوفير المعلومات عن الخدمات الصحية الموجودة من خالل ��
 الجهات المحلية، كالبلديات واألندية االجتماعية وغيرها.

http://www.socialaffairs.gov.lb/MSASubPage.aspx?parm=341&parentID=99
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 اإلجراءات المقترحة التوصية

االعناية:ارفعاكفاءةا2االتوصية
فيااالعاملينبكباراالسنابينا
االقطاعاالطبيا

 :خالل من وذلك ،العناية بكبار السن بين العاملين في القطاع الطبي كفاءة رفع

 إدخال بند إجباري في المعايير الخاصة بالمستشفيات والمتعلقة بتقديم الخدمات؛��

 وجميع والممرضات رضينمللمتدريبية دورية  دوراتالتعليم المستمر من خالل تنظيم ��
 .السن لكبار المتخصصة العناية تقديم كيفيةبشأن  الصحيين العاملين

:االتشجيعاعلىا3االتوصية
االشيخوخةابطباالتخصص

إدخال موضوع العناية المتخصصة لكبار السن في مناهج التعليم العالي للطب ��
 والتمريض والعالج الفيزيائي وغيرها من االختصاصات الصحية.

 : الخدمات المتاخمة 2المحور رقم 

اعرضاوتحليلاالمقترحات
حتذى بها لتوفير الخدمات المتاخمة لكبار السن، الذين يشكلون بالفعل ما نسبته   33                                                                                                                  يشكل برنامج تأمين حقوق المعوقين تجربة ي 
في المائة من المستفيدين من هذا البرنامج. كما يوفر البرنامج الهياكل األساسية اإلدارية والخدماتية التي يمكن االستعانة بها 

قترح  لذلكالموازية على غرار حاملي بطاقة اإلعاقة.  الخدماتيستفيد كبار السن من وتطويرها من أجل أن   تجربة على البناء       ي 
 كبار السن.لخدمات المتاخمة ال تأمين أجل منبرنامج تأمين حقوق المعوقين في وزارة الشؤون االجتماعية 

ابرنامجاتطوير:ا1االتوصية
الكباراالموجهةاالمتاخمةاالخدمات

االسن

 إجراء دراسة لبرنامج الخدمات المتاخمة الموجهة لكبار السن؛��

إصدار قرار وزاري يتضمن شروط اعتماد وتغطية الخدمات المتاخمة الموجهة لكبار ��
المتعلق بشروط  1997 يوليو�تموز 29تاريخ  181/1على غرار القرار الوزاري رقم �السن 

 ؛�ذوي اإلعاقةاعتماد وتغطية المعينات التقنية الموجهة لألشخاص 

 واآلليات العملية لتقديم الخدمات المتاخمة لكبار السن؛توفير اإلمكانيات ��

على غرار القانون �اعتماد اإلطار العام لشروط االستفادة من الخدمات المتاخمة ��
                                                                المتعلق بحقوق األشخاص المعوقين الذي أوجد أيضا  بطاقة اإلعاقة التي  220/2000

 ؛�تصدر عن الوزارة

الموازنة الالزمة لتطبيق البرنامج وتوفير اإلمكانيات وفريق العمل المالئم إلدارته  توفير��
 في المناطق.

 : الرعاية المنزلية 3المحور رقم 

اعرضاوتحليلاالمقترحات
                                                                                                                          باإلضافة الى الخدمات المتاخمة التي يحتاج اليها كبار السن مع تقدم العمر، تبينت الحاجة أيضا  إلى الرعاية المنزلية، وهي تشتمل 

؛ وخدمات التمريض؛ وتقديم الرفقة النهارية أو الليلية �خدمات التنظيف والطبخ وشراء الحاجات�على: المساعدة المنزلية 
 ؛ وخدمات تأهيل المنزل؛ وتدريب أفراد األسرة على رعاية كبير السن. �ليسج�والمساعدة في التنقل 

يمكن أن يؤمن هذه الخدمات أفراد األسرة أو مهنيون أو شركات أو جمعيات، وتنظم وتمول على غرار برنامج الخدمات المتاخمة، 
ية التي تغطي كلفة الخدمات المقدمة. وهذا أي يتقدم الشخص كبير السن أو عائلته بطلب الرعاية إلى وزارة الشؤون االجتماع

                                                                                                                الموضوع بحاجة إلى دراسة دقيقة نظرا  لخصوصية هذه الخدمات التي تقدم داخل المنزل ويمكن أن تعر ض كبير السن للخطر أو 
لجليس سوء المعاملة إن لم تنظم بشكل مناسب. أحد الحلول المطروحة تكون عبر إعطاء المعنيين حرية اختيار الممرض أو ا

                                                                                                                     المعتمد الذي يتمتع بثقة العائلة. ويتطلب هذا البرنامج أيضا  وضع المعايير واعتماد فريق عمل إلجراء الرقابة والكشف الدوري 
 على المنازل للتأكد من جودة الخدمة. 

ابرنامجاتأسيس:ا1االتوصية
االمنزليةاالرعايةاخدماتالتأمين

بل المثلى لتقديم خدمات الرعاية �� وكلفتها على وزارة الشؤون االجتماعية،                                          دراسة الس 
باالستناد إلى الدراسات السابقة المتوفرة في هذا �واإلجراءات اإلدارية المطلوبة 

 ؛�المجال
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 اإلجراءات المقترحة التوصية

 دراسة الكلفة المالية لهذا البرنامج والبحث في مصادر تمويله؛��

إصدار قرار وزاري يتضمن شروط اعتماد وتغطية خدمات الرعاية المنزلية الموجهة ��
 كبار السن؛ل

 إطالق برنامج لتأمين خدمات الرعاية المنزلية المذكورة فيما سبق. ��

 : دعم مقدمي الخدمات المعنية بكبار السن4المحور رقم 

اعرضاوتحليلاالمقترحات
جرى البحث في إمكانية دعم المؤسسات المعنية بقضايا كبار السن وبتقديم الخدمات لهم، وذلك من خالل اعتماد إعفاءات أو 

التي نصت على إعفاءات  �السادسالمرفق � 2000�220من القانون رقم  94إلى  90                                 تخفيضات ضريبية استئناسا  بالمواد 
 شخاص ذوي اإلعاقة وجمعيات الخدمات.ضريبية متفرقة خاصة بالجمعيات المعنية باأل

                                                                                                                   ومن شأن هذه اإلعفاءات أن تخفف من أعباء الجمعيات وتعزز استدامة عملها تحقيقا  للمنفعة العامة. ومن شأن تعزيز عمل مقدمي 
جل تغطية الخدمات أن يحسن نوعية حياة كبار السن من جهة وأن يخفف من األعباء المالية التي يتكبدها كبار السن وأسرهم من أ

اكلفة هذه الخدمات. 
شترط من أجل إقرار الحوافز المالية الخاصة بالجمعيات: ا                                                      وي 

حيز التنفيذ وتعميمها  �مؤسسات الرعاية النهارية والمطاعم والمستوصفات� �المعايير الخاصة بمؤسسات كبار السن�وضع ��
 الشؤون االجتماعية؛على جميع المؤسسات المعنية المتعاقدة وغير المتعاقدة مع وزارة 

الجمعيات المعنية بتأدية الخدمات المتاخمة وخدمات الرعاية المنزلية لكبار السن، وهي جمعيات اعتماد معايير خاصة ب��
ا                                   وخدمات يقل توفرها حاليا  في لبنان. 

الرعايةاادوراتمكين:ا1االتوصية
االخاصةالمعاييرا�اتطبيقامن

ا�السناكبارابمؤسسات

، الصادرة عن وزارة الشؤون �المعايير الخاصة بمؤسسات كبار السن�وضع آلية لتطبيق ��
ور الرعاية، بما فيها تلك التابعة لوزارة الصحة العامة.                                                                             االجتماعية، على كافة د 

اخاصةامعاييرااعتماد:ا2االتوصية
ابتقديماالمعنيةابالجمعيات
اوخدماتاالمتاخمةاالخدمات
االسنالكباراالمنزليةاالرعاية

جمعيات المعنية بتقديم الخدمات المتاخمة وخدمات الرعاية المعايير خاصة ب تطوير��
 المنزلية لكبار السن؛

 وضع آلية لتطبيق هذه المعايير؛��

جمعيات المعنية بتقديم الخدمات المتاخمة وخدمات الرعاية المنزلية لكبار التمكين ��
 السن من تطبيق هذه المعايير.

ليةااألعباءاالمااتخفيف:ا3االتوصية
االسناكبارامؤسساتعنا

االسنابكباراالمعنيةاوالجمعيات

إقرار قانون يتضمن إعفاءات ضريبية خاصة بمؤسسات كبار السن، يشمل تدابير مماثلة ��
لتلك الملحوظة لمؤسسات الخدمات ومؤسسات المعوقين المشمولة بالقانون 

 ، نذكر منها:220/2000

o�اإلعفاء من الرسوم على القيمة التأجيرية؛ 

o�اإلعفاء من ضريبة األمالك المبنية؛ 

o�تقسيط الضريبة المتوجبة على رخصة البناء من دون فائدة؛ 

o� إعفاء وسيلة نقل واحدة تابعة للجمعية من رسم تسجيل السيارات ومن الرسوم
 ؛الجمركية

o�تخفيض جزئي لفواتير المياه والكهرباء والهاتف؛ 

جمعيات المعنية بتقديم الاشتراط االلتزام بالمعايير الخاصة بمؤسسات كبار السن على ��
الخدمات المتاخمة وخدمات الرعاية المنزلية لكبار السن للحصول على اإلعفاءات 

 الضريبية.
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 األولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلكبارُالسناألولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلبكارُالسنُفيُلبنانُُُُ

ُوالنقلُالسكنُُ.دال

 أحد شروط العيش بكرامة هو أن يتوفر لكبار السن
                                               السكن الالئق والخدمات التي تمك نهم من البقاء في 
منازلهم وضمن بيئة معيشتهم. وإتاحة وسائل النقل 

وتوفير المدن الصديقة للمسن هي من األولويات التي 
                                                   تمك ن من الدمج الفعلي لكبار السن في المجتمع وإبعاد 

خطر العزلة والتهميش عنهم. وفي ما يلي سيجري 
التمكينية لكبار السن، وسيجري التركيز على البيئة 

استعراض بعض القوانين والخدمات المتاحة، وتسليط 
                                           الضوء على احتياجات كبار السن، ثم ت طرح بعض 

التوصيات التي من شأنها تطوير البيئة الداعمة لكبار 
 السن في لبنان.  

 القوانين والخدمات الحكومية المتوفرة�

تعلق بتأمين في غياب استراتيجية شاملة أو قانون ي
حقوق كبار السن، ال يوجد أي خدمات حكومية خاصة 
بتأمين المسكن أو حق النقل لكبار السن في لبنان. وقد 

 �السادسالمرفق � 220/2000لحظ القانون رقم 
المتعلق بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بعض األحكام 
الخاصة بتجهيز وسائل النقل التي يستفيد منها كبار 

 السن بشكل غير مباشر. 

                                   االحتياجات بناء  على البحث الميداني تحديد�

تبين من مجموعات النقاش أن تكاليف الخدمات تمثل 
                                          جزءا  أساسيا من إنفاق كبار السن، إلى جانب 

الصحية. كما أثار المشاركون في  المصاريف
 مجموعات النقاش المطالب التالية:

توفير وسائل نقل تربط المناطق النائية ببعضها ��
 وبالمدن؛

 النقل؛ وسائل على ءاتإعفا��
 لهم؛ مخصصة ومقاعد لكبار السن أفضلية��

مواقف خاصة بكبار السن على غرار المواقف ��
 المخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛

السالمة المرورية واالحترام لكبار السن تأمين ��
 المشاة في المدن.

 الجيدة الممارسات�

بالنسبة لحق السكن يشار إلى مثال من لبنان ويتعلق 
بتأمين حق السكن لألشخاص ذوي اإلعاقة يمكن أن 

حتذى بالنسبة لكبار السن، حيث ورد في المادة   55                                             ي 
عفى من الرسوم عل�: 220/2000من القانون رقم  ى                   ي 

القيمة التأجيرية ومن رسوم الحراسة واألرصفة 
والمجاري ومن ضريبة األمالك المبنية مسكن واحد هو 

بمثابة محل إقامة لشخص معوق حامل لبطاقة 
ا كان صاحب الحق باإليجار أو                                                المعوق الشخصية، أي 

                                مثال : األصول أو الفروع أو االزواج �الملكية من أقاربه 
                             تخذ القرار باإلعفاء بناء  على      . ي  �أو األخوة واألخوات

                                            إفادة صادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية وفقا  
 . �لإلجراءات المتبعة

                                            أما بالنسبة لموضوع النقل، ففي فرنسا مثال ، ال 
يستفيد كبار السن من أسعار مخفضة على بطاقات 

النقل العام بشكل تلقائي وفقط على أساس العمر، بل 
ة نقل عام حرية اختيار                        ت عطى كل محافظة أو مؤسس

سياسة التسعير الخاصة بكبار السن. وقد اعتمدت 
معظم المناطق ومؤسسات النقل العام معيارين 

 أساسيين لألسعار المخفضة:

                                        المعيار االجتماعي: ت عتمد أسعار مخفضة في ��
وسائل النقل العام فقط لكبار السن محدودي 

 الدخل؛

يد المعيار التجاري: تصدر مؤسسة سكك الحد��
الوطنية الفرنسية بطاقة سنوية مدفوعة لكبار 
السن تعطيهم الحق بتخفيضات على بطاقات 

 .50السفر في القطار
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 التوصيات�

أظهرت الدراسة أولوية السكن الالئق وتوفير 

 المواصالت لتمكين كبار السن من العيش 
 الكريم. ونستعرض فيما يلي التوصيات في 

 هذا المجال.

