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 مشاركة ومساهمة كبار السن في المجتمع

 01/7102 – قطاع غزة
 طـيـمية والتخطــاإلدارة العامة للتن 

 اتــائيـــطط واإلحصــــرة الخـــــدائ   
 

- lna/TKGH-https://groups.google.com/forum/#!msg/alquds6WRusSA/m_bQStGbDgAJ (1) 
 

ن الثروة مثلو الشرائح في المجتمع فهم يأهم يعتبر المسنون أحد 
، وهم أيضا يمثلون حلقة الوصل ما بين الماضي خالحقيقية والتاري

لكبار ل تيحنالبد أن  األمةوالحاضر، لذلك وللحفاظ على موروثات 
 الفرصة لالستمرار في رحلة عطائهم.

 عدالتم في ملحوظا تحسنا الفلسطيني المجتمع ويشهد
 ماضيال القرن  من األخير العقد بداية منذ الحياة  قيد على البقاء
 سنوات-8 5 بمقدار الحياة قيد على البقاء توقع معدل ارتفع حيث
 نم واإلناث الذكور من لكل ارتفع إذ الماضيين، العقدين خالل

 عاما   5.1.و للذكور عاما  72.1 إلى 1991 عام في عاما   6..6
 لخال المعدل هذا بارتفاع توقعات مع 1616 العام منتصف لإلناث

 عاما   ..5.و للذكور، عاما   1.7. نحو إلى ليصل القادمة السنوات
 قيد على البقاء توقع ارتفاع أدى وقد ،6161 العام في لإلناث
 فلسطين في السن كبار أعداد ارتفاع إلى الوالدة عند الحياة

بلغت نسبة كبار السكن في  وحسب اإلحصاء المركزي فقد،(1)
 1616وحسب إسقاطات  ، السكان إجماليمن  %8.7قطاع غزة 

   مسن . 1478.لإلحصاء المركزي يبلغ عدد كبار السن 
ني الوط تستفيد من برنامج قطاع غزةفي  المسنين من 9014%

 الفلسطيني للحماية االجتماعية1
لشهر  ماعيةاالجتتفيد بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية 

من خدمات البرنامج  ينالمستفيد المسنين عدد أن 2017- سبتمبر
  غزة. قطاعالمسنين في  اجمالي من %41.9 يمثلون  19986بلغ 

 كبار السن يرأسون أسر فقيرة من 7212%
 الوطني الفلسطيني للحماية االجتماعية بأن البرنامج تفيد بيانات

عام فأكثر( يرأسون أسرا  فقيرة في قطاع غزة 66مسن ) 17502
 إناث. 8664ذكور  8838بواقع 

   

 مستفيدون من البرنامج الوطني حسب المحافظات1الكبار السن 
في قع يكبار السن عدد ل أكبر أن بيانات البرنامج الوطنيتفيد 

 6767مسن، ويليها محافظة خانيونس بواقع  516.محافظة غزة 
مسن ويليها محافظة الشمال  5517مسن، ثم محافظة الوسطى 

 مسن. 4911مسن وأخيرا محافظة رفح  .569
 

ج من البرنامالكبار بالسن من ربات األسر المستفيدات  6216%
 1هن أرامل االجتماعيةالوطني الفلسطيني للحماية 

سيدة هن  6888 منهن، سيدة 9656حوالي بلغ عدد ربات األسر 
، وباقي اإلناث هن سيدة 91.حوالي  المطلقات، أما أراملمن 

ولكن تتولى المسؤولية  منفصالت أو غير متزوجات أو متزوجات
 ، نتيجة لعجز الرجال عن إدارة أسرهم المالية.ألسرهنالمالية 

 

 

 
 يعانون من مرض مزمن واحد على األقل كبار السنمن  24%

بأن  ماعيةاالجتتفيد بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية 
فقيرة يعاني من مرض مزمن واحد على  مسن 18679حوالي 

 .%9.بنسبة  األقل
 األمراض يعانون  أصحابكبار السن أرباب األسر من  27% 

 . %1.ما نسبته  14284بلغت  حيالمزمنة 
 

 1ذوي اإلعاقة األشخاصهم من أرباب  كبار السن من 11%
بأن  ماعيةاالجتتفيد بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية 

من األشخاص ذوي فقيرة  األسركبار السن أرباب  3271حوالي 
 .اإلعاقة
من كبار السن أرباب األسر في البرنامج الوطني لديهم  2616%

 علمي ويجيد الكتابة والقراءة1تحصيل 
 

تفيد بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية االجتماعية بأن 
كبار السن أرباب األسر فقيرة لديهم تحصيل  18441حوالي 
 األسر أربابشخص من كبار السن  6888كما أن حوالي  علمي،

 .يجيدون القراءة وكتابة ال
 

 الفقيرة والفئات المهمشةخدمات المقدمة من الوزارة لألسر ال
 666-156: حيث تتراوح قيمة المساعدة بين مساعدات النقدية 

 شيكل شهريا  ُتحدد وفق معادلة الفقر تدفع بشكل ربعي.
  تحصل األسر غير الالجئة على المساعدات التموينية :

مساعدة غذائية من برنامج األغذية العالمي بينما األسر الالجئة 
-56ائية من األونروا تتراوح قيمتها بين تحصل على مساعدة غذ

 شيكل شهريا  حسب عدد أفراد األسرة. 166
  :يحصل المسن على الرعاية الصحية التأمين الصحي المجاني

األولية حيث يتم إصدار بطاقات تأمين صحي مجانية لهم من 
االجتماعية حيث يكلف التأمين الصحي  التنميةخالل وزارة 

 ، وفق شروط البرنامج. شيكل شهريا   56الوزارة 
 دعم النفسي واإلجتماعي للفئات المهمشة مثل للخدمات ر يتوف

 1 المسنين
   األدوات المساعدة والمساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة توفير

 وكبار السن وفق اإلمكانيات المتاحة1
 

 
 

 :لمزيد من التفاصيل يرجى االتصال على
 االجتماعية التنميةوزارة 

 فلسطين -غزة
-8-00970فاكس:  2847746-8-00970هاتف:

2827474 
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