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 ملخص تنفيذي
 
الجنس، واألعمار،  مثل    (االجتماعية سواء   لمسنين المختلفة ل  خصائصال الدراسة إلى التعرف على       تهدف هذه  .1

عالقتهم بقوة العمل، والمهن التي يعملون فيها والقطاعات          مثل  (تصادية  االقأو  )  وغيرهاوالحالة الزواجية،   

تحديد معالم الرعاية االجتماعية التي     إضافة إلى ذلك تهدف هذه الدراسة إلى        ).   وغيرها االقتصادية، والحالة العملية  

 مع أعمارهم، وظروفهم    مة األعمال التي يقوم بها المسنون     ءبيان مدى مال  ، و ن، ومدى مالءمتها لهم   يها المسن ايتلق

اقتراح  ومن ثم    .2007 و 1997ين  مقارنة الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمسنين بين التعداد       ، و الصحية

 . برعاية هذه الفئة المهمةسياسات عملية فيما يتعلق

تمد سن   سنة فأكثر، وهناك دول أخرى تع      65ليس هناك تعريف محدد عالمياً لسن الشيخوخة، فهناك من يعتمد سن             .2

ولذلك تعتمد هذه الدراسة التعريف األخير للمسنين الذي تم اعتماده من قبل الجهاز المركزي                .   سنة فأكثر  60

 عاماً فأكثر، على اعتبار أنه التعريف المعتمد من    60لإلحصاء الفلسطيني، بأن المسن هو الشخص الذي بلغ عمره          

األراضي الفلسطينية، والمستخدم في الجهاز المركزي       قبل األمم المتحدة والذي يتوافق مع سن التقاعد في             

 . لإلحصاء الفلسطيني

 الذي أجراه الجهاز المركزي      السكاني التعدادلتحقيق أهداف هذه الدراسة تم االعتماد على البيانات التي يوفرها             .3

 للمسنين بين    المختلفة الخصائصالتغير في   مقارنة  ، إضافة إلى    2007 و 1997ين  لإلحصاء الفلسطيني في العام   

كما تعتمد الدراسة على البيانات التي توفرها المسوحات األخرى التي نفذها الجهاز المركزي لإلحصاء              .  ينلتعدادا

إضافة إلى البيانات المختلفة التي يوفرها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني فقد تم استعراض                .  الفلسطيني

بهم، واالطالع على دور المجتمع الفلسطيني أفراد ومؤسسات في التعامل          الخلفية النظرية لرعاية المسنين والعناية      

 . مع كبار السن، وكذلك على تجربة بعض الدول العربية في هذا المجال

 بكبار  ، الذي اهتم  الدين اإلسالمي  لرعاية المسنين واالهتمام بهم من خالل ما جاء به           يمكن توضيح اإلطار النظري    .4

المتعلقة بهم، وجعل لهم مكانة مرموقة في المجتمع، وحث على تكريمهم وتقديرهم              السن وعالج جميع األمور     

. ، وذلك من خالل كثير من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية         والعناية الخاصة بهم بما يكفل لهم حياة آمنة محترمة        

إدراجها   الحكومات على  وشجعت مبادئ   5كما وعملت األمم المتحدة على رعاية المسنين واالهتمام بهم، وأقرت           

وتطبيقاً لهذه    .الكرامة، و تحقيق الذات ، و الرعاية، و المشاركة، و االستقاللية:  ، وهذه المبادئ هي   في خططها الوطنية  

 العربية العمل خطةالمبادئ فقد قامت بعض الدول العربية بوضع خطة إستراتيجية لرعاية المسنين، كما تم وضع               

 الخطة اإلستراتيجية الوطنية لرعاية المسنين      اً وضعت السلطة الوطنية الفلسطينية    ، وحديث 2012 عام حتى للمسنين

 .2015-2010في فلسطين 

، خاصة وأن الفترة    2007 و 1997الخصائص المختلفة للمسنين بين تعدادي       سعت هذه الدراسة إلى مقارنة        .5

ارسات إسرائيلية مختلفة كاالجتياحات    من مم رافقها  الفاصلة بين التعدادين قد شهدت سنوات انتفاضة األقصى، وما          

ولكن .  والحصار، وأثرت سلبياً على مختلف نواحي حياة الشعب الفلسطيني وعلى كل فئاته بما فيها فئة المسنين                

هذه المقارنة بين التعدادين تمت غالباً على مستوى الضفة الغربية، وذلك لعدم توفر معظم بيانات التعداد في قطاع                  

 .2007غزة للعام 
 
 
 
 



 

 :من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي .6

 ألفاً في العام    132 من حوالي    ، إذ ارتفع عددهم   عدد المسنين في األراضي الفلسطينية    الزيادة مستمرة في     •

 ورغم هذه الزيادة في األعداد المطلقة للمسنين إال أن نسبتهم من            .2007ألفاً في العام      152 إلى حوالي    1997

 . 2007في العام % 4.5 إلى 1997في العام % 5.1ي السكان قد انخفضت من إجمال

 88.2   لدى كبار السن    حيث بلغت نسبة الجنس     المسنين  مقارنة بالذكور   المسنات عدد اإلناث في  ارتفاع  هناك   •

ي  كما لوحظ أن ارتفاع عدد اإلناث يتركز في الضفة الغربية، ف            .2007 في العام     أنثى 100ذكراً مقابل كل    

 . حين ينخفض عدد اإلناث المسنات عن الذكور المسنين في قطاع غزة

إلى األسرة الممتدة    من    الفلسطينية عن النمط الذي كان سائداً قبل عشرات السنين         تحول في نوعية األسر   هناك   •

في %  80.7 إلى   1997من األسر في العام     %  73.3نسبة األسر النووية من     ؛ حيث ارتفعت    النوويةاألسرة  

هم أو أحفادهم، وهذا    ؤ احتمالية بقاء قسم من المسنين دون أن يعيش معهم أبنا           ةدا زي  مما يعني  .2007عام  ال

 . يعني بشكل عام انخفاض في حجم الرعاية أو العناية من قبل األبناء ألنهم يسكنون في أسرة منفصلة

 . 2007العام في % 15 إلى 1997في العام % 18.3نسبة األسر التي يرأسها مسن من  انخفاض •

مقابل %  90ة الذكور المسنين المتزوجين حوالي      أن النسبة األكبر من المسنين هم متزوجون حيث بلغت نسب          •

فقط %  8.7لإلناث مقابل   %  52.2بلغت   فقد   ل من حيث الجنس   ترمنسبة ال أما  ،  لإلناث المسنات %  41.7

 .للذكور

وتصل نسبة    هم أميون، %)  56.1(لى نصف المسنين    نسبة األمية بين كبار السن مرتفعة جدا، إذ أن ما يزيد ع            •

 .2006للذكور في العام % 30مقابل % 76.2األمية بين اإلناث المسنات إلى 

 وأن أكثر األمراض المزمنة انتشاراً      من واحد أو أكثر من األمراض المزمنة،      كبار السن   من  %  65.5يعاني   •

 .  القلبأمراض المفاصل، وأمراضو ،السكريو ضغط الدم، هي همبين

% 14.8األقل يشكلون    على واحدة  ألف مسن في األراضي الفلسطينية يعانون من صعوبة أو إعاقة          23حوالي   •

 . الحركة والتواصل وصعوبة الفهم صعوبة السن هي كبار انتشاراً بين الصعوبات السن، وأكثر أنواع من كبار

بالشبكة العامة  وعدم ارتباط قسم منها     ،  مساكنمن حيث صغر ال   ن في أوضاع سكنية متواضعة،      ويعيش المسن   •

إال أن األمر اإليجابي أن       .  على الحطب أو الفحم في التدفئة       واعتماد قسم منها     للصرف الصحي،    

، وأن معظم المساكن يرتبط بالشبكة       مملوك ألحد أفراد األسرة     أو  يملك البيت الذي يسكنه    %)90حوالي  (معظمهم

  .العامة للكهرباء والمياه

5، وشكلوا   2006في العام   %  34.1  معدالت الفقر بين كبار السن، إذ بلغت نسبة الفقر بين كبار السن           ارتفاع   •

إضافة إلى ذلك فإن هناك ارتفاعاً كبيراً في نسبة الفقر في            .   في األراضي الفلسطينية   الفقراءإجمالي  من  %  

 .قطاع غزة مقارنة مع الضفة الغربية

منهم يعتقدون أن أوضاعهم    %  20وأن حوالي   .   أوضاعهم الصحية  غير راضين عن  من المسنين   %  28حوالي   •

 تقدمها التي مستوى الخدمات  عن راضين من كبار السن غير   %  75كما أن   .  السكنية غير مناسبة وغير مريحة    

 غير الجهات قبل من السن لكبار المقدمة الخدمات عن الرضى في حين بلغت نسبة    لهم، الحكومية الجهات

 . فقط% 9 الحكومية

، وقد كان   1997السابقة حسب نتائج التعداد     قد غيروا أماكن إقامتهم     %)  37.3( المسنين   ثلثإن أكثر من     •

نسبة الذين غيروا    كما ارتفعت    %.44.7  همالسبب األكبر في تغيير مكان اإلقامة هو التهجير إذ بلغت نسبت           



 

 ألف مسن   28.9 ألف مسن مقارنة مع      41.8إلى    2007   في الضفة الغربية بناء على التعداد العام       مكان إقامتهم 

 . تهجير السبب األكبر في تغير مكان اإلقامةوبقي ال. 1997بالعام 

هناك ارتفاع كبير في نسبة المسنين المنخرطين في القوى العاملة في األراضي الفلسطينية مقارنة بالدول                   •

 . الذكور من معظمهم. من المسنين يعتبرون نشيطين اقتصادياً% 22.9ن األخرى؛ إذ أ

 مستخدمين  %39.3 يعملون لحسابهم، وأن     %42.7إلىن اقتصادياً من الناحية العملية      ون النشيط وتوزع المسن ي •

حدوث تغير كبير في    ويالحظ  .  يعملون لدى األسرة دون أجر    %  3.2هم أصحاب عمل، و   %  11.4بأجر، و 

ض اانخف، و عملالب  اصحأع نسبة   ارتف، كا ةتوزيع العاملين من كبار السن في الضفة الغربية من الناحية العملي          

 .نسبة المستخدمين بأجرونسبة من يعمل لحسابه 

يتركز معظم المسنين في أعمال ال تتناسب مع أعمارهم وقوتهم الجسمية، إذ يتركزون في الزراعة والمهن                   •

اً مثل الفنيون   األولية أو باعة في األسواق، وتنخفض نسبة العاملين في المهن التي ال تتطلب جهداً عضلي                 

 . والكتبة

عدد ساعات عمل   ، ولذلك تنخفض    في العناية الشخصية والمحافظة على الذات     ون معظم وقتهم    يصرف المسن  •

 . إجمالي العاملينبالمسنين مقارنة 

 لبقاء قسم كبير من المسنين خارج القوى العاملة هو عجزهم عن العمل، ويأتي                )%34.4(أن السبب األكبر   •

في حين  %.  30.8لبقاء خارج القوى العاملة هو التفرغ ألعمال المنزل إذ بلغت هذه النسبة               السبب الثاني ل  

 سبب التفرغ ألعمال    ، وانخفاض كبير في    نسبة العجز عن العمل     كبير في  عاارتف  2007يالحظ في العام    

  .المنزل

الزيادة :  لعوامل من أهمها  تزايد االهتمام بقضايا المسنين في العصر الحاضر إلى جملة من األسباب أو ا            يعزى   •

للجميل واعترافاً    ورداً ،لمشكالت أو األمراض التي يتعرض لها المسنون      وكثرة ا المطردة في أعداد المسنين،     

 . بفضل المسنين وجهدهم في مرحلة الشباب لخدمة المجتمع وتطوره

واجبهم ورعايتهم، وأن التعامل    الصفة الغالبة على المجتمع الفلسطيني هي احترام كبار السن، والقيام ب          رغم أن    •

للعنف  تعرضوا قد %)24.7( المسنين ربع ن حوالي إال أ .بعنف مع كبار السن هو من باب الخروج عن القاعدة         

  . 2006 في العام أسرهم أفراد قبل من اإلساءة من مختلفة أشكال المسنين على حيث تمارس

قبل  منأنشئ معظمها     ، مؤسسة 24تعنى بالمسنين    التي   2009بلغ عدد المؤسسات غير الحكومية في العام         •

 هذه  عانيوت.  ، وهناك مؤسسة حكومية واحدة لرعاية المسنين      وأجنبية محلية ودينية خيرية ومؤسسات جمعيات

مسنين  إليواء يستخدم أن قبل أخرى ألغراض البيوت مبني  أن معظم أبنية هذه       أهمها البيوت من عدة مشكالت   

  في قصورهناك  و.  ودائم ثابت المسنين دخل  بيوت لمعظم صيانة، وال يتوفر   يوت إلى ويحتاج كثير من هذه الب    

  .المسنين قبل وزارة الشئون االجتماعية لهذه المؤسسات في مجال رعاية خدمات الرعاية المقدمة من

 سياسة خاصة لرعاية المسنين، وإنما اقتصرت        2009-1994لم يكن لدى السلطة الفلسطينية في الفترة           •

وواجه برنامج  .  ماتها على تقديم المساعدات االجتماعية الذي يستهدف تقديم المساعدة النقدية والعينية             خد

الحماية االجتماعية عدة معوقات أهمها غياب التمويل المالئم، والظروف السياسية واالقتصادية العامة،                

 . وغيرها

لهذه وتطبيقاً  ،  يتعلق بالسياسات االجتماعية  ومن ضمنها ما    .  وضعت الحكومة الفلسطينية عدة أولويات لعملها      •

لسياسة قامت وزارة الشؤون االجتماعية بوضع الخطة اإلستراتيجية الوطنية لرعاية المسنين في فلسطين                ا

 . ، وتستند هذه الخطة إلى مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بالشيخوخة، وإلى خطة العمل العربية2010-2015



 

 :صت إليها الدراسة ما يليمن أهم التوصيات التي خل .7

التركيز في رعاية المسنين على الدور التنموي لهم، وليس الدور اإلغاثي وتقديم الخدمات فقط، وأن يتم                    •

 . االستفادة من خبرات المسنين المختلفة في تنفيذ البرامج أو القيام بالنشاطات ذات العالقة

 .تطوعية، واألنشطة المجتمعية المختلفةتشجيع كبار السن أنفسهم على االنخراط في األعمال ال •

وضع برامج رعاية اجتماعية تخص اإلناث المسنات، بما يوفر لهن الحد األدنى من الحماية االجتماعية                   •

 . الالزمة

واإلنساني،  الثقافي التواصل في وأهميتهم المسنين رعاية حول وطنية العمل على نشر الوعي وخلق ثقافة       •

من خالل ورش العمل والمؤتمرات حول قضايا        .  ي واألخالقي في رعاية المسنين    مستفيدين من البعد الدين   

االهتمام المسنين المختلفة، إضافة إلى البرامج اإلذاعية والتلفزيونية التي تحث األفراد على رعاية المسنين و              

  .بهم

 المؤسسات والجهات ذات    االستفادة من اليوم العالمي للمسن في تنفيذ كثير من البرامج واألنشطة من قبل كافة              •

 . العالقة بالمسنين، وإشراك المسنين أنفسهم في هذه البرامج

 .وضع برامج خاصة من قبل الجهات ذات العالقة بمحو األمية لدى كبار السن، وخاصة بالنسبة لإلناث •

 تقديم الدعم   حث األسر الفلسطينية على بقاء المسنين لديها، لما لذلك من آثار إيجابية على المسن، وأن يتم                  •

ويمكن في هذا المجال أن تقوم      .  الالزم لألسر التي لديها مسنين لمساعدتها على القيام برعاية المسنين لديها           

 .بيوت المسنين بتدريب األسر أو المسنين على أساليب العناية السليمة بالمسن

ر السن، خاصة وأن    تخصيص جزء من موازنة وزارة الصحة، لمتابعة حاالت األمراض المزمنة بين كبا              •

 . نوعية هذه األمراض تتطلب اإلقامة في المستشفى بين فترة وأخرى

 .أخرى وخدمات الصحية لهم تقديم الخدمات أسرهم بهدف داخل المسنين للوصول إلى متنقلة إنشاء وحدات •

 المسنين طب وإدراج.  حث الجامعات الفلسطينية على تخصيص مساقات ذات عالقة بالمسنين ورعايتهم            •

ن يتم وضع مواد في مناهج التربية التعليم حول          أو.  والجامعات في األكاديمية في البرامج  الشيخوخة وقضايا

 . دور المسنين في المجتمع، وضرورة احترامهم ورعايتهم

 .تأسيس قاعدة بيانات ودراسات شاملة لجميع األمور المتعلقة بالمسنين •

 . نشر ما يتعلق بهميعنى بشؤون المسنين، ويإلكتروني موقع تأسيس  •

واالمتيازات سواء من الوزارات أو      الخدمات من مجموعة من حاملها االستفادة  تخول المسن التي  إصدار بطاقة  •

 .تسهيل إجراءات ومعامالت كبار السن لدى الوزارات واإلدارات الحكوميةو. من الخدمات الخاصة

تبني برامج وأنشطة لرعاية المسنين، وأن تكون       تشجيع وحث الشركات الفلسطينية وخاصة الكبيرة منها على          •

 . من المسؤولية االجتماعية لهذه الشركات وليست عشوائيةاًهذه البرامج جزء

أن  و .منهم المعاقين وخاصة السن كبار مع التعامل المسنين، وكيفية  رعاية على للقائمين نفسي دعم برامج إنشاء •

جوانب النفسية، وليس التركيز فقط على الخدمات المادية          يتم التركيز في برامج رعاية المسنين على ال         

 . والصحية

، لهم الصحي المجاني  التأمين لتوفير المحاولة مع السن، كبار بصحة تعنى صحية رعاية خدمات مراكز إنشاء •

 . خاصة مع انتشار األمراض المزمنة بينهم، وإصابة كثير منهم بصعوبات أو إعاقات



 

ون االجتماعية في الموازنة العامة الفلسطينية، على أن تستفيد فئة المسنين من             زيادة مخصصات وزارة الشؤ    •

هذه الزيادة سواء من حيث تخصيص برامج للمسنين، أو بدعم بيوت المسنين، وذلك لتوفير الحد األدنى من                  

 .متطلبات الحياة الكريمة لهذه الفئة المهمة في المجتمع الفلسطيني

وتقديم .  معينة عمرية أو عضوية مواصفات من نزالء استقبال في أن تتخصص مساعدة بيوت المسنين على       •

 بيوت واقع تدرس أن يجب وكذلك.  الدعم الالزم لبيوت المسنين لتشجيعها على االستمرار في القيام بواجبها          

  .شابه وما واإلمكانيات العاملة والكوادر والطوابق والغرف البناء حيث من الحالي المسنين

 أفراد على العبء لتخفيف بيوتهم، في المسنين إلى للوصول ة العمل التطوعي المتعلق برعاية المسنين، نشر ثقاف •

 نفسيين أطباء المسنين، وتوظيف  بيوت إلى متكررة بزيارات أفرادها يقوم للمسن، صديقة أندية وإيجاد.  أسرهم

 .ةالصحي الحاالت لمعالجة

م في عضويتها أعضاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني،          تشكيل لجنة وطنية تعنى بشؤون المسنين تض        •

عدا عن الوزارات ذات العالقة، تعمل هذه اللجنة على وضع السياسات والبرامج المختلفة لرعاية المسنين،                 

 . والعمل على متابعة تنفيذها

 . العمل على سن قانون للمسنين ينظم الشؤون المختلفة المتعلقة بهم •

دراسة قضايا المسنين المختلفة، ووضع      المزيد من االهتمام ب    سات واألبحاث والباحثين على   تشجيع مراكز الدرا   •

 . التوصيات العملية للعناية بالمسنين ورعايتهم

تلتزم جميع  بحيث  ،  اإلستراتيجية الوطنية لرعاية المسنين التي وضعتها الحكومة         تنفيذوضع خطة تمويلية ل    •

 .اهاألطراف بالقيام بدورها الوارد في
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 الفصل األول
 

 المقدمة
 

بعد سن معينة، تتناقص أو تتوقف قدرة اإلنسان على العمل والحصول على دخل يعتاش منه، ومن هؤالء جزء محظوظ                   

 الذين ال   سنينهناك فئة واسعة من الم     ولكن.  ممـن ينتفعون من صندوق التقاعد الحكومي أو صناديق التقاعد األخرى          

من هنا، فإن هناك ضرورة     .  بسبب عدم تطور أنظمة الضمان االجتماعي وشموليتها      ينـتفعون من أية صناديق تقاعدية       

قـصوى للـبحث فـي كيفية توفير الحياة الكريمة للفئات التي ال تتمتع أصالً بخدمات الضمان أو أن مخصصاتهم من                     

أن تقدم لهم الرعاية    ) الحكومة(لدور الذي قام به المسنون، فإنه يتحتم على الدولة          لوتقديراً  .  صناديق الضمان غير كافية   

الالزمـة مـن النواحـي االقتصادية والصحية والنفسية واالجتماعية، وذلك انطالقاً من القيم اإلنسانية، وعرفاناً لهؤالء                 

 .عملهم وعطائهملدور الذي قاموا به خالل فترة وتقديراً لالمسنين 
 

ا على أنها مرحلة تبدأ مع بداية مرحلة التقاعد، أي سن           فهناك من يعرفه  .  ال يـوجد تعريف محدد للمسن أو الشيخوخة       

ويحدد تعريف آخر   .   سنة، وهناك من يعرفها على أنها عملية قصور متزايد في القدرة على التكيف والتوافق والبناء               65

ويذكر، أن  .  1 ووظيفي  زمني وبيولوجي ومعرفي وشعوري واجتماعي    .  مفهـوم الـشيخوخة حسب ستة اعتبارات هي       

 : قد استخدم أكثر من تعريف للمسنجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيال

 كبار السن   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    عتبر فقد ا  2005 في العام    2ففي دراسة كبار السن حقائق وأرقام      •

ضافة إلى   سنة فأكثر، وبرر ذلك بشيوع استخدام هذه الفئة للتعبير عن كبار السن، باإل             65األفـراد الـذين يبلغون      

 سنة فأكثر الذين ما زالت لديهم القدرة على مزاولة أعمالهم كالمعتاد، كما أن              65زيـادة نـسبة األفـراد في الفئة         

 .   عاماً فأكثر65اإلدارات اإلحصائية لألمم المتحدة تعتمد أن كبار السن من يبلغون من العمر 

 كبار  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    عتبر ا   فقد  2006أمـا فـي المسح الفلسطيني لصحة األسرة في العام            •

 كما أن السلطة   العربية، الدول وجامعة المتحدة األمم عتماده في  سنة فأكثر، ال   60الـسن األفـراد الـذين يبلغون        

 .3للتقاعد كسن اعتمدته الفلسطينية الوطنية
 

ن قبل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      بالمحـصلة تعتمد هذه الدراسة التعريف األخير للمسنين الذي تم اعتماده م           

 عاماً فأكثر، وذلك ألن موضوع التعريف جدلي وليس هناك تعريف محدد            60بـأن المسن هو الشخص الذي بلع عمره         

للمـسنين عالمـياً، إضافة إلى أن هذا التعريف معتمد من قبل األمم المتحدة والذي يتوافق مع سن التقاعد في األراضي                     

 . والمستخدم في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالفلسطينية،
 

تعتمد  بيانات هامة    2007 و 1997ين  تحـتوي نتائج التعداد الذي أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في العام           

.  نبين التعدادي مقارنة هذه الخصائص    إضافة إلى   .   الخصائص المختلفة للمسنين    بشكل رئيس لمعرفة   لدراسةعليها هذه ا  

إضـافة إلـى اعـتماد الدراسـة على البيانات التي توفرها المسوحات األخرى التي نفذها الجهاز المركزي لإلحصاء                   

 : اإلجابة عن األسئلة التالية إلىالدراسةهذه  سعىوبشكل عام، ت.  الفلسطيني

                                                 
سياسات االجتماعية واالقتصادية في    منتدى أبحاث ال   . بـيوت المسنين في الضفة الغربية وقطاع غزة واقع وآفاق مستقبلية           . 1999الـشلبي، فاهـوم،       1

 .فلسطين-رام اهللا. فلسطين
 .فلسطين- رام اهللا .حقائق وأرقام: كبار السن في األراضي الفلسطينية . 2005المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   2
 .فلسطين-رام اهللا  .، التقرير النهائي2006المسح الفلسطيني لصحة األسرة،  . 2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   3
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لعلمي، العالقة برب   من حيث العمر، الجنس، الحالة الزواجية، المؤهل ا       : مـا هي الخصائص االجتماعية للمسنين      •

 ؟األسرة، وغيرها

 ؟الحالة العملية، والمهنة الرئيسة، وغيرهاوعالقتهم بقوة العمل، : ما هي الخصائص االقتصادية للمسنين •

 ؟2007 و1997هل اختلفت الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمسنين بين عامي التعداد  •

 ن؟ما هي متطلبات الرعاية االجتماعية الالزمة للمسني •

 هل يقدم المجتمع الرعاية االجتماعية الالزمة للمسنين؟ •

 هل الرعاية االجتماعية في األراضي الفلسطينية شبيهة بمثيلتها في دول أخرى؟ •

 م؟هل يعمل المسنون في مهن تتالءم مع أعمارهم وخصوصيته •

 هل السياسة االجتماعية للسلطة الفلسطينية مالئمة للمسنين؟ •
 

  أهداف الدراسة 1.1

 : الدراسة إلى تحقيق األهداف التاليةرمي هذهت

 .التعرف على خصائص المسنين .1

الجـنس، واألعمـار، والحالة الزواجية، ومستوى التعليم، والعالقة برب األسرة، ومكان السكن،             : االجتماعـية  •

 وظـروف الـسكن، ومدى توفر السلع المعمرة، والصعوبات التي يعاني منها المسنون كاألمراض والصعوبات              

 .السمعية أو البصرية، ومدى توفر التأمين الصحي

عالقـتهم بقـوة العمل، والمهن التي يعملون فيها والقطاعات االقتصادية، والحالة العملية، ومكان              : االقتـصادية  •

 .العمل

 .ن، ومدى مالءمتها لهميها المسناتحديد معالم الرعاية االجتماعية التي يتلق .2

 .قوم بها المسنون مع أعمارهم، وظروفهم الصحيةمة األعمال التي يءبيان مدى مال .3

 .مقارنة الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمسنين بين عامي التعداد .4

 .  اقتراح سياسات عملية فيما يتعلق بالسياسة االجتماعية للسلطة الفلسطينية .5
 

  أهمية الدراسة 2.1

من فئات المجتمع الفلسطيني، سبق أن قامت بدور هام، وال           فئة هامة    إللقائها الضوء على واقع   الدراسة  هذه  تأتي أهمية   

، والواقع  زال قـسم من هذه الفئة مستمر بالقيام بهذا الدور، وذلك من خالل التعرف على الخصائص المختلفة لهذه الفئة                  

توصيات عملية  الـذي تعيشه من النواحي المختلفة االجتماعية واالقتصادية، ومدى الرعاية الذي تتلقاه، ومن ثم اقتراح                

 .لتوفير الرعاية المناسبة لهذه الفئة
 

، 2007 و1997الدراسة أهمية إضافية، حيث أنها تقارن الخصائص المختلفة للمسنين بين تعدادي         هـذه   كمـا تكتـسب     

من ممارسات إسرائيلية مختلفة    رافقها  خاصة وأن الفترة الفاصلة بين التعدادين قد شهدت سنوات انتفاضة األقصى، وما             

كاالجتياحات واإلغالق والحصار، وأثرت سلبياً على مختلف نواحي حياة الشعب الفلسطيني وعلى كل فئاته بما فيها فئة                 

ويجب األخذ بعين االعتبار هنا أن المقارنة بين التعدادين غالباً على مستوى الضفة الغربية، وذلك لعدم توفر                 .  المسنين

 .   مع االعتماد على نتائج بعض المسوح في بعض الجوانب،2007معظم البيانات في قطاع غزة للعام 
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ويتـرتب على معرفة الخصائص المختلفة للمسنين مجموعة من المقترحات لسياسات عملية تتعلق بالسياسة االجتماعية               

الذي للـسلطة الفلـسطينية واستمرارية هذه الفئة بالقيام بدور اقتصادي يمكن أن يفيدهم بصورة خاصة، ويفيد المجتمع                  

 .يعيشون به بصورة عامة
 

  ت الدراسةحتويام 3.1

 الذي يقدم للدراسة، يناقش الفصل الثاني       ألول فصول، فإلى جانب الفصل ا     خمسةالدراسـة المقترحة من     هـذه   تـتكون   
 رابعويتناول الفصل ال  .  ويستعرض الفصل الثالث الخصائص االقتصادية للمسنين     .  الخـصائص االجتماعـية للمسنين    

س، فيعرض أهم االستنتاجات    خامأما الفصل ال  .   دول أخرى وتجاربها في مجال رعاية المسنين       مع واقع المسنين    مقارنة
 .، وتأمين حياة كريمة لهمالمسنيناالستجابة الحتياجات  تطوير فيوالتوصيات لسياسات يمكن استخدامها 
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 الفصل الثاني 
 

 الخصائص االجتماعية للمسنين 
 

يلقـي هـذا الفصل الضوء على الخصائص االجتماعية للمسنين، من حيث العمر، والجنس، والحالة الزواجية، والمؤهل               

