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 : 1أصل الحكاية

  1يوم    45/106، أعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة في قرارها  1990كانون األول/ديسمبر    14في   •

تشرين األول/أكتوبر بوصفه اليوم للمسنين. وجاء هذا اإلعالن الحقا ملبادرة خطة العمل الدولية،  

 . 1982كانون األول/ديسمبر  3املؤرخ  51/37املتحدة في قرارها التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم 

عام   • قرارها  1991وفي  بموجب  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدت  األمم 91/46،  مبادئ   ،

، اعتمدت الجمعية العامة الثانية للشيخوخة خطة  2003املتحدة املتعلقة بكبار السن. وفي عام  

لال  للشيخوخة  الدولية  مدريد  ستواجه عمل  التي  السكان  لفئة  والتحديات  للفرص  ستجابة 

  لكل الفئات العمرية. املجتمعالشيخوخة في القرن الحادي والعشرين، وكذلك لتعزيز تطوير 

 : املناسبة لهذا العام هدف

واالجتماعية   • البيئية  التفاوتات  أوجه  مواجهة  في  الصمود  على  املسنات  قدرة  على  الضوء  تسليط 

 . زيادة الوعي بأهمية تحسين جمع البيانات على مستوى العالم، واالقتصادية طويلة األمد

دعوة الدول األعضاء، وكيانات األمم املتحدة، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، واملجتمع املدني إلدراج  •

ر األمين املسنات في مركز املعنية بالسياسات، وضمان املساواة بين الجنسين كما هو موضح في تقري 

 ❝نا املشتركة خطت❞العام املعنون 

 :2فلسطين في كبار السن  

سنة  75.3سنة للذكور و 73.1سنة بواقع  74.2، 2021بلغ توقع البقاء على قيد الحياة عند الوالدة عام  •

سنة للذكور   73.4سنة بواقع    74.5بلغ توقع البقاء على قيد الحياة عند الوالدة    في الضفة الغربيةلإلناث،  

 سنة لإلناث.    74.9سنة للذكور و 72.7سنة بواقع  73.8سنة لإلناث، في حين بلغ في قطاع غزة  75.7و

 يمثلون ما    297,069عام فأكثر( في فلسطين حوالي  60بلغ عدد كبار السن ) •
ً
من    %5.5نسبته نحو  فردا

العام   منتصف  السكان  بواقع  2022إجمالي   ،196,251    
ً
نسبتهفردا بما  الغربية  الضفة  ، %6.2  في 

 فرد 100,818و
ً
 إناث. 52,425وذكور،  48,393 بواقع %،4.7بما نسبته في قطاع غزة  ا

 
1 day-persons-https://www.un.org/ar/observances/older  

 مركزي لإلحصاء الفلسطيني. ن الجهاز الالبيانات المنشورة ممن خالل  2

https://www.un.org/ar/observances/older-persons-day
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بلغ  و % في قطاع غزة، 19% في الضفة الغربية و24، بواقع 2021% من األسر يرأسها كبار السن لعام 22 •

   3.4متوسط حجم األسرة التي يرأسها كبار السن في فلسطين  
ً
 في الضفة الغربية   2.9بواقع  ،  فردا

ً
فردا

 في قطاع غزة.  4.3و
ً
 فردا

 :3الخدمات املقدمة لكبار السن في قطاع غزة 

الشؤون( • النقدية )شيك  التحويالت  السن   :املتوقف   برنامج  كبار  أرباب األسر من  بلغ عدد 

 . إناث 11,915وذكور، 11,309رب أسرة، منهم  23,224 املستفيدين من البرنامج حوالي 

رب أسرة من كبار السن   7,416تفيد بيانات املنحة بأن حوالي    املنحة القطرية لألسر املتعففة: •

   دوالر 100إناث، بمبلغ    2,579ذكور، و  4,837يستفيدون من املنحة، منهم  
ً
 .حسب توفر املنحة  شهريا

رب أسرة من كبار السن   8,140حوالي    يحصل:  امليبرنامج األغذية العالقسيمة الشرائية من   •

 .إناث 3,769ذكور، و 4,371يستفيدون من برنامج القسائم الشرائية الذي تديره الوزارة، منهم 

التغذية املؤسساتية • يتم توزيع قسائم    املمول من  :برنامج  الوزارة  العاملي وتديره  برنامج األغذية 

في جمعية   500شرائية لحوالي   املترددين على جمعية رعاية كبار السن، واملقيمين  من كبار السن 