 التوصيات واإلجراءات المقترحة بشأن السكن والنقل .12الجدول 

 اإلجراءات المقترحة التوصية

 : تأمين المسكن الالئق لكبار السن1المحور 

اعرضاوتحليلاالمقترحات

يحتاج كبار السن الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى تأمين مساكن مجانية توفر الحد األدنى من معايير السالمة والنظافة 
                                                                                                              والخدمات. وبالتالي يجدر في مرحلة أولى استهداف هذه الفئة األكثر فقرا  وإعطاؤها األولوية في صياغة السياسات العامة 

 ر المساكن المنخفضة التكلفة لألسر الفقيرة. والمشاريع اإلصالحية ذات الصلة بتوفي

كما تبرز الحاجة إلى سياسة إسكانية شاملة تأخذ بعين االعتبار خصوصيات كبار السن وحقوقهم واحتياجاتهم االجتماعية، وتؤمن 
قطاعية، فعلى سبيل الترابط بين مختلف السياسات القطاعية. فقد أشار الخبراء إلى ضرورة التنبه إلى تبعات مختلف السياسات ال

المثال من الضروري دراسة التبعات االجتماعية واالقتصادية لقانون اإليجارات الجديد، الذي قد يؤدي إلى هجرة عدد كبير من كبار 
السن من المدن إلى الريف بينما يبقى أوالدهم في المدن الكتساب لقمة العيش. وفي ظل غياب وسائل النقل العام، سيضحي كبار 

هؤالء بمفردهم في الريف من دون دعم ورعاية األسرة، مما يبرز الحاجة إلى بناء وتطوير قدرات البلديات والسلطات السن 
 المحلية على تقديم خدمات الصحة والرعاية المناسبة، وإتاحة الوصول إلى المستشفيات والمستوصفات ووسائل النقل العام.

م بقاء كبار السن في منازلهم وضمن بيئتهم، طرحت إمكانية إعفاء كبار السن من                                         وأيضا بالنسبة لحق السكن، ونظرا  ألهمية دع
الرسوم على القيمة التأجيرية ومن رسوم الحراسة واألرصفة والمجاري، ومن ضريبة األمالك المبنية، على غرار اإلعفاء المطبق 

 بالنسبة لألشخاص المعوقين.

بمبدأ العدالة الضريبية، الذي يساوي بين جميع األشخاص المنتمين الى نفس  إال أن إعفاء كافة كبار السن من الضريبة يمس
قترح البحث في إمكانية اعتماد إعفاء من ضريبة السكن يكون مشروطا بالقيمة التأجيرية للمسكن،                                                                                                                  المستوى المعيشي. لذلك ي 

                              ن استهداف الفئات األكثر فقرا .                                                                         حيث يطبق فقط على المساكن التي ال تتعدى قيمتها سقفا  ماليا  محددا ، يمك ن م

االتبعاتادراسة:ا1االتوصية
القانوناوالقتصاديةاالجتماعية
اكبارافئةاعلىاالجديدااإليجارات

االسن

إجراء دراسة التبعات االجتماعية واالقتصادية لقانون اإليجارات الجديد على فئة كبار ��
السن. ويجب أن تتوصل الدراسة إلى وضع برامج لدعم كبار السن من شأنها التصدي 

 ألي تبعات سلبية لقانون اإليجار الجديد. 

االرسومامنااإلعفاءات:ا2االتوصية
اكبارالدعماالسكنيةاوالضرائب

االسن

دراسة مشروع قانون إعفاء لكبار السن من الرسوم على القيمة التأجيرية، ومن رسوم ��
                                                                       الحراسة واألرصفة والمجاري، ومن ضريبة األمالك المبنية يكون مشروطا  بالقيمة 

 التأجيرية للمسكن أو ببطاقة خاصة بكبار السن محدودي الدخل.

اسياسةاتطوير:ا3االتوصية
اشاملةاإسكانية

ة إسكانية شاملة تأخذ بعين االعتبار الحاجات السكنية لكبار السن تطوير سياس��
وحقوقهم وتؤمن الترابط بين مختلف السياسات القطاعية، وتشتمل بشكل خاص على 

 التالي:

o� دراسة إمكانية إنشاء أو دعم المساكن االقتصادية المعقولة الثمن ومشاريع السكن
 بين الريف والمدن؛ التعاوني وذلك مع مراعاة التوزيع الجغرافي

o� دراسة إمكانية إنشاء وحدات سكنية منخفضة التكلفة ت عطى فيها األولوية لألسر                                                                       
 الفقيرة مع حصة لكبار السن.



47 

 األولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلكبارُالسناألولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلبكارُالسنُفيُلبنانُُُُ

 اإلجراءات المقترحة التوصية

 : النقل العام والخاص والمرور2المحور رقم 

اعرضاوتحليلاالمقترحات
                                                                                                                    بالنسبة للتسهيالت الخاصة بالنقل، وفي غياب شبكة نقل عام فعالة، ال يمكن حاليا  إال التوصية بأخذ حقوق واحتياجات كبار السن 

باالعتبار عند اعتماد خطط مستقبلية لتحسين المواصالت، ال سيما تأهيل الحافالت وغيرها من وسائل النقل العام الستعمال 
االحتياجات الخاصة، وإعطاء أولوية الجلوس لكبار السن. وطرحت إمكانية اعتماد إعفاءات مالية األشخاص كبار السن من ذوي 

مدت عن طريق بطاقة خاصة بكبار                                                                                                                     متعلقة بوقود السيارات أو بالسيارات العمومية، ولكن هذه األنواع من اإلعفاءات، وحتى لو اعت 
لفتها اإلدارية والقدرة على إجراء الرقابة ووضع الضوابط، مما يفقد هذا السن، إال أنها تشتمل على صعوبات تطبيقية كبيرة بسبب ك

التدبير جدواه، خاصة أن كلفة النقل ليست من االحتياجات ذات األولوية لكبار السن في لبنان، بل هم بحاجة الى تأمين وسائل 
 المواصالت الالئقة وسالمة النقل. 

على كبار السن، وتقضي بإعفاء  2000�220من القانون رقم  50لوارد في المادة كما جرى البحث في إمكانية تطبيق اإلعفاء ا
                                                                                                                   السيارة المتوقفة في مكان ممنوع التي تنقل شخصا  متقدما  بالسن من الغرامات المتوجبة في حال عدم توفر موقف آخر على بعد 

ألشخاص ذوي اإلعاقة، إال أن تطبيقه صعب على كبار أقصاه مائة متر.  ومع أنه من السهل تطبيق هذا اإلعفاء على حاملي بطاقات ا
السن، إذ ال يمكن التحقق من وجود شخص متقدم في السن في السيارة من دون وجود بطاقة أو ملصق على السيارة، والحل 

 الوحيد لهذه المشكلة هو إصدار بطاقة خاصة أو ملصق خاص بكبار السن.

امواقفاتحديد:ا1االتوصية
اكباراتقلاالتياللسياراتامخصصة

 السن

تحديد المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مواقف مخصصة للسيارات التي تقل كبار ��
 السن لتسهيل وصولهم إلى تلك المؤسسات.

السالمةااتأمين:ا2االتوصية
االسنالكبارالمروريةا

رفع وعي السائقين بشأن كيفية سلوكيات القيادة واحترام احتياجات كبار السن ��
 على الطرقات، عبر حمالت إعالمية؛وسالمتهم 

إدخال برنامج توعية في برامج تعليم القيادة وامتحانات الحصول على رخصة القيادة ��
 الخصوصية والعمومية؛

التكفل بالسالمة المرورية، ال سيما في المدن المكتظة، وتوفير ممرات لجميع المشاة ��
 يستفيد منها كبار السن. 

علقةااإلعفاءاتاالمتا:3االتوصية
ابالسياراتاالتياتقلاكباراالسن

إجراء دراسة حول الطرق المثلى إلعفاء السيارات التي تقل كبار السن من الغرامات ��
 المتوجبة في حال عدم توفر موقف قريب.

 .إقرار التشريعات الالزمة التي تنص على المستفيدين من القانون��

 طاقة خاصة أو ملصق للسيارة.تطوير اآللية الالزمة لتطبيق القانون، وتشمل تطوير ب��
افي:اتوفيراوسائلانقلا4االتوصية
االنائيةاالمناطق

توفير وسائل نقل تربط المناطق النائية ببعضها وبالمدن، وتجهيزها الستقبال كبار السن ��
                                                                      كالحافالت المزودة بمصاعد آلية مثال ، وتلك التي فيها مساحة مخصصة للكراسي �

 .�جات الخاصةالمتنقلة لألشخاص ذوي االحتيا
احقوقاشمول:ا5االتوصية

افياالسناكباراواحتياجات
االمستقبليةاالعاماالنقلامشاريع

أخذ حقوق واحتياجات كبار السن باالعتبار عند اعتماد خطط مستقبلية لتحسين النقل ��
 العام، وال سيما:

o�تجهيز وسائل النقل الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة؛ 

o�السن ولذوي االحتياجات الخاصة؛ إعطاء أولوية الجلوس لكبار 

o� .اعتماد أسعار مخفضة لكبار السن محدودي الدخل 
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ُاالقتصاديةُالحياةُفيُالمشاركة هاء.
ُوالثقافيةُواالجتماعية

يقدم كبار السن مساهمات اجتماعية واقتصادية 
عديدة ألسرهم ومجتمعاتهم، وإشراكهم في الحياة 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية يساعد في بناء 

ت متماسكة ومنصفة وآمنة. ولذلك يناقش مجتمعا
التالي كيفية تمكين كبار السن والتكفل بمشاركتهم 

 واالستفادة من طاقاتهم وخبراتهم. 

 الحكومية المتوفرة والخدمات القوانين�

 في السن كبار مشاركةتوجد سياسة وطنية للتكفل ب ال
في لبنان،  والثقافية االجتماعيةو االقتصادية الحياة
شاملة  واجتماعية اقتصاديةرؤية  غياب في ماوال سي
القطاعات وفئات المجتمع. ورغم أن النشاط  لجميع

                                                االقتصادي نسبته مرتفعة جدا  بين كبار السن الذكور 
الحماية االجتماعية  غيابفي لبنان، إال أنه يتزامن مع 

إلى مواصلة النشاط  الفئة هذهيدفع  ماوالقانونية. 
 معاشات غياب، في ظل االقتصادي، على األرجح

 يستثني العمل قانون، حيث أن الحماية ظم    ون   التقاعد
من تعرضهم  يزيد مماالسن من نطاق تطبيقه،  كبار

توجد مبادرات  ،للمخاطر واالستغالل. ورغم كل ذلك
ناجحة لوزارة الشؤون االجتماعية وبعض السلطات 

 .نستعرض أمثلة عنها في ما يليالمحلية 

ُعالتطوُبرامجُ)أ(

على إشراك وزارة الشؤون االجتماعية في لبنان  تعمل
كبار السن في أنشطة وبرامج التطوع التي تنفذها 

 مع          انسجاما  الوزارة على قاعدة التعاون مع الشباب 
مبدأ تعزيز التضامن بين األجيال ونشر ثقافة 

 أي. كما وتشجع الوزارة وتدعم وتنشر 51التطوع
  . االتجاه هذا في تصب مبادرة

وإحدى هذه المبادرات، على سبيل المثال ال الحصر، 
  بلديةه نفذتالذي  �المسنين تمكين� مشروع
  مالي وبدعم ،إدراكة جمعي مع بالتعاون ،جبيل
 إعادة إلى يهدف المشروع .األوروبي االتحاد من

وأجريت خالله  ،المجتمع في السن كبار انخراط
 جبيل، بلدية في والجمعيات الشركاتاتصاالت مع 

 نشاطاتالو تطوعالو عملال فرص توافر من للتحقق
  تتجاوز أعمارهم الذين خاصلألش ترفيهيةال

  قاعدة المشروع عن نتج وقد. سنة الستين
 كبار الستضافة الداعمة والجمعيات للشركات بيانات
 في للمشاركة أو التطوع أو للعمل سواء السن

 .ترفيهية نشاطات

ُصديقةُللمسنالبيئةُالُتأمينُ)ب(

 وزارة الشؤون االجتماعية على إعداد  تعمل
 بل تحويل المجتمع إلى                    دليل توجيهي حول س  
وذلك عبر إشراك جميع  ،بيئة صديقة للمسن

 المرجعيات المختصة وفئات المجتمع على 
 في                                             المستوى المحلي لزيادة معرفتها ب سبل المساهمة 

 واقتراحتحسين نوعية حياة المسن ومناقشة 
 التوصيات والحلول والخطوات العملية التي 

ديقة للمسن. يتطلبها تحويل المدن إلى بيئات ص
وبدأت الوزارة بالفعل بتطبيق هذا المشروع في 

 مدينة زغرتا.

 األثرية المباني لتجهيز بجهود السياحة وزارة تقوم كما
 ذوي واألشخاص السن كبار الستقبال والمتاحف
 مشروع�اتحاد المقعدين اللبنانيين  وأطلق. اإلعاقة
 برنامج أفكار�ضمن إطار  �لبنان في للجميع السياحة

ل من االت حاد األوروب ي وبإدارة مكتب وزير  �3                                               الممو 
ة، ويهدف إلى تطوير                                                 الدولة لشؤون التنمية اإلداري 

ف الستقبال جميع األشخاص على                                             نموذج سياحي  مكي 
 اختالف احتياجاتهم.

http://www.jbail-byblos.gov.lb/
http://www.jbail-byblos.gov.lb/
http://www.idraac.org/
http://eeas.europa.eu/delegations/lebanon/index_en.htm
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ُالنهاريةُاألنديةُ)ج(

كلنا �بلدية سن الفيل، بالتعاون مع جمعية  أسست
. �بيت العطاء�                   ا  نهاريا  تحت اسم مركز، �لبعض

ار السن والمحتاجين من أبناء المركز كب يستقبل
المنطقة ثالثة أيام في األسبوع ويقدم لهم الخدمات 

 ،�الفطور والغداء�غذائية الوجبات الالتالية: 
نظافة ال وخدمات ،االستحمام وغسل الثيابو
بما فيها الحالقة وقص الشعر وتقليم �شخصية ال

نشاطات و ،وتأمين ثياب نظيفة وجديدة ،�األظافر
، ونزهات في الطبيعة بالقرب من وعويةوتترفيهية 
 وسائل النقل. وتأمين ،المركز

تجدر اإلشارة الى وجود أندية نهارية تتبع وزارة 
الشؤون االجتماعية في إطار مراكز الخدمات اإلنمائية، 
إال أن هذه المراكز تعاني من نقص على مستوى توفر 
الموارد البشرية والمادية الالزمة لإلضطالع بدورها 

                                               كامال ، لذلك من المستحسن التوجه نحو إعادة تفعيل 
مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة 

الصحة العامة ووزارة الداخلية والبلديات، وتعزيز 
التعاون مع البلديات لدعم وتفعيل وتطوير عمل النوادي 
النهارية وتعزيز إنتشارها بالتعاون مع الجمعيات المحلية 

 وبإشراف وزارة الشؤون االجتماعية. المختصة

ُالكبارُتعليمُ)د(

كبير سن من دورات البرنامج الوطني  24يستفيد 
لتعليم الكبار، وتنفذ الدورات في كل من مراكز 

الخدمات اإلنمائية التابعة للوزارة في الشياح وطريق 
 .52الجديدة وبرج حمود

                                         تحليل االحتياجات بناء  على البحث الميداني�

الل مجموعات النقاش مع كبار السن أن خ تبين
 وإنماالحاجات الترفيهية ليست من األولويات، 

 االجتماعي الدمج برامجالحاجة األبرز هي ل
وذلك من خالل أندية نهارية تجمع كبار  واالقتصادي،

السن، وإجراء تخفيضات لهم على رسوم المسرح 
والسينما والمتاحف والمرافق السياحية، وخاصة في 

 نة بيروت. مدي

شدد عدد كبير من الخبراء على ضرورة زيادة  كما
الوعي بقضايا كبار السن في لبنان، وتغيير الصورة 
النمطية السلبية القائمة عنهم. وأكدوا أن الدمج في 

المجتمع ال يحتاج فقط إلى برامج تستهدف كبار السن 
                                                مباشرة، ولكن أيضا  إلى برامج توعية تهيئ المجتمع 

بيئة المؤاتية لمشاركة كبار السن في الحياة لتوفير ال
 االجتماعية واالقتصادية والثقافية.