العلمـي، والعالقـة برب األسرة، ومكان السكن، وظروف السكن، ومدى توفر السلع المعمرة، والصعوبات التي يعاني                 

.  دى توفر التأمين الصحي، وغيرها من الخصائص    مـنها المـسنون كاألمـراض والصعوبات السمعية أو البصرية، وم          

 .  لهؤالء المسنينوالثقافية االجتماعية األساسية، الحياتية ووذلك بهدف التعرف على االحتياجات 
 

  الواقع الديموغرافي لكبار السن في األراضي الفلسطينية1.2

% 4.5ألف مسن، شكلوا ما نسبته       152.5غ  أن عدد كبار السن في األراضي الفلسطينية بل       ) 1(  رقم يتبـين من الجدول   

ويتضح انخفاض نسبة   .  ، يسكن ثلثيهم في الضفة الغربية وثلثهم في قطاع غزة         2007مـن إجمالـي السكان في العام        

على % 8 بلغت هذه النسبة  2009العام  حسب إحصاءات   ف.  المـسنين فـي األراضي الفلسطينية مقارنة مع دول أخرى         

% 13في كندا، و  % 14في أوروبا الشرقية، و   % 18في أوروبا الغربية، و   % 16 إسرائيل، و  في% 10مستوى العالم، و  

 .4رتها في شرق وغرب إفريقياي قريبة من نظكانت هذه النسبةو.  في الواليات المتحدة األمريكية
 

 2007، 1997السكان في األراضي الفلسطينية حسب فئات العمر والجنس في العامين ): 1(جدول رقم 
 

 راضي الفلسطينية األ

 كال الجنسين ذكور إناث

 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة

 فئات العمر والسنة

       1997 

46.7 595,970 47.5 626,893 47.1 1,222,863 14-0 

47.6 607,061 48.0 634,642 47.8 1,241,703 15-59 

5.7 73,052 4.5 58,758 5.1 131,810 60+ 

 المجموع 2,596,376 100 1,320,293 100 1,276,083 100

       2007 

44.1 739,162 44.5 766,807 44.3 1,505,969 14-0 

51.0 854,273 51.4 886,867 51.2 1,741,140 15-59 

4.9 80,898 4.1 71,336 4.5 152,469 60+ 

 المجموع 3,399,578 100 1,725,010 100 1,674,568 100
ـ   :  مالحظـة  ، كما ال يشمل السكان     1967شمل السكان في ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام                   ال ي

 .  األجانب وال يشمل الذين أعمارهم غير مبين

، النتائج  1997-اد العام للسكان والمساكن والمنشآت    التعد.  1998 دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية،      : تجميع وحسابات الباحث باالعتماد على     :المـصدر  

 -النتائج النهائية للتعداد  .  2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     .  فلسطين - رام اهللا ) السكان، المساكن، المباني والمنشآت   : (ملخص-النهائية للتعداد 

 ملخص - النتائج شبه النهائية للتعداد في قطاع غزة      .  2008كزي لإلحصاء الفلسطيني،    الجهاز المر .  فلسطين - رام اهللا .  الضفة الغربية  -تقرير السكان   

 .  فلسطين-رام اهللا) السكان والمساكن (-
 

    عاماً  15حيث بلغت نسبة السكان دون      .   انخفـاض نـسبة المـسنين إلى كون المجتمع الفلسطيني مجتمعاً فتياً            ويعـود 

 .  اتساع قاعدة الهرم السكاني) 1(كل رقم ، كما يوضح الش2007في العام % 44.3
 

                                                 
4  pdf.eng_wpds09/09pdf/org.prb.www://http 
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 2009ام،  عفتصن متيراتقدة يينسطلفالاضي ألرا ي فيناكسالم الهر :)1(الشكل رقم 
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 .  بيانات غير منشورة.  2009 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر

 

ثبات نسبة المسنين إلى إجمالي السكان في األراضي        توقع   إلى   5طينيلجهاز المركزي لإلحصاء الفلس   لوأشـارت دراسة    

 بقاء معدالت الخصوبة في األراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة           وذلك بسبب .  2020حتـى العام     الفلـسطينية 

  .  ة القادمةأعلى من معدالت اإلحالل الصافي وتأثيرها على التركيب العمري للسكان، سيكون محدوداً في الفترة القصير
 

) 2(إال أن توقـع ثبات نسبة كبار السن ال يعني عدم زيادة عددهم في األراضي الفلسطينية، وكما يتضح من الشكل رقم                

أي أن عددهم ارتفع    .  2007 ألفاً في العام     152.5 إلى   1997 ألفاً في العام     131.8فقـد ارتفع عدد المسنين من حوالي        

ـ  ورغم هذه الزيادة في األعداد المطلقة      .  1997عما كان عليه في العام      % 15.7 ألـف مـسن بنـسبة زيادة         21حو  نب

ويعود .  2007في العام   % 4.5 إلى   1997في العام   % 5.1للمسنين إال أن نسبتهم من إجمالي السكان قد انخفضت من           

          ادة نسبة المسنين  وهي أعلى بكثير من زي    % 41.2تـراجع هـذه النـسبة إلـى أن الزيادة في إجمالي السكان قد بلغت                

وبالتالـي، فـإن عدد المسنين في زيادة مستمرة، مما يتطلب وضع البرامج االجتماعية والصحية الالزمة                .  %)15.7(

 .لرعايتهم من قبل الجهات ذات العالقة
 

                                                 
 .فلسطين- رام اهللا.حقائق وأرقام: كبار السن في األراضي الفلسطينية. 2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   5
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 طقة في األراضي الفلسطينية حسب المن2007 و1997التغير في أعداد المسنين بين العامين ): 2(شكل رقم 
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آبار السن 
 

 

، %8منخفضة بالمقارنة بالمعدل العالمي للمسنين الذي يبلغ        في األراضي الفلسطينية    وكما سبق ذكره فإن نسبة المسنين       

نسبة األشخاص في سن الستين وما      تزيد  إذ تتوقع األمم المتحدة أن        .    نسبة سارت بعكس توجهها العالمي    هذه ال كما أن   

، وتصبح عندها موازية    2050-2000، في الفترة    %22إلى  %  10ر من الضعف في العالم، أي أنها ستزيد من          فوق أكث 

رتفاع معدالت  إوأن هناك تحول ديمغرافي تاريخي ألول مرة في العالم من حالة             ).      سنة14-1من  (لنسبة األطفال   

 سيؤدي إلى جعل حصة كبار السن موازية        ، مما اتالمواليد والوفيات إلى حالة تتميز بانخفاض معدالت المواليد والوفي        

 .لحصة صغار السن في مجموع عدد السكان
 

دون في هذه الدول     وقد انخفضت معدالت المواليد      ،سن عدد األطفال  كبار ال وفي الدول المتقدمة، يتجاوز اآلن عدد        

إال أن الزيادة   .      ض هذه الدول   في بع  2050وسيتجاوز عدد المسنين ضعف عدد األطفال بحلول عام         .    مستوى اإلحالل 

على وشك أن تصيب الدول النامية حيث سيشيخ السكان بسرعة في            )  هزة الشيخوخة (الفعلية الهائلة في عدد المسنين      

، بينما  2050بحلول عام   %  21إلى  %  8ويتوقع أن تزيد نسبة المسنين من       .    النصف األول من القرن الحادي والعشرين     

وأن ثالثة أرباع المسنين في العالم سيعيشون في الدول النامية بعد أقل            %.    20إلى  %  33من  ستنخفض نسبة األطفال    

 .6من ثالثين سنة
 

هناك تحول سريع ومكثف للسكان في الدول النامية من فترة الشباب إلى فترة الشيخوخة، وأن                 إضافة إلى ذلك فإن     

يضة جدا، بخالف الشيخوخة األبطأ التي سارت فيها الدول         العديد من هذه الدول سيشكل فيها المسنون قاعدة سكانية عر         

 سنة ليتضاعف عددهم    100ففي حين احتاج السكان المسنون في بعض دول أوروبا الغربية إلى ما يزيد على               .    المتقدمة

ة  سن 25خالل القرن العشرين، فإن عدد المسنين في بعض الدول النامية سيتضاعف في القرن الحادي والعشرين خالل                 

 .7أو حتى أقل
 

    ، وبلغت نسبة الذكور     في األراضي الفلسطينية   من كبار السن  %  53.1أما من حيث الجنس فقد بلغت نسبة اإلناث          

 لدى   حيث بلغت نسبة الجنس     المسنين  مقارنة بالذكور   المسنات  ويتضح ارتفاع عدد اإلناث    ،2007في العام   %  46.9

                                                 
6 htm.2fact/presskit/ageing/conferences/arabic/org.un.www://http   
 . نفس المصدر السابق 7
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ويعود سبب ارتفاع نسبة اإلناث مقابل الذكور إلى العوامل الصحية           .     أنثى 100 ذكراً مقابل كل     88.2  كبار السن 

سنة   73.2 سنة للذكور و   71.7 في األراضي الفلسطينية     2006حيث بلغ توقع البقاء على قيد الحياة عام         .    والبيولوجية

في الضفة    2006 عام   لإلناث، مع وجود اختالف بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ توقع البقاء على قيد الحياة               

سنة 72.5 سنة للذكور و     71.4سنة لإلناث، في حين بلغ العمر المتوقع في قطاع غزة           73.6 سنة للذكور و   71.9الغربية  

 .  لإلناث
 

ويجدر االنتباه هنا إلى أن تفوق عدد اإلناث المسنات على عدد الذكور المسنين، إذ بلغ عدد اإلناث المسنات حوالي                         

، أن هذا يتطلب وضع برامج رعاية وحماية اجتماعية تخص اإلناث           2007 ألف ذكر مسن في العام       71ل   ألفاً مقاب  81

 .  المسنات، بما يوفر لهن الحد األدنى من الحياة الكريمة
 

  لكل ألف نسمة   حالة وفاة  6.11 انخفض هذا المعدل من      ، حيث ومن أسباب ارتفاع معدالت البقاء انخفاض معدالت الوفاة       

 تحسن المستوى الصحي    ويرجع ذلك إلى  .     في األراضي الفلسطينية   2008 العام   حالة في   4.4 إلى   1996م  في العا 

لكل ألف مولود حي في العام      حالة وفاة     27.3انخفض من   ، الذي    الرضع  األطفال واالنخفاض التدريجي لمعدالت وفيات   

يالحظ انخفاض هذه المؤشرات في       و  .20068-2004مولود حي في الفترة     حالة وفاة لكل ألف       25.3 إلى   1996

 سنة  83 سنة للذكور و   77الغربية   في أوروبا    األراضي الفلسطينية مقارنة مع الدول المتقدمة، إذ بلغت معدالت الحياة           

 سنة لإلناث، إال أن معدالت      83 سنة للذكور و   79 سنة لإلناث، وفي إسرائيل      86 سنة للذكور و   79لإلناث، وفي اليابان    

أعلى بكثير   سنة لإلناث، و   71 سنة للذكور و   67 تبقى أعلى من المعدل العالمي الذي بلغ         األراضي الفلسطينية حياة في   ال

 سنة  68المعدل  هذا     فيها بلغتي  سيا ال آ سنة للذكور، ومن     56 سنة لإلناث و   53   معدل الحياة  بلغ  فيها  تي  من إفريقيا ال  

 .20099 سنة لإلناث في العام 71للذكور و
 

 أن هناك اختالفات فيما يتعلق بنسب كبار السن       ) 3(والجدول رقم    )2(رقم   المنطقة فيتبين من الجدول      أمـا مـن حيث    

.  في قطاع غزة  % 3.8في حين أنها بلغت     % 5إذ بلغت نسبة المسنين في الضفة الغربية        : 2007حـسب بـيانات العام      

 بنسبة زيادة   2007ألفاً في العام     99.7 إلى   1997 ألفاً في العام     88.3قـد ارتفـع عدد المسنين في الضفة الغربية من           و

 ألفاً في العام    52.8 إلى نحو    1997 ألفاً في العام     43.4، بالمقابـل ارتفع عدد المسنين في قطاع غزة من نحو            12.9%

أعلى من  ) ألف مسن  11.4(الزيادة في عدد المسنين في الضفة الغربية        وعلى الرغم من    %.  21.3بنسبة زيادة    2007

إال أن نسبة الزيادة في عدد المسنين في قطاع غزة             ) 2( كما يبين الشكل رقم      ) ألف مسن  9.4(لـتها فـي قطاع غزة       مثي

 .  %)12.9(أعلى مما هي عليه في الضفة الغربية %) 21.3(
 

                                                 
 .فلسطين- رام اهللا.2009أحوال السكان المقيمين في األراضي الفلسطينية . 2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   8
9   pdf.eng_wpds09/09pdf/org.prb.www://http 
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 2007، 1997السكان في الضفة الغربية حسب فئات العمر والجنس في العامين ): 2(جدول رقم 
 

 •الضفة الغربية
 كال الجنسين ذكور إناث

 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة

 فئات العمر والسنة

       1997 
44.7 350,220 45.5 369,777 45.1 719,997 14-0 
49.1 384,479 49.6 403,227 49.4 787,706 15-59 
6.2 48,684 4.9 39,633 5.5 88,317 60+ 
 المجموع 1,596,020 100 812,637 100 783,383 100

       2007 
41.2 408,388 41.8 426,843 41.5 835,231 14-0 
53.1 526,234 54.0 551,125 53.5 1,077,359 15-59 
5.7 56,530 4.2 43,182 5.0 99,712 60+ 
 المجموع 2,012,302 100 1,021,150 100 991,152 100

، النتائج  1997-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت    .  1998ائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية،     د: تجميع وحسابات الباحث باالعتماد على     :المصدر

 -النتائج النهائية للتعداد  .  2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     .  فلسطين-رام اهللا ) السكان، المساكن، المباني والمنشآت   : (ملخص-النهائية للتعداد 

 .  ة الغربيةالضف-تقرير السكان 
 

من إجمالي  %  56.7قد شكلت اإلناث نسبة     ف.     نسبة توزيع المسنين من حيث الجنس في كال المنطقتين          كذلك تختلف 

، من إجمالي المسنين في قطاع غزة     %  46.6، بينما بلغت نسبة اإلناث      للذكور%  43.3 مقابل   المسنين في الضفة الغربية   

مقابل    في الضفة الغربية،    من إجمالي المسنين    %  5.7 المسنات   اإلناث نسبة   في حين بلغت  .    للذكور%  53.4مقابل  

إذ .    أن هناك اختالف طفيف بين نسبة الذكور إلى إجمالي المسنين بين المنطقتين            في حين   .    في قطاع غزة  %  3.6

 .  في قطاع غزة% 4في الضفة الغربية مقابل % 4.2بلغت هذه النسبة 
  

 2007، 1997ع غزة حسب فئات العمر والجنس في العامين السكان في قطا): 3(جدول رقم 
 

 قطاع غزة
 كال الجنسين ذكور إناث

 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة

 فئات العمر والسنة

       1997 
49.9 245,750 50.6 257,116 50.3 502,866 14-0 
45.2 222,582 45.6 231,415 45.4 453,997 15-59 
4.9 24,368 3.8 19,125 4.3 43,493 60+ 
 المجموع 1,000,356 100 507,656 100 492,700 100

      2007 
48.4 330,773 48.3 339,964 48.4 670,738 14-0 
48.0 328,039 47.7 335,742 47.8 663,781 15-59 
3.6● 24,603 4.0 28,154 3.8 52,757 60+ 
 المجموع 1,387,276 100 703,860 100 683,416 100

، النتائج  1997-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت    .  1998دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية،     : تجميع وحسابات الباحث باالعتماد على     :المصدر

النتائج شبه النهائية   .  2008ني،  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطي   .  فلسطين-رام اهللا ) السكان، المساكن، المباني والمنشآت   : (ملخص-النهائـية للـتعداد   

 .  فلسطين-رام اهللا) السكان والمساكن (-ملخص-للتعداد في قطاع غزة
 .  2007  إن انخفاض نسبة اإلناث بين كبار السن في قطاع غزة قد يعود إلى االعتماد على النتائج شبه النهائية لبيانات التعداد في قطاع غزة للعام ●

                                                 
 عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية      إسرائيل الذي ضمته    محافظة القدس التي تشمل ذلك الجزء من        (j1 في منطقة     الضفة الغربية السكان   ال يشمل عدد سكان     •

 .مالحظة على جميع البيانات المتعلقة بالضفة الغربية وتنطبق هذه ال).1967عام 
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 ر السن في األراضي الفلسطينية الواقع األسري لكبا2.2

ال تزال األسرة الفلسطينية تلعب دوراً بارزاً في حياة الفرد في مراحل عمره المختلفة، منذ طفولته وحتى بلوغه سن                     

أما فيما يتعلق بالمسنين فإن حجم رعايتهم والعناية بهم من قبل ذويهم يختلف بشكل عام تبعاً لنوع األسرة،                  .    الشيخوخة

اك أكثر من نوع لألسرة، كما يتغير نوع األسرة تبعاً للظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وهذه                 حيث أن هن  

 :10األنواع هي

 .فقط واحد شخص من تتكون التي األسرة وهي :واحد فرد من أسرة .1

 أسرة مؤلفة من وتتشكل واحدة، أسرية نواة كافة من تتكون التي المعيشية األسر وهي :)النواة األسرة(نووية  أسرة .2

 أو ابن لديه) األسرة رب( أب أو أكثر أو )بالتبني وليس فقط بالدم( ابنة أو ابن مع زوجين من أو فقط زوجين من

 من أو األقرباء اآلخرين من شخص أي وجود عدم مع أكثر، أو ابنة أو ابن لديها )األسرة رب( أم أو أكثر أو ابنة

 .غيرهم

عالقة  وتربطهم معهم يعيشون آخرين أفراد وجود مع أكثر أو نووية أسرة من المكونة األسر هي :ممـتدة  أسـرة  .3

 .األسرة بتلك

 تربطهم عالقة   وال  معها  يعيشون  أفراد  أو  فرد  وجود  مع  أكثر  أو  نووية  أسرة  من  المكونة  األسرة  هي  :مركبة  أسرة .4

 .  األسرة بهذه قرابة
 

ويتضح من معطيات   .    سرة في الضفة الغربية وقطاع غزة     تفصيال لتوزيع األسر حسب نوع األ     )  4(يبين الجدول رقم    

في %  80.7بلغت نسبة األسر النووية في األراضي الفلسطينية        إذ  .     هي أسر نووية   األسر الفلسطينية الجدول أن أغلبية    

     ، واألسر  %3.3 من شخص واحد       المكونة ، واألسر %16.8الممتدة    نسبة األسر في حين بلغت     .    2007العام  

 %.  0.2ركبة الم
 

 2007، 1997التوزيع النسبي لألسر حسب نوع األسرة والمنطقة في العامين ): 4(جدول رقم 
 

 األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة

2007 1997 2007 1997 2007 1997 
 نوع األسرة

  
 سرة من شخص واحدأ 3.3 3.3 3.6 3.9 2.6 2.4

 أسرة نووية 73.3 80.7 74.1 82.9 71.8 73.0

 أسرة ممتدة 23.0 16.8 21.7 12.9 25.4 24.5

 أسرة مركبة 0.4 0.2 0.6 0.3 0.2 0.1

 المجموع  100 100 100 100 100 100
لنتائج ، ا 1997-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت    .  1998 دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية،      : تجميع وحسابات الباحث باالعتماد على     :لمصدرا

 -النتائج النهائية للتعداد  .  2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     .  فلسطين-رام اهللا ) السكان، المساكن، المباني والمنشآت   : (ملخص-النهائية للتعداد 

 -ملخص-ائية للتعداد في قطاع غزة    النتائج شبه النه  .  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     .  فلسطين-رام اهللا .  الضفة الغربية -تقريـر السكان    

 .  فلسطين-رام اهللا) السكان والمساكن(
 

 سنة، إذ كان نوع األسرة السائد حينئذ هو         40ويختلف توزيع األسر الفلسطينية حالياً عن النمط الذي كان سائداً قبل نحو             

ئيساً للدخل، مما يتطلب عمل كافة      نمط األسرة الممتدة، وذلك بسبب اعتماد األسرة الفلسطينية على الزراعة مصدراً ر            

ولكن منذ سبعينيات القرن الماضي بدأ نمط األسرة        .    أفراد األسرة بالزراعة، إضافة إلى حاجة األسرة لألمن والحماية        

 .  11وذلك مع بداية انخفاض نسبة العاملين في الزراعة واالنتقال شيئاً فشيئاً لقطاع الخدمات.  النووية بالزيادة
                                                 

 .فلسطين-رام اهللا. الضفة الغربية- تقرير السكان -النتائج النهائية للتعداد. 2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   10
 .فلسطين-ام اهللا ر.حقائق وأرقام: كبار السن في األراضي الفلسطينية. 2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   11
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 احتمالية بقاء قسم من المسنين دون أن يعيش معهم          ةدا التحول في نوعية األسر من الممتدة إلى النووية زي         ويترتب على 

هم أو أحفادهم، وهذا يعني بشكل عام انخفاض في حجم الرعاية أو العناية من قبل األبناء ألنهم يسكنون في أسرة                    ؤأبـنا 

مسنين بشكل عام، وانخفاض الوقت المخصص لرؤية كبار السن أو          وبالتالي، انشغال األبناء أو األحفاد عن ال      .  منفصلة

 .العناية بهم
 

 1997أنه في العام    ) 5(ويـدلل على ذلك توزيع المسنين في األراضي الفلسطينية من حيث الجنس، فيبين الجدول رقم                

في أسر نووية،   منهم كانوا يعيشون    % 37.4من كبار السن يعيشون لوحدهم في أسرة من شخص واحد، وأن            % 6كان  

 .  كانوا يعيشون في أسر ممتدة% 56و
 

 1997 والجنس والمنطقة، األسرةحسب نوع  ) سنة فأكثر60( الفلسطينيين لألفرادالتوزيع النسبي ) 5(جدول رقم 
 

  الفلسطينيةاألراضي الضفة الغربية قطاع غزة
 ذكور إناث سينكال الجن ذكور إناث كال الجنسين ذكور إناث كال الجنسين

 نوع األسرة

 أسرة من فرد واحد 1.8 9.4 6.0 1.9 10.5 6.6 1.6 7.4 4.8

  نوويةأسرة 50.9 26.5 37.4 54.0 28.6 40.0 44.5 22.3 32.1

 أسرة ممتدة 46.9 63.4 56.0 43.6 60.2 52.8 53.5 69.7 62.6

 أسرة مركبة 0.4 0.7 0.6 0.5 0.7 0.6 0.4 0.6 0.5

 المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 .  بيانات غير منشورة.  2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

 

إذ ارتفعت نسبة المسنين الذين     ) 6(و) 5(ويالحـظ تأثير التحول في نوعية األسر في الضفة الغربية كما يبين الجدولين              

، كما ارتفعت نسبة المسنين     2007في العام   % 9.0 إلى   1997في العام   % 6.6يعيشون في أسرة من شخص واحد من        

، كما انخفضت نسبة المسنين     2007في العام   % 52.9 إلى   1997في العام   % 40الـذين يعيـشون في أسرة نووية من         

 .  2007في العام % 37.5 إلى 1997في العام % 52.8الذين يعيشون في أسرة ممتدة من 
 

 2007األسرة،  الجنس ونوع الغربية حسب في الضفة ) سنة فأكثر60( لألفرادالتوزيع النسبي ) 6(جدول رقم 
 

 كال الجنسين ذكور إناث

 عدد (%)النسبة  عدد (%)النسبة  عدد (%)النسبة 
 األسرةنوع 

  من شخص واحدأسرة 9,001 9.0 1,004 2.3 7,992 14.2

  نوويةأسرة 52,556 52.9 30,285 70.2 22,271 39.5

  ممتدةأسرة 37,369 37.5 11,714 27.1 25,655 45.6

  مركبةأسرة 514 0.5 128 0.3 386 0.7

 غير مبين 114 0.1 21 0.1 93 0.2

 المجموع 99,554 100 43,152 100 56,402 100
 .   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيانات غير منشورة:المصدر

 

وجود اختالفات كبيرة بين كل من الضفة       ) 4(من الجدول   حظ  المنطقة فيال ما يتعلق بنوع األسر الفلسطينية من حيث        أما  

في قطاع غزة في العام     % 73في الضفة الغربية بينما بلغت      % 82.9 إذ بلغت نسبة األسر النووية       ،الغربية وقطاع غزة  

قطاع في  % 24.5في حين تتفوق نسبة األسر الممتدة في قطاع غزة على نظيرتها في الضفة الغربية، إذ بلغت                 .  2007

أما بخصوص التغير في أنواع األسر بين التعدادين        .  2007فقـط في الضفة الغربية في العام        % 12.9مقابـل   غـزة   

ـ فـيالحظ    في % 80.7 إلى 1997من األسر في العام % 73.3ع نسبة األسر النووية في األراضي الفلسطينية من  اارتف

من استمرار التغير الهيكلي في النشاط االقتصادي،        إلى   ة النووي نوعية األسر الزيادة في    هعـود هـذ   تو.  2007العـام   
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فبعد أن .  االعـتماد على الزراعة إلى األنشطة االقتصادية األخرى مثل الصناعة والخدمات، مما أثر على نوعية األسر    

ي يتطلب عمل كـان سـائداً في األراضي الفلسطينية نمط األسرة الممتدة الذي كان مناسباً لطبيعة النشاط االقتصادي الذ           

ولذلك تراجعت نسبة األسر    .  أفـراد األسـرة معاً، أخذ هذا النوع من األسر بالتناقص لجهة سيادة نمط األسرة النووية               

 عندنسبة األسر من شخص واحد      في حين يالحظ ثبات      2007في العام   % 16.8 إلى   1997في العام   % 23الممتدة من   

 .)4( رقم كما يتبين في الجدول 3.3%
 

ط األسر كان كبيراً وواضحاً في الضفة الغربية مقارنة مع قطاع           م أن التغير في ن    أيضاً) 4( رقم   حـظ مـن الجدول    ويال

في  ،2007في العام   % 12.9 إلى   1997في العام   % 21.7غـزة، ففي الضفة الغربية تراجعت نسبة األسر الممتدة من           

 2007في العام   % 3.9 إلى   1997في العام   % 3.6نسبة األسر من شخص واحد من       حـين أن هـناك زيادة طفيفة في         

أما في  %.  82.9إلى  % 74.1وكـان هذا التراجع في نوعية هذه األسر لصالح األسر النووية التي ارتفعت نسبتها من                

، في حين   %24.5إلى  % 25.4قطـاع غـزة فهناك تغير طفيف في نسب األسر فقد تراجعت نسبة األسرة الممتدة من                 

 %.  73إلى % 71.8 النووية من ارتفعت نسبة األسر
 

 ويتبين من الجدول  .  2006في العام   % 23.8وقـد بلغت نسبة األسر الفلسطينية التي يوجد فيها مسن واحد على األقل              

في % 18.3 بواقع   1997في األراضي الفلسطينية في العام      % 17.2أن نسبة األسر التي يرأسها مسن قد بلغت         ) 7( رقم

فرداً  4.3األسرة التي يرأسها مسن بلغ      عدد أفراد   يضاف إلى ذلك أن متوسط      .  في قطاع غزة  % 15الـضفة الغربية و   

، في حين بلغ متوسط حجم األسرة       2006 فرداً في العام     6.6األسرة التي ال يرأسها مسن بلغ       عدد أفراد   بيـنما متوسط    

راد األسرة التي يرأسها مسن هو الزيادة       ويعود هذا االنخفاض في عدد أف     .   12 2006 فـرداً في العام      6.1الفلـسطينية   

فاألبناء عندما يتزوجون يعيشون في أسرة منفصلة عن الوالدين، ولذلك          .  المستمرة في التحول إلى نمط األسرة النووية      

 وهذا يؤكد.  ترتفع نسبة األسر التي يكون ربها من الفئات العمرية الشابة كما سيرد تفصيله أدناه     ) 7(كمـا يبين الجدول     

مـا ذكـر سـابقاً بأنـه كلما زاد عدد األسر النووية كلما قلت احتمالية بقاء المسن بين أبنائه وذويه، وما يتبع ذلك من                         

 .  انخفاض مستوى الرعاية أو العناية بالمسنين
 

  1997التوزيع النسبي ألرباب األسر حسب العمر في العام ): 7(جدول رقم 
 

 عمر رب األسرة  فلسطينيةاألراضي ال ة الغربيةفالض قطاع غزة

 25 من أقل 5.6 5.3  6.2

12.8  13.2 13.1 29-25 
18.1  17.0 17.4 34-30 
14.9  14.8 14.9 39-35 
11.5  10.5 10.8 44-40 
9.9  8.4 8.9 49-45 
7.0  7.1 7.1 54-50 
4.6  5.4 5.0 59-55 

15.0  18.3 17.2 60+ 
 المجموع 100 100  100

النتائج :1997-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      .    1999 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      :ع وحسابات الباحث باالعتماد على    تجمي  :المصدر

والمساكن التعداد العام للسكان    .    1999الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     .    فلسطين-رام اهللا ).    الجزء األول ( قطاع غزة    -تقرير السكان .    النهائية

.  2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     .      فلسطين-رام اهللا ).    الجزء األول ( الضفة الغربية    -تقرير السكان .    النتائج النهائية :1997-والمنشآت  

 .فلسطين-رام اهللا.  الضفة الغربية- تقرير السكان -النتائج النهائية للتعداد

                                                 
 .فلسطين- رام اهللا.، التقرير النهائي2006 لصحة األسرة، الفلسطينيالمسح . 2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   12
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انخفاض نسبة   في الضفة الغربية، فإنه يالحظ       2007 و 1997سرة بين العامين    أما فيما يتعلق بالتغير في نسبة رب األ       