 . الوفاء لرعاية املسنين، وجمعية مبرة فلسطين

  9,440من كبار السن على مساعدة تموينية طارئة منهم    15,213حصل حوالي    مساعدات طارئة: •

  13,936من كبار السن على مساعدة نقدية طارئة، منهم  26,762إناث، فيما حصل  5,773ذكور، و

 إناث. 12,826ذكور، و

  203من كبار السن على أداة مساعدة، منهم    488حصل    :من الوزارة  األدوات املساعدة برنامج   •

 إناث. 285ذكور، 

  وزارة التنمية االجتماعية توفر    :واالعفاء من رسوم الخدمات الصحية  التأمين الصحي املجاني •

 ملن تنطبق عليهم الشروط.  من خالل وزارة الصحة هذه الخدمة لكبار السن

السن:ال • كبار  مجال  في  العاملة  ف  جمعيات  غزة  تعمل  قطاع  في  السن  كبار  مجال    17ي 

، وواحدة تعمل في  نهارية متنوعة  تقدم خدمات متنوعة  منها  12ووائية،  اي  منها  4ية،  مؤسسة/جمع

 .4مجال الدراسات واألبحاث في مجال كبار السن

من كبار   43,109حصل  ل املؤسسات الشريكة  من خال   برنامج معلومات التنمية االجتماعية: •

 .على مساعدات وخدمات 15,703ذكور، و 27,406السن، منهم 

 
 األرقام الواردة في الورقة تم الحصول عليها من دائرة معلومات التنمية بوحدة الحاسوب ونظم المعلومات بوزارة التنمية االجتماعية.  3

 . االجتماعيةبوزارة التنمية  رأةوفق بيانات اإلدارة العامة لألسرة والم 4
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 2022خالل العام  املوثقة ببرنامج معلومات التنمية : يوضح الخدمات التي تم تقديمها لكبار السن 1ل جدو                                   

  

  
 الخدمة

 أرباب أسر

 مجموع إناث ذكور 

995,15 ةغذائي مساعدات  1  691,10  686,26  

495,3 غير غذائي مساعدات  2  065,2  560,5  

572,7 مساعدات نقدية  3  732,2  304,10  

 198 41 157 مشاريع إسكان  4

 120 32 88 مشاريع صغيرة  5

 241 142 99 األدوات املساعدة  6

 43,109 15,703 27,406 املجموع

 

 خالصة القول 

فإننا في اليوم الدولي لكبار السن نؤكد  ،  من قبل الوزارةكبار السن  الخدمات املقدمة لبعد استعراض واقع  

 على يلي:

كبار  مشاركتعزيز     • السياسات  السنة  ورسم  االجتماعية  التنمية  و في  امكاناتهم،  وتنمية   استثمار 

 .املستمر وقدراتهم بالتعليم والتدريب والتوعية والتثقيف 

 تعزيز القيم االجتماعية التي تحض على احترام كبار السن والعناية بهم وتقديم كافة الخدمات   لهم.  •

 فلسطين تساهم في إنشاء خطط واقعية.عن قطاع املسنين في  مفصلةتوفير قاعدة بيانات وطنية   •

 . مشكالتهمو  إعداد الدراسات واألبحاث حول أوضاع املسنين في فلسطين واحتياجاتهم •

في رعاية كبار السن فتو  • التي من شأنها دعم الجمعيات االهلية املتخصصة  ، وخاصة ير االمكانيات 

 ودعم برامج شراء الخدمات من هذه الجمعيات. ،وائيةياإل 

املسنين ومعالجة مشاكلهم واحتياجاتهم وتوجيه وسائل االعالم   • بقضايا  بالتوعية االعالمية  القيام 

 . لرعاية ودعم كبار السن في االسرة واملجتمع ةمواد اعالمية موجه إلنتاج

 

 
 دائرة الدراسات واإلحصاءات  

 عاون الدولي ارة العامة للتخطيط والتاإلد

 االجتماعية التنمية ة وزار 

 / https://www.mosa.gov.ps الصفحة اإللكترونية: 

  : بار السن من خاللالوثائق املتعلقة بكيمكنكم الوصول إلى 

https://www.mosa.gov.ps/reports/22 / 

 

 نصار عبدالهادي : محمد  إعداد

 اسات واإلحصاءات مدير دائرة الدر                 

                omcmomednassar@gmail.  

   بدوي البيطار  ضريا:  شرافإ

 مدير عام اإلدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي               

             rybitar@yahoo.com            
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