 الجيدة الممارسات�

ُالسنُلكبارُالتطوعيُالعملُتعزيزُ)أ(

. السن كبار حياة في       هاما         دورا   التطوعي العمليؤدي 
 يساعدوا أنخالل مساعدة اآلخرين،  منيمكنهم، ف

نوا أنفسهم  والعقلية البدنية قدراتهم         ويحس 
م                . وهناك أيضا  53واالجتماعية دة جدا  تقد                          برامج محد 

في المجتمعات المحلية، حيث يعمل كبار السن 
 في مازالواالذين  زمالئهمكمستشارين نظراء إلفادة 

ز، ما تهمابخبر الخدمة  .النشطة الشيخوخة      يعز 

 التوجيه أجل وعالوة على ذلك، يحظى التطوع من

                                  متزايد باعتباره نهجا  مفيدا  بشكل باهتمام  األجيال بين
خاص ألنه يمكن أن يحقق فوائد كثيرة لكل من الفئتين 

                                            الشابة واألكبر سنا . أصبحت برامج التوجيه بين 
األجيال مهمة لسببين رئيسيين، أولهما هو أنه، يساعد 
على خلق فرص لكبار السن لالستمرار في العطاء في 

االستفادة منها في مجتمعاتهم؛ أما الثاني فإنه يمكن 
مساعدة كبار السن المحتاجين كوسيلة للتنمية 

                                    . وتوجد أيضا  تجارب دولية ناجحة حيث 54المستدامة



50 

 علىمجموعة من كبار السن في القرى والمدن  تدرب
 رعاية غيرهم من كبار السن ذوي االحتياجات الخاصة.

ُالكبارُتعليمُ)ب(

أنشئت، بدعم من المدارس  ،في هونغ كونغ
أكاديميات للكبار في  106منظمات غير الحكومية، وال

المدارس االبتدائية والثانوية في مختلف المناطق، 
كما تلقت المدارس الدعم لتحسين مواردها ومرافقها 

الحالية لتوفير برامج تعليمية مصممة لتلبية 
 احتياجات كبار السن.

لبنان، تعتبر جامعة الكبار مبادرة جديدة للتعلم  وفي
مدى الحياة، وبدأت الجامعة األمريكية في بيروت 

بتجربة هي األولى من نوعها في لبنان والشرق 
 50الذين تزيد أعمارهم على �األوسط، تمنح كبار السن 

الفرصة لمشاركة ما لديهم من حكمة وشغف لتعلم  �سنة
تعلموها في بيئة أكاديمية ودية                         أشياء أرادوا دائما  أن ي

وتفاعل اجتماعي مع كبار السن اآلخرين وأعضاء هيئة 
 برامج. وتقدم الجامعة اليسوعية 55التعليم والطالب

 .56وجبيل بيروت في مماثلة

 التوصيات�

كبار السن والحد من العزلة التي يعانون منها لتمكين 
 تبرز ضرورة تركيز الجهود على دمج كبار السن 

 مجتمع وتغيير النظرة السلبية السائدة حول في ال
 كبار السن.

 التوصيات واإلجراءات المقترحة بشأن المشاركة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية .13الجدول 

 اإلجراءات المقترحة التوصية

  : زيادة الوعي لتغيير النظرة النمطية السلبية اتجاه كبار السن1المحور 

اعرضاوتحليلاالمقترحات

لمشاركة كبار السن في الحياة االجتماعية  المؤاتيةإلى تنظيم برامج توعية تهيئ المجتمع لتوفير البيئة  التالية التوصياتترمي 
 واالقتصادية والثقافية.

:اتغييراالنظرةاالنمطيةا1االتوصية
االسناكباراإلىالسلبيةا

دراسة الدعم المتبادل بين األجيال في لبنان والتركيز على مساهمة كبار السن ��
 االقتصادية واالجتماعية؛

تطوير برامج إعالمية لنشر الوعي حول مساهمة كبار السن اإليجابية في المجتمع ��
 ة من خبراتهم؛وأهمية معاملتهم باحترام واالستفاد

إدخال برامج التوعية بأهمية احترام كبار السن وتغيير الصورة النمطية السلبية حولهم ��
في المناهج التربوية والتعليمية في المدارس والجامعات. ويشمل ذلك برامج تطوع 

                                         الطالب في المؤسسات التي ت عنى بكبار السن.

امعاملةاتحسين:ا2االتوصية
اسنالالكباراالخاصاالقطاع

وضع دليل للتعامل مع كبار السن، تعده وزارة الشؤون االجتماعية بالشراكة مع ممثلين ��
عن القطاع الخاص وكبار السن، والبدء بتنفيذه في اإلدارات الخاصة مثل المصارف 
 وشركات الهواتف الخلوية واإلنترنت وغيرها ثم تعميمه على القطاع الخاص بأكمله؛

نشر الوعي في القطاع الخاص بمخرجات الدليل وتشجيع إجراء دورات تدريبية ��
 للموظفين بشأنه. 
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 اإلجراءات المقترحة التوصية

 : الدمج االجتماعي لكبار السن 2المحور 

اعرضاوتحليلاالمقترحات
يرتكز تعزيز الدمج االجتماعي لكبار السن على تأمين فرص التطوع لتحفيز النشاط العقلي والجسدي الذي يجنب كبار السن اآلثار 
                                                                                                                   النفسية والصحية الناتجة عن قل ة الحركة والنشاط. ويمكن ذلك من خالل تعزيز الشراكات مع الجمعيات والبلديات لتعميم تجارب 

ا. األندية النهارية الناجحة
                                                                                                                      ومن المهم تشجيع النشاط الثقافي لكبار السن. تنظم وزارة الثقافة وترعى عددا  من النشاطات المجانية، منها ما يهم كبار السن 

قترح تعزيز التواصل                                                                                                                      خاصة كمعارض الحرفيين وغيرها. وبناء  على دراسة احتياجات كبار السن وعلى آراء الخبراء والمسؤولين، ي 
وزارة الشؤون االجتماعية من أجل تأمين استعالم كبار السن والجمعيات المعنية بنشاطات وزارة الثقافة بين وزارة الثقافة و

، �أ�وتأمين مشاركتهم بها.  وحيث إن قرار تحديد رسوم الدخول إلى المتاحف والمواقع األثرية واإلعفاء منها يعود إلى وزير الثقافة
المتعلق بإعفاء طالب المدارس والجامعات من رسم الدخول الى المواقع  2017رس ما�آذار 10الصادر بتاريخ  39فالقرار رقم 

                                                                                                                  األثرية والمتاحف يشكل مثاال  يمكن اتباعه فيصدر قرار مماثل يعفي كبار السن من هذه الرسوم. وأبدت المديرية العامة لآلثار 
ادبير لتشجيع مشاركة كبار السن في الحياة الثقافية.                                                                  استعدادا  للتعاون بالكامل مع وزارة الشؤون االجتماعية واتخاذ هذا الت

                                                                                                             وب حث أيضا  موضوع حصر اإلعفاء بفئة حاملي البطاقة الخاصة بكبار السن على أساس فقر الحال أو توسط الحال، إال أن حق 
نصح                                                                                                المشاركة في الحياة الثقافية يغل ب في هذه الحالة، خاصة مع فتح باب اإلعفاء من هذه الرسوم لمجموعات                    مختلفة. لذلك ي 

ابإفادة جميع كبار السن من هذا اإلعفاء الذي يبقى محدود الكلفة.

ابشأنالوعياارفع:ا1االتوصية
المجالتاالجتماعيةاامختلف

والقتصاديةاالتيايساهمافيهاا
اكباراالسنا

إجراء دراسة حول الدعم المتبادل بين األجيال في لبنان، ورفع الوعي حول مختلف ��
 االجتماعية واالقتصادية التي يساهم فيها كبار السن؛المجاالت 

 نشر نتائج هذه الدراسة من خالل حمالت إعالمية وندوات توعية.��

االتطوعافرصاإتاحة:ا2االتوصية
االسنالكبار

تشجيع القطاع الحكومي وغير الحكومي على تطوير برامج تطوعية تستهدف كبار السن ��
 وتستفيد من قدراتهم وخبراتهم؛

مجموعات من كبار السن في القرى والمدن على كيفية االهتمام بغيرهم من كبار  تدريب��
بل وزارة الشؤون اإلجتماعية بالتعاون مع الجهات المتخصصة                                                                        السن، وذلك من ق 

 الموجودة في المجتمع المحلي.
اأنديةاإنشاءاتشجيع:ا3االتوصية
انهاريةا

ووزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية تفعيل التعاون بين وزارة الشؤون االجتماعية ��
 والبلديات؛

إنشاء نواد نهارية لكبار السن ضمن إطار البلديات، بالتعاون مع جمعيات محلية مختصة ��
 وبإشراف من وزارة الشؤون االجتماعية.

اكبارامشاركةاتشجيع:ا4االتوصية
االنهاريةااألنديةافياالسن

مة والخاصة على وضع برامج تستقطب كبار تشجيع النوادي النهارية واالجتماعية العا��
ر مشاركتهم في مختلف األنشطة.                                       السن وتيس 

االنشاطاتشجيع:ا5االتوصية
االسنالكباراالثقافي

إصدار وزير الثقافة لقرار يعفي كبار السن من رسوم الدخول الى المواقع األثرية ��
 والمتاحف؛

 ووزارة الشؤون االجتماعية بحيث:إعداد آلية تعاون لتعزيز التواصل بين وزارة الثقافة ��
o� ترسل وزارة الثقافة قائمة بنشاطاتها السنوية أو الفصلية الى وزارة الشؤون

 االجتماعية؛
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 اإلجراءات المقترحة التوصية

o� تقوم وزارة الشؤون االجتماعية بدورها بإعالم الجمعيات األهلية في المناطق
وتأمين المعنية، والتنسيق معها لتشجيع مشاركة كبار السن عبر إعالمهم بالنشاطات 
 وسائل النقل عند اإلمكان، بالتنسيق أيضا مع البلديات واالتحادات البلدية.

 وتمكينهمالسن  كبار تعليم: 3رقم  المحور

االمقترحاتاوتحليلاعرض
التحصيل العلمي  ذاتمن المجتمع، وتستفيد منهما الفئات  مختلفة فئات يستهدفان الكبار، تعليم صعيد على اقتراحان حث   ب  

 .المتقدم وغير المتقدم
المصممة لتلبية احتياجات كبار السن على صعيد البلديات  المجانية التدريبية الدورات من سلسلة تنظيم هو االقتراحات هذه أول

ة ومحو واللغة الحاسوبكدورات  ،في المناطق الريفية  سيما وال ،لكبار السن ذلك يتيح. االجتماعي التواصل وسائل واستعمال       األمي 
هذه الدورات ليست فقط لكبار  إتاحةمالحظة أن  وتجدرواالندماج االجتماعي.  للقدرات وتطوير للتعلمفرصة  الريف، في المقيمين

 .نشطة لشيخوخة إعدادهملألشخاص البالغين من مختلف الفئات العمرية من أجل        أيضا   بل
. المناطق وفي بيروت فيالجامعات  مختلف في إطالقها على والتشجيع �الكبار جامعة� لبرامج الترويج فهو الثاني االقتراح أما

التعليم الجامعي  صةفر إلتاحة فروعها بمختلفالجامعة اللبنانية  إلىفكرة جامعة الكبار  نقلالبحث في إمكانية        أيضا   المفيد ومن
 .السن كبار من ممكنألكبر عدد 

االقدراتاتطوير:ا1االتوصية
 لكباراالسناوالبدنيةاالذهنية

تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية المجانية على صعيد البلديات توفر فرصة التعلم ��
وتطوير القدرات الذهنية والبدنية ومنها صفوف محو األمية، واألشغال الحرفية، 

 والرياضات البدنية واستقطاب كبار السن وتيسيير مشاركتهم.
ااألميةامكافحة:ا2االتوصية

االتكنولوجية
كافحة األمية التكنولوجية من خالل تشجيع دورات خاصة لكبار السن حول م��

التكنولوجيات الحديثة، ومنها الحاسوب واإلنترنت والهواتف الذكية ووسائل التواصل 
االجتماعي التي تساهم في تخفيف العزلة التي يعيشها كبار السن وتمكنهم من استخدام 

 رونية. التكنولوجيات الحديثة والخدمات اإللكت
والتشجيع على إطالقها في مختلف الجامعات في  �جامعة الكبار�الترويج لبرامج ��االكباراتعلماتشجيع:ا3االتوصية

بيروت وفي المناطق. ويمكن االستفادة من تجربة الجامعة األمريكية في بيروت في هذا 
 المجال؛

 بمختلف فروعها.دراسة إمكانية نقل فكرة جامعة الكبار إلى الجامعة اللبنانية ��

 .�تنظيم وزارة الثقافة� 2008أكتوبر �تشرين األول 16تاريخ  35من القانون رقم  22المادة   �أ�

 

التخطيطُاالستراتيجيُواإلدارةُُواو.
ُالصديقةُلكبارُالسن

تبين األقسام األربعة السابقة وجود عدد من القوانين 
                                               وبرامج التدخالت التي ت عنى بكبار السن، لكن يتضح 
أيضا ضعف التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، 
الحكومية منها وغير الحكومية، وتشرذم الجهود 

والمبادرات. وبالتالي فالحاجة ملحة إلى تنسيق العمل 
ختلف الجهات لضمان االتساق والجهود والموارد بين م

 والتكامل والشمولية في معالجة قضايا وأولويات 
 كبار السن. 

