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 المسنين الفلسطينيين في لبنان؟ وماذا عن

 

 تقرير يتحدث عن واقع واحتياجات المسنين الفلسطينيين في لبنان

 

 0202 تموز

 

 

 

 

 مقدمة:

عاماً  56) يشكل كبار السنو .النسيج المجتمعيفي يعتبر كبار السن ركيزة المجتمع وأحد أهم أعمدة التوازن 

 بحسب التعداد السكاني لالجيين الللسيينيين الذي أجري جيين الللسيينيين في لبنانمن الال %6.6نسبة  وما فوق(

 .71021عام 

من عدد  %05وستصبح هذه اللية تشكل نسبة  ،األمم المتحدة فإن العالم يشيخ صادر عن وبحسب تقرير

 .األمر الذي يحمل الليات الشابة والقادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه هذه اللية .71612سكان العالم بحلول العام 

ً  يعتبرو كل عام وبش ،في الوعي تجاه حقوقهم كبير نقصوهناك  وإهماال، كبار السن من أكثر الليات تهميشا

 ،انت في حياتهاي عمن أكثر الليات الت عمليابر تية من الالجيين الللسيينيين تعن هذه اللإاالهتمام بهم محدوداً جداً.  فإن

ر، مرورا بالحروب األهلية وما خللته من أضرار بالغة في يساتها ومعاناة التهجأعايش النكبة وم دن معظمهم قإإذ 
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بب من حقوق اإلنسان بس المتراكمة والناجمة عن التهميش والحرمان المعاناةلى إباإلضافة  بنية المجتمع الللسييني

 القوانين والقرارات التي تتخذها السليات اللبنانية بحق الالجيين الللسيينيين في لبنان.

ً على  هؤالءزادت معاناة ، وس كورونا في العالمواليوم وبسبب انتشار فاير المسنين بشكل كبير خصوصا

ومن اتهم؟ زاد من معانكيف و ؟أثر ذلك على المسنين فكيف. سيما وأن هذا المرض يلتك بكبار السن ،الصعيد النلسي

 عن رعايتهم؟ المسؤول

لضوء تسليي ا كبيرة في أهمية)شاهد( وجدت المؤسسة الللسيينية لحقوق اإلنسان  انيالقا من هذه المعييات،

. وثمة اعتبار مهم آخر دفع للقيام بإعداد هذا التقرير هو أنه ال ووضعهم خالل أزمة كورونا الللسيينيين المسنين على

لرعايتهم ودمجهم تزداد األهمية ، 3المسنينالملحوظ في أعداد  مع النمو المتزايدورعاية كافية ومناسبة لهذه اللية.  توجد

 .توياتعلى جميع المس التنموية بأنلسهم ومجتمعاتهم في السياسات والبرامجللنهوض ، في عملية الرعاية والتنمية

 

 التعريف المهني لكبار السن:

وعادة ما يقّل نشاي . غير قادر على رعاية نلسه وخدمتها و من تقدّم به العمر وأصبح عجوزاكبير السن ه

ويعتبرون أنلسهم غير منتجين بعد أن كانوا أساساً  ،األفراد في هذه المرحلة ويغلب على أجسامهم الضعف والوهن

وكل هذه األمور تنعكس  .مع بشكل عام وعلى أسرهم بشكل خاصوقد يظنّون بأنّهم أصبحوا عالةً على المجت ،للعياء

 .سلباً على صحتهم وحالتهم النلسيّة، وتبدأ مرحلة القلق والتلكير في المستقبل وما يخبيه لهم

 

 

 فايروس كورونا:ن في ظل لكبار الس لجسديةوا الصحة النفسية

من أمراض مزمنة تهدد حياتهم بالخير، وبالكاد يتمكنون من تأمين دوايهم واحتياجاتهم ن يعاني كبار الس

 بعدة تقليصات يالتهم بشكل كبير. عيادات األونروا التي بدورها قامت من على معظمها التي يحصلون الصحية

الليات المهددة  وهم من أكثر أكبر،أما اآلن ومع انتشار فايروس كورونا باتت حياتهم مهددة بالخير بشكل 

