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Towards the Human Rights Protection
of a Vulnerable Population:
The Elderly of Lebanon
«Towards The Human Rights Protection of a Vulnerable Population:
The Elderly of Lebanon» is a project which was implement by the
Institute for Development, Research, Advocacy and Applied Care
(IDRAAC) with the support of the Middle East Partnership Initiative
(MEPI) program of the United States Department of State.
The project resulted in drafting a new law which protects the
elderly of Lebanon from discrimination and neglect following a
comprehensive legal review of the laws related to the elderly in
Lebanon.
The proposed draft law allows the elderly or a person
with symptoms that are caused by aging to have protection
and precautionary measures before their health deteriorates
and affects their mental capacity. In light of IDRAAC’s mission,
which focuses on the protection of the elderly who suffer from
psychological or neurological conditions (such as the first stages
of Alzheimer's disease or delirium, strokes and others), these
mechanisms constitute an opportunity for the protection of the
elderly from abuse which might happen as a result of their health
status and guarantees their freedom of choice and expression
after they have partial or full mental capacity loss.
Additionally, the project aims to raise awareness about elderly
rights through launching a national awareness campaign targeting
the Lebanese population.

INFORMATION ABOUT IDRAAC
IDRAAC Institute for Development, Research, Advocacy and
Applied Care is the first non‐profit organization (NGO) dedicated
to mental health in Lebanon and the Arab World and is located
in Beirut, Lebanon. Our work started in 1982 when IDRAAC’s
members started conducting research and have been involved
in many national and international studies, targeting different
segments of the population and assessing different types of
mental health conditions.
IDRAAC delivers free community services, awareness
programs and world class mental health research. IDRAAC’s
work is divided into 3 major pillars: awareness, research and
community services and are tailored to cover all aspects of
mental health and psychosocial support needed by the society.
IDRAAC was founded in 1997, and was officially registered on
May 14, 2002 (permit No. 63).
MISSION & VISION
IDRAAC’s mission is to conduct and promote research in mental
health, raise public awareness and advocate for mental health
as a basic human right while providing care for all age groups
(children, adolescents, adults and the elderly).
IDRAAC’s vision is to have the Lebanese population sensitized
to mental health issues, and that people suffering from mental
health conditions have adequate access to healthcare while
preserving their human rights.
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IDRAAC’S OBJECTIVES ARE TO
— Educate and increase public awareness on mental
health
— Reach out to policy makers to address mental health
on the national level
— Advocate for mental health as a basic human right
and work on preserving the human rights of persons
affected by mental health conditions
— Implement community intervention programs
addressing various aspects of mental health
— Offer individuals and communities the means
of identifying, dealing with and overcoming mental
disorders
— Train students and professionals in the practice and
research of mental health
— Develop and adapt suitable instruments for research
in Lebanon and the Arab region
— Conduct and promote research in mental health on
national, regional and international levels.
IDRAAC’s clinical members offer their time for free to
conduct these activities, and its only source of income
consists of grants, donations and fundraising activities.
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The rights of an older person
are not different from a
person’s basic human rights.
Unfortunately, in some cases, older people
are denied some of their basic rights or face
discrimination due to their age. To avoid any
abuse or disrespect of their rights, it is worth
highlighting some important rights which are
sometimes sidelined.
Older persons should preserve
the following rights:
— The right for equality and non-discrimination
based on age
— The right to protection from abuse
— The right to live in dignity and security
— The right for integration in the society
— The right for independence and freedom
— The right to decent living conditions and
access to adequate food, water, shelter, clothing
and healthcare
— The right to mental healthcare
— The right to access their medical file and
receive full information about their diagnosis
and decide on their treatment plan
— The right to be involved in decision making
— The right to have access to work opportunities
— The right to social security
— The right to education, capacity building and
training
— The right to safe environments
— The right to participate in public life and
sustainable development activities
— The right to choose their legal representative
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Aging can be a challenging process
in a person’s life.
Maintaining a healthy lifestyle is an important aspect
to enjoy this phase.