 )8( رقم   ، وبشكل عام يبين الجدول    2007في العام   %  15.8 إلى   1997في العام   %  18.3األسر التي يرأسها مسن من      

أقل :  ر للفئات العمرية   في نسب أرباب األسر لمختلف الفئات العمرية، فهناك تراجع في نسبة أرباب األس             اًأن هناك تغير  

       %) 10.3-%13.2انخفضت من   ( عاما   29-25الفئة  ، و %)2.9إلى  %  5.3انخفضت نسبتها من    ( عاماً   25من  

     : بالمقابل ارتفعت نسب أرباب األسر للفئات العمرية       %).    15.6إلى  %  17انخفضت نسبتها من    (عاماً    34-30و

أما باقي  %).    11.5إلى  %  8.4ارتفعت من     (49-45ئة العمرية   والف%)  14.3إلى  %  10.5ارتفعت من     (40-44

 .  الفئات العمرية فالتغيرات فيها طفيفة
 

 2007في الضفة الغربية حسب العمر في العام   الفلسطينيةاألسر ألربابالتوزيع النسبي ) 8(جدول رقم 
 

 كال الجنسين  ذكور إناث

 العدد (%)النسبة  العدد (%)النسبة  العدد (%)النسبة 
 فئة العمر

 25أقل من  10,206 2.9 9,822 3.1 384 1.1
2.2 781 11.2 36,376 10.3 37,157 29-25 
4.1 1,463 16.8 54,609 15.6 56,072 34-30 
6.2 2,213 16.6 53,904 15.6 56,117 39-35 
8.4 3,024 14.9 48,457 14.3 51,481 44-40 
9.9 3,550 11.6 37,749 11.5 41,299 49-45 

10.2 3,659 7.8 25,189 8.0 28,848 54-50 
9.9 3,560 5.8 18,779 6.2 22,339 59-55 

47.9 17,155 12.3 39,793 15.8 56,948 60+ 
 المجموع 360,467 100 324,678 100 35,789 100

 .الضفة الغربية - تقرير السكان -النتائج النهائية للتعداد.  2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، :  تجميع وحسابات الباحث باالعتماد على:المصدر
 

إلى االرتفاع الملحوظ للعمر الوسيط عند الزواج األول، حيث ارتفع          في نسبة رب األسرة     وقد تعود أسباب هذا التغير      

بلغ للذكور  ، حيث   1997 في األراضي الفلسطينية مقارنة بالعام     2008العمر الوسيط عند الزواج األول للذكور للعام         

،  أما في    1997 سنة عام    18.0 مقابل   2007 سنة لإلناث للعام     19.5 و   1997 سنة لعام    23.0 سنة مقابل      24.8

 .13 سنة19.8  سنة ولإلناث 25.4الضفة الغربية فقد بلغ العمر الوسيط عند الزواج األول للذكور 
 

ب الحالة الزواجية، إذ يبين أن النسبة األكبر من           حس  في األراضي الفلسطينية    توزيع المسنين  )9(  رقمويبين الجدول   

أما ،  لإلناث المسنات %  41.7مقابل  %  89.7ة الذكور المسنين المتزوجين حوالي      المسنين هم متزوجون حيث بلغت نسب     

كبير في نسبة   الفارق  ويعود هذا ال  .    فقط للذكور %  8.7لإلناث مقابل   %  52.2بلغت   فقد   ل من حيث الجنس   ترمنسبة ال 

احتمال   من  أكبر  زوجته  وفاة  بعد  الذكر  زواج  احتمالونسبة الترمل بين كبار السن من حيث الجنس إلى أن           زوجين  المت

الغالب يكون عمر     في  انه  كما  خاصة وأن األرملة ال تتزوج من أجل التفرغ لتربية األبناء األيتام،            .    األنثى  زواج

 زوجته  قبل  وفاته  احتمال  فان  وبالتالي  سنوات  10  من  رأكث  إلى  أحيانا  تصل  الزوجة أصغر من عمر الزوج بسنوات     

ويترتب على ارتفاع عدد    .    الذكور كما سبق ذكره     مقابل  لإلناث  المتوقع  العمر  إلى ارتفاع   باإلضافة  ،14تكون أعلى 

من اإلناث بين كبار السن، وارتفاع نسبة الترمل بينهن أنه من الضرورة أن يكون هناك برامج خاصة باإلناث المسنات                   

 .قبل الجهات ذات العالقة بكبار السن
 

                                                 
 . فلسطين- رام اهللا.2009أحوال السكان المقيمين في األراضي الفلسطينية . 2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   13
 .فلسطين- رام اهللا.، التقرير النهائي2006المسح الفلسطيني لصحة األسرة، . 2007 لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز المركزي  14
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من اإلناث المسنات   %  3.7من الذكور المسنين و   %  1:   فهي نسب ضئيلة وهي     المتعلقة بالحالة الزواجية   أما باقي النسب  

 .  من حيث الجنسوأيضاً يتضح فيها الفروقات .  مطلقمن اإلناث % 1.3من الذكور و% 0.6لم يتزوج أبداً، و
 

 حسب الجنس والحالة الزواجية األراضي الفلسطينية في )  سنة فأكثر60(التوزيع النسبي لألفراد ): 9(جدول رقم 

  2006، 1997في العامين 
 

 الجنس والسنة لم يتزوج أبداً متزوج مطلق أرمل غير مبين المجموع

      1997 
 ذكور 0.9 91.5 0.4 7.0 0.2 100
 إناث 3.5 43.0 1.7 50.9 0.9 100
 كال الجنسين 2.4 64.3 1.1 31.6 0.6 100

      2006 
 ذكور 1.0 89.7 0.6 8.7 0.0 100
 إناث 3.7 41.7 1.3 52.2 1.1 100

النتائج :1997-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      .    1999 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      :تجميع وحسابات الباحث باالعتماد على    :  المصدر

المسح الفلسطيني لصحة   .    2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     .    فلسطين-رام اهللا ).    الجزء األول   (األراضي الفلسطينية   -تقرير السكان .    النهائية

 .فلسطين-رام اهللا.  ، التقرير النهائي2006األسرة، 
 

 بين كل من الضفة الغربية وقطاع       فروقات طفيفة هناك  من حيث المنطقة فإن     ما يتعلق بالحالة الزواجية لكبار السن       أما  

 فقط، حيث ال تتوفر بيانات     1997وذلك فيما يخص بيانات العام      )  11(ورقم  )  10( كما يتبين ذلك من الجدولين رقم        غزة

 .   فيما يتعلق بقطاع غزة2007عن العام 
 

 والحالة الزواجية في الضفة الغربية حسب الجنس ) فأكثر  سنة60(التوزيع النسبي لألفراد ): 10(جدول رقم 

  2007، 1997في العامين 
 

 الجنس والسنة لم يتزوج أبداً متزوج مطلق أرمل غير مبين المجموع

      1997 
 ذكور 1.1 91.0 0.4 7.3 0.2 100

 إناث 4.5 43.1 1.5 50.0 0.9 100
 كال الجنسين 3.0 64.6 1.0 30.8 0.6 100

      2007 
 كورذ 0.8 91.1 0.4 7.4 0.3 100
 إناث 6.1 42.7 1.8 47.9 1.5 100
 كال الجنسين 3.9 63.5 1.2 30.4 1.0  100

النتائج :1997-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      .    1999الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،       : تجميع وحسابات الباحث باالعتماد على     :المصدر

 تقرير  -النتائج النهائية للتعداد  .    2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     .      فلسطين-رام اهللا ).    لجزء األول ا( الضفة الغربية    -تقرير السكان .    النهائية

 .فلسطين-رام اهللا.  الضفة الغربية-السكان 
 

 1997في قطاع غزة حسب الجنس والحالة الزواجية في العام ) فأكثر  سنة60(التوزيع النسبي لألفراد ): 11(جدول رقم 
 

 الجنس لم يتزوج أبداً متزوج مطلق أرمل  غير مبين لمجموعا

 ذكور 0.6 90.5 0.5 8.2 0.2 100

 إناث 1.6 43.0 2.0 52.5 0.9 100

 كال الجنسين 1.1 63.8 1.3 33.1 0.7 100

النتائج :1997-للسكان والمساكن والمنشآت    التعداد العام   .    1999 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      :تجميع وحسابات الباحث باالعتماد على      :المصدر

 ).الجزء األول( قطاع غزة -تقرير السكان.  النهائية
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  الواقع التعليمي لكبار السن في األراضي الفلسطينية3.2

 التدني الكبير للمستوى التعليمي لكبار السن في األراضي الفلسطينية، إذ تشير بيانات العام              )12( رقم   يتبـين من الجدول   

منهم دون  % 73.3 أي أن    ملمونمنهم  % 17.2 و أميون،  كـبار السن في األراضي الفلسطينية      مـن % 56.1 أن   2006

ويعود ذلك بشكل   .  ككل الفلسطيني المجتمع في األميين من% 62 نحو يمثل كبار السن األميون   و.  المـستوى االبتدائي  

حينذاك  اهتمام األهل  يكن ولم الريفية، لتجمعاتا في وخاصة للجميع يكن متوفرا  لم الماضي في التعلـيم  عـام إلـى أن    

وبناء .  التعليم ودور المدارس توفر إضافة إلى عدم   المتردية، األوضاع االقتصادية  ظل في أبنائهم منـصباً علـى تعليم    

ولة  فإن معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة لم تصل إلى حد اإلشباع في أي د         2009 العربي للعام    15علـى تقريـر المعرفة    

 دول عربية منها الكويت وقطر واألردن واإلمارات، وتبلغ         8في  %) 94-%85بين  (ولكنها تقترب من ذلك       عـربية، 

في  كل من سوريا والسعودية ومصر وتونس وعمان،         %) 84-%70بين  (معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة أقل من ذلك        

 .ا واليمن والسودان وجيبوتي والمغربفي كل من موريتاني%) 65-%54(وبلغت هذه النسبة ما بين 
 

 2006في األراضي الفلسطينية حسب الجنس والحالة التعليمية في العام ) فأكثر  سنة60(التوزيع النسبي لألفراد ): 12(جدول رقم 
 

 الحالة التعليمية كال الجنسين ذكور إناث
 أمي 56.1 30.0 76.2

 ملم 17.2 24.5 11.5
 ابتدائي 11.8 18.7 6.5

 إعدادي 5.0 8.2 2.6

 ثانوي 4.2 7.6 1.6
 دبلوم متوسط 2.5 4.2 1.2

 بكالوريوس فأعلى 3.2 6.8 0.4
 المجموع 100 100 100

 .فلسطين-رام اهللا.  ، التقرير النهائي2006المسح الفلسطيني لصحة األسرة، .  2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
 

  المسنين   أنها متدنية جداً إذ بلغت نسبة      )12( رقم    التعليمية األخرى لكبار السن فيتضح من الجدول       أما بالنسبة للمستويات  

من المسنين حاصلين على    % 4.2، و ةعداديمن المسنين حاصلين على اإل    % 5و،  %11.8االبتدائية  الحاصـلين علـى     

ـ  حاصلين على درجة البكالوريوس    من المسنين   % 3.2، و دبلوم متوسط مـن المـسنين حاصلين على       % 2.5 و ةثانويال

ويتطلب هذا االنتشار الكبير لألمية بين المسنين في األراضي الفلسطينية أن يتم            ).  3(فأعلى، كما يتبين في الشكل رقم       

إذ إن ما يزيد على ثالثة أرباع اإلناث        .  وضـع البـرامج الالزمة لمحو األمية بينهم، وخاصة بالنسبة لإلناث المسنات           

 .انين من األمية، كما سيرد تفصيله أدناهالمسنات يع
 

أمـا مـن حـيث الجنس فإن هناك تفاوتاً كبيراً بين كل من الذكور واإلناث في األراضي الفلسطينية في كافة المراحل                      

لإلناث، أما نسبة المسنين    % 6.5للذكور مقابل   % 18.7االبتدائية  نسبة المسنين الحاصلين على     التعليمـية فمـثالً بلغت      

  بين المسنين فقد بلغت    نسبة األمية أما  .  لإلناث% 0.4للذكور مقابل   % 6.8صـلين على البكالوريوس فأعلى بلغت       الحا

ومقارنة بالدول العربية فإن هذه المعدالت تتفاوت بشكل        .  2006 في العام    بين الذكور % 30مقابل  بين اإلناث   % 76.2

لصالح الذكور، وترتفع نسبة التفاوت في اليمن إلى        % 20سبة  ملحـوظ بين الذكور واإلناث في مجمل الدول العربية بن         

الفرق في التحصيل العلمي بين الذكور      ويعزى  .  في قطر واإلمارات والكويت والبحرين    % 5فـي حين أنها تبلغ      % 38

  .16ج المبكر إلى تفضيل األهل تعليم الذكور على اإلناث كما تنقطع نسبة كبيرة من اإلناث عن التعليم بسبب الزوااإلناثو
                                                 

 .  اإلمارات العربية المتحدة-دبي.  نحو تواصل معرفي منتج2009تقرير المعرفة العربي للعام . 2009برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مؤسسة حمد بن راشد المكتوم،   15
 .فلسطين- رام اهللا.حقائق وأرقام: كبار السن في األراضي الفلسطينية. 2005ز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجها  16
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 2006 في األراضي الفلسطينية حسب الجنس والحالة التعليمية في العام )فأكثر  سنة60(التوزيع النسبي لألفراد )3(شكل رقم 

أمي
%56

ملم
%17

ابتدائي
%12

إعدادي
%5

ثانوي
%4

دبلوم متوسط
%3 بكالوريوس فأعلى

%3

 
 

، )13(ل   كما يتبين في الجدو    المنطقة فإن هناك تفاوتاً كبيراً أيضاً بين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة            حيث  أمـا من    

، أما نسبة الملمين فقد بلغت      في الضفة الغربية  % 63.1مقابل  % 72إذ بلغت نسبة األمية بين كبار السن في قطاع غزة           

في قطاع غزة، إال أن نسبة المسنين الحاصلين على البكالوريوس قد بلغت            % 13.4فـي الضفة الغربية مقابل      % 19.8

 .1997في العام بية وذلك في الضفة الغر% 0.8في قطاع غزة مقابل % 1.2
 

 2007، 1997حسب الجنس والمنطقة والحالة التعليمية في العامين ) فأكثر  سنة60(التوزيع النسبي لألفراد ): 13(جدول رقم 
 

 المجموع
غير 

 مبين
 ماجستير دكتوراة

دبلوم 

 عالي
 بكالوريويس

دبلوم 

 متوسط
 أمي ملم ابتدائي إعدادي ثانوي

الجنس 

 والسنة
 1997 الضفة الغربية

 ذكور 39.2 36.2 13.9 3.2 2.6 1.5 1.5 0.1 0.3 0.2 1.3 100

 إناث 82.5 6.5 4.2 1.0 0.9 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 4.3 100

 كال الجنسين  63.1 19.8 8.6 2.0 1.7 0.9 0.8 0.0 0.1 0.1 2.9 100

             2007 
 ذكور 27.5 27.9 19.5 7.7 5.9 4.2 5.4 0.3 0.7 0.6 0.3 100

 إناث 72.7 11.7 7.8 2.8 1.9 1.7 0.7 0.0 0.1 0.0 0.6 100

 كال الجنسين  53.1 18.7 12.9 4.9 3.6 2.8 2.7 0.2 0.4 0.3 0.4 100

 1997 قطاع غزة            
 ذكور 51.5 24.1 10.6 3.9 4.2 1.7 2.6 0.1 0.1 0.1 1.1 100

 إناث 88.1 5.0 2.6 0.5 0.6 0.2 0.2 0.0 0.1 - 2.9 100

 كال الجنسين  72.0 13.4 6.1 2.0 2.2 0.9 1.2 0.1 0.1 0.0 2.1 100

 1997 األراضي الفلسطينية
 ذكور 43.2 32.2 12.8 3.4 3.2 1.5 1.8 0.1 0.2 0.2 1.4 100

 إناث 84.4 6.0 3.7 0.9 0.8 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 3.7 100

 كال الجنسين  66.0 17.7 7.8 2.0 1.8 0.9 0.9 0.0 0.1 0.1 2.7 100

النتائج :1997-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      .    1999 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      :تجميع وحسابات الباحث باالعتماد على    :  المصدر

التعداد العام للسكان والمساكن    .    1999حصاء الفلسطيني،   الجهاز المركزي لإل  .    فلسطين-رام اهللا ).    الجزء األول ( قطاع غزة    -تقرير السكان .    النهائية

.  2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     .      فلسطين-رام اهللا ).    الجزء األول ( الضفة الغربية    -تقرير السكان .    النتائج النهائية :1997-والمنشآت  

 .فلسطين-رام اهللا.  الضفة الغربية- تقرير السكان -النتائج النهائية للتعداد
 

في يالحظ تحسن   فإنه  ما بين التعدادين،    األراضي الفلسطينية   المستوى التعليمي لكبار السن في      أما فيما يتعلق بالتغير في      

% 66.0حيث انخفضت نسبة األمية بين المسنين من        :  )13(و)  12( كما يتضح من الجدولين      كافة المستويات التعليمية  
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في    %  7.8 من   ةاالبتدائيالمسنين الحاصلين على    ، كما ارتفعت نسبة     2006م   في العا  %56.1إلى    1997في العام   

    إلى1997في العام   %  2 من   ةاإلعداديالمسنين الحاصلين   ، وارتفعت نسبة    2006 في العام    %11.8إلى    1997العام  

 في العام   %4.2ى  إل1997في العام   %  1.8 من   ةالثانويالمسنين الحاصلين على    ، وارتفعت نسبة    2006 في العام    5%

 في العام   %3.2إلى  1997في العام   %  1.1 من    فأعلى لبكالوريوسا  المسنين الحاصلين على  ، وارتفعت نسبة    2006

 ).  4( كما يتبين في الشكل رقم 2006
 

 2007، 1997في الضفة الغربية حسب الحالة التعليمية في العامين ) فأكثر  سنة60(التوزيع النسبي لألفراد ): 4(شكل رقم 
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يالحظ تحسن وذلك   فإنه  المستوى التعليمي لكبار السن في الضفة الغربية ما بين التعدادين،            أما فيما يتعلق بالتغير في      

، كما ارتفعت نسبة    %53.1إلى  %  63.1حيث انخفضت نسبة األمية بين المسنين من         :  لكافة المستويات التعليمية  

% 2 من   ة اإلعدادي المسنين الحاصلين على  ، وارتفعت نسبة    %12.9إلى  %  8.6 من   ة االبتدائي ين على المسنين الحاصل 

المسنين الحاصلين  ، وارتفعت نسبة    %3.6إلى  %  1.7 من   ة الثانوي المسنين الحاصلين على  ، وارتفعت نسبة    %4.9إلى  

 %.  3.6إلى % 1.1فأعلى من  البكالوريوس على
 

وحسب اً بين الذكور واإلناث، فمثالً      كبيرالمستوى التعليمي للمسنين إال أنه ما زال الفارق         وبالرغم من هذا التحسن في      

للذكور %  27.9للذكور، وبلغت نسبة الملمين     %  27.5لإلناث مقابل   %  72.7األمية  بلغت نسبة     2007بيانات العام   

 .  لإلناث% 0.8للذكور مقابل % 7البكالوريوس فأعلى  المسنين الحاصلين على لإلناث، وبلغت نسبة% 11.7مقابل 
 

  الواقع الصحي لكبار السن في األراضي الفلسطينية4.2

 العمر واألمراض   تقدم  بين  ما  وثيقة  عالقة  فهناك  العمر،  في  والتقدم  لألفراد  الصحي  الوضع  بين  ما  وثيق  ارتباط  هناك

 توصيات األمم   أن  ورغم.    انوالسرط  القلب،  وأمراض  كالسكري،  الشيخوخة  وأمراض  المزمنة  األمراض  وخاصة

 أن كبار   إال  المتاحة،  الموارد  حدود  في  دولهم  في  الصحية  الرعاية  برامج  من  االستفادة  في  المسن  حق  على  تؤكد  المتحدة

 ووجود اهتمامات   والصحية السائدة   االقتصادية  األوضاع  لسوء  نظراً  المأمولة  الرعاية  يتلقون  ال  الدول  معظم  في  السن

 .النامية الدول باقي عن كثيرا تختلف ال الفلسطينية واألراضي الدول، لتلك األولى ويةاألول ذات أخرى
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وإن إيجاد السبل التي    .     في المائة من سكان العالم ال تشملهم نظم الحماية االجتماعية عند بلوغهم الشيخوخة             80فحوالي  

من خالل برامج معاشات تقاعدية مستدامة وتدابير       يمكن بواسطتها تقديم الدعم االقتصادي ألعداد متزايدة من المسنين،          

غير أنه، في الجانب اآلخر من المعادلة، هناك زيادة         .    حماية اجتماعية جديدة، مهمة عسيرة، ال سيما في البلدان النامية         

اح اآلن  ويت.    كبيرة في معدالت األعمار المتوقعة في جميع أنحاء العالم تقريبا، بفضل تحسن معايير الرعاية الصحية               

.  للمسنين فرص أكبر بكثير من ذي قبل لالستمرار في تقديم مساهماتهم إلى المجتمع، بعد تجاوز أي سن محددة للتقاعد                  

وأصبح ال ينظر إلى المسنين على أنهم عبء على المجتمع، أضحوا اآلن موضع اعتراف متزايد بأنهم مكسب للمجتمع                  

نين في التنمية االقتصادية واالجتماعية دور رئيس من خالل مشاركتهم في           وأصبح للمس .    يمكن، بل ينبغي، اإلفادة منه    

 .  17جميع جوانب المجتمع
 

، مقابل  %65.5 المصابين على األقل بواحد من األمراض المزمنة           أن نسبة كبار السن    )14( رقم   يتبين من الجدول  

السن   كبار   أن نسبة  2006ام  كما أظهر المسح الصحي للع     ،  2006ال يعانون من أي مرض في العام          %  34.5

 نسبة  كما كانت   في قطاع غزة،    المقيمين  نظرائهم  من  أعلى  الغربية  الضفة  في  المقيمين  المزمنة  باألمراض  المصابون

 .  من الذكور السن كبار بين اإلصابة نسبة من واضح بشكل أعلى المزمنة األمراض بأحد المصابات السن كبيرات
 

 المزمنة انتشاراً بين المصابين بأمراض من كبار السن هو مرض ضغط الدم، إذ بلغت               أن أكثر األمراض  كمـا يتبـين     

بأمراض  ، وبلغت نسبة المصابين   %24.9 به   اإلصابة، يليه مرض السكري وبلغت نسبة       %35.3نـسبة المـصابين به      

غت نسبة  ، وكانـت أقل نسبة في األمراض المزمنة هي القرحة إذ بل           %12.2، وأمـراض القلـب      %16.5المفاصـل   

 سواء من   ،ويعود انتشار هذه األمراض إلى الظروف الصعبة التي تمر بها األراضي الفلسطينية             %.6.1المصابين بها   

الناحـية االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية، وما يخلفه ذلك من آثار صحية مختلفة، إضافة إلى كبر السن، وما ينجم                    

على بين كبار السن مع نظيرتها      نسب هذه األمراض    انتشار  من خالل مقارنة    ويتضح ذلك   .  عـنه من آثار على المسن     

للقرحة، % 0.7ألمراض القلب، و  % 1.2لضغط الدم، و  % 3.3للسكري، و % 2.6مستوى األراضي الفلسطينية إذ بلغت      

 .  ألمراض المفاصل% 2.1و
 

بل الجهات ذات العالقة بالمسنين بوضع      يتضح مما سبق مدى انتشار األمراض بين كبار السن، مما يتطلب السعي من ق             

 .  برامج خاصة للتأمين الصحي لهؤالء المسنين، والعمل على تمويل هذا البرامج، وتقديم العالج المناسب لهم
 

  2006في األراضي الفلسطينية حسب المرض المزمن في العام ) فأكثر  سنة60(نسبة األفراد ): 14(جدول رقم 
 

 المرض المزمن النسبة

 السكري 24.9

 ضغط الدم 35.3

 أمراض القلب 12.2

 القرحة 6.1

 أمراض المفاصل  16.5

 نسبة كبار السن الذين ال يعانون من أي مرض   34.5

 .  فلسطين-رام اهللا.  ، التقرير النهائي2006المسح الفلسطيني لصحة األسرة، .  2008المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  الجهاز: المصدر 
 

فقد أظهرت    مرتفعة،  تبدو  بينهم  المدخنين  نسبة  أن  إال  السن  ارتفاع نسبة اإلصابة باألمراض المزمنة بين كبار      ورغم  
 الذكور  بين  ما  واضحة  فروقات  من بين كبار السن مدخنين، مع وجود       %  15 أن   2006نتائج المسح الصحي لعام     

                                                 
17   654=newsID?asp.searchstr/sg/news/arabic/org.un.www://http   
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غزة، إذ بلغت النسبة        قطاع  في  منها  أعلى  ربيةالغ  الضفة  في  كبار السن   بين  من  المدخنين  نسبة  أن  كما.    واإلناث
المدخنين   نسبة  فأكثر فقد بلغت    سنة  12  األفراد  ومقارنة مع .    في قطاع غزة  %  12.4في الضفة الغربية مقابل     %  16.3
  .2006الفلسطينية في العام  األراضي مستوى على 19.8%

 

 1997 نوع اإلعاقة والمنطقة في العام اقون حسبالمع سنة فأكثر 60التوزيع النسبي لألفراد : )15( رقم جدول
 

  الفلسطينيةاألراضي الضفة الغربية قطاع غزة

 العدد (%)النسبة  العدد (%)النسبة  العدد (%)النسبة 
  أو العجزاإلعاقةنوع 

 ن يمجموع المعاق 8,938 6.8 6,487 7.3 2,451 5.6

 المعاقينغير مجموع  122,872 93.2 81,830 92.7 41,042 94.4

 بصرية 2,445 27.4 1,801 27.8 644 26.3

 سمعية 870 9.7 666 10.3 204 8.3

 نطقية 141 1.6 111 1.7 30 1.2

 سمعية ونطقية 152 1.7 114 1.8 38 1.6

 حركية 3,319 37.1 2,285 35.2 1,034 42.2

 استخدام األصابع 196 2.2 139 2.1 57 2.3

 عقلية 407 4.6 304 4.7 103 4.2

 عقلية وحركية 104 1.2 61 0.9 43 1.8

 متعددة 800 9.0 597 9.2 203 8.3

 أخرى 504 5.6 409 6.3 95 3.9

 المجموع 131,810 100 88,317 100 43,493 100
 .  بيانات غير منشورة.  2009 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، :تجميع وحسابات الباحث باالعتماد على: المصدر  

 

يعانون من    آالف مسن  9عـن انتـشار األمراض المزمنة بين كبار السن في األراضي الفلسطينية، فإن حوالي               وعـدا   
 وأن أعلى ،1997 بين كبار السن في العام %6.8 نسبة المعاقينإذ بلغت  )15( رقمالجدول  اإلعاقـات كمـا يتضح في       

، %27.4، يليها اإلعاقة البصرية إذ بلغت نسبتها        %37.1نسبة إعاقة بين المعاقين هي اإلعاقة الحركية إذ بلغت نسبتها           
أما من حيث   .  ، ثم اإلعاقات األخرى   %9، واإلعاقة المتعددة وبلغت نسبتها      %9.7ثـم اإلعاقـة السمعية وبلغت نسبتها        

من إجمالي المعاقين في األراضي الفلسطينية في العام        % 73المـنطقة فقـد شـكل المعاقون في الضفة الغربية حوالي            
أن نسبة المعاقين إلى إجمالي كبار السن في الضفة الغربية أعلى من نظيرتها             ) 15(كمـا يتبـين من الجدول       .  1997

 .  في قطاع غزة% 5.6في الضفة الغربية مقابل % 7.3لقطاع غزة، إذ بلغت هذه النسبة 
 

من % 63.3هو المرض إذ أن      1997 في العام     أن السبب الرئيس لإلعاقة لدى كبار السن       )16( رقمويبـين الجـدول     

وتسببت .  للذكور% 57.4، مقابل   %69.8اإلعاقـات سببها مرضي، وترتفع هذه النسبة لدى اإلناث لتصل إلى حوالي             

، %9.8 إذ شكلت    ذلك األسباب األخرى   اإلعاقات، يلي    أسباب% 10.6 معا ما نسبته   حوادث السير والحـوادث المختلفة    

ويالحظ فروقات طفيفة في أسباب اإلعاقات بين كل من الضفة الغربية           .  إلعاقاتمن ا % 8.2 األسباب الخلقية    وشـكلت 

 .1997 في العام وقطاع غزة
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 1997الصعوبة والجنس والمنطقة، / حسب سبب اإلعاقة)  سنة فأكثر60(األفراد ): 16(جدول رقم 
 

 كال الجنسين  ذكور  إناث
 العدد (%)النسبة  العدد %)(النسبة  العدد (%)النسبة 

 عاقة أو العجزسبب اإل

 راضي الفلسطينيةاأل       
 مرضي 5,659 63.3 2,667 57.4 2,992 69.8
 خلقي 732 8.2 425 9.1 307 7.2
 أثناء الوالدة 13 0.1 7 0.2 6 0.1
 حرب 298 3.3 243 5.2 55 1.3
  عملإصابة 301 3.4 270 5.8 31 0.7
 حادث سير 229 2.6 183 3.9 46 1.1
 حادث من نوع آخر 713 8.0 398 8.6 315 7.3