سبة صابة باالضيرابات النلسية بنلإلكثر عرضة أ هي ن هذه اللية من المجتمعإضافة إلى أ. هذا اللايروسب باإلصابة

 .ليات حسب منظمة الصحة العالميةعن باقي ال %71تبلغ حوالي 

د إن الدراسات قف ،اضيراب الحالة النلسية للمسن وإصابته بالليروس بين ما وحول ما إذا كان هناك عالقة

يزداد التوتر لدى المسن وبالتالي تزيد نسبة  ،٩١نقص المناعة وزيادة احتمالية اإلصابة بليروس كوفيد  مع أثبتت بأن

 نلسي.الاإلصابة باالضيراب 
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القايمين  لدىرفع حيز الوعي  ،يروسااالضيرابات التي قد تحدث نتيجة انتشار اللومن أساسيات الوقاية من 

لتهويل وعدم ا ،ثناء الجايحةأعلى رعاية المسنين، حيث من المهم مراعاة الجانب النلسي للمريض بيمأنته قدر االمكان 

كمية وتناول الغذاء الصحي واللياقة الصحية،  المحافظة علىحثه على من المهم أيضا و .وتوعيته بالمعلومات المبسية

 .4واستمرار التواصل االجتماعي معه عن يريق وسايل االتصال المعروفة حاليا ،من الماء كافية

 

 :كابوس مزمن على كاهل المسنين الوضع االقتصادي واالجتماعي

معييات  بحسبو .يعيشون في فقر مدقع ممنه %71ن أحيث يعاني الالجيون الللسيينيون في لبنان من اللقر، 

بلغ ووفق الدراسة، فإن نسبة العايلين عن العمل ت. ن ثلثي الشعب الللسييني في لبنان هم من اللقراءفإوكالة الغوث، 

 من الالجيين الللسيينيين العمال %70من مجموع التعداد السكاني لالجيين. وأظهرت الدراسة أن  %56ما يقارب 

 .5منهم فقي وفقاً لعقود عمل قانونيّة %2ل موسميّة، فيما يعمل يعملون في أشغا

بو سليمان لتنظيم اليد العاملة االجنبية، ومن ثم ثورة أقرار وزير العمل كميل  دت االوضاع صعوبة بعدوازدا

عمال األض و بعأتشرين لتليها جايحة كورونا. وكبار السن في المجتمع الللسييني بعضهم ال زال يعمل في الزراعة 

 .قربايه لتأمين لقمة العيش ومختلف االحتياجات اليبيةأبنايه وأومنهم من يعتمد على  ،الحرفية

 

 المسنين الفلسطينيين في لبنان: رسمية ترعىال توجد جهة 

شاملة عن المسنين الللسيينيين، تتضمن تحديد واقعهم من خالل البحث الدقيق ال توجد دراسة علمية اجتماعية 

واحتياجاتهم وكذلك الخيي والبرامج لرعايتهم، ومعظم ما عثرنا عليه هو مقاالت وبيانات ال تعيي الصورة الحالي 

 الكاملة عن واقع هذه اللية.

تمثل ي اإلشكاليات،يواجه المسنون في هذه المرحلة العمرية ونتيجة للتغيرات التي تحيي بهم العديد من و

 اآلتي:بعضها في 

ن إجباريا قاعد المسالموارد المالية نتيجة لت نقص ا المسن بسببالتي يعاني منهلمشكالت االقتصادية ا .0

 ، أو حتى عدم توفرها في غالب األحيان.أو اختياريا

 .بالضعف الصحي العام والضعف الجسمي وضعف الحواس التي ترتبيالمشاكل الصحية  .7

ر حياة المجتمع، ويبدأ هذا الشعوشعور المسن بالوحدة والعزلة عن ب التي تتمثل المشكالت االجتماعية .3

ه واهتماماته اليومية، بحياة الحرمان من العالقات العايلية والتي كانت تؤلف جزءاً كبيراً من نشاي

 على تحركات المسنين وعالقاتهم الشخصية بأفراد المجتمع. اقيودمما يضع 

ح اآلثار وتتض ،لجديدا مبمشكالت عدم التكيف مع وضعه ترتبيالتي  ت النلسية للمسنينالمشكال .4