10 Tips for Healthy Aging

Maintain
an active
lifestyle
as it is
important for
your physical
and mental
wellbeing

Maintain good
relationships
with your
family and
friends

Eat
healthy
foods

Get enough
sleep

Reduce your
stress

Take part in
community
activities

Do not stop
learning
and keep
challenging
your mind

Engage in fun
activities
Plan for your
future and
inform your
family of your
plans

Have regular
health checkups and
follow your
physicians’
recommendations

6

Support
and Respect
the Elderly
Respect their rights
Entertain them when bored
Serve them when in need
Plan activities with them
End misunderstandings with them
Create job or volunteer opportunities for them
Teach the younger generation how to take care of them
Tell them your problems
Help them prosper
Elevate their mood
Exercise with them
Learn from their experience
Dedicate time to them
Eat with them
Read for them
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CONTACT US
Institute for Development, Research, Advocacy and Applied Care
(IDRAAC)
P.O.Box: 166227 Beirut-Achrafieh 1100-2110 Lebanon
t + 961 1 583 583 f + 961 1 587 190 e idraac@idraac.org
IDRAAC
IDRAAC
IDRAAC_NGO
IDRAAC

Learn more about IDRAAC
visit our website: www.idraac.org

IMPORTANT NUMBERS
Red Cross Lebanon 140
Civil Defense 125
Internal Security Forces 112
General Security 1717
Ministry of Public Health 1214
Ministry of Social Affairs +961 1 611 260 – 4
Ministry of Justice +961 1 422944 — 422 962 — 427 793
Beirut Bar Association +961 1 422205/6/7/8
Alzheimer’s Association Lebanon +961 76 030 083
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اتصل بنا
مركز االبحاث وتطوير العالج التطبيقي إدراك IDRAAC

صندوق الربيد  166227بريوت – ارشفية  2110 - 1100لبنان
تلفون  961 1 583 583فاكس 961 1 587 190
بريد إلكرتوين idraac@idraac.org

أرقام مهمة
الصليب األحمر اللبناين140
الدفاع املدين   125
قوى األمن الداخيل                               112
األمن العام 1717
وزارة الصحة العامة                      1214
وزارة الشؤون االجتامعية 961 1 611260-4
وزارة العدل 961 1 422944 – 422 962 – 427 793
نقابة املحامني يف بريوت 961 1 422 205/6/7/8
جمعية األلزهامير لبنان 61 76 030 083
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ت
اح�م
وادعم
كبارك
احرتم حقوقهم
السن
بكبارالسن
اإلهتاممبكبار
أهمية اإلهتامم
حارض األجيال الصاعدة حول أهمية
تواصل معهم قدراإلمكان
رافقهم يف نشاطاتهم
مارس الرياضة معهم
كرمهم
ك ّرمهم
االدارية
أمورهم االدارية
بادر يف مساعدتهم يف أمورهم
اصغ اىل نصائحهم
العمل
رحب بهم يف مجاالت العمل
ر ّحب
معهم
للخروج معهم
كرس بعض الوقت للخروج
ك ّرس
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يمكن للشيخوخة أن تكون مرحلة
ف
صعبة ي� حياة الشخص.

الحفاظ عىل منط حياة صحي هو جانب هام
لالستمتاع بهذه املرحلة.

 10نصائح لشيخوخة صحية

الحفاظ عىل نمط
حياة ناشط لرفاهك
والنفس
الجسدي
ي

إجراء فحوصات
طبية منتظمة واتباع
توصيات أ
الطباء
تناول
أ
الطعمة
الصحية

الحفاظ عىل عالقات
جيدة مع العائلة
أ
والصدقاء

تخفيف
نسبة التوتر
االنخراط
ف� أ
النشطة
ي
ت
ال�فيهية

المشاركة ف� أ
النشطة
ي
االجتماعية

عدم التوقف عن
التعلم والحفاظ
ن
الذه�
عىل النشاط
ي
الحصول عىل قدر
ف
كا� من النوم
ي

التخطيط للمستقبل
وإطالع العائلة عىل
القرارات المستقبلية
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حقوق كبار السن
ال تختلف
عن حقوق أي إنسان.
يُحــرم كبــار الســن يف بعــض الحــاالت مــن بعــض حقوقهــم األساســية أو يواجهون
التمييــز بســبب ســنهم .لتجنــب أي إســاءة أو عــدم اح ـرام لحقوقهــم ،يجــدر
إبـراز بعــض الحقــوق املهمــة التــي يتــم تهميشــها يف بعــض األحيــان.