 أخرى 873 9.8 403 8.7 470 11.0
 غير مبين 120 1.3 53 1.1 67 1.6
 المجموع 8,938 100 4,649 100 4,289 100

 الضفة الغربية       
 مرضي 4,034 62.2 1,922 56.4 2,112 68.6
 خلقي 569 8.8 327 9.6 242 7.9
 لوالدةأثناء ا 9 0.1 5 0.1 4 0.1
 حرب 193 3.0 162 4.8 31 1.0
  عملإصابة 232 3.6 210 6.2 22 0.7
 حادث سير 165 2.5 135 4.0 30 1.0
 حادث من نوع آخر 555 8.6 311 9.1 244 7.9

 أخرى 640 9.9 293 8.6 347 11.3
 غير مبين 90 1.4 43 1.3 47 1.5
 المجموع 6,487 100 3,408 100 3,079 100

  غزةقطاع       
 مرضي 1,625 66.3 745 60.0 880 72.7
 خلقي 163 6.7 98 7.9 65 5.4
 أثناء الوالدة 4 0.2 2 0.2 2 0.2
 حرب 105 4.3 81 6.5 24 2.0
  عملإصابة 69 2.8 60 4.8 9 0.7
 حادث سير 64 2.6 48 3.9 16 1.3
 حادث من نوع آخر 158 6.4 87 7.0 71 5.9

 خرىأ 233 9.5 110 8.9 123 10.2
 غير مبين 30 1.2 10 0.8 20 1.7
 المجموع 2,451 100 1,241 100 1,210 100

 .  بيانات غير منشورة.  2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : تجميع وحسابات الباحث باالعتماد على :المصدر
 

سبب عدم توفر بيانات كاملة عن       على مستوى األراضي الفلسطينية ب     2007وحيث أنه ال تتوفر بيانات للتعداد للعام         

وقد اعتمد  .    ، الذي يوفر بعض البيانات حسب المنطقة      2006قطاع غزة فإنه تم االعتماد على مسح صحة األسرة للعام           

، ونظراً الختالف المنهجية في قياس اإلعاقة أو الصعوبة لدى كبار السن،             1997هذا المسح منهجية مختلفة عن العام       

 2007 بالنسبة لألراضي الفلسطينية، أو مع العام        2006 مع العام    1997ة البيانات المتعلقة بالعام     فإنه ال يمكن مقارن   

 .بالنسبة للضفة الغربية
 

السن في األراضي الفلسطينية      كبار  نسبة  فإن)  17(، كما يشير الجدول رقم      2006وبناء على نتائج المسح الصحي للعام       

من إجمالي      14.8  %بلغت  باإلعاقة  المتخصصة  واشنطن  مجموعة  تصنيف  فقو  األقل  على  واحدة  لديهم صعوبة   الذين
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 الذكور  بين  ما  واضحة  فروقات   ألف مسن لديهم صعوبة أو إعاقة واحدة على األقل، وال يوجد           22.6السن، أي أن      كبار

صل إذ بلغت نسبتها    والتوا  الفهم  صعوبة  السن كانت   كبار  بين  شيوعا  وأكثرها  الصعوبات  وقد كان أكثر أنواع   .    واإلناث

من   ، وذلك %14.7البصرية وبلغت نسبتها      الصعوبة  ، تليها %22.9الحركية وبلغت نسبتها      الصعوبة  ، يليها 44.7%

 في  السكان  بين  والبصرية  الحركية  الصعوبات  كانت  بينما.    واحدة على األقل    صعوبة  لديهم  الذين  السن  كبار  مجمل

 .فقط من إجمالي السكان% 0.8و% 1.3 بلغت  قد ككل الفلسطينية األراضي
 

 2006حسب نوع الصعوبة والجنس والمنطقة   الذين يعانون من صعوبات)فأكثر  سنة60(التوزيع النسبي لألفراد ): 5(شكل رقم 

البصرية
%14.7

السمعية
%5.5

الفهم والتواصل
%44.7

الحرآية
الرعاية بالنفس%22.9

%10.4

التعامل مع الناس
%1.8

 
 لفهمبا  المتعلقة  الصعوبات  كانت  حين  ففي  الصعوبة  نوع  حسب  واضحة من حيث الجنس      فروقات  ويتبين وجود 

%         41.5:  التالية  النسب  وفق  المسنين  الذكور  بين  انتشارا  أكثر  البصرية  والصعوبات  الحركة،  ثم  ومن  والتواصل

 بالحركة،  المتعلقة  والتواصل، والصعوبات   الفهم:  اإلناث  بين  انتشاراً  أكثر  التالية  الصعوبات  ، كانت %16.7و%  24.6و

 .  على التوالي% 10.7و% 18.3و% 53سبة بن بالنفس بالرعاية المتعلقة والصعوبات
 

 ).17(أما من حيث المنطقة فإن نسب اإلعاقة متقاربة بين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة كما يتضح في الجدول 
 

 2006والمنطقة  والجنس نوع الصعوبة حسب صعوبات من يعانون الذين )فأكثر  سنة60( لألفراد النسبي التوزيع) 17(جدول رقم 
 

 األراضي الفلسطينية الضفة الغربية اع غزةقط
 كال الجنسين ذكور إناث كال الجنسين ذكور إناث كال الجنسين ذكور إناث

 نوع الصعوبة

 اإلصابة باإلعاقة 14.8 15.4 13.3 15.0 15.4 14.1 14.6 15.5 12.7

 نوع اإلعاقة         
 يةالحرك 22.9 24.6 18.3 22.2 24.3 17.1 23.4 24.9 19.2
 البصرية 14.7 16.7 9.7 16.5 17.6 13.9 13.4 16.1 6.3

 السمعية 5.5 4.7 7.7 7.3 5.5 11.8 4.0 3.9 4.3

 الفهم والتواصل 44.7 41.5 53.0 44.2 42.8 47.5 45.1 40.5 57.5
 الرعاية بالنفس 10.4 10.3 10.7 7.1 6.6 8.3 13.1 13.2 12.7

 التعامل مع الناس 1.8 2.2 0.6 2.7 3.2 1.4 1.0 1.4 0.0
 المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 .فلسطين-رام اهللا.  ، التقرير النهائي2006المسح الفلسطيني لصحة األسرة، .  2008 الفلسطيني، لإلحصاء الجهاز المركزي :المصدر 
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عدد المسنين الذين لديهم على األقل صعوبة       فإن  )  18(وكما يتبين من الجدول        في الضفة الغربية   فيما يتعلق باإلعاقة  أما  
وأن صعوبة النظر هي األكبر بين      .    من إجمالي المسنين  %  37.5 ألف مسن بنسبة     37.4أو إعاقة واحدة قد بلغ حوالي       

، ثم السمع بنسبة    %20.9، يليها صعوبة الحركة بنسبة      %23.3الصعوبات إذ بلغت نسبة المسنين الذين يعانون منها          
15.7  .% 

 

 2007 اإلعاقة،المعاقون حسب نوع   الضفة الغربيةفي) فأكثر  سنة60( نسبة األفراد): 18(دول رقم ج
 

 ذكور إناث كال الجنسين
 العدد (%)النسبة  العدد (%)النسبة  العدد (%)النسبة 

 نوع اإلعاقة أو العجز

 النظر 9,501 22.0 13,709 24.3 23,210 23.3

 السمع 6,793 15.7 8,861 15.7 15,654 15.7

 الحركة 7,289 16.9 13,517 23.9 20,806 20.9

 الفهم واإلدراك 1,422 3.3 2,282 4.0 3,704 3.7

 التواصل 1,464 3.4 2,168 3.8 3,632 3.6

 الصعوبات/ مجموع ذوي اإلعاقات 15,024 34.8 22,356 39.5 37,380 37.5

 ليس لديهم صعوبة/ نغير المعاقي 28,024 64.9 33,941 60.0 61,965 62.1

 غير مبين 134 0.3 233 0.4 367 0.4

  سنة فأكثر60مجموع السكان  43,182 100 56,530 100 99,712 100
 .بيانات غير منشورة.  2009 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : تجميع وحسابات الباحث باالعتماد على:المصدر 
 

) 19(وكما يبين الجدول      2007فإنه بناء على بيانات العام      بة في الضفة الغربية      أو الصعو  أما فيما يتعلق بسبب اإلعاقة    
فقد شكل كبر السن السبب الرئيس لإلعاقات والصعوبات المختلفة التي يعاني منها المسنون، إذ شكل مثالً سببا لحوالي                   

% 60.8، و إلعاقة التواصل %  65.8 وحوالي   العاقة الفهم واالدراك،  %  70.3 وحوالي   من اإلعاقات السمعية،  %  74.2
من اإلعاقة البصرية،   %  36.4 المرض المرتبة الثانية بعد كبر السن إذ كان سبباً لحوالي            شكلفي حين   .    إلعاقة الحركة 

 .من اإلعاقة الحركية% 32.5وحوالي 
 

 الصعوبة / عاقةحسب سبب اإل  الضفة الغربية المعاقونفي) فأكثر  سنة60(فراد التوزيع النسبي لأل) 19(جدول رقم 

 2007، والجنس
 

 النظر السمع الحركة الفهم واإلدراك التواصل
النسبة 

(%) 
 العدد

النسبة 

(%) 
 العدد

النسبة 

(%) 
 العدد

النسبة 

(%) 
 العدد

النسبة 

(%) 
 العدد

 سبب اإلعاقة أو العجز

 خلقي 547 2.4 346 2.2 190 0.9 145 3.9 153 4.2

 ظروف متعلقة بالوالدة 98 0.4 53 0.3 83 0.4 10 0.3 13 0.4

 مرضي 8,448 36.4 3,037 19.4 6,762 32.5 822 22.2 937 25.8

 سوء المعاملة  62 0.3 43 0.3 25 0.1 33 0.9 36 1.0

 كبر السن 13,140 56.6 11,609 74.2 12,651 60.8 2,605 70.3 2,390 65.8

 إصابة عمل 211 0.9 143 0.9 167 0.8 9 0.2 9 0.2

 حادث سير 51 0.2 44 0.3 199 1.0 15 0.4 12 0.3

 حادث من نوع آخر 332 1.4 124 0.8 457 2.2 19 0.5 30 0.8

 إجراءات إسرائيلية 92 0.4 113 0.7 111 0.5 15 0.4 13 0.4

 حرب 7 0.0 13 0.1 18 0.1 25 0.7 35 1.0

 أخرى 183 0.8 90 0.6 86 0.4 0 0.0 0 0.0

 غير مبين 39 0.2 39 0.2 57 0.3 6 0.2 4 0.1

 المجموع 23,210 100 15,654 100 20,806 100 3,704 100 3,632 100
 .بيانات غير منشورة.  2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  : تجميع وحسابات الباحث باالعتماد على:المصدر
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 عن  راضون  السن  بارك  من%  60.3  أن  )20(الجدول    أما فيما يخص رضى المسنين عن أوضاعهم الصحية فيبين         

أما من حيث الجنس فإن       الصحية،  أوضاعهم  عن  راضين  غير  أنهم  منهم%  27.7  أشار  حين  في  الصحية،  أوضاعهم

% 27.1عدم رضى اإلناث المسنات عن أوضاعهن الصحية كان أعلى من عدم الرضى بين الذكور إذ بلغت النسبة                    

 .اإلناثبين % 28.1للذكور مقابل 
 

 2006والجنس،  الصحية أوضاعهم عن الرضى مستوى حسب)  سنة فأكثر60( لألفراد النسبي لتوزيعا) : 20(جدول رقم 
 مستوى الرضى كال الجنسين ذكور إناث

 راضي جداً 8.2 13.0 4.7

 راضي 52.1 50.5 53.3

 ال راضي وال غير راضي 11.9 9.3 13.8

 غير راضي 23.1 22.5 23.5

 غير راضي جداً 4.6 4.6 4.6

 المجموع  100 100 100

 .فلسطين-رام اهللا.  ، التقرير النهائي2006المسح الفلسطيني لصحة األسرة، .  2008 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر

 
  لكبار السن في األراضي الفلسطينيةالسكنيالواقع  5.2

تي يعيش فيها كبار السن ومدى توفر        الخصائص المتعلقة بالمساكن ال    في الملحق اإلحصائي  ) 1( رقـم    يبـين الجـدول   

 فقط، إذ أن بيانات العام      1997عام  الالمتطلـبات األساسية المالئمة لظروفهم، مع مراعاة أن البيانات في الجدول تتعلق ب            

 : تتعلق بالضفة الغربية فقط، ويتضح باالطالع على الجدول ما يلي2007

يعيشون في مساكن   منهم  % 11.5بكة العامة للمياه، وأن     بالشيعيشون في مساكن مرتبطة     مـن المسنين    % 83.4 إن •

 ويبدو  ،مياه في المسكن  مصدر رئيس لل   بها ال يوجد    يعيشون في مساكن  % 5تمديدات خاصة للمياه، في حين أن       بها  

أن توفـر المـصادر الرئيسة للمياه في قطاع غزة أفضل منه في الضفة الغربية، حيث يرتبط بشبكة المياه العامة                    

من المسنين  % 6.4في الضفة الغربية، و   % 79.3ن في قطاع غزة مقابل      والمسنالمساكن التي يقطنها    من  % 91.8

 .  في قطاع غزة% 2.1مصدر مياه في الضفة الغربية مقابل  بها ال يوجديعيشون في مساكن 

 المسنين، إذ أن    وبمقارنـة هذه الخاصية مع األفراد من غير المسنين نجد أن هؤالء لديهم تحسن طفيف مقارنة مع                

من غير المسنين يعيشون    % 3.5من غير المسنين يعيشون في مساكن مرتبطة بالشبكة العامة للمياه، وأن            % 84.3

 .  مياه في المسكنمصدر رئيس لل بهاال يوجد في مساكن 

سبة ، في حين أن ن%94.3يـسكن معظـم كـبار السن في مساكن متصلة بشبكة الكهرباء العامة، إذ بلغت نسبتهم             •

 وتتقارب هذه النسب بين كل من الضفة     ،يعيشون في مساكن ال تتصل بشبكة الكهرباء      % 3.3ضـئيلة مـنهم بلغت      

 .الغربية وقطاع غزة

وبمقارنـة هذه الخاصية مع األفراد من غير المسنين نجد أن هؤالء لديهم تحسن طفيف مقارنة مع المسنين، إذ أن                    

من غير المسنين   % 2.5مرتبطة بالشبكة العامة للكهرباء، وأن      مـن غيـر المـسنين يعيشون في مساكن          % 95.1

 .مياهبها مصدر رئيس للال يوجد يعيشون في مساكن 

من المسنين   %65.5 و  المـسنين يعيـشون في مساكن متصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي،           مـن % 31.5إن   •

نسب بين كل من الضفة الغربية      وهناك تفاوت كبير في هذه ال     .  يعيـشون فـي مساكن مرتبطة بحفرة امتصاصية       

من مسني الضفة الغربية يعيشون في مساكن متصلة بالشبكة العامة للصرف           % 22.8حـيث أن    .  وقطـاع غـزة   
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من مسني الضفة الغربية يعيشون في مساكن مرتبطة بحفرة         % 73.8وأن  .  في قطاع غزة  % 49.1الصحي مقابل   

 .في قطاع غزة% 48.6امتصاصية مقابل 

ه الخاصية مع األفراد من غير المسنين نجد أن هؤالء لديهم تحسن طفيف مقارنة مع المسنين، إذ أن                  وبمقارنـة هذ  

 .للصرف الصحيمن غير المسنين يعيشون في مساكن مرتبطة بالشبكة العامة % 33.6

 منهم يعيشون في مساكن فيها مطبخ     % 12.2من كبار السن في مساكن فيها مطبخ متصل بالمياه، و         % 81.7يسكن   •

وتتفاوت هذه النسب بشكل طفيف بين كل       .  يعيشون في مساكن ال يوجد فيها مطبخ      % 5.9و.  غيـر متصل بالمياه   

 .من الضفة الغربية وقطاع غزة

وبمقارنـة هذه الخاصية مع األفراد من غير المسنين نجد أن هؤالء لديهم تحسن كبير في هذه الخاصية مقارنة مع                    

 غير  من% 10.3، وأن   فيها مطبخ متصل بالمياه   مسنين يعيشون في مساكن     مـن غير ال   % 86.3المـسنين، إذ أن     

يعيشون في مساكن ال يوجد فيها      % 3.1و.   فيها مطبخ غير متصل بالمياه      ال يوجد   يعيـشون في مساكن    المـسنين 

 .مطبخ

 غير  منهم يعيشون في مساكن فيها حمام     % 8.2من كبار السن في مساكن فيها حمام متصل بالمياه، و         % 83يسكن   •

وتتفاوت هذه النسب بشكل كبير     .   متصل بالمياه  يعيشون في مساكن ال يوجد فيها حمام      % 8.6و.  متـصل بالمياه  

من المسنين في الضفة الغربية يعيشون في مساكن فيها حمام          % 79فمثالً  .  بين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة      

 .  في قطاع غزة% 91.2متصل بالمياه مقابل 

 الخاصية مع األفراد من غير المسنين نجد أن هؤالء لديهم تحسن كبير في هذه الخاصية مقارنة مع                  وبمقارنـة هذه  

 غير  من% 7.3، وأن   فيها حمام متصل بالمياه   مـن غيـر المسنين يعيشون في مساكن         % 87.2المـسنين، إذ أن     

 .حماماكن ال يوجد فيها يعيشون في مس% 5.3و.  فيها حمام متصل بالمياهال يوجد  يعيشون في مساكن المسنين

منهم يعيشون في مساكن فيها     % 13.5مـن كبار السن في مساكن فيها مرحاض متصل بالمياه، و          % 82.3يـسكن    •

وتتفاوت هذه النسب بشكل كبير     .  يعيشون في مساكن ال يوجد فيها مرحاض      % 4و.  مرحاض غير متصل بالمياه   

 من المسنين في الضفة الغربية يعيشون في مساكن فيها          %77.9فمثالً  .  بـين كـل من الضفة الغربية وقطاع غزة        

 .  في قطاع غزة% 91.1مرحاض متصل بالمياه مقابل 

وبمقارنـة هذه الخاصية مع األفراد من غير المسنين نجد أن هؤالء لديهم تحسن كبير في هذه الخاصية مقارنة مع                    

 غير من% 10.9، وأن  متصل بالمياه  حاضمرفيها  من غير المسنين يعيشون في مساكن       % 86.4المـسنين، إذ أن     

يعيشون في مساكن ال يوجد فيها      % 2.5و.   متصل بالمياه  مرحاضفيها  ال يوجد    يعيـشون فـي مساكن       المـسنين 

 .مرحاض

من المسنين في مساكن تعتمد على الغاز بشكل رئيس في الطبخ، وهي نفس النسبة تقريباً في كل                 % 94.9يـسكن    •

 .  ةمن الضفة الغربية وقطاع غز

وبمقارنة هذه الخاصية مع األفراد من غير المسنين نجد أن هؤالء لديهم تحسن طفيف في هذه الخاصية مقارنة مع                   

 .تعتمد على الغاز بشكل رئيس في الطبخمن غير المسنين يعيشون في مساكن % 96.7المسنين، إذ أن 

على الغاز في   تعتمد   يعيشون في مساكن   منهم% 15.3من المسنين في مساكن ال يوجد فيها تدفئة، و        % 27.2يعيش   •

 يعيشون في مساكن  منهم  % 12.8على الحطب أو الفحم في التدفئة، و      تعتمد   يعيـشون في مساكن   % 36التدفـئة، و  

فقط من  % 10.6وتتفاوت هذه النسب بشكل كبير بين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ أن               .  على الكاز تعتمد  

في من المسنين   % 41.3و.  في قطاع غزة  % 60.8ال يوجد في مسكنهم تدفئة مقابل       المـسنين في الضفة الغربية      

 .في قطاع غزة% 25.2على الحطب أو الفحم مقابل تعتمد  يعيشون في مساكنالضفة الغربية 
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وبمقارنة هذه الخاصية مع األفراد من غير المسنين نجد أن هؤالء لديهم تحسن طفيف في هذه الخاصية مقارنة مع                   

  غير المسنين  من% 17.4و،  ال يوجد فيها تدفئة   مـن غيـر المسنين يعيشون في مساكن         % 31.6نين، إذ أن    المـس 

على الحطب أو   تعتمد   من المسنين يعيشون في مساكن    % 29.5على الغاز في التدفئة، و    تعتمد   يعيـشون في مساكن   

 .على الكازتعتمد   يعيشون في مساكنمنهم% 11.8الفحم في التدفئة، و

من % 80.2 أسرهم سيارة، و   تتوفر لديهم أو لدى    من المسنين فقط  % 16.1ما يـتعلق بالسلع المعمرة فإن       أمـا فـي    •

أو فقط لديهم   % 1.5 سخان شمسي، و   أو لدى أسرهم  لديهم  % 64.2 ثالجة، و   أو لدى أسرهم   يتوفر لديهم المـسنين   

طباخ  فر لديهم أو لدى أسرهم    يتو% 96و مكتبة،   أو لدى أسرهم  فقط لديهم   % 13.7 تدفئة مركزية، و   لـدى أسرهم  

فقط % 3.3وغسالة،   يتوفر لديهم أو لدى أسرهم    % 67.4و تلفزيون،   أو لدى أسرهم  يتوفر لديهم   % 80.2وغـاز،   

وتتقارب هذه النسب في كل     .   خط هاتف  أو لدى أسرهم  فقط لديهم   % 23.5 كمبيوتر، و  أو لدى أسرهم  يتوفر لديهم   

 .من الضفة الغربية وقطاع غزة

 هذه الخاصية مع األفراد من غير المسنين نجد أن هؤالء لديهم تحسن طفيف في هذه الخاصية مقارنة مع                   وبمقارنة

 أو لدى أسرهم  يتوفر لديهم   % 82.5لدى أسرهم سيارة، و   لديهم أو   يتوفر  من غير المسنين    % 22.2المسنين، إذ أن    

% 13.8 تدفئة مركزية، و   لدى أسرهم أو  فقط لديهم   % 1.3 سخان شمسي، و   أو لدى أسرهم  لديهم  % 64.3ثالجة، و 

أو لدى  يتوفر لديهم   % 87.7وطباخ غاز،    يتوفر لديهم أو لدى أسرهم    % 97.5و مكتبة،   أو لدى أسرهم  فقـط لديهم    

 كمبيوتر، و  أو لدى أسرهم  فقط يتوفر لديهم    % 4وغسالة،   يتوفر لديهم أو لدى أسرهم    % 77.6و تلفزيون،   أسـرهم 

 .هاتف خط أو لدى أسرهمفقط لديهم % 20

يسكنون في مساكن بدون    % 5.2، و %89بنسبة  مملوكة لهم أو ألحد أفراد أسرهم       يسكن معظم المسنين في مساكن       •

 . وتتقارب هذه النسب في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة،يستأجرون شققاً غير مفروشة% 4.8مقابل، و

لديهم تحسن طفيف في هذه الخاصية مقارنة       وبمقارنـة هذه الخاصية مع األفراد من غير المسنين نجد أن المسنين             

% 9.7ومن غير المسنين يعيشون في مساكن مملوكة لهم أو ألحد أفراد أسرهم،       % 81.5مـع غير المسنين، إذ أن       

شققاً غير  من المسنين يعيشون في مساكن مستأجرة أو        % 7.6في مساكن بدون مقابل، و    مـن المـسنين يعيـشون       

 .مفروشة

من المسنين  % 7.7 و ، غرف 4-3ن يتراوح عدد غرفها ما بين       وتـي يسكن فيها المسن     المـساكن ال   مـن % 51إن   •

من المسنين يعيشون في مساكن مكونة من غرفتين،                % 17.1ون غرفة واحدة،    يعيـشون فـي مـساكن مكـونة م        

 من المسنين يعيشون في مساكن مكونة     % 10.1و غرف،   5مـن المسنين يعيشون في مساكن مكونة من         % 13.9و

 .   غرف فما فوق6المسكن من 
 

وبمقارنـة هـذه الخاصـية مع األفراد من غير المسنين نجد أن هؤالء لديهم تحسن طفيف في هذه الخاصية مقارنة مع                      

من غير  % 16.4 و ، غرف 4-3مساكن يتراوح عدد غرفها ما بين       من غير المسنين يعيشون في      % 56المسنين، إذ أن    

 غرف، و  5 مكونة من    مساكنمن غير المسنين يعيشون في      % 13.9 من غرفتين، و    مكونة مساكنالمسنين يعيشون في    

مساكن من غير المسنين يعيشون في      % 9.3من غرفة واحدة، و   مكونة  مساكن  مـن غيـر المسنين يعيشون في        % 4.2

 .   غرف فما فوق6من مكونة 
 

ذ أن نصف المساكن التي يعيشون فيها       يتضح من المؤشرات السابقة أن المسنين يعيشون في أوضاع سكنية متواضعة، إ           

أن ثلث هذه المساكن فقط يرتبط بالشبكة العامة للصرف الصحي، وأن ما يزيد عن ربعهم               كما  تعتبـر مساكن صغيرة،     

يعتمد على الحطب أو الفحم في التدفئة، وال تتوفر كثير من السلع المعمرة             المسنين  ثلث  أكثر من   وأن  .  ليس لديهم تدفئة  



 50

إال أن األمر اإليجابي أن معظمهم يملك البيت الذي يسكنه، وأن معظم المساكن يرتبط بالشبكة العامة                .  نهملـدى كثير م   

وكما اتضح من المقارنة مع غير المسنين فإنهم بشكل عام يعيشون في مساكن وضعها أفضل من                .  للكهـرباء والمـياه   

رفع مستوى العناية بالمسنين من قبل ذويهم إذا كان         المـساكن التي يعيش فيها المسنون، مما يترتب على ذلك ضرورة            

لـديهم قـدرة علـى ذلـك، كمـا أن هذا مؤشر على ضرورة تحرك الجهات ذات العالقة بالمسنين لزيادة العناية بهم                       

 .  ومساعدتهم أو مساعدة ذويهم على توفير سبل الحياة الكريمة لهم
 

 يرون أن  من كبار السن  % 81.1  أن 2006ئج المسح الصحي للعام     أشارت نتا  فقد سكنهم ألماكن السن كبار تقييم وحول

 السن         كبار من% 83.7 واضحة من حيث المنطقة، إذ بلغت هذه النسبة        فروقات مع ومريح، مناسـب  الحالـي  سـكنهم 

في  لسنا كبار من% 70.3 أشارت النتائج إلى أن    كما.  غزة فقط في قطاع  % 75.7 مقابل الضفة الغربية  في المقيمـين 

.  من حيث الجنس   واضحة فروقات مع اإلقامة مكان أو الحي في وأمان بسهولة التحرك يستطيعون األراضي الفلسطينية 

 .اإلناث من أعلى الذكور من السن لكبار الحركة وحرية باألمان الشعور كان إذ
 

الت الفقر بين كبار السن مقارنة      الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى ارتفاع معد      بيانات  تشير  إضـافة إلـى ذلك      

كما لوحظ  .  من الفقراء حينئذ  % 5 بين كبار السن، وشكلوا      2006 في العام    %34.1بالـشباب، إذ بلغـت نـسبة الفقر         

في % 38.4بلغت النسبة    2004ففي العام   فـارق كبير في نسبة الفقر بين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة،              وجـود   

 الفقر بين كبار السن في      نسبةبينما أشارت مصادر أخرى إلى أن        ،فـي قطاع غزة   % 50.1الـضفة الغـربية مقابـل       

 بين الضفة الغربية     كبيرة هوةوأن هناك   ،  2007من مجمل كبار السن في العام       % 49.8 األراضـي الفلسطينية قد بلغت    

النسبة في قطاع غزة    ، في حين بلغت     %39.5وقطـاع غـزة، إذ بلغت نسب الفقراء من كبار السن في الضفة الغربية               

75.3%18. 
  