 .النلسية واألخالقية في ظل زيادة وقت اللراغ في مرحلة الشيخوخة
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 فيمكن تحديدها بما يأتي:  أما أبرز احتياجات المسنين

هم وتحرير ،للمسنين حقيق االستقرارالمترابية المستخدمة لت شيةناآلليات واألويتمثل ب ،األمان االجتماعي .1

والخارجية غير  من األخيار الداخلية موحمايته موالحد من خسايره العوز والحرمان،والحاجة من 

 .الماليمة

ة، يح القصور الموجود في أعضايه الحسّ ّن، وتصحيوتتمثّل بعالج األمراض عند المس ،الرعاية الطبية .0

 بّية الُمساعدة، مثل:ومنعه من استخدام األدوية دون استشارة يبّية، باإلضافة إلى توفير األجهزة الي

ك، وأدوات حلظ التواز ّ  ن، واالهتمام بإجراء اللحوص الدوريّة.الكرسي المتحر 

ّن عن العزلة، وإشراكه مع الناس، ومساعدته على إيجاد أصدقاء سمن خالل إبعاد الم ،الرعاية االجتماعية .3

 .، والذهنيّ العقليّ من كبار السّن، والحلاظ على صّحته العقليّة، وعدم الشعور باالكتياب، من خالل التحليز 

وهو الحل النهايي لكبار السن الذين ال يجدون من يعولهم، حيث تقدم خدمات الرعاية  ،دور المسنين .4

 والعناية الصحية بكل ما يخص كبار السن.

جاوز على ت رفي العمجراءات تهدف إلى مساعدة األشخاص المتقدمين إاتخاذ وتتمثل ب، يةنالرعاية القانو .5

الصعوبات المتعلقة بالحياة اليومية من جهة، وعلى تسهيل حصولهم على مساعدات اجتماعية مباشرة من 

 مؤسسات الدولة من جهة ثانية.

حيث ينبغي أن يظل كبار السن مندمجين ، إفساح المجال لكبار السن  للمشاركة في التنمية المجتمعية .6

موا وأن يقدّ  .اسات التي تؤثر مباشرة في رفاههمغ وتنليذ السيفي المجتمع، وأن يشاركوا بنشاي في صو

ماليمة لهم لألجيال الشابة معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم، كما هو الحال في توفير البيية والظروف ال

 .من أجل شيخوخة آمنة وفاعلة ومنتجة ،للتيوع وخدمة المجتمع

 مهتمااالفي  ضعفمن  أم أنهم يعانون ؟يأويهم ويرعاهممن  في لبنان المسنون الالجيون ويبقى السؤال األهم، هل يجد

 ؟بوكالة األونروا بشكل رييس متمثال من قبل المجتمع المحلي والدولي

 على مستوى وكالة األونروا:

وباألخص  ،على مساعدة الجيي فلسيين اللقراءفي لبنان  ونرواالتابع لأل يعمل برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية

 وتقدم األونروا لكبار السن األمور التالية: واألشخاص ذوي اإلعاقات وكبار السن.النساء واأليلال 

عند المكوث في إحدى دور المسنين  ن النلقات التي تترتب على كبار السنالمساهمة في جزء م .0

 .الخاصة

 الصحية المزمنة.يوفر القياع الصحي في األونروا بعض األدوية المتعلقة باألمراض  .7

 %07 ية بشكل فصلي لحواليعينية غذايية ونقد (SHC) مساعداتيقدم برنامج حاالت العسر الشديد  .3

 .في لبنانمن الالجيين الللسيينيين 

 دهورارتلعت مع ت من حاالت العسر الشديد نالجدير ذكره أن نسبة االشخاص الذين أصبحوا يعتبروو

ت بها على الدراسة التي قام هذا بناء، و%62حتى بلغت  الظروف االقتصادية واالجتماعية في لبنان

 .6األونروا بالشراكة مع معهد عصام فارس للدراسات
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مأوى أو  في لبنان، وليس هنالك الللسيينيين بالمسنين ليس ثمة برامج لألونروا مختصة سبق أنهيتضح مما 

من جهة أخرى فإن القرار األميركي بوقف الدعم المالي عن األونروا، دار واحد للعجزة تابع لوكالة األونروا في لبنان. 