من املهم الحفاظ
عىل حقوق كبار السن التالية:
— الحق يف املساواة وعدم التمييز عىل أساس السن
— الحق يف الحامية من سوء املعاملة
— الحق يف العيش بكرامة وأمان
— الحق يف االندماج يف املجتمع
— الحق يف االستقالل والحرية
— الحــق يف ظــروف معيشــية الئقــة والحصــول عــى الغــذاء الــكايف
واملــاء واملســكن وامللبــس والرعايــة الصحيــة
— الحق يف الرعاية الصحية النفسية
— الحــق يف الوصــول إىل ملفهــم الطبــي والحصــول عــى معلومــات
عــن تشــخيصهم واتخــاذ القـرار بشــأن عالجهــم
— الحق يف املشاركة يف صنع القرار
— الحق يف الحصول عىل فرص عمل
— الحق يف الضامن االجتامعي
— الحق يف التعليم وبناء القدرات والتدريب
— الحق بالتمتع ببيئة آمنة
— الحق يف املشاركة يف الحياة العامة وأنشطة التنمية املستدامة
— الحق يف اختيار ممثلهم القانوين
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أهداف جمعية إدراك –  IDRAACاألساسية :
— تقديــم وســائل لتحديــد اإلضطرابــات النفســية،
للتعامــل معهــا وللتغلــب عليهــا
— تنفيــذ برامــج ميدانيــة تتنــاول جوانــب مختلفــة
مــن الصحــة النفســية
— الوصــول إىل صانعــي القـرار بهــدف طــرح موضــوع
الصحــة النفســية عــى املســتوى الوطنــي واعتبــار
الصحــة النفســية كجــزء أســايس مــن حقــوق اإلنســان
— إجــراء األبحــاث يف مجــال الصحــة النفســية عــى
املســتويات الوطنيــة ،اإلقليميــة والدوليــة
— تطويــر وضبــط أدوات مناســبة لألبحــاث يف لبنــان
والعــامل العريب
— تدريــب املهنيــن عــى القيــام باألبحــاث يف الصحــة
النفســية
فريــق إدراك مكــون مــن أطبــاء واختصاصيــن نفســيني متطوعــن وتعتمــد
إدراك عــى املنــح ونشــاطات جمــع التربعــات.
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معلومات عن إدراك
جمعيــة إدراك –  IDRAACهــي جمعيــة لبنانيــة غــر حكوميــة ال تبغــي
الربــح وهــي الجمعيــة األوىل يف لبنــان التــي تكـ ّرس جميــع جهودهــا لنــر
الوعــي حــول الصحــة النفســية .تقــوم إدراك بنشــاطات توعيــة و أبحــاث
علميــة كــا تقــدم العــاج للمشــاكل النفســية لجميــع الفئــات العمريــة
(األطفــال ،املراهقــن ،الراشــدين وكبــار الســن).
بــارشت جمعيــة إدراك عملهــا يف عــام  1982حيــث قــام مؤسســهوها بــأول
الدراســات الوطنيــة والدوليــة يف لبنــان يف مــا يخــص تقييــم أنــواع مختلفــة
مــن املشــاكل النفســية لــدى مختلــف فئــات املجتمــع اللبنــاين.
تقــدم جمعيــة إدراك خدمــات مجتمعيــة مجانيــة وبرامــج توعيــة وبحــوث
عامليــة يف مجــال الصحــة النفســية .وينقســم عمــل إدراك إىل ثالثــة ركائــز
رئيســية هــي :التوعيــة واألبحــاث والخدمــات املجتمعيــة ،وهــي مصممــة
خصيصــاً لتغطيــة جميــع جوانــب الصحــة النفســية والدعــم النفــي
واالجتامعــي التــي يحتاجهــا املجتمــع.
تأسســت إدراك يف عــام  ،1997وتــم تســجيلها رســميا يف  14ايــار 2002
(علــم وخــر رقــم .)63