                                             يطرح هذا التقرير عددا  من التوصيات التي ترمي 
إلى تحسين أوضاع كبار السن وتمكينهم من العيش 
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 األولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلكبارُالسناألولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلبكارُالسنُفيُلبنانُُُُ

                                             بكرامة، إال أن هذه التوصيات تبقى حلوال  محدودة 
ط لها في  خط  إطار سياسة                                     الوقع والفعالية إن لم ي 

متكاملة شاملة تتناول أولويات كبار السن في لبنان، 
وتساهم في بناء إدارة رسمية صديقة لكبار السن. 
صص هذا القسم األخير لمسألة التخطيط                                           لذلك خ 
االستراتيجي واألطر المؤسساتية، كما يركز على 

 متطلبات بناء اإلدارة الصديقة لكبار السن.

 المتوفرة يةالحكوم والخدمات القوانين�

وزارة الشؤون االجتماعية بأوضاع كبار السن  عنى   ت  
 مصلحةمن الوحدات المختصة، منها  عددعبر 

شؤون األسرة، والهيئة الوطنية الدائمة لرعاية 
 تطبيقتتولى هذه الوحدات شؤون المسنين. 

. السن كبار بحقوق الصلة ذات الدولية التوصيات
 الجهودببذل مزيد من  2007وبدأت الوزارة في عام 

فوضعت رؤية لتطبيق  السن، كبار مسائلفي 
المعايير الدولية واإلنسانية المتعلقة بجودة حياة 
كبار السن والتكفل بمشاركتهم الفاعلة والمستمرة 

 .57في المجتمع

االجتماعية  للتنمية الوطنية االستراتيجيةاشتملت 
  وضعتها التي 58   ا  ضمن السن كبار مسألةعلى 
 . 2011في عام  االجتماعية الشؤون وزارة
  تحقيقلالستراتيجية:  األساسيةاألهداف  ومن
 التغطية نطاق توسيع عبر       خصوصا   أفضل صحة

        خصوصا   االجتماعية الحماية وتعزيز الصحية،
 لفئات                إنصافا  وشموال  ل أكثر تقاعدلل نظام تطوير عبر

ة حددت هذه االستراتيجي كما. المجتمع من المهمشة
 األهداف التي يجب الوصول إليها من أجل 

تحقيق الرؤية المتعلقة بتحسين جودة حياة 
 ومستوى مشاركة كبار السن، وسترد عنها خالصة 

 .السابعفي المرفق 

الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون   .11اإلطار 

 المسنين في لبنان

الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون المسنين هي الجهة 
عن متابعة قضايا المسنين وتنفيذ خطة عمل  المسؤولة

 31قرار رقم المدريد في لبنان. أنشئت الهيئة بموجب 
 1999 فبراير�شباط 17اريخ بتصادر عن مجلس الوزراء ال

 4�وتعديالته، ويمثل فيها القطاع الرسمي بعشرة مندوبين 
ل واحد عن كل  االجتماعيةين عن وزارة الشؤون ممثل                   وممث 

من الوزارات واإلدارات التالية: وزارة التربية والتعليم 
العالي، ووزارة الصحة العامة، ووزارة العمل، وإدارة 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وإدارة االحصاء 
 ، ويمثل القطاع األهلي�المركزي، ووزارة الداخلية والبلديات

بستة مندوبين، والقطاع الخاص بأربعة، مع مشاركة وخبير 
واحد. يشكل ويترأس هذه الهيئة وزير الشؤون االجتماعية، 
بينما تشكل مصلحة الشؤون األسرية التابعة لوزارة الشؤون 

 التي المهام أبرزاالجتماعية ـ جهاز الهيئة التنفيذي. تشمل 
 الهيئة: هاتتوال

 وأوضاعهم المسنين أعدادعن  ميدانية اتإجراء دراس��
 الالزمة االقتراحات وتقديمإليهم،  المقدمة والخدمات
 ؛لتطويرها

ن أوضاع المسنين وضع الخطط المستقبلية لتحسي��
 ؛ومتابعة تنفيذها

ل بشكل كامل، وما زالت تفتقر إلى �� ع                                                       ولكن الهيئة لم ت ف 
تفاصيل عملها، وإلى رصد  يحدد داخلينظام 

ة لتنفيذ المهام الموكلة إليها في االعتمادات الالزم
 .االجتماعيةموازنة وزارة الشؤون 

وزارة الشؤون االجتماعية، التقرير الوطني حول القضايا المتصلة  المصدر:
 .2017بكبار السن 

 

 من شهادات كبار السن  .12اإلطار 

زوجها                                             بعد أن أخبرتنا سيدة مسن ة أنيقة من بيروت عن 
أنا  �ووظيفته وظروف وفاته، نظرت إلى صديقاتها وقالت: 
كبيرة في السن وأرملة أضطر إلى إنجاز معامالتي في 

الدوائر. وأنتظر دوري على قدم المساواة مع الشباب دون 
طلب مني وثائق كثيرة دون                                                     أفضلية وال خط منفصل لنا. وي 

ان جدوى فقط ليأخذوا المزيد من المال منا. في البلد
 .�                                      األخرى ت نجز معامالت كبار السن في المنزل
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                                         تحليل االحتياجات بناء  على البحث الميداني�

التقرير الوطني لوزارة الشؤون االجتماعية حول  يشير
وجود عقبات  لىإ (2017)القضايا المتصلة بكبار السن 

مؤسسية تحول دون تطبيق التوصيات والمعايير 
داخلي وميزانية عمل  الدولية، وال سيما غياب تنظيم

للهيئة الوطنية، وغياب قضايا المسنين عن خطط 
الحاجة إلى ومختلف اإلدارات والمؤسسات العامة، 

                                              زيادة اإلنفاق على الشؤون االجتماعية عموما  وعلى 
ضعف آليات التنسيق و                        قضايا كبار السن خصوصا ، 

على المستوى الوطني بين مختلف الجهات المختصة. 
                              أيضا  من الدراسة المكتبية ومن  وهذا ما تبين

المقابالت الميدانية التي أجريت في سياق إعداد هذه 
 وطنية استراتيجيةتظهر الحاجة إلى  كماالدراسة. 
 جميع سقفها تحت تنضوي السن كبار أوضاع لتحسين
 .الفئة بهذه المتعلقة والبرامج الخطط

 القانوني البحث وعلى، الدولية التوصيات على       بناء  و
 خططوضع  لىإ فقط ليس، ثمة حاجة والميداني
       أيضا   ولكن السن، كبار حاجات مع تتالءم وتشريعات

 السن راكب مع العامةات اإلدار تجاوب لىإ
 .اليومية المعامالت صعيد علىم اجاتهتيحاو

 وفي النقاش مجموعات في المشاركون وأثار
 :التالية المسائل المقابالت

 السن لكبار المنزل نم المعامالت إنجاز غياب��
 ؛الرسوم على والتخفيضات

 دوائر في للمعامالت تسهيل أو أفضلية أي غياب��
 ؛�لخإ طويل، لوقت االنتظار� الدولة

  المراجعة إلى واالضطرار اآلليات وضوح عدم��
 عدة مرات؛

 معامالت إلنجاز المطلوبة المستندات كثرة��
 ؛بسيطة

في بعض  الموظفينبعض  بل   ق   من االحترام غياب��
حيث أجمع المشاركون في كافة  الرسمية، الدوائر

مجموعات النقاش على تجنب الذهاب إلى دوائر 
 إنجاز وتعقيد صعوبة من       خوفا   االجتماعي الضمان

 ؛المعامالت
 .الباب من الجباية غياب��

 الجيدة الممارسات�

ُالرسميةُالمعامالتُ)أ(

 يلي:  ما فيمدينة دبي خدمات إدارية تتمثل  تؤمن

 الرسمية، المعامالتلتولي  بلديةتقدمها ال خدمات��
 بكبار الخاصة �ذخر� بطاقةحيث يتمتع حاملو 

 البلدية في المعامالت تخليص في أولويةب السن
 ؛والجمارك والشرطة

 اإلدارة فيبكبار السن  خاص �كاونتر�مكتب ��
 ؛األجانب وشؤون لإلقامة العامة

 في المتحرك والكرسي السيارات صف خدمة��
 ؛�دبي ومياه كهرباء هيئة�

العديد من البلديات  في مماثلة خدمات نجد كما��
 حول العالم. 

ُالمسنينُبطاقاتُ)ب(

 هي المتقدمة الدول في المالحظة المهمة التجربة
 كندا لىإ أستراليا من. المسنين �برامج أو� بطاقات

 العربية واإلمارات ببلجيكا        مرورا  ، المتحدة والواليات
 خاصةشركات  أوعبر مباشرة الدولة تصدر المتحدة،
 وخدماتومنافع  حسوماتتشمل  للمسنين بطاقات
 والبعض       شامال   يكون قد بعضها ومعنوية، مادية
     صا :متخص اآلخر

 العربية اإلمارات تقدم العربي، المستوى على��
 برنامج� مع دبي إمارة في        وخاصة   رائدة تجربة
 فهناك أستراليا في. أما 60�ذخر بطاقة�و 59�وليف
دة بطاقة  منها متفرعة وبطاقات للمسنين 61      موح 
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 األولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلكبارُالسناألولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلبكارُالسنُفيُلبنانُُُُ

 كثيرة وعروض حسومات تقدم والية بكل خاصة
 ؛النقل وسائل على وإعفاءات عمل وفرص

    ال  امث فنعطي المتخصصة، للبطاقات بالنسبة��
 األدوية وحسومات �بلجيكا� النقل بطاقات

 .62�كندا�

ُتعاونيةُفيُالسنُكبارُمعامالتُتسهيلُ)ج(

ُفيُلبنانُالموظفين

 في السن بكبار خاصة تدابير لبنان في وجدت ال
 خذتتا الموظفين تعاونية نأ اال. الرسمية الدوائر
 يستطيع، فالمعامالت بعض لتيسيير        داريا   إ       إجراء  
نهاية الخدمة  تعويض اختاروا الذين نوالموظف

 التي والخدمات المنافع من االستفادة ويريدون
 يدفعوا أن الدولة موظفي تعاونية تقدمها

شركات تحويل األموال أو  خالل من مستحقاتهم
. الغاية لهذه التعاونية معها تعاقدت التيالمصارف 

 الطريق مشقة السن كبار علىوفرت التعاونية  وبهذا
 .63بيروت الى المناطق من

 التوصيات�

حماية كبار السن وضمان حقوقهم وتوفير الخدمات 
الدولة اعتماد نهج متكامل  المطلوبة لهم تتطلب من

ل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بقضايا                                                يفع 
 كبار السن.

 التوصيات واإلجراءات المقترحة بشأن المشاركة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية  .14الجدول 

 اإلجراءات المقترحة التوصية

 : اإلدارة والتخطيط1المحور 

اعرضاوتحليلاالمقترحات
ال لإلدارة والتخطيط في  م ومستدام هي تعزيز وتثبيت إطار مؤسسي فع                                                                                                               الخطوة األولى نحو تأمين حقوق كبار السن بشكل منظ 
الشؤون المتعلقة بكبار السن. ويستوجب ذلك تفعيل عمل الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون المسنين على النحو الموضح في 

ة وخطة عمل تراعي شؤون كبار السن، وتعيين منسقين لشؤون كبار السن في الوزارات واإلدارات التوصيات، وتطوير استراتيجية وطني
في إطار آلية المساعدة وتبادل  2017العامة. وتجدر اإلشارة إلى أنه، وفي ضوء نتائج التعاون مع االتحاد األوروبي خالل العام 

في  عية ـ مصلحة الشؤون األسرية إلى اقتراح إعداد وتدريب ضباط ارتكاز، بادرت وزارة الشؤون اإلجتما(TAIEX)المعلومات التقنية 
 مختلف المناطق بشأن قضايا كبار السن، بغية إجراء التشبيك من خاللهم مع السلطات والمراجع المختصة على المستوى المحلي.

االهيئةاعملاتفعيل:ا1االتوصية
اشؤونالرعايةاالدائمةاالوطنية
االمسنين

 داخلي يوجه عمل الهيئة؛اعتماد نظام ��

 تخصيص اعتمادات خاصة بعمل الهيئة في موازنة وزارة الشؤون االجتماعية.��

ااستراتيجيةاتطوير:ا2االتوصية
اشؤونياعاتراعملاوخطةاوطنية
االسناكبار

 تطوير استراتيجية وطنية وخطة عمل تراعي شؤون كبار السن ويتطلب ذلك:��
o� اقتصادية واجتماعية شاملة للدولة إدراج االستراتيجية ضمن إطار سياسة

 اللبنانية؛

o� إشراك مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية والمهنية في صياغة هذه
                                                                            االستراتيجية، ال سيما منها التي ت عنى بحقوق ومصالح كبار السن، وذلك عمال  بمبدأ 

 المشاركة؛ 
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 اإلجراءات المقترحة التوصية

o�ال سيما عبر الهيئة تفعيل التنسيق بين مختلف الوزارات واإلدارات العامة المعنية ،
الوطنية الدائمة لرعاية شؤون المسنين، وتفعيل التخطيط والتنسيق وتبادل 

 المعلومات داخل وزارة الشؤون وبين مختلف وحداتها؛

o� ترجمة االستراتيجية الى خطة عمل وبرامج ومتابعة تنفيذ البرامج وجمع البيانات
 جية وخطة العمل؛واإلحصاءات بحسب المؤشرات الواردة في االستراتي

o�تقييم ومراجعة األهداف االستراتيجية وخطة العمل بشكل دوري؛ 

o� دراسة ميزانية االستراتيجية والبرامج المنبثقة عنها وكيفية تأمين التمويل الالزم
 لتطبيقها.

:اتفعيلاالتنسيقابينا3االتوصية
افيالوزاراتاواإلداراتاالعامةا

اكباراالسنااشؤون

كبار السن بعين االعتبار في جميع القوانين والتنظيمات اإلدارية التأكد من أخذ قضايا ��
 والبرامج االقتصادية واالجتماعية المقترحة والمعتمدة؛

تفعيل التنسيق بين الوزارات واإلدارات العامة في شؤون كبار السن من خالل تعيين ��
مسؤولية جمع منسقين لشؤون كبار السن في الوزارات واإلدارات العامة. يتولى المنسق 

وتبادل المعلومات مع وزارة الشؤون االجتماعية في هذا المجال. ومن الممكن بمرحلة 
أولى أن يؤدي هذه الوظيفة ممثلو الوزارات واإلدارات المشاركة في الهيئة الوطنية 

 الدائمة لرعاية شؤون المسنين.