بار ك، ويحول دون قيام الوكالة بدورها وواجباتها ال سيما تجاه ولى على الرعاية اليبية والصحيةينعكس بالدرجة األ

 .السن

 

 على مستوى منظمة التحرير الفلسطينية: 

ل التي تعمل في الحقو التابعة لها المؤسسات والمنظمات فإنأما على صعيد منظمة التحرير الللسيينية، 

رغم أنهم  رة،المباشضمن اهتماماتها فية كبار السن ال تقع  اإلنساني وتقدّم خدماتها لالجيين الللسيينيين في لبنان

لى ، عتهمورعاي عنى بشكل خاص بأوضاع المسنينسة أو اتحاد يُ وال نجد مؤس بحاجة أكبر للرعاية الصحية والنلسية.

ن إ بقضايا المرأة ودورها في المجتمع الللسييني. والذي يعنىالتابع للمنظمة  االتحاد العام للمرأة الللسيينيةغرار 

الفلسطينيون، والذين أصبحوا اليوم مسنين، كانت من خالل منظمة التحرير معظم التضحيات التي قدمها الالجئون 

 الفلسطينية. 

 

 على مستوى المجتمع المدني:

ر على بعض قتصي كبار السن الللسيينيين في لبنان الدور اللعال على صعيد الخدمات التي يحصل عليها إن

والتي تعمل في مساحة محدودة كمخيم على  ،الرسميةالتي تقوم بدورها بعيدا عن الجهات  مؤسسات المجتمع المدني

ة الموارد  تلي بالغرض بسبب قل، والتي أحيانا ال تكلي والسبيل الحصر وال تقدم خدمة للمسنين في المنيقة بأكمها

 .ومع التقدير الكبير لجهودها تبقى الحاجة أكبر بكثير من الواقع .اإلمكاناتو

 الناشية في خدمة المسنين من الالجيين الللسيينيين في لبنان: والمؤسسات أبرز الجمعياتمن 

لسي يقدم الدعم الن (:الرشيدية مخيم-صور) برنامج سنابل لرعاية المسنين-جمعية البرامج النسائية .1

يتيح لهم ممارسة بعض التمارين الرياضية وااللعاب ، وللمسنين من الذكور واإلناث واالجتماعي

لقدرات ايسمح لهم بالقيام بالعديد من النشايات التي من شأنها بناء والترفيهية البسيية في المركز، 

 .ي مشاعر سلبيةأالذاتية للمسنين كي يشعروا بلاعلية وجدوى حياتهم وشيخوختهم بدون 

 كهمإلشرايعمل المركز على استضافة المسنين بشكل دوري عين الحلوة(:  مخيم-صيدا ) مركز األمل .0

إقامة الندوات الصحية عن أمراض و ،لدمجهم بالمجتمع والترفيهية واالجتماعيةبالنشايات الثقافية 

من ياقاتهم ببرامج التنمية وتعزيز دورهم  واالستلادةتوظيف قدرات المسنين الشيخوخة، إضافة الى 

 المجتمعي.

 على سد بعض تعمل جمعية دار الشيخوخةبرج البراجنة(:  مخيم- )بيروتجمعية دار الشيخوخة  .3

وتعمل على تقديم خدمات صحية ونلسية وترفيهية وثقافية لهم،  الثغرات في قضية رعاية المسنين،

 .رات المسنين في المخيموهي مالذ لعش
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يبدو جليا اآلن أن الخدمات المقدمة للية المسنين الللسيينيين ال تتناسب بأي حال مع واقعهم، وما يقدم يعتبر 

ن تأويهم وتؤم ومة من منظمة التحرير الللسيينية،مدع أو أخرى ،لألونروا خاصة تابعة يوجد مراكزخجوال، حيث ال 

تقدير ، رغم الأن الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني النلسية الالزمة، فضالاليبية و الحاجاتلهم الخدمات و

 العالي لها، هي خدمات بسيية ومحدودة المكان والتأثير.