منهم راضون عن   % 82وقـد انعكـست األحـوال السكنية والمعيشية على رضا المسنين عن حالتهم المعيشية، إذ أن                 

% 66.5عن السكن والبيئة، و  % 74.4ن عن السالمة الشخصية، و    وراض% 81.9أحـوالهم فـي مجـاالت الطعـام، و        

ـ  ن عن الضمان االجتماعي، وتتعلق هذه النسب وفقط راض% 43.5عن الصحة، و  % 64.8ن عن وقت الفراغ، و    وراض

من كبار السن أنهم غير % 27.7 إذ أشار 2006، وقـد تـراجعت حالة الرضا لدى كبار السن في العام      2003بالعـام   

 .19راضين عن أوضاعهم الصحية
 

في الملحق  )  3(في الجدول رقم    أما فيما يتعلق بالتغيرات بين التعدادين وهي تتوفر فقط للضفة الغربية كنا يتضح                

 أن هناك بعض التحسن في الخصائص المتعلقة بالمسكن، مثل ارتفاع نسبة المساكن التي يعيش فيها المسنون                 اإلحصائي

، وكذلك ارتفاع نسبة    2007في العام   %  98.3 إلى   1997في العام   %  94.3المتصلة بالشبكة العامة للكهرباء من       

، وارتفاع نسبة المساكن التي فيها مطبخ       %33.2إلى  %  31.5عامة للصرف الصحي من     المساكن المتصلة بالشبكة ال   

كذلك يالحظ  %.    93.1إلى  %  83، وكذلك توفر حمام متصل بالمياه من         %92.5إلى  %  81.7متصل بالمياه من    

الهاتف من  ، وزيادة نسبة توفر     %92.7إلى  %  80.2زيادة نسبة توفر الثالجة من      :  التحسن في توفر السلع المعمرة    

 %.  53.2إلى % 23.5

                                                 
 .فلسطين-رام اهللا. المؤتمر الوطني للسكان والتنمية. واقع المسنين في المجتمع الفلسطيني أهداف وطموحات. 2009لرحيم، أبو فضالة، عبد ا  18
 . نفس المصدر السابق  19
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  تغير مكان اإلقامة لكبار السن في األراضي الفلسطينية 6.2

، إذ بلغ عدد الذين     1997قد غيروا أماكن إقامتهم في العام       %)  37.3(المسنين  ثلث   أن أكثر من     )21( رقم   يبين الجدول 

بين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ        ألف مسن، وهناك فارق كبير في هذه النسبة            56.9غيروا أماكن إقامتهم    

 ألف  28%  (64.4مقابل  )   ألف مسن  28.9%  (  32.7الذين غيروا أماكن إقامتهم في الضفة الغربية        المسنين  بلغت نسبة   

 .  في قطاع غزة) مسن
 

 2007، 1997  اإلقامةحسب السبب في تغيير مكانفي األراضي الفلسطينية )  سنة فأكثر60( األفراد ):21(رقم جدول 
 

 األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة

1997 2007 1997 1997 

 لعددا النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة

 السبب في تغيير مكان اإلقامة

 العمل 3,612 6.3 2,812 9.7 2,858 6.8 800 2.9

 الدراسة 7 0.0 7 0.0 74 0.2 0 0.0

 الزواج 5,257 9.2 4,351 15.1 6,570 15.7 906 3.2

 المرافقة 10,847 19.1 5,800 20.1 4,563 10.9 5,047 18.0

 تهجير 25,418 44.7 9,764 33.8 10,403 24.9 15,654 55.9

 العودة - - - - 8,802 21.1 - -

 الحفاظ على الهوية - - - - 90 0.2 - -

 إجراءات إسرائيلية - - - - 1,328 3.2 - -

 أخرى 10,566 18.6 5,211 18.0 6,369 15.2 5,355 19.1

 غير مبين 1,185 2.1 947 3.3 710 1.7 238 0.9

 المجموع 56,892 100 28,892 100 41,783 100 28,000 100

 .  بيانات غير منشورة.  2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : تجميع وحسابات الباحث باالعتماد على :المصدر 
 

، مع فارق هائل حسب المنطقة إذ       %44.7لسبب األكبر في تغيير مكان اإلقامة هو التهجير إذ بلغت نسبته             وقد كان ا  

 وهذا يعكس التهجير القصري الناتج      .    في قطاع غزة  %  55.9في الضفة الغربية مقابل     %  33.8بلغت هذه النسبة    

بلغت هذه  و%  19.1 في التهجير بنسبة     نيواحتلت المرافقة السبب الثا   ،  1967،  1948بصورة أساسية عن الحربين     

في %  18بواقع  %  18.6يلي ذلك أسباب أخرى بنسبة      في قطاع غزة،    %  18في الضفة الغربية مقابل     %  20.1النسبة  

في الضفة  %  9.7من أسباب تغير مكان اإلقامة بواقع       %  6.3وقد شكل العمل    .    في قطاع غزة  %  19.1الضفة الغربية و  

في الضفة  %  15.1لتغير مكان اإلقامة بواقع     %  9.2 في حين شكل الزواج نسبة       ،اع غزة في قط %  2.9الغربية مقابل   

 .  في قطاع غزة% 3.2الغربية مقابل 
 

في  في الضفة الغربية     نسبة الذين غيروا مكان إقامتهم    رتفاع   ا )21( رقم   بين الجدول أما بالنسبة للتغير بين التعدادين في     

        % 32.7الذين غيروا أماكن إقامتهم في الضفة الغربية         المسنين  بلغت نسبة     إذ،  1997 مقارنة بالعام    2007العام  

 .  2007في العام ) ألف مسن 41.8% (41.9هذه النسبة إلى رتفعت   وا،1997 في العام ) ألف مسن28.9(
 

فباستثناء التهجير  :  1997 بالمقارنة مع العام     2007 في العام     في الضفة الغربية   كذلك تختلف أسباب تغير مكان اإلقامة     

في العام  %  24.9 إلى   1997في العام   %  33.8 من   نسبتهمع انخفاض   الذي بقي السبب األكبر في تغير مكان اإلقامة         

، وأهم  1997 في العام    مفصلة في استمارة التعداد    لم تكن    2007بالمقابل فقد ظهرت أسباب أخرى في العام        .    2007

، إضافة إلى سبب اإلجراءات      %21.1إذ بلغ   لسبب الثاني من حيث األهمية       والذي شكال هذه األسباب هو العودة      

أما تغير مكان اإلقامة بسبب المرافقة فقد انخفضت        .    للمسنين الذين غيروا مكان إقامتهم    %  3.2اإلسرائيلية والتي شكلت    
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في العام  %  9.7   نسبة تغير مكان اإلقامة بسبب العمل من        انخفض، كما   %10.9 إلى   1997في العام   %  20.1من  

بشكل ضئيل ما بين التعدادين      في حين ارتفعت نسبة الزواج في تغير مكان اإلقامة           ،2007في العام   %  6.8 إلى   1997

 ).  6(كما يوضح الشكل رقم 
 

 2007، 1997 حسب السبب في تغيير مكان اإلقامة ضفة الغربيةفي ال)  سنة فأكثر60(األفراد ): 6(شكل رقم 
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 الفصل الثالث
 

 الخصائص االقتصادية للمسنين
 

حد المراحل الطبيعية الهامة التي يمر بها اإلنسان من خالل تطوره الطبيعي من الناحية               أتعتبر مرحلة الشيخوخة من     

 ،يرة منها ما هو مرضي    البدنية والنفسية والصحية، وهناك من يعتبر الشيخوخة مرحلة ظهرت نتيجة لتراكم ظواهر كث            

.  ومنها ما هو بسبب نقص التغذية والتقلبات الجوية والحالة النفسية والعصبية تصاحبها حالة نسيان وعدم تركيز                   

والشيخوخة من المنظور الطبي هي ضعف في السمع والبصر يصاحبها عدة أمراض كارتفاع ضغط الدم والسكري                  

ويتفق كثيرون على أن الشيخوخة مرحلة العمر التي تبدأ فيها          .    اض النفسية واألزمة القلبية وأوجاع المفاصل أو األمر     

 .الوظائف الجسدية والعقلية في التدهور بصورة أكثر وضوحاً مما كانت عليه في الفترات السابقة من العمر
 

وقت أطول للراحة    فإن قوانين العمل المختلفة تحيل الشخص إلى التقاعد، ألنه في الغالب يحتاج المسن إلى                  ،من هنا 

.  وقلة الجهد، والعناية الشخصية، ولذلك ينتظر من المسن أن يتوقف عن العمل، أو أن يقوم بأعمال ال تتطلب جهداً بدنياً                   

ن يتمتعون بصحة جيدة ولديهم الطاقة الكافية لالستمرار في العمل، ولكن الظروف              يمسنعدم وجود      ذلك ال يعني و

 .    إلى االستمرار في العمل رغم التعب الذي قد يسببه لهيننالمسقسم من المعيشية قد تضطر 
 

ولـذلك فقـد خصص هذا الفصل ليلقي الضوء على الخصائص االقتصادية للمسنين، من حيث عالقتهم بالقوى العاملة،                  

ء منهم خارج   واألنـشطة االقتصادية التي يعملون فيها، والمهن التي يعملون فيها، والحالة العملية لهم، وأسباب بقاء جز               

مة األعمال التي يقوم بها المسنون مع       ء وذلك بهدف التعرف على مدى مال      ،القـوى العاملـة، وغيرها من الخصائص      

 .  أعمارهم وخصوصيتهم
 

   عالقة المسنين بالقوى العاملة1.3

 من%  22.9  وأن  اقتصادياً،  نشيطين  يكونوا  لم  1997  العام  في  المسنين  إجمالي  من%  75.5  أن)  22  (الجدول  يبين

 النشيطين  نسبة  في  تفاوت  ، وهناك )متعطلون  منهم%  8و  يشتغلون،%  14.9  (اقتصادياً  نشيطين  يعتبرون  المسنين

% 19.6  مقابل  ،%26.8  بلغت  إذ  الغربية  الضفة  في  اقتصادياً  النشيطين  نسبة  ارتفاع  يتضح  إذ  المنطقة،  حسب  اقتصادياً

 1997  العام  في  الفلسطينية  العاملة  القوى  إجمالي  من%  5.23  قتصادياًا  النشيطين  المسنين  نسبة   وبلغت .  غزة  قطاع  في

 .2003 العام في بريطانيا في% 6و إسرائيل، في% 9.8 مع مقارنة 2004 العام في% 9.6و
 

فكما أشارت نتائج المسح    .    ويضطر كثير من المسنين إلى استمرار انخراطهم في العمل لتوفير الدخل الالزم إلعالتهم             

منهم   %  10و  الذكور،  أبنائهم  من كبار السن في األراضي الفلسطينية مصدر دخلهم من        %  63 فإن   2006لعام  الصحي ل 

.  الحالي  العمل  منمصدر دخلهم    %    7.2و  العائلية،  أو  الخاصة  أمالكهم  من  %  15و  مصدر دخلهم الراتب التقاعدي،   

 الذين  السن  كبار  نسبة  يتجاوز  لم  إذ  ومة لكبار السن،  المادي الذي تقدمه الحك     الدعم  تدن في   وبينت نتائج المسح أن هناك    

 في  السن  كبار  إجمالي  من%  3.7  الضمان االجتماعي   ومن،   %7.4  الحكومية  الجهات  من  مالية  مساعدات  يتلقون

 .  الفلسطينية األراضي
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 1997، والمنطقةس ل والجنحسب العالقة بقوة العم)  سنة فأكثر60( الفلسطينيين  لألفرادالتوزيع النسبي : )22( رقم جدول
 

 األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة

 ذكور إناث كال الجنسين ذكور إناث كال الجنسين ذكور إناث كال الجنسين
 نوع العالقة بقوة العمل

 مشتغل 30.3 2.5 14.9 34.3 3.3 17.2 22.2 0.8 10.2

  له العملمتعطل سبق 16.3 0.9 7.8 16.1 1.2 7.9 16.7 0.4 7.5

 متعطل لم يسبق له العمل 0.5 0.0 0.2 0.3 0.0 0.2 0.8 0.0 0.4

 متفرغة ألعمال المنزل 0.0 55.7 30.8 0.0 56.0 30.9 0.0 55.0 30.8

 عاجز عن العمل 37.9 29.8 33.4 34.2 29.1 31.4 45.6 31.1 37.5

 لال يعمل وال يبحث عن عم 13.1 4.7 8.4 13.5 4.8 8.7 12.2 4.5 7.9

 أخرى 1.2 4.2 2.9 0.9 3.2 2.2 1.8 6.2 4.2

 غير مبين 0.7 2.3 1.6 0.7 2.4 1.6 0.7 2.1 1.5

 المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100
النتائج :1997-شآت  التعداد العام للسكان والمساكن والمن    .    1999الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،       : تجميع وحسابات الباحث باالعتماد على     :المصدر

التعداد العام للسكان والمساكن    .    1999الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     .    فلسطين-اهللارام  ).    الجزء األول ( قطاع غزة    -تقرير السكان .    النهائية

.  2009جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     ال.      فلسطين-اهللارام  ).    الجزء األول ( الضفة الغربية    -تقرير السكان .    النتائج النهائية :1997-والمنشآت  

 .فلسطين -رام اهللا   .  الضفة الغربية- تقرير السكان -النتائج النهائية للتعداد
 

 فإن الفارق هائل من حيث انخراط المسنين في النشاط االقتصادي، إذ بلغت نسبة الذكور غير                  ،أما من حيث الجنس   

نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة مقارنة       تدني  إلناث، ويعود ذلك إلى     ل%  94.4مقابل  %  52.2النشيطين اقتصادياً   

       في الضفة الغربية  %  16.5بواقع  في األراضي الفلسطينية    %  15.4مع الرجال، حيث تصل نسبة مشاركة النساء إلى          

    ي الضفة الغربية   ف%  68.5 نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة، بواقع          %66.9  في قطاع غزة، مقابل   %  13.5و

 .إضافة إلى أن مسألة إعالة األسرة هي من صالحيات الرجل غالباً.  في قطاع غزة% 63.8و
 

 2007، 1997 العالقة بقوة العمل في العامينحسب ضفة الغربية في ال)  سنة فأكثر60(األفراد ): 7(شكل رقم 
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 ارتفاع نسبة غير    )23(رقم  يتضح من الجدول    ة المسنين بالقوى العاملة بين التعدادين، فإنه        أمـا بالنسبة للتغير في عالق     

أي أن نسبة كبار    ،  2007في العام   % 88.3 إلى   1997في العام   % 74.7 النـشيطين اقتـصادياً في الضفة الغربية من       

 إلى      1997في العام   % 25.3 الـسن المنخـرطين فـي القـوى العاملة في الضفة الغربية قد انخفضت بشكل كبير من                

، 2007في العام   % 10.6 إلى   1997 في العام    %17.2من   نسبة المشتغلين    انخفضتقد  ف.  2007فـي العام    % 11.7

ويعود انخفاض نسبة النشيطين    .  فقط% 0.8إلى  % 7.9 من   نـسبة المتعطلـين الذين سبق لهم العمل       كمـا انخفـضت     

 .   قتصادي بشكل عام بين التعدادين، وتفشي البطالةاقتصادياً إلى التراجع في النشاط اال
 

هائل من حيث انخراط المسنين في النشاط االقتصادي، إذ بلغت نسبة           الالفارق   فقد استمر وجود     أمـا مـن حيث الجنس     

% 95.5للذكور و % 49.6، مقارنة بنسبة    2007لإلناث في العام    % 98.1مقابل  % 76الذكور غير النشيطين اقتصادياً     

 .  ويعود ذلك إلى تدني نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة كما سبق ذكره.  1997ناث في العام لإل
 

 2007،  العالقة بقوة العمل والجنسالغربية حسب في الضفة ) سنة فأكثر60(  لألفرادالتوزيع النسبي ): 23(جدول رقم 
 

 ذكور إناث كال الجنسين

 العدد (%)النسبة  العدد (%)النسبة  ددالع (%)النسبة 
 العالقة بقوة العمل

 مشتغل 9,586 22.2 1,007 1.8 10,593 10.6

 متعطل سبق له العمل 761 1.8 36 0.1 797 0.8

 متعطل لم يسبق له العمل 256 0.6 26 0.0 282 0.3

 التفرغ للدراسة التدريب 13 0.0 107 0.2 120 0.1

 عمال المنزلالتفرغ أل 69 0.2 20,387 36.1 20,456 20.5

 كبر السن/ العجز 26,159 60.6 32,954 58.3 59,113 59.3

 متقاعد/ وجود إيراد  5,920 13.7 1,610 2.8 7,530 7.6

 أخرى 330 0.8 340 0.6 670 0.7

 غير مبين 88 0.2 63 0.1 151 0.2

 المجموع 43,182 100 56,530 100 99,712 100
.  الضفة الغربية - تقرير السكان    -النتائج النهائية للتعداد  .    2009 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      :تماد على  تجميع وحسابات الباحث باالع    :المصدر

 .فلسطين-رام اهللا
 

 1997 الحالة العمليةحسب األراضي الفلسطينية في النشيطين اقتصادياً )  سنة فأكثر60(ألفراد التوزيع النسبي ل): 8(شكل رقم 

صاحب عمل
%11.4
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%42.7

يعمل بأجر
%39.3

يعمل لدى األسرة دون أجر
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%0.3
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      كان 1997ه في العام     أن )8(رقم    شكلأما من حيث توزيع المسنين النشيطين اقتصادياً من الناحية العملية فيبين ال             

هم %  11.4مستخدمين بأجر، و  منهم  %  39.3يعملون لحسابهم، و  من كبار السن في األراضي الفلسطينية        %  42.7

 .  ن أجريعملون لدى األسرة بدو% 3.2أصحاب عمل، و
 

 على اضطرار كثير من المسنين للعمل حتى لو كان يعمل مستخدماً بأجر،               المسنين حسب الحالة العملية    زيعتوويدلل  

ويختلف توزيع المسنين حسب الحالة العملية      .    %39.3ذ بلغت نسبتهم    إويؤشر على ذلك ارتفاع نسبة المستخدمين بأجر        

من %  65.3، و فقط من إجمالي العاملين   %  20.7فلسطينية، إذ يعمل لحسابه     عن توزيع إجمالي العاملين في األراضي ال      

 .20عضو أسرة غير مدفوع األجر% 9.8فقط منهم صاحب عمل، و% 4.2و، مستخدمين بأجرإجمالي العاملين 
 

حالة العملية الذين سبق لهم العمل حسب ال  المشتغلون والمتعطلون) سنة فأكثر60(  لألفرادالتوزيع النسبي ): 24(جدول رقم 

 1997، والجنس والمنطقة
 

 األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة
 ذكور إناث كال الجنسين ذكور إناث كال الجنسين ذكور إناث كال الجنسين

 الحالة العملية الرئيسية

 صاحب عمل 11.7 7.4 11.4 12.2 7.3 11.7 10.4 8.1 10.3

 يعمل لحسابه 43.1 38.6 42.7 47.0 38.5 46.2 32.5 39.7 32.7

 يعمل بأجر 39.9 33.6 39.3 34.3 32.1 34.1 54.7 46.3 54.4

 يعمل لدى األسرة دون أجر 2.0 17.2 3.2 2.6 18.9 4.3 0.2 3.3 0.3

 أخرى 0.2 1.4 0.3 0.3 1.5 0.4 0.2 0.4 0.2

 غير مبين 3.1 1.8 3.0 3.5 1.7 3.4 2.0 2.2 2.1

 المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 النتائج:1997-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      .    1999الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     :   تجميع وحسابات الباحث باالعتماد على     :المصدر

التعداد العام للسكان والمساكن    .    1999يني،  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسط   .    فلسطين-اهللارام  ).    الجزء األول ( قطاع غزة    -تقرير السكان .    النهائية

 .   فلسطين-اهللارام ).  الجزء األول( الضفة الغربية -تقرير السكان.  النتائج النهائية:1997-والمنشآت 
 

أن هناك فرق   )  24(أما توزيع المسنين النشيطين اقتصادياً من حيث الحالة العملية والجنس، فإنه يالحظ من الجدول                 

أما باقي  .    لدى اإلناث %  17.2فقط لدى الذكور مقابل     %  2إذ بلغت   .    بة العاملين لدى األسرة بدون أجر     هائل في نس  

صاحب %  11.7إذ بلغت نسبة الذكور     .    نسب التوزيع حسب الحالة العملية فإن نسبة الذكور فيها ترتفع مقارنة باإلناث           

وبلغت نسبة الذكور   .    لإلناث%  38.6ابه مقابل   يعمل لحس %  43.1وبلغت نسبة الذكور    .    لإلناث%  7.4عمل مقابل   

 .  لإلناث% 33.6ممن يعملون باجر مقابل % 39.9
 

أن هناك تقارب   )  24(أما توزيع المسنين النشيطين اقتصادياً من حيث الحالة العملية والمنطقة، فإنه يالحظ من الجدول               

.  في قطاع غزة  %  10.3 في الضفة الغربية مقابل      %11.7إذ بلغت النسبة    .    في نسبة أصحاب العمل في كال المنطقتين      

إذ بلغت نسبتهم   .    في حين يالحظ ارتفاع كبير في نسبة الذين يعملون لحسابهم في الضفة الغربية مقارنة مع قطاع غزة                

كما يالحظ انخفاض كبير في نسبة العاملين لدى األسرة          .    في قطاع غزة  %  32.7في الضفة الغربية مقابل     %  46.2

في %  54.4في الضفة الغربية مقابل     %  34.1إذ بلغت نسبتهم    .    جر في الضفة الغربية مقارنة مع قطاع غزة       بدون أ 

 .  قطاع غزة
 

                                                 
 . فلسطين– رام اهللا .2008: التقرير السنوي: مسح القوى العاملة الفلسطينية  .2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   20
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أمـا فيما يتعلق بالتغير بين التعدادين في توزيع المسنين النشطين اقتصادياً حسب الحالة العملية في الضفة الغربية فإنه                   

ـ      إذ : وث تغير كبير في توزيع العاملين من كبار السن من الناحية العملية            حد )25(و) 24(ين رقم   يالحـظ مـن الجدول

، في حين انخفضت نسبة من      2007في العام   % 25.5 إلى   1997في العام   % 11.7ارتفعـت نـسبة صاحب عمل من        

 نسبة المستخدمين كما يالحظ تغير ضئيل في      ،  2007في العام   % 35.7 إلى   1997في العام   % 46.2يعمل لحسابه من    

.  2007في العام   % 2.5 إلى   1997في العام   % 4.3كمـا انخفضت نسبة العاملين لدى األسرة بدون أجر من           .  بأجـر 

% 21.6صاحب عمل، و  % 4.5وتبقى هذه النسب مختلفة كثيراً مقارنة بتوزيع إجمالي العاملين في الضفة الغربية وهو              

 .  مدفوع األجرعضو أسرة غير % 10.2مستخدم بأجر، و% 63.7يعمل لحسابه، و
 

 والمتعطلون الذين سبق لهم العمل   في الضفة الغربية المشتغلون) سنة فأكثر60(  لألفرادالتوزيع النسبي ): 25(جدول 

 2007والجنس، حسب الحالة العملية 
 

 ذكور إناث كال الجنسين

 العدد (%)النسبة  العدد (%)النسبة  العدد (%)النسبة 
 الحالة العملية الرئيسية

 صاحب عمل 2,767 26.7 139 13.3 2,906 25.5

 يعمل لحسابه 3,725 36.0 339 32.5 4,064 35.7

 يعمل باجر منتظم 2,264 21.9 288 27.6 2,552 22.4

 يعمل باجر غير منتظم 1,142 11.0 119 11.4 1,261 11.1

 يعمل لدى األسرة بدون أجر 153 1.5 137 13.1 290 2.5

 غير مبين 296 2.9 21 2.0 317 2.8

 المجموع 10,347 100 1,043 100 11,390 100
.  الضفة الغربية- تقرير السكان -النتائج النهائية للتعداد.  2009 لإلحصاء الفلسطيني، المركزي الجهاز :تجميع وحسابات الباحث باالعتماد على :المصدر

 .فلسطين-رام اهللا
 

 النسبة األكبر   تن كا 1997أنه في العام    )  26(  رقمل  الجدويبين  ن كبار السن ف   أما فيما يتعلق بالمهنة الرئيسة للعاملين م      

منهم يعملون في   %  20.6، يلي ذلك    %32.1من المسنين العاملين هم عمال مهرة في الزراعة وصيد األسماك بنسبة             

فض نسبة المسنين    في حين تنخ   ،يعملون في الخدمات وباعة في المحالت التجارية واألسواق       %  19.4و  ،المهن األولية 

% 2.2فقط هم مشرعون وموظفون في اإلدارة العليا، و       %  3.7أقل فمثالً   عضلياً  تطلب جهداً   تالعاملين في المهن التي     

ويتضح من خالل التوزيع المهني للعاملين من كبار السن تركزهم في قطاع الزراعة               .    كتبة%  1.9متخصصون، و 

فقط من إجمالي العاملين يعملون في الزراعة، كما أن         %  11.1العاملين إذ أن    وذلك بالمقارنة بالتوزيع المهني إلجمالي      

 في حين بلغت نسبة     2008في العام   %  15.9نسبة كبار السن في المهن األولية أعلى منها إلجمالي العاملين إذ بلغت              

 .  ار السنفقط لكب% 4 مقابل حوالي 21إلجمالي العاملين% 23.4العاملين الفنيين والمتخصصين والكتبة 
 

يتركزون في أعمال ال تتناسب مع أعمارهم وقوتهم الجسمية، إذ          يتركزون  يتضح من العرض السابق أن معظم المسنين        

 في الزراعة والمهن األولية أو باعة في األسواق، وتنخفض نسبة العاملين في المهن التي ال تتطلب جهداً                    في العمل 

 تركز العاملين من المسنين في هذه المهن مع مؤهالتهم العلمية التي سبق               وقد ينسجم   ،عضلياً مثل الفنيون والكتبة   

 .ذكرها
 

                                                 
 . المصدر السابق نفس  21
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ففي   ، بشكل كبير بين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة           حسب المهن الرئيسة   وتتفاوت نسب العاملين من كبار السن     

قطاع غزة، وبلغت نسبة    في  %  16.1مقابل  %  37.3 بلغت نسبة العاملين في الزراعة في الضفة الغربية           1997العام  

 وقد بلغت نسبة    ،في قطاع غزة  %  25.6في الضفة الغربية مقابل     %  17.3العاملين في الخدمات والباعة في األسواق       

 .  في قطاع غزة% 27.6في الضفة الغربية مقابل % 18.2العاملين في المهن األولية 
 

 )26(رقم يتبين من الجدول شيطين اقتصادياً حسب المهنة ف   أمـا فـيما يتعلق بالتغير بين التعدادين في توزيع المسنين الن           

في العام  % 19.5 إلى   1997في العام   % 37.7التراجع الكبير في نسبة المسنين المهرة في الزراعة وصيد األسماك من            

     ، بالمقابـل ارتفعـت بـشكل كبيـر نسبة العاملين منهم في الخدمات وباعة في المحالت التجارية واألسواق من                   2007

في % 18.2، كما تراجعت نسبة العاملين في المهن األولية من          2007في العام   % 28 إلى   1997فـي العـام     % 17.3

كما تحسنت قليالً نسبة العاملين من المسنين المشرعون وموظفون في          .  2007فـي العام    % 13.7 إلـى    1997العـام   

 ، والكتبة %)6.5إلى  % 1.9ارتفعت النسبة من     (صصون، والمتخ %)5.6إلى  % 3.4ارتفعت النسبة من     (اإلدارة العليا 

 .  %)3.9إلى % 3.1ارتفعت النسبة من (
 

   والمنطقةحسب المهنة الرئيسيةفي األراضي الفلسطينية  ) سنة فأكثر60(ألفراد  التوزيع النسبي ل: )26( رقم جدول

 2007، 1997في العامين 
 

 األراضي الفلسطينية الضفة الغربية  قطاع غزة

1997 2007 1997 1997 
 المهنة الرئيسية

 المشرعون وموظفو اإلدارة العليا 3.7 3.4 5.6 4.7

 المتخصصون 2.2 1.9 6.5 3.1

 الفنيون والمختصون المساعدون 3.5 3.1 3.9 4.8

 الكتبة 1.9 1.6 1.6 2.8

 واقالعاملون في الخدمات والباعة في المحالت التجارية واألس 19.4 17.3 28.0 25.6

 العمال المهرة في الزراعة وصيد األسماك 32.1 37.7 19.5 16.1

 العاملون في الحرف وما إليها من المهن 10.0 10.3 14.8 8.9

 مشغلو اآلالت ومجمعوها 4.4 4.2 4.3 5.2

 المهن األولية 20.6 18.2 13.7 27.6

 غير مبين  2.2 2.5 2.0 1.4

 المجموع 100 100 100 100
1997-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      .  1999 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      :تجمـيع وحـسابات الباحث باالعتماد على        :المـصدر 

كان التعداد العام للس  .  1999الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     .  فلسطين-اهللارام  ).  الجزء األول ( قطاع غزة    -تقرير السكان .  النـتائج النهائـية   :

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،    .   فلسطين-اهللارام  ).  الجزء األول ( الضفة الغربية    -تقرير السكان .  النتائج النهائية :1997-والمساكن والمنشآت   

 .فلسطين-رام اهللا.  الضفة الغربية- تقرير السكان -النتائج النهائية للتعداد.  2009
 

مهني للعاملين من المسنين إال أن نسبة العاملين منهم في الزراعة تبقى أعلى من نسبة               ورغم هذه التغيرات في التوزيع ال     

، كما أن نسبة عمال الخدمات والباعة في األسواق أعلى          %14.2العاملـين في الزراعة من إجمالي العاملين التي بلغت          

والكتبة والمساعدون منخفضة جداً ، وما زالت نسبة الفنيين %18.6بكثيـر مـن نظيـرتها إلجمالـي العاملين إذ بلغت            

 .200722في العام % 24.5للعاملين من المسنين مقارنة بإجمالي العامين التي بلغت 
 

                                                 
 . فلسطين– رام اهللا .2008: التقرير السنوي: مسح القوى العاملة الفلسطينية  .2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   22
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 1997أنه في العام    )  27(  رقميبين الجدول   أما فيما يتعلق بتوزيع العاملين من كبار السن حسب النشاط االقتصادي ف            

منهم في اإلنشاءات،   %  9.1، وعمل   %38.3 الزراعة إذ بلغت نسبتهم       النسبة األكبر من المسنين يعملون في قطاع       تنكا

منهم في  %  7.7في تجارة الجملة والتجزئة، وعمل      %  18.9إذ عمل   (في الصناعة، وعمل الباقون في الخدمات       %  7.5و

اقي وتوزع باقي العاملين بنسب ضئيلة على ب        .  في التعليم %  4.6اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي، و      

 ).القطاعات الخدمية األخرى
 

والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب   المشتغلون) سنة فأكثر60( الفلسطينيين  لألفرادالتوزيع النسبي : )27( رقم جدول