 : اإلدارة الصديقة لكبار السن2المحور 

اعرضاوتحليلاالمقترحات
بين نتائج الدراسة الحاجة إلى تسهيل معامالت األشخاص كبار السن وإتاحة الخدمات اإلدارية بشكل يحترم خصوصيات عمرهم ت

وإمكاناتهم الجسدية واللوجستية. وتساهم التوصيات التالية في وضع خطط وبرامج شاملة ومتسقة لتحويل اإلدارات العامة في 
 .�قة لكبار السنباإلدارات الصدي�لبنان الى ما يسمى 

معااالتعامل:ارفعاكفاءةا1االتوصية
اإلداراتااموظفيكباراالسنالدىا

االعامةا

 إصدار تعاميم خاصة بكيفية معاملة كبار السن وخدمتهم بشكل أفضل؛��

تنفيذ برامج توعية وتدريب لموظفي اإلدارات العامة وخاصة المعنيين منهم بشكل ��
 اإلدارية. مباشر بخدمة المواطن وتيسيير معامالته

االمعامالتاتسهيل:ا2االتوصية
االسنالكبارابالنسبةااإلدارية

                                                                      اعتماد شروط خاصة بالمعامالت الرسمية لكبار السن بحيث تتطلب عددا  أقل من ��
                                     المستندات أو بحيث ت نجز بطريقة أسرع؛

تسهيل المعامالت اإلدارية بالنسبة لكبار السن عبر تأمين العدد األكبر من الخدمات ��
 اإلدارية المتاخمة، وذلك من خالل:

o� عبر مؤسسات البريد أو �                                                      دراسة إمكانية تأمين الخدمات اإلدارية مجانا  الى المنزل
لتخليص المعامالت اإلدارية الخاصة بكبار السن أو لحاملي البطاقة الخاصة  �غيرها

 بكبار السن؛

o� يستقبل تعيين منسق خاص وتخصيص شباك معامالت خاص في كل إدارة رسمية
ويتابع إنجاز معامالت كبار السن، أو تعيين منسق على الصعيد البلدي يهتم 

 باستقبال ومتابعة وإنجاز معامالت كبار السن لدى اإلدارات المعنية.
اإلىالوصولااإتاحة:ا3االتوصية

اوالمنافعالمعلوماتاعناالحقوقا
والمعامالتااوالخدمات

االسنالكباراالمستحقةوالتسهيالتا

 لمعلومات بشكل واضح في الدوائر المعنية؛ توفير ا��
                                                           إعالم ممثلي الدولة المنتخبين محليا  والبلديات بهذه المنافع؛��
 إجراء حمالت إعالمية للتعريف بالخدمات المقدمة.��
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 األولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلكبارُالسناألولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلبكارُالسنُفيُلبنانُُُُ

 اإلجراءات المقترحة التوصية

االحكومةانظامااعتماد:ا4االتوصية
ااإللكترونية

من المنزل ومن  اعتماد نظام الحكومة اإللكترونية التي تيسر إنجاز المعامالت الحكومية��
 دون الحاجة إلى الذهاب إلى الدوائر الحكومية.

 : البطاقة الخاصة بكبار السن3المحور 

اعرضاوتحليلاالمقترحات
                                                                                                                     ب حثت إمكانية اصدار وزارة الشؤون االجتماعية لبطاقة خاصة بكبار السن على غرار بطاقة اإلعاقة. وبما أنه كبير السن يمكنه أن 
ف عن نفسه بمجرد إبراز بطاقة الهوية الشخصية، دون حاجة إلى استصدار بطاقة خاصة كما هي الحال بالنسبة لألشخاص                                                                                                              يعر 

                                                                                          قة وزارة الشؤون مختلفة في هذه الحالة، إذ تستهدف الفئات األكثر ضعفا  بين كبار السن، مثل ذوي ذوي االعاقة، فالغاية من بطا
                                                                                                                     اإلعاقة أو العجز أو فقر الحال أو النساء األرامل اللواتي يعتبرن من أكثر فئات المجتمع ضعفا  والتي تحتاج إلى دعم خاص. ومن 

التقييم �فية والصحية والعقلية والنفسية كما االجتماعية من خالل اعتماد الممكن أيضا تحديد ضعف أو هشاشة كبار السن الوظي
                                                                                                 الذي يهدف إلى اكتشاف أي مرض أو خلل وظيفي. ونظرا  للكلفة والجهد الذي يتطلبه إنشاء وإدارة البطاقات  �الشامل لكبار السن

لخدمات الواسعة والهادفة بما فيه الكفاية الخاصة بكبار السن، سيكون لهذا التدبير جدوى فقط في حال تحديد مجموعة من ا
                                                                                                             لتبرير الحاجة إليها. ويتوقف ذلك على وضع استراتيجية وطنية تضع سل م أولويات واضح خاص بشؤون كبار السن في لبنان، 

المتعلق بحقوق االشخاص المعوقين، ال سيما  220/2000وعلى وضع قانون خاص بشؤون كبار السن، على غرار القانون رقم 
امنه الخاصة بتحديد أنواع اإلعاقة وبشروط تسليم بطاقة المعوق الشخصية.  5إلى  1لمواد ا

جدوىاادراسة:ا1االتوصية
االخاصةابكباراالسنااالبطاقة

 إعداد دراسة جدوى للبطاقة الخاصة بكبار السن: ��

o� دراسة معمقة للتوزيع الديمغرافي والجغرافي واالجتماعي لكبار السن
 واحتياجاتهم؛

o�.تحديد الخدمات التي يستفيد منها حامل البطاقة 

o�:اما الغايات المرجوة من البطاقة الخاصة بكبار السن فهي 
o� امكانية اصدار بطاقات مختلفة لمختلف الفئات، تتيح كل منها لصاحبها الوصول

 إلى خدمات وإعانات مختلفة؛

o�ال �لرسمية تخويل حاملي البطاقة الوصول إلى خدمات تقدمها مختلف اإلدارات ا
، وليس فقط وزارة الشؤون االجتماعية، بحيث تخفف من �سيما وزارة الصحة

 أعباء المعامالت اإلدارية على اإلدارات الرسمية وأيضا على كبار السن؛

o� تيسيير عملية جمع المعلومات واإلحصاءات عن الخدمات واإلعانات المقدمة إلى
تتيح التنسيق بين الوزارات، وتدعم  كبار السن في قاعدة بيانات إلكترونية موحدة

 عملية تقييم البرامج وتصحيحها والتخطيط المستمر؛

o� .إدخال اعتبار السن في إجراءات اإلدارات الرسمية والخاصة 

 دراسة التكلفة المالية لبرنامج بطاقة كبار السن؛��

بل تمويل البرنامج. ��                                البحث في س 
:اإصدارابطاقةاخاصةا2االتوصية

اتضعهاارؤيةاإطارايفبكباراالسنا
اوالقانوناالوطنيةاالستراتيجية

االسناكبارابحقوقاالخاص

تهيئة برنامج لإلدارة اإللكترونية إلصدار البطاقة، وقاعدة للبيانات الناتجة عنها، وذلك ��
 تحت إدارة وزارة الشؤون االجتماعية؛

 التشبيك بين الوزارات واإلدارات المعنية بالبطاقة وبقاعدة المعلومات؛��

تيسيير آلية الحصول على البطاقة ال سيما لكبار السن ذوي االحتياجات الخاصة ��
 والعاجزين؛

رفع الوعي بشأن مزايا البطاقة من خالل التعاون مع البلديات وممثلي الدولة المنتخبين ��
                          محليا  واألندية والجمعيات.

 .2017وزارة الشؤون االجتماعية، التقرير الوطني حول القضايا المتصلة بكبار السن   �أ�
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 النظامُالضريبيُفيُلبنانُوتأثيرهُعلىُكبارُالسناألولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلبكارُالسنُفيُلبنانُُُُ

 لنظام الضريبي في لبنان وتأثيره ا .4

 على كبار السن

اشتملت الفصول السابقة على عدد من التوصيات 
ذات الصلة بتعديل النظام الضريبي لتحسين أوضاع 

كبار السن في لبنان والتخفيف من األعباء المالية التي 
يتحملونها. ولذلك فمن المهم توضيح النظام الضريبي 

يما كبار في لبنان وأثره على حياة المواطنين، ال س
السن منهم. يستعرض هذا الفصل المبادئ العامة 

للنظام الضريبي، ويوضح خصائص النظام الضريبي 
أنواع الضرائب. ويركز هذا الفصل اللبناني، ويفصل 

في القسم الخامس منه على الضرائب التي تعني كبار 
 السن بشكل خاص.

ُالضريبةُتعريفُُ.ألف

هي فريضة نقدية لها طابع إجباري ونهائي،  :الضريبة
                                                  تفرضها الدولة بدون مقابل ووفقا  للمقدرة التكليفية 
                                           للشخص المعني. ت فرض الضرائب لتغطية النفقات 

العامة وكأداة توجيه اقتصادي، من أعمال السلطات 
                                            العامة وال ت فرض أي ضريبة أو ت عدل أو ت لغى 

بل المشترع، كما ال ت جبى إال من قبل اإلدارة                                 إال من ق 
 من الدستور اللبناني على  81العامة. نصت المادة 

                                      ت فرض الضرائب العمومية، وال يجوز إحداث �أن 
ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إال 
                                       بموجب قانون شامل ت طبق أحكامه على جميع 

  82. ونصت المادة �األراضي اللبنانية دون استثناء
ال يجوز تعديل ضريبة أو �أنه  من الدستور على
 . �إلغاؤها اال بقانون

وال بد من التمييز بين الضريبة وغيرها من األعباء 
                                        المالية التي ت فرض على األشخاص الطبيعيين 

واالعتباريين لصالح الخزينة، وتشمل األعباء المالية 
 األخرى: الرسم والثمن والموارد شبه الضريبية. 

إجباري يدفعه الفرد مقابل  : هو اقتطاع نقديالرسم
نفع خاص يحصل عليه بسبب تأدية الدولة لخدماتها. 

وهو يختلف عن الضريبة بكون قيمته وتأديته 
                                                      يرتبطان بالنفع الذي يحصل عليه الفرد بالمقابل. وغالبا  
ما تعطى تسمية الرسم بعض الضرائب غير المباشرة 

 .�مثل رسم الطابع المالي�

ذي يدفعه الفرد مقابل منتجات هو المبلغ ال :والثمن
 الدولة الصناعية أو التجارية. 

: هي اقتطاعات إجبارية والموارداشبهاالضريبية
تخصص من أجل استخدامات محددة مثل التأمينات 

 االجتماعية.

ُللنظامُالضريبيُالعامةُالمبادئُُباء.

 تستند التي من المبادئ العامة    ا  الضريبي عدد العلم أنتج
 نختصر أهمها في ما يلي:واليها األنظمة الضريبية 

يفترض عمومية  الذي :مبدأاالعدالةاالضريبية
الضريبة، أي أن تفرض الضريبة نفسها على جميع 
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األشخاص واألموال دون تمييز. وتأتي اإلعفاءات 
الضريبية كاستثناء لهذ المبدأ وكأداة لتحقيق أهداف 

د األدنى من الدخل الصالح العام، مثل إعفاء ذوي الح
                                        حفاظا  على الحد األدنى من مستوى المعيشة. 

شترط من أجل إقرار هذه اإلعفاءات االستناد إلى                                                وي 
دراسات قانونية ومالية واجتماعية تبين التناسب بين 
الكلفة المالية واإلدارية لهذه االعفاءات ومقدار النفع 

 العام المتوقع منها. كما يفترض هذا المبدأ معاملة
الممول وفق مقدرته على الدفع، أي وفق مستوى 

مد �                        أو الدخل الصافي تحديدا  �الدخل                   ، ومن هنا اعت 
 مبدأ الضرائب التصاعدية. 

يفترض بشكل خاص شمول  :مبدأاإنتاجيةاالضريبة
الضريبة، واالقتصاد في تكاليف الجباية، ومنع التهرب 
من الضريبة، واعتدال معدل الضريبة، ومالءمة طرق 

جباية، وتأمين اليقين والوضوح والصراحة تجاه ال
 المكلف.

يعني أن تكون حصيلة  :مبدأااستقراراالضريبة
 الضرائب ثابتة وأال تتغير مع التقلبات االقتصادية.

 يؤدي ارتفاع  يعني أال :مبدأامرونةاالضريبة
أي العنصر الذي �سعر الضريبة الى انكماش وعائها 

                  ان شخصا  أم ماال  تستقر عليه الضريبة، سواء أك
 . �          أم نشاطا  

ُاللبنانيُالضريبيُالنظامُُجيم.

يعتمد لبنان نظام الضرائب النوعية على الدخل الذي 
                                            يقسم الدخل وفقا  لمصادره إلى دخل عمل أو دخل 

                                             رأس مال أو دخل عمل ورأس مال معا ، ويختلف هذا 
عن بلدان أخرى تعتمد نظام الضريبة الموحدة على 

يعتمد النظام في لبنان الضرائب المتعددة الدخل. كما 
على النفقات باإلضافة إلى الضريبة العامة على االنفاق 

 .64�الضريبة على القيمة المضافة�

أما بالنسبة لحجم اإليرادات الضريبية في لبنان 
في  14ونسبتها من اجمالي الناتج المحلي، فهي 

 32في المائة في هولندا و 21المائة، مقارنة بنسبة 
في المائة في الدنمارك. في  34وفي المائة في فرنسا 

تلك البلدان يصاحب ارتفاع الضرائب توفر مؤسسات 
                     ون ظم حماية اجتماعية  وخدمات حكومية

أما النظام الضريبي في لبنان فيعتبر من  .65متطورة
التي تعتمد نسبة منخفضة من  �الخفيفة�       الن ظم 

. إال إلنفاقالضرائب على رأس المال ومرتفعة على ا
 تصاعدية، وليست تنازليةأن الضريبة على اإلنفاق 

 من      بدال   الغني لىإ الفقير من الدخل توزيع تعيدف
. الضريبية العدالة بمبدأ كبير بشكل يمس مما العكس،

بشكل  الضريبي الوعاء صيتقليضاف ذلك إلى و
ملحوظ أو تآكل القاعدة الضريبية نتيجة اإلعفاءات 

كبيرة من  شرائحالضريبية المعتمدة العائدة الى 
 ماسية،والدبلالمكلفين، مثل: األوقاف، والبعثات 

 الدولية، المنظماتو الحكومية، غير المنظماتو
 ، وغيرها.التعليمية المؤسساتو

ُالضرائبُأنواعُُدال.

ثة أنواع أساسية: الضرائب تنقسم الضرائب الى ثال
على الدخل، والضرائب على رأس المال، والضرائب 

 على اإلنفاق.

وهي ضرائب عامة ومباشرة  الضرائبُعلىُالدخل:
على مداخيل األشخاص االعتباريين أو على أرباح 

 الشركات.

 مثل الرسوم البلدية :الضرائبُعلىُرأسُالمال
والضريبة على األمالك المبنية ورسوم التسجيل 

 واالنتقال. 