 

 

 التشريعات والمواثيق الدولية:  حقوق كبار السن في

 05( في 45/10مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بكبار السن )القرار  دت الجمعية العامة لألمم المتحدةاعتم .0

 .. وشجعت الحكومات على إدراجها في خييها الوينية0110كانون الثاني/ديسمبر 

 
خية عمل لمعالجة مشاكل المسنين في مختلف بلدان  (7117أبريل )مم المتحدة في مدريد مؤتمر األوضع  .7

العالم، وأقر عدداً من االلتزامات، كزيادة فرص العمل والنشاي لكبار السن، لكنها مع ذلك لم تحدد اآللية 

 .المناسبة لتنليذ هذه االلتزامات ويريقة تمويلها
 

 .الحق في الحياة والحرية وسالمة شخصهن لكل فرد أعلى  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 3المادة أكدت  .3

 .ولهم الحق في التمتع بحماية متكافية دون أية تلرقة ،على أن كل الناس سواسية أمام القانون 2المادة نصت و

وضد أي تحريض على تمييز  ،يز يخل بهذا اإلعالنيكما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تم

ن لكل شخص بصلته عضواً في المجتمع أب 77وكذلك ما كللته المادة . السنعلى الجنس او اللون او  يمبن

ن لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف أعلى  76المادة نصت و .الحق في الضمانة االجتماعية

للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية اليبية وكذلك 

 .ات االجتماعية الالزمةالخدم

 

، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 0155تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  .4

ومن ضمنها باليبع حقوق كبار  ،بشكل موسع حقوق االنسان 0155 االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام

 .0141السن التي رسم خيويها العامة اإلعالن العالمي لحقوق االنسان في العام 

 

 لميعالن العاست مقدمة الدستور اللبناني التزام لبنان بميثاق االمم المتحدة وبالمواثيق الدولية وباإلكر  قد و

مؤتمرات األمم المتحدة التي أولت اهتماما كبيرا لمشكالت ، فضال عن مشاركة لبنان في العديد من االنسان لحقوق

العهد الدولي إضافة الى أن لبنان قد انضم الى  .0220ابريل -كمؤتمر مدريد كبار السن في مختلف بلدان العالم
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ة ي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف1666الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 

 .16667لعام 

 

وبالرغم من ذلك فإن كبار السن غير معترف بهم صراحة ضمن القوانين الدولية التي تلزم الدول والحكومات لكن 

ان ، بل وفي كثير من األحيكبار السن وحماية لحقوقال نرى تيبيقا  مجتمعاتنا وفي .8للناس كافة الحقوق تأمين وتوفير

  ار.لديها حقوق يجب تيبيقها وأخذها بعين االعتبو موجودة المجتمعينسى البعض أن هذه الشريحة من 

  

 

 توصيات:

ألهمية شريحة كبار السن في المجتمع الفلسطيني.  ونظرامؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان )شاهد(، إن ال

 تدعو إلى: 

الخطط و االحتياجات إصدار دراسة شاملة ووافية عن واقع المسنين الفلسطينيين في لبنان ويحدد فيها أبرز .1

 .والبرامج لتوفير الحماية لهم

 .وضع شريحة كبار السن ضمن أولويات برامج عمل المؤسسات االجتماعية واالنسانية .0

ة تنمية الخاصتحمل منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولياتها تجاه كبار السن عبر رعايتهم ودعم برامج ال .3

 .بهم

ية البدن المتعلقة بالصحة االحتياجاتنروا، لتلبية األولكبار السن من قبل وكالة  ةمخصص برامجوضع  .4

 الفئة.والنفسية واالجتماعية والبيئية لهذه 

 .مكنهم المساهمة في عملية التنمية المجتمعيةيحيث ب، ج كبار السن في المجتمع بشكل أوسعدم .5

 

 

 7171-7-5في بيروت 

 

 )شاهد(المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

                                                           
 https://bit.ly/3ggLak5: شروع الخطة الوطنية لحقوق االنسانقسام مأ 7
8 Arabic.pdf-http://www.inpea.net/images/Strenghtening_Rights_Older_People 
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