 1997، النشاط االقتصادي والجنس والمنطقة
 

  الفلسطينيةاألراضي الضفة الغربية قطاع غزة
كال 

 الجنسين
 ذكور اثإن

كال 

 الجنسين
 ذكور إناث

كال 

 الجنسين
 ذكور إناث

 النشاط االقتصادي

 الزراعة والصيد الحراجة 36.2 60.8 38.3 40.2 65.1 42.7 25.4 26.1 25.5

 صيد األسماك 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.2

 التعدين واستغالل المحاجر 0.3 0.1 0.3 0.4 0.1 0.4 0.1 0.0 0.1

 الصناعات التحويلية 7.5 7.6 7.5 8.0 7.4 7.9 6.3 8.8 6.4

 إمدادات الكهرباء والغاز وإمدادات المياه 0.2 0.0 0.2 0.3 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1

 اإلنشاءات 9.9 0.0 9.1 9.9 0.0 8.9 10.0 0.0 9.7

 تجارة الجملة والتجزئة 19.7 9.6 18.9 18.9 7.3 17.7 21.9 28.7 22.1

 الفنادق والمطاعم 1.1 0.4 1.0 1.2 0.4 1.1 0.8 0.4 0.8

 النقل والتخزين واالتصاالت 3.7 0.2 3.4 3.3 0.2 3.0 4.6 0.0 4.4

 الوساطة المالية 0.4 0.1 0.3 0.4 0.1 0.3 0.3 0.0 0.3
األنشطة العقارية وااليجارية وأنشطة  1.0 0.4 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0

 المشاريع التجارية
اإلدارة العامة والدفاع والضمان  8.3 1.3 7.7 6.3 1.1 5.8 13.6 2.6 13.2

 االجتماعي اإلجباري

 التعليم 4.1 10.0 4.6 3.4 8.8 4.0 6.1 19.9 6.6

 الصحة والعمل االجتماعي 1.5 5.5 1.8 1.2 5.2 1.6 2.2 8.5 2.4
أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية  2.3 1.3 2.2 2.1 1.2 2.0 3.0 1.8 2.9

 والشخصية األخرى
األسر الخاصة التي تعين أفراد ألداء  0.0 1.1 0.1 0.0 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0

 األعمال المنزلية

 المنظمات والهيئات غير اإلقليمية 0.7 0.6 0.7 0.4 0.5 0.4 1.5 1.5 1.5

 غير مبين 2.6 1.2 2.4 2.9 1.1 2.7 1.6 1.8 1.6

 المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1997-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت .  1999 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، :تجمـيع وحـسابات الباحث باالعتماد على    :المـصدر 

لسكان التعداد العام ل  .  1999الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     .  فلسطين-اهللارام  ).  الجزء األول ( قطاع غزة    -تقرير السكان .  النـتائج النهائـية   :

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،    .   فلسطين-اهللارام  ).  الجزء األول ( الضفة الغربية    -تقرير السكان .  النتائج النهائية :1997-والمساكن والمنشآت   

 .فلسطين-رام اهللا.  الضفة الغربية- تقرير السكان -النتائج النهائية للتعداد.  2009
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زيع المسنين حسب النشاط االقتصادي بالمقارنة مع إجمالي العاملين، إذ يعمل فقط            أيـضاً هـناك اخـتالف كبير بين تو        

في الصناعة، ويتوزع الباقون على أنشطة الخدمات       % 12.1في اإلنشاءات، و  % 10.9مـنهم فـي الزراعة، و     % 13.4

 .  200823المختلفة في العام 
 

اط االقتصادي من حيث الجنس، إذ يالحظ تركز اإلناث         كما يالحظ فروقات هائلة في توزيع المسنين العاملين حسب النش         

كما يالحظ انخفاض نسبة    .      للذكور%  36.2مقابل  %  60.8إذ بلغت نسبة العامالت في الزراعة       .    في قطاع الزراعة  

كما ترتفع نسبة اإلناث في التعليم إذ بلغت        .    للذكور%  19.7مقابل  %  9.6العامالت في تجارة الجملة إذ بلغت نسبتهن        

ويتناسب توزيع اإلناث   .      للذكور%  9.9مقابل  %  0أما نسبة اإلناث في اإلنشاءات فبلغت       .    للذكور%  4.1مقابل  %  10

حسب النشاط االقتصادي مع مؤهالتهن العلمية وحالتهن الجسمية كما يالحظ من تركزهن في الزراعة وارتفاع نسبة                  

 .  العامالت في التعليم وانخفاضها في اإلنشاءات
 

ففي .     بين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة        حسب النشاط االقتصادي   نسب العاملين من كبار السن    في  تفاوت  ك  هناو

في قطاع غزة، وبلغت    %  25.5مقابل  %  42.7الزراعة في الضفة الغربية     قطاع   بلغت نسبة العاملين في      1997العام  

 في حين هناك    .    في قطاع غزة  %  22.1بية مقابل    في الضفة الغر   %17.7تجارة الجملة والتجزئة    نسبة العاملين في    

% 5.8 في الضفة الغربية إذ بلغت       اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري     انخفاض في نسبة العاملين في      

  .  في قطاع غزة% 13.2مقابل 
 

النشاط االقتصادي في الضفة الغربية     أمـا فيما يتعلق بالتغير بين التعدادين في توزيع المسنين النشيطين اقتصادياً حسب              

ـ   ف إذ :  حـدوث تغير كبير لتوزيع العاملين من كبار السن حسب النشاط االقتصادي )28(و) 27(رقـم    ينيتبـين الجدول

، في  2007في العام   % 22.8 إلى   1997في العام   % 42.7انخفضت نسبة المسنين الذين يعملون في قطاع الزراعة من          

، كما  2007في العام   % 11.8 إلى   1997في العام   % 8.5ين من المسنين في الصناعة من       حـين ارتفعـت نسبة العامل     

ـ  أما بالنسبة للعاملين في قطاع الخدمات      %.  9.5إلى  % 8.9ت بـشكل طفـيف نسبة العاملين في اإلنشاءات من           ارتفع

    إلى 1997في العام   % 17.7 من   تهم تجارة الجملة والتجزئة حيث ارتفعت نسب       في فـيالحظ الـزيادة الكبيـرة للعاملين      

 .  2007في العام % 30.7
 

بالمقارنة مع إجمالي العاملين، إذ يعمل فقط        أيـضاً هـناك اخـتالف كبير بين توزيع المسنين حسب النشاط االقتصادي            

في قطاع الصناعة، ويتوزع الباقون على      % 14.9في قطاع اإلنشاءات، و   % 14.5مـنهم في قطاع الزراعة، و     % 14.3

 200824لخدمات المختلفة في العام أنشطة ا
 

                                                 
 . نفس المصدر السابق 23
 . نفس المصدر السابق  24
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 في الضفة الغربية المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل )  سنة فأكثر60( التوزيع النسبي لألفراد : )28( رقم جدول

 2007حسب النشاط االقتصادي والجنس، 
 

 النشاط االقتصادي ذكور ناثإ كال الجنسين

 جةالزراعة والصيد والحر 22.1 30.1 22.8

 صيد األسماك 0.0 0.0 0.0

 التعدين واستغالل المحاجر 0.3 0.0 0.2

 الصناعات التحويلية 11.1 14.1 11.3

 إمدادات الكهرباء والغاز وإمدادات المياه 0.4 0.0 0.3

 اإلنشاءات 10.4 0.0 9.5

 تجارة الجملة والتجزئة 31.0 27.3 30.7

 الفنادق والمطاعم 1.7 0.6 1.6

 النقل والتخزين والمواصالت 4.1 0.1 3.7

 الوساطة المالية 0.8 0.3 0.8

 األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة المشاريع التجارية 2.9 1.5 2.8

 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري 4.1 1.8 3.9

 التعليم 3.9 10.2 4.5

 الصحة والعمل االجتماعي 2.0 6.0 2.4

 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرى 2.5 5.1 2.8

 األسر الخاصة التي تعين أفراد ألداء األعمال المنزلية 0.1 1.1 0.1

 المنظمات والهيئات غير اإلقليمية 0.4 0.4 0.4

 غير مبين 2.3 1.4 2.2

 المجموع 100.0 100.0 100.0
1999-التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت      .  1999 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      :تجميع وحسابات الباحث باالعتماد على     :المـصدر 

النتائج النهائية  .  2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     .   فلسطين-اهللارام  ).  الجزء األول ( الضفة الغربية    -تقرير السكان .  النـتائج النهائية  :

 .فلسطين-رام اهللا.  الغربيةالضفة - تقرير السكان -للتعداد
 

        من المسنين يشتغلون   %  16.3 أن   )29(  رقميبين الجدول   أما فيما يتعلق بعدد ساعات العمل للمسنين العاملين ف          

 ساعة فأكثر أسبوعياً، ويتضح انخفاض عدد ساعات عمل المسنين          15يعملون  %  83.7 ساعة أسبوعياً، وأن     14-1من

ويعود انخفاض عدد ساعات عمل المسنين إلى أن معدل         .    عمل أسبوعياً إلجمالي العاملين    ساعة   42.4مقارنة بمعدل   

  ساعة يومياً، بزيادة قدرها    15   حوالي الوقت الذي يصرفه المسن في العناية الشخصية والمحافظة على الذات قد بلغ            

حوالي       يقضي المسن بالمتوسط     كما  .     سنوات فأكثر  10 عن معدل الساعات التي يقضيها األفراد        ة ساع 3.5  حوالي  

اعات يوميا في النشاطات الثقافية واالجتماعية، بزيادة قدرها حوالي ساعة ونصف عن معدل الساعات التي يقضيها                 س 5

بها   يقوم  التي  أكثر األنشطة  أن   2006إضافة إلى ذلك أشارت نتائج المسح الصحي للعام         .    25 سنوات فأكثر  10األفراد  

أما اإلناث فأكثر األعمال المعتادة التي        البيت،  في  أو  بالمسجد  سواء  الصالة  هي  معتادة  بصورة    السن  كبار  الذكور من 

 األقارب  مع  الزيارات  تبادل  إلى  باإلضافة  للراديو،  واالستماع  التلفاز  مشاهدةوالمنزلية،    يقمن بها هي األعمال    

 تطوعية  بأعمال   القيام وقتًا ضئيًال في أعمال أخرى مثل      آبار السن يصرفون     أن  نتائج المسح إلى    كما تشير .    واألصدقاء

 .  وممارسة الهوايات السن بكبار الخاصة النوادي على التردد أو
 

 
 

                                                 
 .فلسطين- رام اهللا.ق وأرقامحقائ: كبار السن في األراضي الفلسطينية. 2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   25
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 1997والمنطقة  العاملين حسب عدد ساعات العمل ) سنة فأكثر60(األفراد  ): 29( رقم جدول
 

 الضفة الغربية قطاع غزة األراضي الفلسطينية

 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة
 األسبوعيعدد ساعات العمل 

  ساعة14-1مشتغل من  2,760 18.2 449 10.1 3,209 16.3

  ساعة فأكثر15مشتغل  12,441 81.8 3,978 89.9 16,419 83.7

 المجموع 15,201 100 4,427 100 19,628 100
 .ير منشورةبيانات غ.  2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

 
 ن خارج القوى العاملةو المسن2.3

 هو  1997 في العام     أن السبب األكبر لبقاء قسم كبير من المسنين خارج القوى العاملة           )22( رقم   يتبـين مـن الجـدول     

، ويأتي السبب الثاني للبقاء خارج القوى العاملة هو         %33.4عجـزهم عـن العمل، إذ بلغت نسبة العاجزين عن العمل            

وهناك فروقات كبيرة في سبب البقاء خارج القوى العاملة من          %.  30.8عمـال المنزل إذ بلغت هذه النسبة        التفـرغ أل  

من اإلناث المسنات خارج القوى العاملة، أما العجز عن         % 55.7حيث الجنس إذ كان التفرغ ألعمال المنزل سبباً لبقاء          

لإلناث مقابل     % 37.9ارج القوى العاملة إذ كانت النسبة       العمـل فقـد كـان سبباً لبقاء قسم أكبر من اإلناث المسنات خ             

في كانت نسبة   .  أما من حيث المنطقة فإن نسبة التفرغ ألعمال المنزل كانت متقاربة بين المنطقتين            .  للذكـور % 29.8

على بكثير  في الضفة الغربية، وقد كانت النسبة للذكور تحديداً أ        % 31.4في قطاع غزة مقابل     % 37.5العجز عن العمل    

 .  في الضفة الغربية% 34.2في قطاع غزة مقابل % 45.6من مثيلتها في الضفة الغربية، إذ بلغت 
 

حسب التقرير السنوي للقوى    ف.  وتخـتلف أسـباب البقاء خارج القوى العاملة ما بين المسنين والفئات العمرية األخرى             

شكلت سبباً لبقاء   (لبقاء خارج القوى العاملة بشكل عام       من أسباب ا  % 47.2 أعمال المنزل شكلت   2008العاملـة للعام    

لمن هم خارج القوى العاملة من الفئة       % 88 عاماً، و  34-25خارج القوى العاملة من الفئة العمرية       لمـن هـم     % 80.6

رتبة  وتأتي الدراسة في الم    ،)عاما54ً-45لمن هم خارج القوى العاملة من الفئة العمرية         % 79 عاماً، و  44-35العمرية  

 خارج القوى   لمن هم % 75 نسبة    مثالً وقد شكلت الدراسة  (بشكل عام   % 35.5الثانـية للبقاء خارج القوى العاملة بنسبة        

للبقاء خارج القوى العاملة بشكل     % 11.4 في حين شكل المرض أو كبر السن نسبة          ) عاماً 24-15العاملة للفئة العمرية    

 .  عام
 

 )23( رقم   يتبين من الجدول  دادين في سبب البقاء خارج القوى العاملة في الضفة الغربية ف          أما فيما يتعلق بالتغير بين التع     

فقد ارتفعت نسبة العجز عن العمل من       : حدوث تغيرات كبيرة في أسباب بقاء قسم كبير من المسنين خارج القوى العاملة            

لمنزل فقد تراجعت نسبته بشكل كبير      ، أما سبب التفرغ ألعمال ا     2007في العام   % 59.3 إلى   1997في العام   % 31.4

 .  2007فقط في العام % 20.5 إلى 1997في العام % 30.9من 
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 الفصل الرابع 
 

 واقع رعاية المسنين في األراضي الفلسطينية والدول األخرى
 

ن، وزيادة   في العالم والدول العربية، والزيادة المستمرة في عدد المسني           وغرافييستعرض هذا الفصل التحول الديم     

ومن ناحية تناول   متطلبات الرعاية لهم، ثم يتناول اإلطار النظري والمرجعي لرعاية المسنين من الناحية اإلسالمية                

تطرق لتجارب بعض الدول العربية في مجال رعاية المسنين، ثم واقع             ي، ثم    لرعاية المسنين  قرارات األمم المتحدة  

 .لمقارنة مع اإلطار النظري والتجارب الدوليةرعاية المسنين في األراضي الفلسطينية با
 

  اإلطار النظري لرعاية المسنين1.4

 مليون 200هناك تزايد مستمر في حجم فئة كبار السن على مستوى العالم، فقد ارتفع عدد المسنين في العالم من حوالي            

 مليون مسن في    590إلى نحو   ، ثم ارتفع عددهم     1975 مليون مسن في العام      350 إلى حوالي    1950مسن في العام    

 أما عدد كبار السن في الوطن العربي فقد         ،2025 مليار مسن في العام      1.1، ويتوقع أن يبلغ عددهم نحو       2000العام  

 مليون مسن في العام     51.63، ومن المرجح أن يتضاعف إلى حوالي         2000 مليون مسن في العام      18بلغ حوالي   

202526   . 
 

التحول الديموغرافي الذي شهده العالم، وبدأ حديثاً في الدول العربية،           عن  ي أعداد المسنين    وقد نجمت هذه الزيادة ف    

 مما  ،والمتمثل بانخفاض معدالت الخصوبة، وانخفاض معدالت الوفيات مما أدى إلى تغير في الهيكل العمري للسكان               

           نسبة السكان في فئة األطفال      وانخفاض  )   عاما 64-15(يؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة السكان في سن العمل              

ولذلك فإن عملية الشيخوخة هي     ).     عامل فأكثر  65(وارتفاع  بطيء وإن كان تدريجيا في نسبة المسنين          )   عاما 0-14(

 ففي معظم الدول العربية،     ، نسبياً  حديثاً في مراحلها األولى في الدول العربية حيث تشكل بداية تراجع الخصوبة اتجاهاً           

ك تقدم كبير فيما يتعلق بالعمر المتوقع عند الوالدة خالل العقدين الماضيين فقد بلغ معدل العمر المتوقع عند الوالدة                    هنا

، فالنساء والرجال على    حالياً، أما   1985-1980 عاما للنساء في الفترة      61.3 عاما للرجال و   58في المنطقة العربية    

ويتوقع أن يصل معدل العمر المتوقع عند       ،   عاما 20 نظراؤهم قبل     سنوات مما عاش   7السواء يعيشون لفترة أطول     

 .205027 عاما بحلول عام 76 و 2025 عاما بحلول عام 73الوالدة إلى 
 

على مختلف جوانب الحياة والعالقات االجتماعية وبكل ما         وهذه الزيادة في أعداد المسنين سيكون لها آثار وانعكاسات        

ألطباء وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع وأفراد األسرة وغيرهم، ألن هذه الزيادة ستزيد            يتعلق ويتعامل مع المسنين كا    

ينعكس من المتوقع أن     وأن   ،هم على الدولة وأفراد المجتمع    تمن معدل احتياجاتهم وبالتالي زيادة أعبائهم وتكاليف رعاي       

.  فير التمويل الالزم لهذه البرامج والسياسات     ذلك على البرامج والسياسات التي تعتمدها الدول في رعاية المسنين، وتو          

ألنه وكما هو معروف فإن للمسنين حاجات يشتركون فيها بصفة عامة، ويحتاجون اآلخرين لمساعدتهم في إشباعها،                 

.  ألنها ترتبط بحالتهم الجسمية والنفسية واالجتماعية وإن كانت تختلف بعض الشيء من شخص آلخر ومن مجتمع آلخر                

 : 28ذه الحاجاتومن أهم ه

                                                 
البلديات في  ودور المدن   .. المدينة والمسنون (بحث مقدم إلى نـــــدوة     . متطلبات مستقبل أفضل لكبار السن    . 2001العصفـور، خلف أحمـد خلف،       26

 .2001 فبراير 22 – 20: القاهرة) رعاية المسنين
 .  نيويورك- األمم المتحدة.شيخوخة السكان في البلدان العربية. 2007، )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   27
  .  الكويت-جامعة الكويت. بحث مظاهر رعاية المسنين في دولة الكويت بين الشريعة والقانون.  2009الشايجي، وليد،   28
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، والحاجات االقتصادية كالحصول    )كاألكل والشراب والسكن واللباس   (وتشمل الحاجات المادية    :  الحاجات األولية  •

، والحاجات االجتماعية   )صحة البدن، والنفس، وتوفير األمن والحماية      (على دخل مناسب، والحاجات الصحية       

 ).  األسريةاالحترام والتقدير، والعالقات االجتماعية وخاصة (

اإلعالم، ( وتشمل الحاجة إلى النشاط والحركة وشغل وقت الفراغ للمسن، وهي الحاجات الثقافية              :الحاجات الثانوية  •

، )ممارسة حقوق المواطن والمشاركة في إبداء الرأي وفي شؤون المجتمع         (، والحاجات السياسية    )والمعرفة، والفن 

 ).  لشعائر دينهوهي ممارسته (والحاجات الدينية والروحية 
 

لقد اهتم الدين اإلسالمي بكبار السن وعالج جميع األمور المتعلقة بهم، وجعل لهم مكانة مرموقة في المجتمع، وحث على          

تكريمهم وتقديرهم والعناية الخاصة بهم بما يكفل لهم حياة آمنة محترمة، وقد ورد كثير من اآليات الكريمة واألحاديث                   

فقد وصف القرآن الكريم أو عرف المسن وما يصيبه من تدهور           .    راد والدولة على رعاية المسنين    النبوية التي تحث األف   

ثُم نُحِرجكُم ِطفْالً ثُم ِلتَبلُغُواْ َأشُدكُم وِمنكُم من        "  أو ضعف في قوى الجسم عما كانت عليه من قبل في شبابه فقال تعالى              

 خَلَقَكُم ِمن ضعٍف ثُم جعَل      الذياُهللا  "ل تعالى   اوق.    29"لى َأرذَِل الْعمِر ِلكَيالَ يعلَم ِمن بعِد ِعلٍْم شَيًئا        يتَوفَّى وِمنكُم من يرد إِ    

 .30"يشَاء وهو الْعِليم الْقَِدير ِمن بعِد ضعِف قُوةً ثُم جعَل ِمن بعِد قُوٍة ضعفًا وشَيبةً يخْلُقُ ما
 

 ِإما يبلُغَن   إحساناِلديِن  اَوقَضى ربّك َأالَّ تَعبدواْ ِإال ِإياه و بالْو       "  وقد حث اإلسالم على احترام المسنين وتقديرهم فقال تعالى        

              مقُل لَّها ومهرالَ تَنْها ُأٍف وما فَالَ تَقُل لَّهمِكالَه ا َأومهدَأح رالِْكب كا    ِعندالً كَِريما قَو  *     الْذُِّل ِمن نَاحا جملَه اخِْفضو

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر       "   وقال صلى اهللا عليه وسلم       31"  الْرحمِة و قُل رِب ارحمهما كَما ربيانِى صِغرا       

 لدخول النار خاصة برهما عند كبر        ون سبباً  لدخول الجنة كما قد يك     البر بالوالدين سبباً   ، كما يعتبر اإلسالم   32"كبيرنا

من أدرك أبويه عند   :  من يا رسول اهللا؟ قال    :  رغم أنفه ثم أنفه قيل    "سنهما وحاجتهما للمساعدة، فقال صلى اهللا عليه وسلم         

 .  33"الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة
 

ن، ورعاية المسنين من الجيران، وهنالك التكافل       وقد كفل اإلسالم المسنين، عن طريق رعاية األسرة لألبوين والجدي          

ففي نظام النفقات اإلسالمي ال يمكن      .     صحياً واجتماعياً واقتصادياً   كبار السن االجتماعي في الدولة المسلمة، واالهتمام ب     

أن يعيش المسن في ضيق وحرج، والسيما إذا كان له أبناء يتكسبون أو في رعاية نظام إسالمي يطبق الشريعة                       

وقد عاش المسنون في المجتمعات اإلسالمية، في وضع جيد من العيش واالحترام، حيث تتعدد مصادر                 .    اإلسالمية

 .اإلنفاق في الشريعة اإلسالمية ابتداء برعاية األسرة وانتهاء برعاية الدولة المسلمة
 

 على والقريب، وحرم من جو األسرة، ف      إضافة إلى ذلك فإن اإلسالم يلزم الدولة برعاية المسن خاصة إذا فقد المسن الولد             

 بتوفير الخدمات الصحية، ومستلزمات المعيشة المناسبة، فقد كان عموم الصحابة، وحكام المسلمين،                أن تقوم  الدولة

 .   واألطفال والمستضعفين حتى تجاه المسنين من غير المسلمينكبار السنيشعرون بالمسؤولية تجاه 
 

، جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أنه لكل إنسان الحق            سنة 1400مسنين بحوالي   وبعد دعوة اإلسالم لرعاية ال    

في مستوى معيشي مالئم لصحته ورفاهيته، وكذلك لصحة ورفاهية أسرته، بما في ذلك المأكل والملبس والمسكن،                   

                                                 
 .5القرآن الكريم، سورة الحج، آية   29
 .54القرآن الكريم، سورة الروم، آية   30
 . 24-23لقرآن الكريم، سورة اإلسراء، اآليتين ا  31
 . كتاب البر والصلة،  دار إحياء التراث العربي، عطوهإبراهيم تحقيق ، الجامع الصحيح.أبو عيسى، الترمذي  32
 . بيروت، دار الفكر، صحيح مسلم مع شرح النووي. 1981، مسلم، النيسابوري  33
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األمم المتحدة مبادئ األمم    أقرت  و.    والرعاية الطبية والخدمات الضرورية، والحق في األمان عندما يتقدم به السن            

، وشجعت  1991في العام   )  46/91القرار  ( والتي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة        34المتحدة المتعلقة بكبار السن   

 :وأهم هذه المبادئ.  الحكومات على إدراجها في خططها الوطنية، متى ما أمكن ذلك
 

 : االستقاللية .1

ة الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى والملبس والرعاية             ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكاني       •

 .الصحية، بأن يوفر لهم مصدر للدخل ودعم أسري ومجتمعي ووسائل للعون الذاتي

 .ينبغي أن تتاح لكبار السن فرصة العمل أو فرص أخرى مدرة للدخل •

 .وى العاملة ونسقهينبغي تمكين كبار السن من المشاركة في تقرير وقت انسحابهم من الق •

 .ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية االستفادة من برامج التعليم والتدريب المالئمة •

ينبغي تمكين كبار السن من العيش في بيئات مأمونة وقابلة للتكييف بما يالئم ما يفضلونه شخصيا وقدراتهم                   •

 .المتغيرة

 .ألطول فترة ممكنةينبغي تمكين كبار السن من مواصلة اإلقامة في منازلهم  •
 

 :المشاركة .2

ينبغي أن يظل كبار السن مندمجين في المجتمع، وأن يشاركوا بنشاط في صوغ وتنفيذ السياسات التي تؤثر  -

 .  مباشرة في رفاههم، وأن يقدموا لألجيال الشابة معارفهم ومهاراتهم

من العمل كمتطوعين في أعمال ينبغي تمكين كبار السن من التماس وتهيئة الفرص لخدمة المجتمع المحلي، و -

 .  تناسب اهتماماتهم وقدراتهم

 .  ينبغي تمكين كبار السن من تشكيل الحركات أو الرابطات الخاصة بهم -
 

 :الرعاية .3

ينبغي أن يستفيد كبار السن من رعاية وحماية األسرة والمجتمع المحلي، وفقا لنظام القيم الثقافية في كل                     •

 .  مجتمع

ر السن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية لمساعدتهم على حفظ أو استعادة المستوى             ينبغي أن تتاح لكبا    •

 .  األمثل من السالمة الجسمانية والذهنية والعاطفية، ولوقايتهم من المرض أو تأخير إصابتهم به

يتهم وحمايتهم  ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على الخدمات االجتماعية والقانونية لتعزيز استقالل             •

 .  ورعايتهم

ينبغي تمكين كبار السن من االنتفاع بالمستويات المالئمة من الرعاية المؤسسية التي تؤمن لهم الحماية                    •

 .  والتأهيل والحفز االجتماعي والذهني في بيئة إنسانية ومأمونة

هم في أي مأوى أو مرفق      ينبغي تمكين كبار السن من التمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية عند إقامت             •

للرعاية أو العالج، بما في ذلك االحترام التام لكرامتهم ومعتقداتهم واحتياجاتهم وخصوصياتهم ولحقهم في                

 .اتخاذ القرارات المتصلة برعايتهم ونوعية حياتهم
 
 

 

                                                 
34  htm.1fact/presskit/ageing/conferences/arabic/org.un.www://http  
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 : تحقيق الذات .4

 .  ينبغي تمكين كبار السن من التماس فرص التنمية الكاملة إلمكاناتهم •

 .أن تتاح لكبار السن إمكانية االستفادة من موارد المجتمع التعليمية والثقافية والروحية والترويحيةينبغي  •
 

 :الكرامة .5

ودون خضوع ألي استغالل أو سوء معاملة،        ينبغي تمكين كبار السن من العيش في كنف الكرامة واألمن،           •

 .  جسديا أو ذهنيا

ف النظر عن عمرهم أو نوع جنسهم أو خلفيتهم العرقية أو           ينبغي أن يعامل كبار السن معاملة منصفة، بصر        •

اإلثنية أو كونهم معوقين أو غير ذلك، وأن يكونوا موضع التقدير بصرف النظر عن مدى مساهمتهم                    

 .  االقتصادية
 

 :ومن أهم األنشطة ذات العالقة برعاية المسنين التي قامت بها األمم المتحدة

ترتكز أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية على مبدأ أن           :  1994،    المؤتمر الدولي للسكان والتنمية    •

يراعي ًعتمد المؤتمر منظورا    ا و ، من مكونات الموارد البشرية في المجتمع        ومهماً  قيماً المسنين يشكلون مكوناً  

لى نظم للضمان   وضع نظم للرعاية الصحية عالوة ع      " وبالتحديد   ،النوع االجتماعي في البرامج والسياسات     

 ".االقتصادي واالجتماعي عند الشيخوخة، مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات المرأة

 2002أبريل  / نيسان 8اعتمدت الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة مدريد، في        :  الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة    •

ة اتجاهات وأهداف ذات أولوية لتحسين      وقد حددت الخط  .    اإلعالن السياسي وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة      

 : نوعية حياة المسنين، وتوصيات خاصة بالنوع االجتماعي تتضمن األهداف التالية

إزالة أوجه التفاوت االقتصادي واالجتماعي القائمة على أساس السن أو الجنس أو أي أسباب أخرى بما في                    -

 .ن الرعاية الصحية على قدم المساواة مع اآلخرينذلك الحواجز اللغوية، لكفالة استفادة جميع كبار السن م