وتطال ما ينفقه المستهلك،  :الضرائبُعلىُاإلنفاق
مثل الضريبة على القيمة المضافة وضرائب أخرى غير 
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 النظامُالضريبيُفيُلبنانُوتأثيرهُعلىُكبارُالسنبكارُالسنُفيُلبنانُُُُاألولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُل

مباشرة مثل رسم الطابع المالي الذي يفرض على 
الصكوك والعقود واالتفاقات الرسمية وتختلف قيمته 

 مختصة.                 وفقا  للقوانين ال

ُُتعنيُالتيوالرسومُُالضرائبُُهاء.
ُالسنُكبار

أما الضرائب والرسوم التي تطال بنود اإلنفاق األساسية 
لألفراد ولكبار السن بشكل خاص، يستعرض التالي 

 أهمها، مع البحث في إمكانية أو عدم إمكانية تخفيضها. 

تقاعد  شاتامعويالحظ أن  الضرائبُعلىُالدخل:
 المحددة والخاصةمؤسسات العامة موظفي الدولة وال

 هذه من تستثنى متهظوأن التقاعد لقوانين       وفقا  
وهو استثناء منطقي اذ تستند معاشات  ،66الضريبة

                                              التقاعد الى الحسومات التقاعدية التي ت قتطع من 
 رواتب الموظفين طيلة فترة الخدمة.

ُلضرائبُعلىُرأسُالمال:ُفهيُبشكلُأساسي:ا

: وهي ضريبة على المبنيةالضريبةاعلىااألمالكا��
رادات السنوية الصافية لألبنية، والتي يمجموع اإل

تتكون من كل ما يحصل عليه المالك أو المستثمر 
                                             نقدا  أو على شكل منفعة نتيجة إشغال البناء أو 

تأجيره أو إستثماره بعد تنزيل النفقات التي 
يتحملها عن المستأجر وغيرها من النفقات 

 ؛67�قابلة للتنزيلوتسمى األعباء ال�
الرسوم على القيمة التأجيرية  :الرسوماالبلدية��

 ورسوم الحراسة واألرصفة والمجاري وغيرها. 

ُلضرائبُعلىُاإلنفاق:ُفهيُبشكلُأساسي:ا

وهي ضريبة عامة ،ُالضريبةُعلىُالقيمةُالمضافة
على االستهالك، تفرض على جميع األموال والخدمات 

                 انية، سواء  كانت المستهلكة داخل األراضي اللبن
نعة محليا  أو مستوردة، باستثناء األصناف المعفاة                                                    مص 

 :68من هذه الضريبة، والتي تشمل التالي

 األدوية والمواد الصيدالنية؛ �أ�
المواد الغذائية األساسية كالخبز والطحين  �ب�

 واللحوم وغيرها؛
 االستشفاء والمختبرات الطبية؛ �ج�
التي ال تتوخى الربح  أنشطة الهيئات والجمعيات �د�

 بالنسبة ألعمالها المعفاة من الضريبة؛
 التعليم؛ �ھ�
بما فيه النقل بواسطة  النقل المشترك لألشخاص �و�

 سيارات األجرة؛
 الكتب والمجالت والصحف والورق والكرتون. �ز�

وتغطي هذه اإلعفاءات أهم النفقات والحاجات 
الصحة األساسية لكبار السن، ال سيما في ما يخص 

والغذاء والنقل، فال جدوى من البحث في إعفاءات 
                                إضافية على هذه الضريبة تحديدا .

وفي سياق دراسة اإلعفاءات الممكن اعتمادها 
 لتخفيف األعباء المالية عن كبار السن في لبنان، 

 220/2002ال بد من دراسة أحكام القانون رقم 
 المتعلق بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والذي ينص

على عدد من الحقوق واإلعفاءات الضريبية 
، والحوافز المالية �كاإلعفاءات من الرسوم البلدية�

والغرامات التي تهدف إلى تحفيز أصحاب العالقة 
من حيث تأهيل المباني  سيما والعلى تنفيذ أحكامه، 

والمنشآت والمرافق العامة من أجل تأمين الوصول 
 حقهم تأمين أجل ومن الخاصة، االحتياجات لذوي

والخدمات. يورد المرفق السادس  والسكن بالتنقل
أبرز أحكام هذا القانون التي يمكن االستفادة منها 
بل ومجاالت إعفاء كبار السن من                                              في إطار دراسة س 

أعبائهم المالية والتي ساعدت في صياغة بعض 
التوصيات الواردة في الفصل السابق المتعلقة 
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 ومع أنه  ار السن. باإلعفاءات الضريبية لكب
 ال مجال للخلط بين تعريف واحتياجات ومشاكل كل

من الفئتين، إال إنه من المفيد إجراء الدراسة 

القانونية المقارنة واالستئناس باألحكام التي أقرها 
المشترع اللبناني في إطار اإلعفاءات المالية ذات 

 الطابع االجتماعي.

 كلفة خدمات المسكن  .13اإلطار 

في المائة من  41و 22يشكل المسكن وما يرتبط به مباشرة من نفقات، كالماء والغاز والكهرباء والمحروقات، نسبة تتراوح بين 
في المائة.  2.5في المائة بينما تشكل كلفة المياه  17اإلنفاق السنوي لألسر. أعلى هذه النفقات هي الكهرباء التي تشكل حوالي 

ويتناول ما يلي الكهرباء كمثال على النفقات حيث تشكل الكلفة األعلى بين الخدمات. ومع أن كلفة الخدمات والكهرباء تحديدا 
بشكل أساسي بمستوى استهالك األسرة، وال تشكل ضريبة قابلة للتخفيض، إال أن بعض عناصر تلك الكلفة ضريبية، مثل  ترتبط

                                                                      الضريبة على القيمة المضافة التي ت فرض على قيمة االستهالك ورسوم االشتراك.

ا�أ�لالستعمالاالمنزلي،االتوتراالمنخفضاعناصراكلفةاالستعمالاالمنزلياللكهرباء

االطاقةاالمستهلكة:اسعر

 الشهر؛�كيلوواط ساعة 100لغاية  ل.ل. 35��
 الشهر؛�كيلوواط ساعة 300كيلوواط ساعة و 100ل.ل. بين  55��
 الشهر؛�كيلوواط ساعة 400كيلوواط ساعة و 300ل.ل. بين  80��
 الشهر؛�كيلوواط ساعة 500كيلوواط ساعة و 400ل.ل. بين  120��

 الشهر.�كيلوواط ساعة 500ل.ل. لما فوق  200��

عرفابرسماالعداد�رسمااشتراكاشهريا اأواماايا اا ا اا اا ا ا ا اا ا ا ا  اا ا اا  �ل.ل. للكيلو فولط  1,200 وهوارسماثابتايتناسبامعاالقدرةاالمكتتبابها:ا�ا
 أمبير.

 10اشتراك ألكثر من �ل.ل.  10,000و �أمبير �كيلو فولط  10اشتراك لغاية �ل.ل.  5000 :�رسمابدلاتأهيل�رسماشهرياثابتا
 .�ط أمبيركيلو فول

 في المائة من كامل قيمة االستهالك ورسوم االشتراك. 11 الضريبةاعلىاالقيمةاالمضافة:

 .ل.ل 1,000 الطابعاالمالي:ارسم

كيلوواط ساعة  2,893                                                                                               وبناء  على العناصر المبينة أعاله لفاتورة الكهرباء، ونظرا  الى أن استهالك الفرد السنوي يبلغ حوالي 
كيلوواط ساعة بالشهر. ما يعني أن فاتورتها  480، يستنتج أن استهالك األسرة المكونة من شخصين تبلغ حوالي �ب�بالسنة

 .�أمبير �كيلو فولط  10في حال استعمال �ألف ليرة  50ال تتعدى الشهرية 

تشكل فاتورة الكهرباء الرسمية  ،�ج�                ألف ليرة شهريا   130فإذا قورنت هذه الكلفة بمتوسط إنفاق األسرة على الكهرباء الذي يبلغ 
لذلك تبقى األولوية في المائة.  60في المائة فقط من إنفاق األسرة على الكهرباء، وتشكل فاتورة المولدات الخاصة أكثر من  38

رية                                                                                                             لتأمين الكهرباء بشكل منتظم من أجل تخفيض هذه الكلفة عوضا  عن اعتماد التخفيضات الضريبية التي ستكون كلفتها اإلدا
                                                        عالية وفوائدها المالية على إنفاق كبار السن محدودة جدا .

، متوفرة على الرابط التالي: �كلفة ممارسة األعمال، كلفة الخدمات�الموقع اإللكتروني، صفحة  ايدال،اللبنانيةـ  الجمهورية �أ�
http://investinlebanon.gov.lb/ar/doing_business/cost_of_doing_business?catId=53&businessId=136 .اللبنانيةـ شركة  الجمهورية

 .edl.gov.lbكهرباء لبنان، الموقع اإللكتروني، متوفرة على الرابط التالي: 

 ,World Bank Data, Electric Power Consumption (Kwh per capita), Lebanon 2014 �ب�

https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC. 

 .�بآالف الليرات اللبنانية�نود والبنود الفرعية متوسط اإلنفاق على الب ،2012إدارة اإلحصاء المركزي، مسح ميزانية األسر للعام  �ج�

http://investinlebanon.gov.lb/ar/doing_business/cost_of_doing_business?catId=53&businessId=136
https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC
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ُخالصة.ُُواو

نستنتج أن أبرز أنواع الضرائب التي يمكن البحث في 
تخفيضها في لبنان هي الرسوم البلدية والضريبة على 

بعض رسوم الطوابع المالية، إضافة واألمالك المبنية 
إلى بعض التخفيضات المالية التي يمكن استقاؤها من 

المتعلق بحقوق األشخاص  220/2000القانون رقم 
ذوي اإلعاقة، مع التنبه إلى خصوصية النظام الضريبي 
اللبناني حيث النسبة المتدنية لإليرادات الضريبية من 

ى الضرائب على إجمالي الناتج المحلي واعتمادها عل
                                              اإلنفاق بدال  عن الضرائب على رأس المال. ويترافق 
هذا النظام الضريبي مع غياب نظام شامل للتقاعد 
والحماية االجتماعية، مما يطرح الحاجة إلى رفع 

مثل �اإليرادات الضريبية على المداخيل الريعية 
الضريبة على األراضي غير المستثمرة والضريبة على 

من  والحد �رفية وعلى التحسين العقاريالفوائد المص
اإلعفاءات الضريبية، بشكل يؤمن اإليرادات الثابتة 
                                              والكافية لتطوير ن ظم حماية اجتماعية مستدامة.  
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 خاتمةاألولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلبكارُالسنُفيُلبنانُُُُ

 اتمةخ .5

بمرحلة من التحول الديمغرافي يمر المجتمع اللبناني 
                                                 نحو الشيخوخة، وبشكل سريع جدا ، ما يؤدي إلى تزايد 

كبير في أعداد ونسب كبار السن. ويشكل كبار السن 
ما  ومهما  يساهم بشكل                                                    موردا  اجتماعيا  وبشريا  قي 

مباشر وغير مباشر في االقتصاد الوطني والمحلي.  
ظ الكثير يعيش كبار السن اليوم حياة أطول، ويحاف

منهم على نشاطه المهني والفكري واالقتصادي 
واالجتماعي، لكن لن يستفيد لبنان من طاقاتهم من 
دون تغيير النظرة النمطية السلبية نحو الشيخوخة 
                                           كتحد  اجتماعي وعبء اقتصادي، بل يجب استثمار 

خبراتهم الحياتية المتراكمة وقدراتهم، واإلقرار بالفرص 
 صادية المرتبطة بالشيخوخة.االجتماعية واالقت

المعطيات واالستنتاجات التي أظهرتها هذه الدراسة 
ترسم صورة مقلقة عن واقع ومستقبل كبار السن في 

                                         لبنان، وتبين عددا  من األولويات االقتصادية 
واالجتماعية التي يجب على الدولة أن تعالجها 
لتمكين كبار السن من العيش بكرامة. انطلقت 

تي خلصت إليها هذه الدراسة من حق التوصيات ال
بمستوى معيشي الئق، ال سيما من حيث كبار السن 
 ،الضمان االجتماعيو الصحةب همحقو ،المسكن

 االجتماعية الحياة في وبالمشاركة المنزلية، وبالرعاية

وتقدم خارطة  ،في محيطهم والثقافية واالقتصادية
 طريق لبعض التدخالت التي من شأنها تأمين حقوق

 وحمايتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع. كبار السن

ناع                                                يؤمل أن تساهم هذه الدراسة في ترشيد جهود ص 
القرار وحثهم على اعتماد مقاربة حقوقية لقضايا كبار 

                                            السن ترتكز على ن هج دورة الحياة وتعتمد مبدأ 
الشمولية وتنسيق الجهود والموارد الحكومية لتطوير 

للقطاعات. وتظهر في هذا سياسات شاملة وعابرة 
وضع استراتيجية وطنية السياق الحاجة الملحة إلى 

شاملة وخطة عمل مفصلة تنضوي تحت سقفها جميع 
الخطط والبرامج المتعلقة بكبار السن، ال سيما في ظل 
ضعف شمول قضاياهم في خطط مختلف اإلدارات 
والمؤسسات العامة والخاصة، ومحدودية آليات 

 لف الجهات المختصة.  التنسيق بين مخت

                                               وأخيرا  إن مسؤولية احترام وتأمين حقوق اإلنسان، 
                                           ال سيما الفئات األكثر ضعفا  ككبار السن هي من 

                                                 مسؤوليتنا جميعا  وبالتالي من الضرورة بمكان تضافر 
الجهود بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي من 

                                 المدني والقطاع الخاص للعمل سويا   منظمات المجتمع
على خلق بيئة تمكينية تحترم كبار السن وتقدرهم. 
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 المرفقاتاألولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلبكارُالسنُفيُلبنانُُُُ

 المرفقات

ُالمرفقُاألول

ُبالمقابالتُقائمة

 الرسمية الجهات

 الجهة التي تم مقابلتها وصفتها التاريخ

 2017الثاني/نوفمبر  تشرين 13
ااكحالةانبيلا.1

 المتن بلديات اتحاد رئيس ونائب الفيل سن بلدية رئيس 

 2017األول/ديسمبر  كانون 4
ابيفانياآلنا.2

االمالية وزارة عام مدير 

 2017األول/أكتوبر  تشرين 12
ااعماراوليدا.3

 العامة الصحة وزارة مديرعاما

 2017األول/ديسمبر  كانون 18
احاجاماريا.4

ااالجتماعية الشؤون وزارة المعوقين، شؤون مصلحة رئيسةا

 2017األول/ديسمبر  كانون 20
اخورياسركيسا.5

 الثقافة وزارة اآلثار، عام مديرا

 2017األول/ديسمبر  كانون 21
اافاخورياهياما.6

ااالجتماعية الشؤون وزارة المعوقين، حقوق تأمين برنامج مديرة 

 2017األول/ديسمبر  كانون 22
اخميسايحيىا.7

 الموظفين تعاونية مديرعاما

 2018فبراير /شباط 28
اناصرامنالا.9

 االقتصاد وزارة مصلحة، رئيسةا

 2018مارس /آذار 14
ابرقارناا.10

 جبيل بلدية البلدي، الثقافي المركز مسؤولةا
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 الخبراء