الرسالة والرؤية

رســالة إدراك هــي تنفيــذ وتعزيــز الدراســات حــول الصحــة النفســية يف
لبنــان ،نــر الوعــي حــول أهميــة الصحــة النفســية واعتبارهــا كحــق
أســايس مــن حقــوق اإلنســان ،إضافــة إىل تقديــم الرعايــة لجميــع الفئــات
العمريــة (األطفــال ،املراهقــن ،الراشــدين وكبــار الســن).
وتتمثــل رؤيــة إدراك يف وعــي املجتمــع اللبنــاين حــول قضايــا الصحــة
النفســية وحصــول األشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل نفســية عــى
الرعايــة الصحيــة املتخصصــة مــع الحفــاظ عــى حقوقهــم اإلنســانية.
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تــم تنفيــذ هــذا املرشوع/العمــل مــن قبــل منظمــة  IDRAACمــن خــال
منحــة مقدمــة مــن وزارة الخارجيــة األمريكيــة .وإن اآلراء والنتائــج والتوصيــات
املبينــة يف هــذا العمــل ال تعــر بالــرورة عــن رأي وزارة الخارجيــة األمريكيــة.

مـ شـروع "الحفــاظ عــى حقــوق
كبــار الســن ف ي� لبنــان"

قامــت جمعيــة إدراك (مركــز األبحــاث وتطويــر العــاج التطبيقــي)
بدعــم مــن مبــادرة الرشاكــة األمريكيــة الــرق أوســطية MEPI
مبــروع "الحفــاظ عــى حقــوق كبــار الســن يف لبنــان" وأســفر
املــروع عــن صياغــة قانــون جديــد يحمــي كبــار الســن يف لبنــان
مــن التمييــز واإلهــال يف أعقــاب مراجعــة قانونيــة شــاملة للقوانــن
املتعلقــة بكبــار الســن يف لبنــان.
تتيــح مســو ّدة القانــون التــي تقرتحــه جمعيــة إدراك لكبــر الســن أو
لشــخص يعــاين مــن عــوارض غالبـاً مــا تكــون ناتجــة عــن التقـ ّدم يف
الســن مــن اتخــاذ تدابــر احرتازيــة قبــل أن تتدهــور حالتــه الصحيــة
ويصبــح فاقــدا ً إلدراكــه وأهليتــه شــبه معدومــة .وانطالقـاً مــن رســالة
جمعيــة إدراك وأهدافهــا ،والتــي تركَــز بشــكل خــاص عــى كيفيــة
حاميــة كبــار الســن الــذي يعانــون مــن أم ـراض نفســية أو عصبيــة
كاملراحــل األوىل ملــرض األلزهاميــر أو الهذيــان أو الجلطــات الدماغيــة
وغريهــا .تشـكّل هــذه اآلليــات ســببالً مالمئـ ًة لتوســيع دائــرة حاميــة
هــؤالء مــن أشــكال ســوء املعاملــة أو االســتغالل التــي ميكــن أن يقعوا
ضحيتهــا نتيجــة وضعهــم الصحــي كــا تكفــل لهــم حريــة خيارهــم
وفرصــة للتعبــر عــن إرادتهــم يف تســيري شــؤونهم وحياتهــم اليوميــة
بعــد أن يفقــدوا جــزءا ً أو كامــل إدراكهــم.
كــا يهــدف املــروع إىل زيــادة الوعــي حــول حقــوق كبــار الســن
مــن خــال حملــة توعيــة وطنيــة لســكان لبنــان.

ش
م�وع "الحفاظ عىل حقوق
ف
كبار السن ي� لبنان"