 .دعم دور تقديم الرعاية الذي يضطلع به كبار السن، السيما المسنات -

 التجربة العربية لرعاية المسنين 2.4

 ذا جدوى اقتصادية    اًلقد ركزت برامج الرعاية في معظم دول العالم على مرحلتي الطفولة والشباب باعتبارهما استثمار             

ثم برز اهتمام األمم المتحدة وكثير من الدول بمرحلة كبار السن في اآلونة األخيرة مما يشكل عالمة بارزة                  .    اعيةواجتم

كما تم تخصيص   ،  35وجاء تخصيص يوم المسن العالمي وهو األول من تشرين األول من كل عام            .    ألهمية فئة المسنين  

بيه أرادت األمم المتحدة من خالله      نتك  معية العامة لألمم المتحدة،      ليكون عاماً دولياً للمسنين بدعوة من الج       1999العام  

يموغرافي في  دوقد شكل التحول ال   .    أن تشجع الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلعطاء مزيد من االهتمام لهذه الفئة             

ط الضوء عليها وإعطائها    العالم االهتمام بالمسنين كأحد القضايا الملحة في المجتمعات المعاصرة التي تحتاج إلى تسلي             

 ويرجع تزايد االهتمام    ،مزيداً من االهتمام والدراسة من قبل الباحثين والمتخصصين وأصحاب القرار في الدول المختلفة            

 : 36بقضايا المسنين في العصر الحاضر إلى جملة من األسباب أو العوامل من أهمها

                                                 
، وذلك في إطار 1990ديسمبر / كانون األول14 المؤرخ 45/106أكتوبر اليوم الدولي لكبار السن بموجب القرار / تشرين األول1أعلنت الجمعية العامة   35

 وأقرتها في 1982مبادرات األمم المتحدة التي من قبيل خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة التي اعتمدتها الجمعية العالمية للشيخوخة في عام متابعة تنفيذ 

 ).47/86القرار (وقت الحق من تلك السنة الجمعية العامة 
  .  الكويت-جامعة الكويت. ة والقانونبحث مظاهر رعاية المسنين في دولة الكويت بين الشريع.  2009الشايجي، وليد،   36
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من إجمالي سكان   %  14 سكان العالم التي يتوقع لها أن تبلغ         الزيادة المطردة في أعداد المسنين ونسبتهم إلى مجموع        .1

 .2025العالم في العام 

أن هذه الزيادة في أعداد المسنين يمكن أن يكون لها تأثيرها اإليجابي أو السلبي على التنمية القومية للمجتمعات،                     .2

ها ووضع البرامج والخطط المناسبة     ففي حالة إهمالها قد يؤدي إلى عرقلة حركة التنمية بينما في حالة االهتمام ب              

 .سيرة التقدم والتنمية القوميةملالستفادة من مشاركتهم في شئون المجتمع والحياة العامة سيؤدي إلى دفع 

المتعددة التي تشهدها الحياة المعاصرة في شتى المجاالت االجتماعية والثقافية والصحية والتكنولوجية،               التغيرات .3

إضافة إلى نقص المعلومات    .    شكالت واألمراض التي يواجهها المسنون في العالم       زاد من تطور وتعقد الم     

والمعرفة الخاصة بمرحلة الشيخوخة وقلة االهتمام من قبل الباحثين والمختصين، عدا عن اإلهمال والتشكيك في                

 الجهد العضلي   قدرات المسنين وإمكانياتهم في المساهمة في التنمية والعمل الذي كان يعتمد في الماضي على                

 .والجسدي

إن المشكالت أو التغيرات أو األمراض التي يتعرض لها المسنون تختلف من مجتمع آلخر ومن زمن آلخر تبعاً                    .4

الختالف التوجه االجتماعي والثقافي والديني الذي يعيشونه والذي يحدد نظرة المجتمع لكبار السن وموقفه منهم،                

وخاصة الدول العربية واإلسالمية    .    تمدة من قبل الدول لمواجهة هذه المشاكل      ولذا تختلف البرامج والسياسات المع    

في حين يعتمد   .    التي يجب عليها تبني المنهج اإلسالمي في برامجها وسياساتها لمواجهة مشاكل المسنين ورعايتهم            

 المادية ومنها   المنهج الغربي في رعاية المسنين على الجانب المادي المصلحي دون االهتمام بالحاجات غير               

وكذلك اعتماده على المؤسسات اإليوائية أو األجهزة البديلة عن األسرة في رعاية             .      الحاجات الدينية واألخروية  

 مما عرضه للهجوم من الغربيين أنفسهم ودعوتهم إلى تبني سياسات وبرامج جديدة أكثر               ،المسن وتوفير احتياجاته  

 .  واقعية وإنسانية لرعاية المسنين

للجميل واعترافاً بفضل المسنين وجهدهم في مرحلة الشباب لخدمة المجتمع وتطوره، فعند كبر سنهم وضعف                 اًرد .5

قدراتهم وقواهم الجسدية والعقلية يحتاجون للرعاية والمساعدة من الجيل الحالي الذي كان لهم فضل عليه ولهم دور                 

سيرتد لهم مستقبالً باهتمام جيل المستقبل بهم عند كبر         فيما يتمتع به المجتمع من تقدم وتطور، كما أن هذا الفعل             

 .سنهم وحاجتهم للرعاية ألن الشيخوخة مرحلة حتمية قد يصل إليها كل إنسان

 2012 خطة العمل العربية للمسنين حتى عام 1.2.4

مجتمع "و" عية الحياة تحسين نو "تـستند خطة العمل العربية للمسنين إلى المبادئ األساسية التي تحكم عملية التنمية وهي               

وتراعي المعتقدات الدينية والقيم والتقاليد العربية والترابط األسري،        ".  حق جميع األفراد في التنمية    "و" لكـل األعمـار   

وتسترشد بمبادئ األمم المتحدة المتعلقة بتعزيز المشاركة وتوفير الرعاية وحفظ الكرامة وتأمين االستقاللية للمسنين، أي               

 :وتنطلق من التوجهات واألهداف التالية.  االعتماد على الذات وعدم االتكال على الغيرتمكينهم من 

االستفادة من التجارب والخبرات والبرامج العربية واإلقليمية والدولية في وضع الخطط والسياسات الوطنية                 •

 .واإلقليمية المناسبة

 واالقتصادية، بغية إرساء سياسات شاملة       دمج قضايا المسنين واحتياجاتهم في صلب السياسات االجتماعية          •

 .ومتكاملة للتنمية االجتماعية، مع التركيز على مبادئ التضامن والتكافل االجتماعي

، استرشادا بالتقاليد والقيم    "مجتمع لكل األعمار  "وضع سياسات وخطط وبرامج عمل مناسبة تكفل الوصول إلى            •

 .المنطقةواألوضاع االقتصادية واالجتماعية السائدة في 
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القضاء على كافة أشكال التمييز بين الجنسين لتحقيق المساواة بينهم في الحقوق والواجبات وضمان الحقوق                   •

االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمسنين والمسنات، إضافة إلى حقوقهم المدنية والسياسية عمال باالتفاقيات               

 .الدولية

، "رأسماال بشريا واجتماعيا قيما   "مسنين باعتبارهم عناصر منتجة و    إعادة توجيه الخطط والسياسات الخاصة بال       •

وتأمين دمجهم من خالل اعتماد سياسات اجتماعية واقتصادية تعزز وحدة المجتمع وتضمن مشاركة المسنين التامة               

ن االستثمار  والفعالة في الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية، والنظر إلى الشيخوخة بصفتها نوعا م             

 .الدائم

وضع نظم ضمان اجتماعي وحماية متطورة وحديثة، تلبي مستلزمات تأمين العيش الكريم للمسنين والمسنات على                •

 .السواء

إيالء اهتمام خاص للمسنات والفقيرات منهن والفئات المهمشة، كالالجئين وذوي الحاجات الخاصة، والشباب بما                •

 .  دة الفقر بين المسنين والمسناتيحقق شيخوخة آمنة، ويضمن تخفيف ح

دعم وتوطيد التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ومن ضمنها المنظمات غير الحكومية لتمكينها من القيام                   •

 .بمهامها في تأمين الرعاية االجتماعية للمسنين والعمل على إشراك المسنين فيها

حق "ته، ومن ضمنها مرحلة الشيخوخة تطبيقا لمبدأ         توفير الفرص الحياتية لنمو اإلنسان عبر كافة مراحل حيا          •

 ."جميع األفراد في التنمية

التركيز على مفاهيم التعلم مدى الحياة والتدريب وإعادة التدريب عند صياغة السياسات التعليمية والتدريبية                   •

 .والتأهيلية ووضع الخطط الخاصة بالمسنين والمسنات

.  جيال من أجل المحافظة على قيم التماسك االجتماعي والترابط األسري          تأكيد أهمية التضامن والتواصل بين األ      •

 .والتأكيد على تكامل أدوار أفراد األسرة وتعزيز قدراتها وإمكانياتها لرعاية المسنين

 .إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمسنين وقضاياهم ومشاكلهم وتطلعاتهم •

يثة ودينامية، ومفصلة حسب نوع الجنس، تواكب التغيرات          بناء قاعدة معلومات وبيانات حول المسنين حد         •

 .الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية المتسارعة في المنطقة

 .تيسير المعونة الفنية الالزمة لتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط وبرامج العمل الخاصة بالمسنين •
 

أولوية اعتمدتها خطة العمل الدولية للشيخوخة      تتمحور بنود وتوصيات خطة العمل العربية حول ثالثة توجهات ذات            

التنمية في عالم آخذ في الشيخوخة، وتوفير الصحة والرفاه في سن الشيخوخة، وتهيئة              :   وهي على التوالي   2002لعام  

وعلى الرغم من ارتكاز خطة العمل العربية على هذه التوجهات، إال أنها تضمنت             .    بيئة تمكينية وداعمة لجميع األعمار    

 .  ضايا خاصة تنبع من خصوصية المجتمع العربيق
 

أما بخصوص تنفيذ هذه الخطة فقد أشارت الخطة إلى أن المجتمع العربي يقف أمام تحد ملح في مواجهة متطلبات                      

وتحقيقا لهذا الهدف، ال بد     .    2012الشيخوخة المقبلة، ويتمثل في ضرورة تنفيذ خطة العمل العربية للمسنين حتى عام             

وتقع على عاتق الحكومات    .    فر جهود القطاعات والشركاء كافة لتحمل المسؤوليات وللتنسيق فيما بينها           من تضا 

الوطنية، في المقام األول، مسؤولية تعبئة الجهود البشرية المؤهلة ورصد الميزانيات الالزمة واتخاذ اإلجراءات المناسبة               

نظمات غير الحكومية ودعمها لسد أي ثغرات وللوصول إلى          وتبدو الحاجة ماسة إلى إشراك الم     .    لتنفيذ هذه الخطة  

كما يجب الطلب من المنظمات اإلقليمية والدولية       .    القاعدة الشعبية والمناطق التي تعجز الحكومات عن الوصول إليها        

2012ول عام   تقديم المعونة الفنية وأوجه الدعم األخرى من أجل المساعدة في تنفيذ الخطة لتحقيق األهداف المتوخاة بحل               
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وبالتالي فقد حددت الخطة اإلجراءات المطلوبة من كل من الحكومات العربية والمنظمات اإلقليمية والدولية لتنفيذ هذه                 

 .الخطة
 

وترى هذه الخطة أن على الدول العربية وهي تستعد لمواجهة قضايا الشيخوخة فيها ومواجهة تحديات العولمة وثورة                  

ة المستدامة، أن تتبنى االستراتيجيات والسياسات وتتخذ التدابير واإلجراءات وتنفذ البرامج التي            المعلوماتية وتحقيق التنمي  

ولذلك حثت الخطة الحكومات الوطنية للعمل على اتخاذ        .    تواكب المستجدات االقتصادية والسياسية والتحديات المستقبلية     

 :اإلجراءات التالية

 :خاصةتطبيق وثيقة حقوق المسنين، و .1

 .د العمل العام واستخدام الموارد المتاحة على المستوى الوطنيترشي -

 .  استثمار حصيلة االشتراك في التأمينات االجتماعية والمعاشات -

 .استثمار خبرة اآلخرين -

تحقيق أكبر درجة ممكنة من التنسيق والتكامل، على أساس تقسيم العمل وتوزيع األدوار بين األجهزة الحكومية                 -

، وبين األجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية من جهة أخرى، وحث القطاع الخاص              المختلفة من جهة  

 .على المشاركة وإعطاء الحرية للعمل التطوعي والخيري

 .استخدام المعونة المتيسرة -

 .وضع المؤشرات الالزمة لرصد ومتابعة تنفيذ الخطة وتحديد العقبات لمواجهتها في حينها -

لمسنين وإنشاء لجان وطنية لهذا الغرض ودعم القائم منها، وإشراك هذه اللجان في             وضع خطط وبرامج خاصة با     .2

عمليات اتخاذ القرارات الخاصة بتنفيذ توصيات الخطة العربية للمسنين على المستوى الوطني ورصد ومتابعة                

 .وتقييم تنفيذها

 .بعتها وتقييمهارصد ميزانيات خاصة لتنفيذ استراتيجيات وبرامج وخطط لرعاية المسنين ومتا .3

مراجعة التشريعات القائمة، واستحداث ما يرى ضروريا، باعتبارها تؤمن األسس والضمانات القانونية للعمل                .4

 .العام

 .دمج سياسات الشيخوخة في صلب الخطط والسياسات االجتماعية .5

 .دعوة الدول إلى إنشاء صناديق خاصة لدعم قضايا الشيخوخة .6

 .جابية نحو قضايا الشيخوخة والمسنينإثارة الوعي وخلق اتجاهات إي .7

إيالء قضايا الشيخوخة والمسنين األهمية والحد من تهميشهم بوضعهم في قائمة اهتمامات المشرعين والمنفذين                 .8

 .والباحثين واالستفادة من خبراتهم

تأسيس قاعدة بيانات حول المسنين مصنفة حسب نوع الجنس ووضع وتطوير مؤشرات يستند إليها في وضع                   .9

 .السياسات

 .إنشاء الشبكات اإلقليمية للمعلومات حول المسنين وربطها بشبكة اإلنترنت .10

اعتماد آليات للتنسيق والتعاون بين اللجان الوطنية للمسنين والمنظمات غير الحكومية من جهة والمنظمات غير                 .11

 .الحكومية الدولية من جهة أخرى لالستفادة من أوجه الدعم المختلفة

 . ومنظمات المجتمع المدني برامج الوحدات المتنقلة تدعيما لخدمة المسنين في المحيط األسريتبني الحكومات .12

 .تشجيع التخصص في مرض الشيخوخة وإعطاء منح جامعية .13
 



 70

التعاون مع المنظمات الحكومية اإلقليمية ومنظمات األمم المتحدة يشكل العامل الرئيسي إلطالق               كما تعتقد الخطة أن   

وإنه من األهمية بمكان إذ تتضافر الجهود الوطنية مع جهود المنظمات اإلقليمية والدولية             .    بية للمسنين خطة العمل العر  

من أجل تنفيذ إجراءات الخطة وضمان نجاحها، ويتطلب ذلك تنسيقا وتكامال على صعيد العمل العربي من خالل اتخاذ                   

 :اإلجراءات التالية

فصلة حسب نوع الجنس الستخدامها في وضع السياسات المناسبة وتبادل          إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات للمسنين م      .1

وإجراء أبحاث ودراسات حول أوضاع المسنين لكي تستعمل         .    الخبرات والمعلومات والتجارب في هذا المجال     

 .في هذه القضايا" كجهاز إنذار مبكر"

ي إطار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية      تحسين أداء الرابطة العربية للجان الوطنية لكبار السن، التي أسسست ف           .2

 .في جامعة الدول العربية

تعزيز عالقات التعاون والتنسيق في قضايا الشيخوخة، بعقد مؤتمرات وندوات وورش عمل تكون قاعدة للعمل                  .3

 .العربي المشترك مع المسنين، وتفعيل آليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في إطار الجامعة العربية

عم التنسيق والتعاون بين اإلسكوا واألمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل                د .4

 .والشؤون االجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي في شؤون وقضايا الشيخوخة ومتابعة تنفيذ الخطة

ديم الدعم الفني والمادي للدول العربية بغية        دعوة منظمات األمم المتحدة والصناديق الدولية ذات الصلة إلى تق           .5

 .تمكينها من تنفيذ الخطة
 

 رعاية المسنينفي تجارب بعض الدول العربية  2.2.4

عظم الدول العربية قليل بالسياسات المتصلة بشيخوخة السكان، وأن هناك          من قبل م     االهتمام   ، أن 37سكوابينت دراسة اإل  

 ما تنطوي السياسات والبرامج العامة على خطط وأنشطة          وغالباً.    ة للمسنين  في صياغة سياسة وطني     ضئيالً اًتقدم

وال يزال توفير الرعاية للمسنين يعتمد، بشكل عام، على توفير بعض الخدمات            .    ومشاريع غير منسقة تستهدف المسنين    

هناك بعض الدول العربية من     ورغم ذلك   .    أو المشاركة / على حقوق اإلنسان و     أو مرتكزاً   إنمائياً للمسنين، وليس نهجاً  

أهمها األردن وقطر ومصر ولبنان، التي قامت ببعض اإلجراءات لرعاية المسنين وتقديم الخدمات لهم، ومن هذه                   

 :اإلجراءات

فيما يتعلق بصياغة خطة عمل وطنية للمسنين بناء على مبادئ الشيخوخة السابقة وخطة العمل العربية للمسنين،                  •

 بإنجاز هذه الخطة وهي األردن والبحرين والجمهورية العربية السورية وقطر،  وتقوم               دول عربية  4فقد قامت   

وأتمت قطر  .    بلدان أخرى بتنفيذ الخطط أو البرامج التي تستند إلى البنود الموجودة في السياسات الوطنية العامة               

 عمل وطنية بشأن     رسم الخطوط التوجيهية إلستراتيجيتها الوطنية حول الشيخوخة، وقامت بصياغة خطة            

 .الشيخوخة، وتقوم اآلن بوضع آلية للتعاون لتنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة

تم تأسيس لجان وطنية تعنى بالمسنين في كل من األردن والبحرين وقطر الكويت والمملكة العربية السعودية                    •

لحاالت ممثلين من القطاعين الخاص     ولبنان ومصر والجمهورية العربية السورية، وتضم هذه اللجان في معظم ا           

وتشارك في رسم السياسة العامة للمسنين،      .    والعام، ويترأسها عادة وزير الشؤون االجتماعية في البلدان األعضاء        

 .وفي صياغة الخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة

 .دن ولبنانتم تأسيس إدارات متخصصة بشؤون المسنين في الوزارات ذات العالقة في كل من األر •

                                                 
 .  نيويورك- األمم المتحدة.شيخوخة السكان في البلدان العربية. 2007، )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   37
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أما ،   اإللكترونية لوزارة الشؤون االجتماعية في لبنان      الصفحةتم تأسيس صفحة رئيسية مكرسة للشيخوخة في إطار        •

في مصر فهناك موقع إلكتروني خاص بشؤون المسنين في مصر، تنشر معلومات عن كل ما يتعلق بالمسنين من                  

 قاعدة بيانات وتقارير ودراسات عن الشيخوخة،        كما تتضمن السياسة العامة لمصر إعداد      .    بيانات وأنشطة 

 .  فيما يتصل بالصحة والظروف االجتماعية واالقتصادية   خصوصا

هناك بعض اإلنجازات التي تركز على رفاهية المسنين فمثالً تم تنظيم برامج تدريبية ترمي إلى تعزيز وتحسين                   •

 عدد المراكز   اً في يدا في الخدمات الصحية وتز    اًحسن كما أن هناك ت    ،مستوى المهارات، منها األردن ولبنان ومصر     

 ،م هذه الخدمات في البحرين وعمان والمملكة العربية السعودية         قّد وتُ ،المتخصصة وتقدم خدمات العيادات النقالة    

 .كذلك أنشأ عدد من البلدان مراكز نهارية لرعاية المسنين، ومنها األردن ولبنان ومصر

من خالل أنشطة     الجة قضايا الشيخوخة على صعيدي الحكومة والمجتمع المدني        رفع مستوى الوعي العام لمع     •

ل النوادي االجتماعية للمسنين، كما هو في        يمختلفة كإصدار الكراسات وغيرها من المنشورات الالزمة، وتشك        

يا  كما أصبح االحتفال باليوم الدولي للمسنين مناسبة وطنية مهمة لرفع مستوى الوعي بقضا                 ،لبنان ومصر 

الشيخوخة، إذ يتم في ذلك اليوم عقد ورش عمل تدريبية متخصصة، وحمالت توعية، ومعارض أشغال يدوية                  

 .صنعها مسنون سيتم تكريمهم خاللها على مبادراتهم

 ومشاريع ريادية بهدف تعزيز الشيخوخة المنتجة، من خالل مشاريع تمنح فيها جوائز              اًنفذت بعض الدول أفكار    •

 .مرون في العمل المنتجللمسنين الذين يست

ففي قطر يعمل المجلس األعلى لشؤون األسرة على تنفيذ مشروع متعدد األغراض للمسنين يسعى إلى بناء                  -

قدرة المسنين على المشاركة، وخلق الفرص الالزمة كي يستمروا في اإلنتاج من خالل تدريبهم لتالميذ شباب                

 .جيال، وتأمين مكاسب مالية للمسنين المشاركينفي الميادين ذات الصلة، وتعزيز التفاعل بين األ

وفي .    وفي مصر تم منح المسنين بطاقة ذهبية تخول حاملها االستفادة من مجموعة من الخدمات واالمتيازات               -

لبنان، يجري البحث في المقترحات التشريعية الرامية إلى منح المسنين إعفاءات ضريبية وغيرها من                  

 .اإلعفاءات المالية

ج طب المسنين وقضايا الشيخوخة في البرامج األكاديمية في المدارس والجامعات في كل األردن                تم إدرا  -

 .  وأنشأ لبنان جمعية وطنية لطب المسنين.  ولبنان ومصر

تم في لبنان العمل على نشر كتيب يحتوي على معلومات عن المراكز والمؤسسات المتخصصة القائمة                   -

 .يد البلدوالخدمات المتاحة للمسنين على صع

تم إنشاء وحدات متنقلة للوصول إلى المسنين داخل أسرهم بهدف تقديم الخدمات الصحية لهم وخدمات أخرى، في                  •

وذلك ألن دور األسرة ما زال مهماً وفاعالً في رعاية            .    كل من البحرين وعمان والمملكة العربية السعودية       

 .  ن داخل أسرهميالمسنين، إذ يعيش معظم المسن

تعلق بالتشريعات ذات العالقة بالمسنين، فقد قامت بعض الدول العربية بتحسين التشريعات لديها، والقيام                فيما ي  •

 :ببعض اإلجراءات القانونية لرعاية المسنين، ومنها

باللجنة الوطنية للمسنين، وكفالة المسنين،     المتعلقة  حكام  األإعداد مشروع قانون للمسنين في البحرين يتناول         -

ومن أهم المبادئ واألسس العامة التي يقوم        .    ت الخاصة بحماية المسنين المعوزين، والعقوبات      واإلجراءا

تزايد مستمر في أعداد المسنين في البحرين، واعتماد اإلسالم ومبادئ األمم            وجود  عليها المشروع بقانون    

ن تكفل الدولة تحقيق    المتحدة للشيخوخة كأساس لرعاية المسنين، وعلى الدستور البحريني الذي نص على أ            

الضمان االجتماعي الالزم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز أو اليتم أو الترمل أو البطالة،                 
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كما تؤّمن لهم خدمات التأمين االجتماعية والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف                

 .  والفاقة

 وزارة التنمية االجتماعية بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن            كما أشار المشروع إلى أن تتولى      -

على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر بها قرار من مجلس           %  50يمنح من خاللها تخفيضا ال يقل عن         

الوزراء، كما يمنح المسن بموجب البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي                

كما تضع الوزارة بالتنسيق مع اللجنة شروط وضوابط األسرة البديلة لكفالة المسن الذي ال              .    ذلكترغب في   

كما أن على الوزارة وضع خطة إعالمية لتوعية المجتمع         .    معيل له، ويجوز صرف مساعدة مالية لألسرة      

 .بحقوق المسنين، ودور األسرة والمجتمع في رعايتهم

 .  يلزم من رخص وتعليمات بشأن الضرائب إلنشاء دور ونواد للمسنينتم في األردن تسهيل إصدار ما  -

 .والعمل على تقديم خدمات التأمين الصحي للمسنين المحتاجين، في كل من األردن وعمان ومصر -

 .تم في الكويت توسيع نطاق الخدمات المختلفة التي تغطي اإلعاقة التي تسببها الشيخوخة -

 .ية وخطط الضمان االجتماعي، كما هي الحال في عمانتحسين صناديق المعاشات التقاعد -
 

  رعاية المسنين في األراضي الفلسطينية3.4

 األفراد أو    قبل قاها المسنون في األراضي الفلسطينية، سواء من       لالرعاية التي يت  الضوء على واقع    الجزء  يلقي هذا   

 .  مؤسسات الرعاية، أو من قبل الجهات الرسمية
 

 ين من قبل األسر وأفراد المجتمع رعاية المسن1.3.4

 ضد  خطيرة  يعد جنحة   فإنه  مكرراً،  أو  منعزال  عمال  كان  سواء  السن  كبار  ضد  العنف  أن  العالمية  الصحة  منظمة  تعتبر

 المسنين  معاملة  سوء  ظاهرة  تتمثل  االعتداءات، حيث   تلك  جراء  من  الشديد  االكتئاب  خطر  إلى  حياتهم  تتعرض  أشخاص

 أو  االقتصادية  اإلساءة  أيضا  ومنها  جسدي،  ضرر  أو  إلحاق أذى   أو  التحقير،  أو  اإلهانة  أو  الشتم  :منها  أشكال  عدة  في

 .الطبي اإلهمال

 

قد تعرضوا للعنف حيث تمارس على      %)  24.7(  ن حوالي ربع المسنين   أتفيد البيانات   وبناء على تعريف العنف أعاله      

 وكانت اإلساءة العاطفية هي أكثر أشكال اإلساءة الممارسة          المسنين أشكال مختلفة من اإلساءة من قبل أفراد أسرهم،         

   من المسنين لإلساءة العاطفية من قبل أحد أفراد األسرة، تالها اإلهمال الطبي              %  17.5تجاه كبار السن، إذ تعرض      

كل عام  بش، وقد تعرضت اإلناث لإلساءة      2006وذلك في العام    %  5.7، والجسدية   %5.8، ثم اإلساءة االقتصادية     8.6%

 .38للذكور% 15من اإلناث لإلساءة العاطفية مقابل % 19.5أكبر من تعرض الذكور، فمثالً تعرضت بنسبة 
 

% 17.1األقل تعليما هم ضحايا لإلساءة بنسبة تفوق المسنين األكثر تعليما، حيث تعرض                إضافة إلى ذلك فإن المسنين    

من المسنين الذين حالتهم التعليمية     %  9.8ابتدائي فأقل، بينما تعرض     لإلساءة العاطفية من المسنين الذين حالتهم التعليمية        

 .ثانوي فأكثر لإلساءة العاطفية
 

أن المرضى  إذ  .    من ناحية أخرى فإن المسنين المرضى هم أكثر عرضة من غيرهم لإلساءة من قبل أحد أفراد أسرهم                

إضافة إلى أن نسبة    .    سنين غير المرضى  من الم %  14.4مقابل  %  26.7من المسنين كانوا عرضة لإلساءة بنسبة        

                                                 
 . فلسطين– رام اهللا .العنف ضد كبار السن. 2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   38
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، فيما بلغت نسبة من تعرض       %27.6المسنين المعاقين الذين تعرضوا لإلساءة من قبل أحد أفراد أسرهم قد بلغت               

 %.  23.1لإلساءة من المسنين غير المعاقين 
 

ألراضي الفلسطينية أفادوا   في ا %  31.7أما من حيث مدى توفر خدمات الرعاية االجتماعية فإن حوالي ثلث كبار السن              

بأنهم ال يحصلون على أي خدمات اجتماعية من دور الرعاية االجتماعية أو األندية الخاصة بهم أو التأمين الصحي                    

حوالي ثلثي كبار   إضافة إلى أن    .    في قطاع غزة  %  25.1في الضفة الغربية و   %  34.8وغيرها من الخدمات، بواقع     

 .  لهم م خدمات، طالبوا بضرورة توفير التأمين الصحي المجاني كأولوية أولىالذين ال يتوفر لديه% 70.0السن 
 

 مع  هتعاملفي  المجتمع الفلسطيني يستند    وعلى الرغم من كل ما سبق ذكره إال أنه يجب أن ال يغيب عن بالنا بأن                    

ضافة إلى أن العادات والتقاليد     المسنين من منطلق االلتزام باإلسالم والقيام بالواجب الديني تجاه هذه الفئة المهمة، إ              

إال أنه ال يخفى ما     .    الفلسطينية تحتم احترام كبار السن، والعمل على رعايتهم، وتقديم كافة الخدمات الالزمة لراحتهم             

يتعرض له الشعب الفلسطيني من ضغوط نفسية جراء الظروف الصعبة التي يمر بها، والتي انعكست سلبياً وبشكل كبير                  

ض قسم من   وبالتالي تعرّ .    وانب سواء االقتصادية أو االجتماعية، ومنها تعامل األفراد مع كبار السن           على كافة الج  