 الجهة التي تم مقابلتها وصفتها التاريخ

 2017األول/أكتوبر  تشرين 17
احمداناكمالا.1

 اقتصادي، مدير مؤسسة البحوث واالستشارات  خبير 

 2017األول/أكتوبر  تشرين 17

اناضرارانياا.2
 العامة، المالية شؤون في وخبيرة واالقتصادية االجتماعية التنمية مجال في باحثة 

 واالستشارات البحوث مؤسسة

 2017األول/أكتوبر  تشرين 27
اضاهراكريما.3

 العامة المالية شؤون في خبير محام، 

 2017الثاني/نوفمبر  تشرين 2
اعضاضةافاتنا.4

 المتحدة األمموالزراعة في  األغذيةمنسقة نشاطات الحماية االجتماعية في منظمة  

 2017الثاني/نوفمبر  تشرين 21

ارزقاسيبيلا.5
 في مجال السياسات العامة، رئيسة التحرير السابقة لمجلة  باحثة 

Commerce du Levant 

 2017األول/ديسمبر  كانون 17
اكالساندىا.6

 أستاذة جامعية في العلوم واآلثار وموظفة سابقة في مديرية اآلثار 

 2018آذار/مارس  5
انصرانقولا.7

 سابق عام ومدير واإلدارية السياسية العلوم في جامعي أستاذ 

 2018آذار/مارس  7
 أديباأبواحبيبا.8

 رئيس المركز اللبناني للتدريب النقابي 

 2018آذار/مارس  9
 عصمتاعبداالصمدا.9

 رئيس جبهة التحرير العمالي 

 2018آب/أغسطس  2

 نبيلانجاا.10

أخصائي في طب الشيخوخة والمدير الطبي في مستشفى دار العجزة اإلسالمية،  
 عضو في الهيئة الوطنية الدائمة لشؤون كبار السن

 2018آب/أغسطس  2

 نهاداضومطا.11

النقيبة السابقة لنقابة الممرضات والممرضين في لبنان وأستاذة في الجامعة  
 األمريكية في بيروت 
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 المرفقاتاألولوياتُاالجتماعيةُواالقتصاديةُلبكارُالسنُفيُلبنانُُُُ

ُالثانيالمرفقُ

ُقائمةُبمجموعاتُالنقاشُوالمقابالتُمعُكبارُالسن

  المجموعة التاريخ

أكتوبر /األول تشرين 19
2017 

 �بيروت� المديد العمر جمعية
 امرأة 20 من مجموعة

معظمهم من  ورجال نساء من المجموعة تألفت
 والخاص، العام القطاعين من متقاعداتال�متقاعدينال
 إلى ينتمون متقاعدين لموظفين وزوجات أزواج بعضهمو

 معاش من يستفيدومعظمهم  والغنية، المتوسطة الطبقتين
 . تقاعدي

أكتوبر /األول تشرين 19
2017 

 �بيروت� المديد العمر جمعية
 رجال 6 من مجموعة

أكتوبر /األول تشرين 22
2017 

  التبانة باب�طرابلس
 ومقابالت نساء ثالثة من مجموعة

 رجلين مع

 مقابلة      أيضا  و، نساء ثالثة من مجموعةمع  مقابلةأجريت 
. كل الذين أجريت معهم هذه المقابالت فردي بشكل رجلين
 .صحية ضمانات أيوليس لديهم  الفقيرة، الطبقة منهم 

أكتوبر /األول تشرين 29
2017 

 صور
 ونساء رجال 5 مع مقابالت

  المعيشي مستواهم ورجال نساء 5 من المجموعة تألفت
 .     جدا   فقير

أكتوبر /األول تشرين 30
2017 

 قرى بعض في متفرقة مقابالت
  الجبل

 نساء 3و رجال 7

 رجالسبعة  مع متنوعة بلقاءات االستشاري الفريق قام
اللقاءات  تميزت، ووفقير غني بين موزعين نساء وثالث
 في الثقافة والمواد والمطالب. بتنوع

نوفمبر /الثاني تشرين 5
2017 

  القاع
 ونساء رجال 6 من مجموعة

 للمجتمع ينتمون غالبيتهم ونساء رجال من المجموعة تألفت
 معاشات وأ صحيةمنافع  من يستفيدون ولكنهم الزراعي
 .والدهممن خالل أ وأ السابق عملهم بفضل تقاعد

نوفمبر /الثاني تشرين 11
2017 

  حاصبيا
 ورجال نساء 7 من مجموعة

 للمجتمع ينتمي من منهم ورجال، نساءأجريت مقابالت مع 
 . العسكري أو التعليمي السلكين من متقاعد ومنهم الزراعي
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ُالثالثالمرفقُ

ُأبرزُنصوصُاإلعالنُالعالميُلحقوقُاالنسانُوالعهدُالدوليُالخاصُبالحقوقُ
ُاالقتصاديةُواالجتماعيةُوالثقافيةُالمتعلقةُبحقوقُكبارُالسن

 اإلعالن العالمي لحقوق االنسان

                                  لكل  شخص، بوصفه عضوا  في المجتمع، �: 22المادة 
ر له، من  ه أن ت وف                                                    حق  في الضمان االجتماعي، ومن حق 
فق                                                 خالل المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يت 
                                              مع هيكل كل  دولة ومواردها، الحقوق  االقتصادية  

ال غنى عنها لكرامته                             واالجتماعية  والثقافية  التي
ية  .�                       ولتنامي شخصيته في حر 

                        لكل  شخص حق  العمل، وفي �: (1)، الفقرة 23المادة 
رضية،  ية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة وم                                                 حر 

 .�وفي الحماية من البطالة

                      لكل  شخص حق  في مستوى �: (1)، الفقرة 25المادة 
سرته، معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له وأل

ة  على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية                                                   وخاص 
الطبية وعلى صعيد الخدمات االجتماعية الضرورية، 
                                                 وله الحق  في ما يأمن به الغوائل في حاالت البطالة 
ل أو الشيخوخة أو غير                                                  أو المرض أو العجز أو الترم 
ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده 

 .�هأسباب عيش

                      لكل  شخص حق  المشاركة �: (1)، الفقرة 27المادة 
ة في حياة المجتمع الثقافية، وفي االستمتاع                                                الحر 

م العلمي وفي الفوائد التي                                                      بالفنون، واإلسهام في التقد 
 .�تنجم عنه

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية

 تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق �: 9المادة 
كل شخص في الضمان االجتماعي، بما في ذلك 

 .�التأمينات االجتماعية

تقر الدول األطراف في هذا العهد �: (1)، الفقرة 11المادة 
بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له وألسرته، 

يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، 
سين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد وبحقه في تح

الدول األطراف باتخاذ التدابير الالزمة إلنفاذ هذا الحق، 
معترفة في هذا الصدد باألهمية األساسية للتعاون 

 .�الدولي القائم على االرتضاء الحر

تقر الدول األطراف في هذا �: (1)، الفقرة 12المادة 
توى من العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مس

 .�الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه

تشمل التدابير التي يتعين �: (2)، الفقرة 12المادة 
على الدول األطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين 

الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير الالزمة من 
تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات  �د�أجل: ... 

 .�الطبية للجميع في حالة المرضالطبية والعناية 

تقر الدول األطراف في هذا �: (1)، الفقرة 15المادة 
أن يشارك في الحياة  �أ�العهد بأن من حق كل فرد: 

 .�...�الثقافية 

تراعي الدول األطراف في هذا �: (2)، الفقرة 15المادة 
خذها بغية ضمان الممارسة العهد، في التدابير التي ستت

                                                      الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطل بها 
.�صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما
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ُالرابعالمرفقُ

69ُملخصُعنُمبادئُاألممُالمتحدةُالمتعلقةُبكبارُالسن

: تشمل حق كبار السن في الحصول على الستقاللية
ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى والملبس والرعاية 
الصحية. وتضاف إلى هذه الحقوق األساسية إمكانية 

 لحصول على التعليم والتدريب. ممارسة العمل بأجر وا

وجوب أن يشارك كبار السن بنشاط في  :المشاركة
صوغ وتنفيذ السياسات التي تؤثر مباشرة في 

رفاههم، وأن يقدموا إلى األجيال الشابة معارفهم 
ومهاراتهم، وأن يكونوا قادرين على تشكيل الحركات 

 أو الرابطات الخاصة بهم. 

كبار السن فرص االستفادة ر ل    وف             وجوب أن ت   :الرعاية
       مك نوا تمن الرعاية األسرية والرعاية الصحية، وأن ي

من التمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية عند 

 إقامتهم في مأوى أو مرفق للرعاية أو للعالج. 

تمكين كبار السن من التماس فرص  :تحقيقاالذات
التنمية الكاملة إلمكاناتهم من خالل إتاحة إمكانية 

لثقافية ااستفادتهم من موارد المجتمع التعليمية و
 والروحية والترويحية. 

: تمكين كبار السن من العيش في كنف الكرامة الكرامة
واألمن، ودون خضوع ألي استغالل أو سوء معاملة، 
جسدية أو عقلية، وينبغي أن يعاملوا معاملة منصفة، 

عن عمرهم أو جنسهم أو خلفيتهم  بصرف النظر
العرقية أو اإلثنية، أو كونهم معوقين، وبصرف النظر 

عن وضعهم المالي أو أي وضع آخر، وأن يكونوا موضع 
تقدير بصرف النظر عن مدى مساهمتهم االقتصادية.

 

  



76 

ُالخامسالمرفقُ

2002ُأبرزُأهدافُخطةُعملُمدريدُ

 لتنميةالتوجهُاألولُذوُاألولوية:ُكبارُالسنُوا
 

االمشاركةاالنشطةافياالمجتمعاا:(1)القضيةا
اوفياالتنمية

االعتراف بالمساهمات االجتماعية  :(1)الهدف 
 ؛والثقافية واالقتصادية والسياسية لكبار السن

 القرارمشاركة كبار السن في عمليات صنع  :(2)الهدف 
 .على جميع المستويات

اشيوخةاوقوةاالعملالالعملاوا:(2)القضيةا
 توفير فرص العمل لكل راغب فيه من  :(1)الهدف 

 .كبار السن

االتنميةاالريفيةاوالهجرةاوالتحضرا:(3)القضيةا
تحسين ظروف العيش والهياكل األساسية  :(1)الهدف 

 ؛في المناطق الريفية
الحد من تهميش كبار السن في المناطق  :(2)الهدف 

 ؛الريفية
إدماج المهاجرين كبار السن في  :(3)الهدف 

 .مجتمعاتهم المحلية الجديدة

الوصولاإلىاالمعرفةاوالتعليماا:(4)القضيةا
اوالتدريب

كفالة المساواة في الفرص مدى الحياة  :(1)دف اله
فيما يتعلق باستمرار التعليم والتدريب وإعادة 

التدريب، وكذلك التوجيه المهني وخدمات 
 ؛التنسيب

االستغالل التام لقدرات الناس من جميع  :(2)الهدف 
م الفنية، مع التسليم بالمكاسب تهاألعمار وخبرا

 .التي تتحقق من زيادة الخبرة مع تقدم السن

االتضامنابينااألجيالا:(5)القضيةا
تعزيز التضامن من خالل المساواة  :(1)الهدف 

 .والمعاملة بالمثل بين األجيال

االقضاءاعلىاالفقرا:(6)القضيةا
 .خفض نسبة الفقر بين كبار السن :(1)الهدف 

تأميناالدخلاوالحمايةاا:(7)القضيةا
االضماناالجتماعياوالوقايةا�الجتماعية
امناالفقر

نشر برامج لتمكين جميع العمال من  :(1)الهدف 
الحصول على الحماية االجتماعية 

الضمان االجتماعي األساسي، بما في �األساسية
ين ضد ات التقاعدية، والتأمذلك، إن أمكن، المعاش

 العجز واالستحقاقات الصحية؛
تأمين دخل أدنى كاف لجميع كبار السن،  :(2)الهدف 

                                            وإيالء عناية خاصة للفئات المحرومة اجتماعيا  
 .           واقتصاديا  

احالتاالطوارئا:(8)القضيةا
حصول كبار السن على الغذاء والمأوى  :(1)الهدف 

الخدمات أثناء والرعاية الصحية وغيرها من 
الت حاالت الكوارث الطبيعية وغيرها من حا

 الطوارئ اإلنسانية وما بعدها؛
تعزيز مساهمات كبار السن في إنعاش  :(2)الهدف 

المجتمعات المحلية وإعمارها والعمل على تالحم 
النسيج االجتماعي من جديد في أعقاب حاالت 

 الطوارئ.
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ُالتوجهُالثانيُذوُاألولوية:ُتوفيرُالخدماتُالصحيةُوالرفاهُفيُسنُالشيخوخة

ا
اتعزيزاالصحةاوالرفاهاطوالاالحياةا:(1)القضيةا
خفض اآلثار المتراكمة للعوامل التي تزيد  :(1)الهدف 

من خطر المرض ومن ثم االعتماد على الغير في 
 ؛سن الشيخوخة

وضع سياسات لوقاية كبار السن من  :(2)الهدف 
 ؛االعتالل

 .توفير التغذية المالئمة لجميع كبار السن :(3)الهدف 

توفيراخدماتاالرعايةاالصحيةاللجميعاا:(2)القضيةا
اوعلىاقدماالمساواة

إزالة أوجه التفاوت االقتصادي  :(1)الهدف 
واالجتماعي القائمة على أساس السن أو الجنس أو 

سباب أخرى بما في ذلك الحواجز اللغوية، أي أ
لكفالة استفادة جميع كبار السن من الرعاية 

 ؛الصحية على قدم المساواة مع اآلخرين
تطوير خدمات الرعاية الصحية األولية  :(2)الهدف 

وتعزيزها لتلبية احتياجات كبار السن وتشجيع 
 ؛دمجهم في هذه العملية

الرعاية الصحية  توفير سلسلة من خدمات :(3)الهدف 
 ؛لتلبية احتياجات كبار السن

إشراك كبار السن في وضع وتعزيز خدمات  :(4)الهدف 
 .الرعاية الصحية األولية والطويلة األجل

كباراالسناوفيروسانقصاالمناعةاا:(3)القضيةا
متالزمةانقصاالمناعةاالمكتسبا�البشرية

ا�اإليدز�

اتدريبامقدمياالرعايةاوالمختصينا:(4)القضيةا
االصحيين

توفير معلومات أفضل وتدريب أحسن  :(1)الهدف 
للمختصين في مجال الصحة ومساعديهم فيما 

 .يتعلق باحتياجات كبار السن

احتياجاتاكباراالسنافيامجالاالصحةاا:(5)القضيةا
االعقلية

تطوير خدمات الرعاية الشاملة في مجال  :(1)الهدف 
إلى العالج                  بالوقاية ووصوال                         الصحة العقلية ابتداء  

اكل المبكر، وتوفير الخدمات العالجية وإدارة مش
 الصحة العقلية لدى كبار السن.

اكباراالسناواإلعاقةا:(6)القضيةا
 المحافظة على الحد األقصى من  :(1)الهدف 

القدرات الوظيفية لكبار السن المعاقين طوال 
وتشجيعهم على المشاركة الكاملة في  تهمحيا

 .المجتمع
 

ُالتوجهُالثالثُذوُاألولوية:ُكفالةُتهيئةُبيئةُتمكينيةُوداعمة

 
االسكناوالبيئةاوالمعيشةا:(1)القضيةا
 �بقاء المسنين في أماكنهم�الترويج لفكرة  :(1)الهدف 

الواجبة في المجتمع المحلي مع إيالء المراعاة 
لألفضليات الشخصية وتوفير البدائل السكنية 

 ؛بتكلفة مناسبة لكبار السن

تحسين تصميم المساكن والبيئة المحيطة  :(2)الهدف 
لتشجيع المعيشة المستقلة عن طريق مراعاة 
 ؛احتياجات كبار السن وخاصة المعاقين منهم

إتاحة وسائل النقل الميسرة وذات األجرة  :(3)الهدف 
 .ولة لكبار السنالمعق

ا
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االرعايةاودعمامقدمياالرعايةا:(2)القضيةا
توفير سلسلة متواصلة من خدمات  :(1)الهدف 

الرعاية لكبار السن من مختلف المصادر ودعم 
 ؛مقدمي الرعاية

دعم دور تقديم الرعاية الذي يضطلع به  :(2)الهدف 
 .كبار السن، ال سيما المسنات

االمعاملةاوالعنفاإلهمالاوسوءاا:(3)القضيةا

الصوراالمتعلقةابالشيخوخةا:(4)القضيةا
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ُالسادسالمرفقُ

ُالمتعُلقُبحقوقُاألشخاصُالمعوقين220/2000ُالقانونُرقمُ ُُ ُ ُ ُ ُُُُ ُُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُ ُُُ  ُ ُ ُُ ُُُ

 الحقوق من عدد على 220/2002القانون رقم  ينص
 والغرامات المالية والحوافز الضريبية واإلعفاءات

 العالقة أصحاب تحفيز لىإ أساسي بشكل تهدف التي
أبرز أحكام هذا  التالي ستعرضي. أحكامه تنفيذ على

القانون التي يمكن االستفادة منها في إطار دراسة 
 المالية. ءعبااأل منبل ومجاالت إعفاء كبار السن    س  

 ألبنيةُوالمنشآتُوالمرافقُالعامةتأهيلُاُ.1

تنجز التأهيالت قبل  التي البلديات تمنح: 36 المادة
المهلة القانونية زيادة استثنائية من صندوق 

 في المائةالبلديات على ميزانيتها بمقدار عشرون 
 في المائةعلى أن تخصص عشرة ، �في المائة 20�
منها لتمويل األشغال والمشاريع  �في المائة 10�

 الخاصة بالمعوقين.

عفى جميع األشغال المتعلقة بموضوع      : ت  41 المادة
التأهيل المذكور في هذا القانون بما فيها األبنية 

الخاصة المعدة لالستعمال الخاص، من الرسوم البلدية 
 على رخص التأهيل إذا ما أنجزت ضمن المهل القانونية.

يمنح كل مالك ينجز تلك التأهيالت قبل انتهاء المهلة 
لضريبة السنوية على القيمة القانونية، وقبل استحقاق ا

 25� في المائةقدره خمسة وعشرون                    التأجيرية، إعفاء  
من قيمة تلك الضريبة وذلك حتى انقضاء  �في المائة

 مدة السنوات الست التي يمنحها هذا القانون.

عفى من الرسوم البلدية ومن رسوم رخص البناء    ي  
ومن واجب تقديم براءة ذمة مالية أو بلدية كل طلب 

خصة لترميم بناء موجود، بهدف تسهيل حركة ر
للمعايير الموجودة في                        األشخاص المعوقين وفقا  

قانون البناء ومهما كانت جهة استخدام هذا البناء 
 للسكن أو للعمل أو لغيره.

 بالتنقلُوالمواقفُُذوُاإلعاقةحقُالشخصُُ.2

: تؤمن وزارة النقل باصات أو غيرها من 44 المادة
مؤهلة ومعدة الستعمال األشخاص وسائل النقل، 

المعوقين وتشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء 
لجنة مشتركة تمثل الجهات العامة والخاصة المعنية 

مهمتها دراسة  �لجنة نقل للمعوقين�بالنقل تدعى 
 وإقرار كل ما يسهل تنقل المعوق.

تخصص مقاعد قريبة من المداخل في  كما: 45 المادة
امة غير المؤهلة خصيصا للمعوقين، وسائل النقل الع

بنسبة مقعد واحد على األقل في كل وسيلة نقل عامة 
ويلصق الشعار العالمي للمعوق على المقعد المحجوز. 

ويكون لكل صاحب بطاقة شخصية األولوية بالجلوس 
عليه والحق بالمطالبة بمقعد مجاور له للكرسي النقال، 

 رات والبواخر.أو للشخص المرافق وال سيما في الطائ

: منافع وحسومات مالية: يستفيد كل 46المادة 
شخص مزود بالبطاقة الشخصية ومرافق واحد من 

، ويحصل ومرافق                                  وسائل النقل البرية العامة مجانا  
على كل  في المائةواحد على حسم قدره خمسون 

تذكرة سفر على متن شركة طيران أو بواخر تشترك 
سبة هذا االشتراك، شرط الدولة بملكيتها مهما كانت ن

 مع الشخص المعوق.                             أن يكون المرافق فعال مسافرا  
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على تخصيص مواقف للسيارات               القانون أيضا  ينص 
في المواقف ذوي اإلعاقة التي تنقل األشخاص 

التابعة لكل مبنى عام أو معد لالستخدام العام 
شخص مزود ببطاقة  للك ويعطي ؛�48 المادة�

المعوق الشخصية وببطاقة الموقف الخاص أن يتقدم 
في مركز  �أي مرجع مختصإلى أو �إلى البلدية 

سكنه بطلب لحجز موقف واحد خاص له في الموقف 
المخصص لمركز سكنه األقرب إلى المدخل، أو على 

                   إ ذا لم يتوفر موقف                           مسافة أقصاها خمسون مترا  
الطريق العام شرط أال خاص، يمكن أن يكون على 

عفى السيارة                              يتعرض ذلك للسالمة العامة. وت  
        مزودا                                           المتوقفة في مكان ممنوع والتي تنقل شخصا  

ببطاقة المعوق الشخصية وبطاقة الموقف الخاص 
من الغرامات المتوجبة في حال عدم توفر موقف 

من المكان  �م 100�ئة متر اآخر على بعد أقصاه م
نت تلك األماكن مشغولة، على أن المقصود، أو إذا كا

 . �50 المادة�ال يضر هذا التوقيف بالسالمة العامة 

عفى من الرسوم الجمركية وجميع رسوم      : ت  85المادة 
االستيراد ومن أية رسوم أو ضرائب أخرى وسائل 

النقل الفردية والجماعية الخاصة بالمعوقين، شرط أن 
الستعماله تكون الجهة المستوردة إما الشخص المعوق 

الشخصي، أو جمعية معوقين أو جمعية خدمات، 
شرط أن تنقضي خمس سنوات قبل شراء سيارة 

على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون                   أخرى، وذلك بناء  
في حال                                        االجتماعية، على أن تستوفى الرسوم الحقا  

انتقال الملكية إلى شخص غير معوق، ويذكر هذا البند 
 على األوراق الرسمية. 

عفى من ضريبة التسجيل في مصالح      : ت  86لمادة ا
تسجيل السيارات وسيلة نقل واحدة لكل شخص 

معوق حامل بطاقة المعوق الشخصية سواء سجلت 
باسمه أم باسم والده أو والدته أو أحد أوالده أو زوجه 

عفاء اإلأو زوجته متحدين أم منفردين. ويقدم طلب 
لشؤون على إفادة صادرة عن وزارة ا           هذا بناء  

 لإلجراءات المتبعة.                 االجتماعية وفقا  

 الحقُبالسكنُ.3

عفى من الرسوم على القيمة التأجيرية      : ي  87المادة 
ومن رسوم الحراسة واألرصفة والمجاري ومن ضريبة 

األمالك المبنية مسكن واحد هو بمثابة محل إقامة 
لشخص معوق حامل لبطاقة المعوق الشخصية، أيا 

مثال: �باإليجار أو الملكية من أقاربه كان صاحب الحق 
. �األصول أو الفروع أو االزواج أو األخوة واألخوات

على إفادة صادرة عن وزارة                            يتخذ القرار باإلعفاء بناء  
 لإلجراءات المتبعة.                        الشؤون االجتماعية وفقا  

 أحكامُضريبيةُمتفرقةُخاصةُبالشخصُالمعوقُ.4

ية وجميع رسوم عفى من الرسوم الجمرك     : ت  83 المادة
االستيراد ومن أية رسوم أو ضرائب أخرى التجهيزات 

 واآلالتوالمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة 
ها، شرط أن     طع                                    واألدوات الخاصة بالمعوقين وكذلك ق  

تكون الجهة المستوردة أما الشخص المعوق الستعماله 
الشخصي، أما جمعية معوقين أو جمعية خدمات، وذلك 

 على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية.      ناء  ب

من المرسوم  56من المادة  (3): تعدل الفقرة 89المادة 
 1959 يونيو�حزيران 12تاريخ  144/59االشتراعي رقم 

وتعديالته بحيث تصبح على  �قانون ضريبة الدخل�
                                   لكل شخص من المكلفين إذا كان حامال  �تي: آلاالشكل 

  �لبطاقة المعوق الشخصية وطيلة فترة صالحيتها

أحكامُضريبيةُمتفرقةُخاصةُبجمعياتُالمعوقينُُ.5

 وجمعياتُالخدمات

من قانون الضمان  72: تعدل المادة 90المادة 
 29تاريخ  13955االجتماعي المنفذ بالمرسوم رقم 

: اآلتيةبحيث تضاف الفقرة  1963 سبتمبر�أيلول
يحدد مقدار االشتراك المتوجب على جمعيات �

في المعوقين ومؤسسات الخدمات بنسبة خمسة عشر 
من االشتراك المخفض أو  �في المائة 15� المائة
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المقطوع والعائد لمختلف الفروع باستثناء فرع نهاية 
على إفادة                                     الخدمة. ويقدم طلب اإلعفاء هذا بناء  

لإلجراءات                                        صادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية وفقا  
المتبعة. أما بالنسبة لفرع نهاية الخدمة، فيحدد 

مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
مبلغ االشتراك المتوجب على هذه الفئة من 

 .�المؤسسات او الجمعيات

عفى جمعيات المعوقين وجمعيات      : ت  91المادة 
مات من الرسوم على القيمة التأجيرية أو من الخد

                                                ضريبة األمالك المبنية ويقدم طلب اإلعفاء هذا بناء  
                                                 على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية وفقا  

 لإلجراءات المتبعة.

قسط الضريبة المتوجبة على رخصة البناء      : ت  92المادة 
لجمعيات المعوقين ولجمعيات الخدمات، والتي تشيد 

بالعمل مع األشخاص  ةبنية أو مراكز أو غيرها خاصأ
ولمدة خمس سنوات، دون                       المعوقين وذلك شهريا  

فائدة وبال دفعة أولى، بموجب إفادة صادرة عن وزارة 
 الشؤون االجتماعية.

عفى من رسم التسجيل في مصالح      : ت  93المادة 
تسجيل السيارات ومن الرسوم الجمركية وسيلة نقل 

ية معاقين أو لجمعية خدمات. واحدة ملك لجمع
على إفادة صادرة عن وزارة                         ويقدم طلب اإلعفاء بناء  
 لإلجراءات المتبعة                         الشؤون االجتماعية وفقا  

: تسدد جمعيات المعوقين وجمعيات 94المادة 
من قيم الفواتير  في المائةالخدمات خمسة وعشرون 

لماء والكهرباء والهاتف، وفق طلب المتوجبة عليها ل
على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون              إعفاء بناء  

لإلجراءات المتبعة.                 االجتماعية وفقا  
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ُالسابعالمرفقُ

ُأهدافُاالستراتيجيةُالوطنيةُللتنميةُاالجتماعية

 على االجتماعية الشؤون وزارة قدرات تطوير�.1
 ضمن ووضعها السن كبار قضايا ترويج صعيد

 المجتمع وتوعية الوطنية التنمية برامج أولويات
 .القضايا هذه أهمية على

 البيانات تحديث على والعمل البحوث اجراء�.2
 السن كبار بأوضاع الخاصة والمؤشرات اإلحصائية
 وتسهيل واالجتماعية، والصحية المعيشية
 لتطوير التخطيط بهدف المعلومات الى الوصول
 .الرعاية برامج

 ضمن السن كبار حياة على الحفاظ على العمل�.3
 العاملين قدرات تطوير عبر وذلك وعائلتهم منازلهم

 .السن لكبار والصحة العناية خدمات مجال في
 كبار لجميع وشامل موحد تقاعدي نظام اعتماد�.4

 .لبنان في السن

 تعزيز عبر وتحسينه الحالي الصحي النظام تطوير�.5
 للحد مبكرة سن في األولية الصحية الرعاية برامج
 .المزمنة األمراض من

 التطوعي العمل في السن كبار قدرات استثمار�.6
 خطط وتطوير المحلية المجتمعات صعيد على

 فقط وليس كمنتجين السن كبار تستهدف
 .كمستهلكين

 كبار حاجات لتالئم التحتية نى     الب   تأهيل إعادة�.7
 .السن

 مؤسسات خدمات جودة وتحسين القدرات بناء�.8
 بهذه الخاصة المعايير وتطبيق المسنين رعاية

.المؤسسات
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