 مع األخذ بعين االعتبار أن الصفة الغالبة على المجتمع           ،هؤالء المسنين للعنف من قبل ذويهم أو من أفراد المجتمع          

وأن التعامل بعنف مع كبار السن هو من باب الخروج عن           الفلسطيني هي احترام كبار السن، والقيام بواجبهم ورعايتهم،         

 .القاعدة
 

 بأن   في األراضي الفلسطينية   السن  كبار  من%  96.2 أن   2006وتأكيداً على ذلك فقد أشارت نتائج المسح الصحي للعام          

ن في الجدول     الجنس كما يتبي    مستوى  على  أو  المنطقة  على مستوى    طفيفة وجود فروقات   مع  باحترام  يعاملونهم  أبناءهم

كامل   بشكل  يرعونهم  بأن أبناءهم   بشعورهم  الفلسطينية  األراضي  في  السن  كبار  مجمل  من%  86.5  أفاد  كما  ).    30(

 .  الجنس مستوى على أو المنطقة أيضاً على مستوى  طفيفةوجود فروقات مع باحترام
 

  حسب المنطقة والجنس في األراضي الفلسطينية)  سنة فأكثر60( نسبة األفراد ): 30(جدول رقم 

 2006والتوجهات األسرية نحوهم، 
 

 األراضي الفلسطينية الضفة الغربية  قطاع غزة

 ذكور إناث
كال 

 الجنسين
 ذكور إناث

كال 

 الجنسين
 ذكور إناث

كال 

 الجنسين

 العالقات األسرية واالجتماعية

ل أبنائهم في الخروج    يـتم اصطحابهم من قب     47.9 49.2 46.9 45.5 46.3 44.8 52.9 55.3 51.1

 للترويح والزيارة
 يتلقون مساعدات مادية من أبنائهم 66.2 60.4 70.8 65.6 59.3 70.6 67.5 62.7 71.1
 الشعور بأن أبنائهم يرعونهم بشكل كامل 86.5 87.2 86.0 87.3 87.5 87.1 85.0 86.5 83.7
 ترام من قبل األبناءالمعاملة باح 96.2 97.0 95.5 96.4 97.2 95.8 95.7 96.5 95.0
 التزاور من قبل أقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم 82.3 82.9 81.8 80.2 80.3 80.2 86.6 88.5 85.2
  وجيرانهممألقاربهالذين يقومون بزيارات  68.4 75.1 63.4 68.9 74.6 64.6 67.4 76.2 61.0

 .فلسطين-رام اهللا.  ، التقرير النهائي2006طيني لصحة األسرة، المسح الفلس.  2008 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر  
 

  بواقع والزيارة،  للترويح  الخروج  في  يصطحبونهم  أبناءهم  بأن  %)47.9(السن    كبار  نصف  كما بينت النتائج أن حوالي    

جدول     يتبين من ال    كما.    الغربية، ويالحظ فروقات طفيفة من حيث الجنس        في الضفة   %45.5  غزة  في قطاع %  52.9

 من  مادية  ومعونات  مساعدات  يتلقون)  للمسنات%  70.8و  المسنين  للذكور%  60.4  (  السن  من كبار %  66.2  أن)  30(
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أقاربهم وأصدقائهم    من كبار السن في األراضي الفلسطينية أفادوا بأنه يتم زيارتهم من قبل            %  82.3كما أن   .    أبنائهم

كما أشار نحو ثلثي كبار السن        الجنس،  مستوى  على  أو  المنطقة  توىأيضاً على مس     طفيفة وجود فروقات   مع  وجيرانهم

لإلناث، مع  %  63.4للذكور و %  75.1في األراضي الفلسطينية بأنهم يقومون بزيارات لألصدقاء والجيران بواقع            

 .فروقات ضئيلة من حيث المنطقة
 

 رعاية المسنين من قبل مؤسسات الرعاية االجتماعية 2.3.4

ويتطلب هذا التزايد في عدد المسنين،      .    اً بأن أعداد المسنين في األراضي الفلسطينية في تزايد مستمر         تم التوضيح مسبق  

 ،توفير سياسة اجتماعية لرعايتهم وتحقيق احتياجاتهم الصحية والنفسية، وهذا يعني أن هذه الحاجات في تزايد مستمر                

بناء في الدرجة األولى والمباشرة، وتأتي المؤسـسات        تقع المسؤولية في تلبية هذه الحاجات على عاتق األسرة واأل          

         يعيشون في بيوتهم الخاصة      غزة  وقطاع  الغربية الحكومية واألهلية في الدرجة الثانية، فمعظم المسنين في الضفة          

.   وأقاربهمأو أحفادهم   /أو أوالدهم و  /ويتلقون الرعاية األساسية من أزواجهم و     )  من المسنين يسكنون مع األسرة    %  99.5(

، عن بيئته وذويه ليعيش أو      ولكن هناك حاالت ال يستطيع المسن  فيها االستمرار بالعيش في بيته، وينقطع، مضطراً              

يتلقى رعاية جزئية إضافية من مؤسـسات أهلية وحكومية في المجال اإلرشادي واالقتصادي والخدمي لدعم األسرة                 

إلى %  3وتشير الدراسات أنه يعيش حوالي      .     هذه الحاالت وما شابهها    لمثل  39وقد تأسـست بيوت المسنين   .      الحاضنة

ففي األراضي  .    في الدول النامية  %  1من المسنين في بيوت المسنين في الدول المتقدمة، مقارنة مع أقل من               %  4

لعناية بصحته  فقط من المسنين يتم رعايتهم بشكل متكامل ويتحمل مسؤولية إيوائه ومأكله وملبسه وا               %0.5الفلسطينية  

 .من خالل بيوت مجهزة لهذا الغرض
 

يرجع تاريخ نشأة بيوت المسنين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أوائل األربعينيات، حيث أنشئ أول بيت في العام                    

   بيوت في قطاع غزة،     3 سريراً،   439 بيتاً سعتها    18، وبلغ عدد بيوت المسنين في الضفة الغربية وقطاع غزة           1940

،  لتأسيس أول بيت للمسنين    ازدادت هذه الحاجة في العقود الالحقة     .    1999العام  وذلك حتى    بيتاً في الضفة الغربية      15و

 هذه البيوت وفقاً لسياسة حكومية اجتماعية       ؤسسولم ت .    في ظل ازدياد عدد األسر النووية، ونقصان عدد األسر الممتدة         

قبل من  أسس معظمها   ، وال من قبل شركات خاصة هادفة للربح، بل           هادفة، أو من قبل مديرية الشؤون االجتماعية       

وهناك بيتا واحدا يعتمد كلياً على وزارة الشؤون االجتماعية            ،  جمعيات ومؤسسات خيرية ودينية محلية وأجنبية      

ياسة ما يدل على غياب س     .    الفلسطينية في تغطية نفقاته، وهو مكتظ وال يتسع لكل الحاالت التي تتبناها الوزارة               

اجتماعية موجهة حكومياً لرعاية المسنين، وبالتالي انفردت المؤسسات الخيرية الدينية للقيام بهذه المهمة النبيلة، انطالقاً               

 .  من دوافع إنسانية دينية بحتة
 

عية  بلغ عدد المؤسسات غير الحكومية التي تعنى بقطاع المسنين والمسجلة لدى وزارة الشؤون االجتما              2009وفي العام   

وقد توزعت  .     مؤسسات في محافظات قطاع غزة     3 مؤسسة في محافظات الضفة الغربية و      21 مؤسسة من بينها     24

خدمات :  مؤسسات رعاية المسنين غير الحكومية بناء على نوع  الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات للمسن إلى نوعين                

 .40 مؤسسات أهلية غير حكومية9رية للمسنين توفرها  مؤسسة أهلية غير حكومية، وخدمات نها15إيوائية وتوفرها 
 

                                                 
 ) 1999شلبي، (لقة ببيوت المسنين أخذت بتصرف من دراسة المعلومات المتع  39
 .فلسطين-رام اهللا. المؤتمر الوطني للسكان والتنمية. واقع المسنين في المجتمع الفلسطيني أهداف وطموحات. 2009أبو فضالة، عبد الرحيم،   40
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تتشابه بيوت المسنين في الضفة الغربية وقطاع غزة في نوع الخدمات التي تقدمها للمسنين النزالء، ويمكن حصرها                   

إيواء ورعاية شخصية، وجبات غذائية، ورعاية صحية وطبية أولية، وغسيل ومالبس، وبرامج              :  بشكل عام بالتالي  

 عالج  أما في مجال الخدمة الطبية، فاقتصرت على زيارة الطبيب للبيت، وتواجد ممرضة، وعمل             .     اجتماعية ترفيهية

أما في مجال البرامج والنشاطات الترفيهية، فمعظم البيوت أكدت           .     للمحتاجين، وبعض المهام ذات الصلة      طبيعي

م على التفاعل، وبالتالي اقتصرت البرامج على       صعوبة نجاح أي برنامج ترفيهي اجتماعي تأهيلي للمسنين لعدم قدرته         

 مرة أو مرتين في السنة،        وبواقع إقامة حفالت داخلية في مناسبات معينة وإقامة رحالت ترفيهية إلى أماكن محددة             

 بيتا  13أما وسائل التسلية المتوفرة، فاقتصرت على تلفاز في القاعة الرئيسية عند             .    إضافة إلى الصلوات الجماعية   

 . العاب الورق والشطرنج وقراءة الصحف والمجالت عند حوالي الثلثوعلى
 

 : وتعاني هذه البيوت من عدة مشكالت أهمها

أن معظم أبنية هذه البيوت كان ألغراض أخرى قبل أن يستخدم إليواء مسنين، بمعنى أنها لم تصمم لهذا الغرض،                    •

واقع المرافق والممرات والتجهيزات والوسائل، وما      ولو كان كذلك الختلفت التركيبة الداخلية من حيث السعة وم          

 .  شابه ذلك

أن حوالي نصف البيوت ما زالت تستعمل مدافئ الغاز والكاز أثناء فصل الشتاء، وهذا ال يتالءم طبعاً مع بيوت                     •

 .تأوي مسنين

طالء جدران منذ فترة    منها ما يحتاج تبديل أثاث، ومنها ما يحتاج         ف صيانة،    أعمال يحتاج كثير من هذه البيوت إلى      •

 .  زمنية طويلة

ال يتوفر لمعظم بيوت المسنين دخل ثابت ودائم، فالمصدر الرئيسي للدخل هو التبرعات سواء أكانت فردية، أو                    •

 بيوت ال تأخذ رسوماً من نزالئها مطلقاً، وأن هذه الرسوم تساهم بنسبة تقل عن               5وهناك  .    مؤسسية أجنبية ومحلية  

 . بيوت4في دخل % 65-45 وبنسبة  بيوت،8في دخل % 30

أن هذه البيوت غير متخصصة في رعاية المسنين، فهناك تنوع في شروط قبول المسنين من بيت إلى آخر، فمنها                    •

ما هو مختص بالرعاية الصحية، وبالتالي تتعلق شروط قبوله بصحة المتقدم أوال، وليس بعمره أو وضعه                    

االجتماعية والنفسية، وبالتالي تتعلق شروط قبوله بقدرة المتقدم على          االجتماعي، ومنها ما هو مختص بالرعاية       

والنسبة الكبرى  من هذه البيوت ال تحتكم لهذه الشروط، حيث تأوي هذه البيوت من عمره أقل                 .    الحركة وما شابه  

نة،  س 60 سنة، ومن هو مقعد على كرسي، مع أن شروط القبول تقضي بأن يكون عمر المتقدم أكثر من                    40من  

.  وقادراً على الحركة وأداء وظائفه على التوالي، وهناك من هو متخلف عقلياً، مع أن الشرط يتطلب خلوه من ذلك                  

 .ذلك تعاني هذه البيوت من عدم االنسجام والتجانس بين نزالئهالو

حركة ال توجد لدى معظم بيوت المسنين سجالت وإحصاءات تمكنهم من العودة إلى الوراء عدة سنين لتتبع                     •

 . الفترات السابقةالدخول والوفاة واالنتقال إلى بيت آخر، أو إلى البيت األصلي خالل
 

ويعود ذلك إلى فارق    .    من اإلناث %  65منهم من الذكور و   %  35أما ما يتعلق بخصائص النزالء في هذه البيوت فإن          

الشيخوخة قبل الزوجة األصغر سناً،     السن بين الذكر واألنثى عند الزواج، األمر الذي يرشح الزوج لدخول مرحلة               

 زوجته القادرة على رعايته، بينما هي قد ال تجد من يرعاها عند دخولها مرحلة                  كبير السن وبالتالي يجد الزوج    

، إضافة إلى احتمال زواج الذكور من كبار السن         الشيخوخة، خاصة إذا لم تنجب أو إذا كان أفراد أسرتها في الخارج            

    أنكما  .     سنة 73.18 بلغ متوسط العمر للنزالء      وقد.    كبر من احتمال زواج النساء المترمالت     عتد وفاة زوجاتهم أ   

% 90أن  كما  .    من مخيمات %  11من قرى، و  %  21من النزالء قادمون من مدن رئيسية في الضفة والقطاع، و         %  68
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مطلق، و %  7متزوج، و %  7زب، و منهم أع %  44أما حسب الحالة الزواجية فإن      .    من النزالء بمستوى إعدادي أو اقل     

 .  من النزالء لم يكن يعمل مطلقاً، أي لم يكن له دخل مباشر% 60يتضح أن .  أرمل% 42
 

من إجمالي عدد % 27أما أوضاع النزالء في بيوت المسنين فهي صعبة، ويعانون فيها من مشكالت مختلفة، إذ إن نسبة                

 يزارون على األعياد السنوية فقط، مما ينعكس ذلك على نفسية            من النزالء   %16النزالء ال يزارون مطلقا، وهناك      

أما المشاكل األخرى التي يعاني منها المسنون داخل بيت المسنين،          .      النزالء ويسبب لهم وللعاملين كثير من المتاعب      

، %14يح بنسبة   ، والجو والمناخ غير مر    %73الوحدة مع قلة زيارة األهل والمعارف بنسبة        :  فهي حسب أهميتها النسبية   

 %.  10، وتعامل الموظفين صعب وجاف %11والعالقة بين المسنين جافة
 

من الروماتيزم  %  25من السكري، و  %  11من أمراض القلب، و   %  16:   فهي أمراض الشيخوخة المصاحبة للنزالء   أما  

 .  من أمراض ذهنية% 28تبول ال إرادي، و% 28والمفاصل، و
 

إضافة ة مشكالت يعاني منها المسنون في مؤسسات الرعاية االجتماعية للمسنين،             أن هناك عد   41أظهرت دراسة حديثة  

 :أما على صعيد المسنين في هذه المؤسسات فإنهم يعانون من.  مؤسسات الرعاية نفسهاإلى مشكالت تعاني منها 

ماعية للمسنين ال   من المسنين النزالء في مؤسسات الرعاية االجت      %  68.4كالت متعلقة بالناحية االقتصادية أن      مش •

من المسنين ال يتقاضون أي راتب تقاعد، حيث يعتمدون على            %  72.1وأن  .    تتوفر لديهم أية مصادر دخل    

 .األقارب واألبناء واألحفاد لسد احتياجاتهم المادية

قدم أعلى نسبة من المشكالت الصحية التي يعاني منها المسنون كانت آالم في ال            :  مشكالت تتعلق بالناحية الصحية    •

، الشعور بالتعب عند القيام بأي مجهود بنسبة         %47.8، ضعف السمع بنسبة     %53.7وصعوبة في السير بنسبة     

 ي، السكر %24.3، ضعف البصر بنسبة     %25.0، آالم روماتيزمية بنسبة     %29.4، ضغط الدم بنسبة     30.1%

، آالم في الكلى    %12.5بنسبة  ، أمراض القلب    %14.0، فقد الشهية لألكل والشعور بالصداع بنسبة        %17.6بنسبة  

، ونقص مستمر في الوزن     %7.4، تصلب الشرايين وجلطة بالمخ بنسبة       %11.0، اإلمساك بنسبة    %11.8بنسبة  

 %.6.6بنسبة 

أعلى نسبة من المشكالت النفسية التي يعاني منها المسنون كانت الشعور بالوحدة            :  علق بالناحية النفسية  مشكالت تت  •

، الشعور باالنقباض والضيق بنسبة     %24.3 كثرة النسيان والشعور بصعوبة التذكر بنسبة        ،%31.6والعزلة بنسبة   

 على  ةقدرالبضعف  الشعور  ،  %21.3ألتفه األسباب والميل إلى العزلة واالنطواء بنسبة          االنفعال  ،  23.5%

 فكرة اإلصابة    من القلقن قلة النوم و   المعاناة م ،  %16.9حالة توهان بنسبة    ب، الشعور   %20.6االستيعاب بنسبة   

 %.14.0، وتنتابني رغبة ملحة في التجول بنسبة %14.7بالمرض بنسبة 

من المسنين النزالء في المؤسسات يزاولون العديد من        %  70.6أن  :  تتعلق بالترويح وشغل أوقات الفراغ    مشكالت   •

 .األنشطة الترويحية المقدمة لهم في المؤسسة
 

 :سات الرعاية االجتماعية للمسنين، كانت على النحو اآلتيفيما يتعلق بالمشكالت التي تواجه مؤس

 .الممارسات اإلسرائيلية المختلفة كان لها عظيم األثر على أداء هذه المؤسسات •

                                                 
دراسة ميدانية في مؤسسات الرعاية االجتماعية للمسنين في الضفة          :  مشكالت المسنين في المجتمع الفلسطيني    .  2008 محمود،   عبد اهللا إبراهيم قصي     41

 . القاهرة-معهد البحوث والدراسات العربية. الغربية
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انخفاض ميزانيات هذه مؤسسات جراء الحصار االقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني الذي حال دون                 •

 .وصول التبرعات من الخارج

 .عاية المقدمة من قبل وزارة الشئون االجتماعية لهذه المؤسسات في مجال رعاية المسنينقصور خدمات الر •

 .عدم وجود عالقة تنسيقية بين هذه المؤسسات مع وكالة الغوث الدولية •

 .  بعض المؤسسات عبرت عن قصور خدمات الرعاية الصحية والطبية المقدمة من وزارة الصحة •

 تنص على رعاية المسنين وخدمتهم في المجتمع الفلسطيني، سواء من ناحية           عدم وجود قوانين وتشريعات صريحة     •

 .توفير الضمان االجتماعي أو التأمين الصحي

هناك نقص واضح في عدد األخصائيين سواء النفسيين أو االجتماعيين العاملين في مجال تقديم الخدمات اإلرشادية                 •

ني الراتب الشهري لألخصائيين والعاملين في مؤسسات الرعاية        والنفسية واالجتماعية للمسنين، كما أنها بينت تد      

 .االجتماعية للمسنين
 

 رعاية المسنين من قبل المؤسسات الرسمية 3.3.4

على دور السلطة الفلسطينية في الرعاية االجتماعية، ويمكن القول أن برنامج الحماية                الضوء    جزءيلقي هذا ال  

، وتتناول  2009-1994ولى عمل السلطة الفلسطينية في هذا المجال خالل الفترة          االجتماعية قد مر بمرحلتين، شملت األ     

 .  المرحلة الثانية توجهات الحكومة الفلسطينية
 

 2009-1994برنامج الحماية االجتماعية في الفترة  1.3.3.4

 فيما ورثته السلطة    كـان هـناك تحـدي أمـام السلطة الوطنية الفلسطينية بالسير في برنامج الحماية االجتماعية تمثل                

الفلـسطينية مـن قطـاع مجتمعـي مهمل، وتم تخريبه من قبل االحتالل اإلسرائيلي، وضعف البنية المؤسساتية العامة             

، مما عقد من مهمة     2000واسـتمرت إسرائيل بالقيام بممارساتها المختلفة وخاصة بعد العام          .  للـرعاية االجتماعـية   

وبالتالي، فقد عملت السلطة الفلسطينية من خالل وزارة        .  ة االجتماعية المطلوبة  الـسلطة الفلـسطينية إزاء حجم الرعاي      

الـشؤون االجتماعـية علـى تنفيذ عدة برامج تتعلق بالتنمية المجتمعية والسكانية، ومن هذه البرامج تقديم المساعدات                  

 في المجتمع )بما فيها كبار السن( اًاالجتماعـية الـذي يـستهدف تقـديم المساعدة النقدية والعينية إلى الفئات األشد فقر            

وتتضمن .  من مجموع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة       % 3.5 إذ تقدم الوزارة مساعدات لحوالي       ،الفلسطيني

مـساعدات الـوزارة، تقديم منح نقدية شهرية، ومساعدات غذائية، وتأمين صحي، وخدمات رعاية للمسنين والمعوقين                

ومعظم مساعدات الوزارة نقدية، حيث تشكل نسبة قضايا المساعدات         .  ، بمـا فيها خدمات إيوائية     واألحـداث واأليـتام   

 ألف أسرة   31.2من القضايا المتلقية لدعم الوزارة، وقد قدمت الوزارة مساعدات نقدية لحوالي            % 80الـنقدية أكثر من     

أرملة، والمسنين،  / أرمل: ئات التالية وتتـضمن قائمـة المرشحين الستحقاق مساعدة الوزارة الف         200342فـي العـام     

في حين بلغ عدد المسنين الذين تلقوا مساعدات من برنامج الحماية            ،والمعوقـين الـذين يعانـون مـن عاهة، وغيرهم         

 .200843 ألف مسن في العام 6.7، وارتفع عددهم إلى نحو 2006 ألف مسن في العام 2.7االجتماعية حوالي 
 

الحتياجات المختلفة للمسن، فباإلضافة إلى المساعدات      لاالستجابة  إلى  لوزارة من خالله     ا تأمـا بـرنامج المسنين فسع     

لكنها تقوم  .  الـنقدية، والعينـية، والتأمين الصحي، تسعى إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم من خالل مختصين               

                                                 
 .فلسطين-رام اهللا. 2005-8عدد رقم . المراقب االجتماعي). ماس (االقتصادية الفلسطينيمعهد أبحاث السياسات   42
 .فلسطين-رام اهللا. المؤتمر الوطني للسكان والتنمية.  في المجتمع الفلسطيني أهداف وطموحاتواقع المسنين. 2009أبو فضالة، عبد الرحيم،   43
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 ويتضمن مشروع الوزارة    ،طاق محدود حتى اآلن بتقديم هذه الخدمات من خالل المرشدين االجتماعيين أنفسهم، وعلى ن           

، ولكن لم تتجاوز نسبة  والتواصل االجتماعي معه، وتوفير وجبات ساخنة له       توفيـر خـدمات رعايـة المـسن في بيته         

، وتقوم الوزارة باإلشراف على دور المسنين،       من إجمالي الحاالت التي تخدمها الوزارة     % 1المـسنين فـي هذا المجال       

 .   مسناً ومسنة22، وتقدم الرعاية إلى  في أريحافقط وتدير ملجأ عجزة واحد
 

غياب التمويل المالئم، فوزارة الشؤون االجتماعية تعاني من        : ويواجه برنامج الحماية االجتماعية عدة معوقات من أهمها       

العامة،  والظروف السياسية واالقتصادية     ،شـح الموارد، كما أن مخصصاتها في الموازنة قليلة، وهي في تراجع نسبي            

والتـي أدت إلى حالة من اإلفقار العام، ترتب عليها معدالت فقر كبيرة، مما يعني تزايداً كبيراً في الطلب على خدمات                     

وضعف فاعلية التنسيق والتعاون بين الجهات      .  الوزارة ومساعداتها، والجهات الحكومية األخرى العاملة في هذا المجال        

 وضعف الكادر من حيث العدد والمهارات، فالوزارة تسعى إلى تقديم           ، الجهات الحكومية  العاملة في هذا المجال، بما فيها     

خـدماتها من خالل طواقم متخصصة في مجاالت عملها المختلفة، لكنها حتى اآلن تفتقر إلى الكادر المالئم في مجاالت                   

 .  عديدة، مثل رعاية المسنين، أو رعاية المعاقين
 

ات الحكومية والجهات غير الحكومية في تقديم الرعاية الالزمة لكبار السن في              يتضح مما سبق ضعف دور الجه      

من كبار السن في األراضي     %  75 بأن حوالي    2006ولذلك فقد بينت نتائج المسح الصحي للعام         األراضي الفلسطينية،   

ا لوحظ فرق كبير في حالة       كم   السن،  لكبار  الحكومية  الجهات  تقدمها  التي  مستوى الخدمات   عن  راضين  الفلسطينية غير 

مقابل          الغربية،  الضفة  فقط في %  19.6نسبة  الرضى عن الخدمات الحكومية        الرضى من حيث المنطقة، إذ بلغت        

 عن  الحكومية  غير  الجهات  قبل  من  السن  لكبار  المقدمة  الخدمات  عن  الرضى  نسبة  ولم تتجاوز .    غزة  قطاع  في%  35.7

 عن  الرضى  نسبة  تتجاوز  لم  إذ  غزة  قطاع  في  الخدمات  هذه  عن  الرضى  نسبة  خفاضان  الملفت للنظر   ومن  فقط،%  9

 .%3غزة عن  قطاع في الحكومية غير من الجهات المقدمة الخدمات
 

   44برنامج الحماية االجتماعية للحكومة الفلسطينية 2.3.3.4

من ضمن  وضعت   فقد تداركت هذا بأنها      نظراً إلدراك الحكومة الفلسطينية بأن عليها القيام بدور فعال تجاه المسنين           

مواجهة سياسات  و المجتمع الصمود    قدرةبالسياسات االجتماعية التي تنطلق من أن تعزيز         االهتمام  أولويات عملها   

مستوى التعليم  من خالل رفع    السياسات االجتماعية،   و  ة يتطلب تكامال وثيقا بين السياسات االقتصادي       اإلسرائيلي االحتالل

تقليص الفوارق بين الطبقات     للدخل، و المهني والخدمات الصحية والخدمات األساسية، والتوزيع العادل          والتأهيل  

 .   اإلنفاق الحكوميأولوياتتحديد و.  والمناطق الجغرافية
 

هدف السياسات والبرامج االجتماعية يتمثل في توفير الحد األدنى من متطلبات الحياة الكريمة لكل               وترى الحكومة أن    

ناء الشعب وفئاته االجتماعية وضمان توفير وتطوير الخدمات األساسية االجتماعية والصحية والتعليمية باعتبارها               أب

 :  ومن ضمن األولويات التي اعتمدتها السياسة االجتماعية ما يلي،حقوقا أساسية من حقوق المواطنة

 والفئات المهمشة وكافة مجاالت التأمين      إنشاء نظام شامل للضمان االجتماعي والصحي يغطي جميع فئات العمال          •

 .  ضد العجز والمرض والشيخوخة وإصابات العمل والبطالة

توحيد أنظمة التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين المتقاعدين وتأمين الدعم المالي الالزم لتطبيق نظام تقاعدي                •

 .  موحد يحفظ حق هذه الفئة من المواطنين في الحياة الكريمة

                                                 
44  179669=aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www://http 
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يد برامج الرعاية والحماية االجتماعية وفق قاعدة بيانات موحدة وصندوق تمويل موحد تشارك في إدارته                 توح •

القوى السياسية واالجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني ويعمل وفق توجه يجمع بين التدخل االغاثي لخفض                 

انخراط المستفيدين في مشاريع تدر     معدالت الفقر والتخفيف من معاناة الشرائح المعدمة وبين أفق تنموي يشجع             

 .  دخالً مستداماً

تمكين المرأة من نيل حقها في الحرية والمساواة في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتطوير                 •

 مشاركتها في الشأن السياسي وفي مؤسسات صنع القرار، وتشجيع انخراطها في النشاط االقتصادي، وتنقية                

الفلسطينية من كافة أشكال اإلجحاف والتمييز، وتطوير القوانين والنظم االنتخابية وفق مبدأ التمييز               التشريعات  

االيجابي لصالح تعزيز مشاركة المرأة في قيادة شتى المؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وتطوير نظم              

 .  ومرافق حماية النساء من العنف والتحرش الجنسي
 

بأنها تتمثل بالسعي في إستراتيجيتها خالل العامين القادمين ألن         :  كومة أولويات وزارة الشؤون االجتماعية    وقد حددت الح  

أن و.    تصبح مظلة للحماية االجتماعية للفقراء والفئات المهمشة، بما يكفل لهم توفير متطلبات الحياة األساسية بكرامة               

 ، إضافة إلى   المجتمع المدني والقطاع الخاص ذات العالقة       تعمل الوزارة على تعزيز ومأسسة العالقة مع مؤسسات        

 .تعزيز الشراكة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العالقة بالقطاعات التي تتوجه لها الوزارة في برامجها
 

 البرنامج الوطني للحماية االجتماعية 

لى تطوير آلية استهداف محاربة الفقر في        األسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد، وع        يركز عمل هذا البرنامج على      

 : يتكون هذا البرنامج من البرامج الفرعية التاليةو.  فلسطين

 ويستهدف األسر األشد فقراً وفقاً لمعايير الفقر، وتقديم المساعدات النقدية على أساس جسر                :التحويالت النقدية  .1

 ومن المتوقع أن يبلغ العدد       ،قر الشديد الخاص بها   الفجوة القائمة مابين مستوى اإلنفاق المقدر لألسرة وخط الف         

 . ألف أسرة65اإلجمالي لهذه األسر حوالي 

توفير سلة  ، من خالل    التي ال تتلقى مساعدات نقدية      تحسين الوضع الغذائي لألسر   ويهدف إلى     :المساعدات الغذائية  .2

 ).  ف أسرة أل25(من المجتمع الفلسطيني % 60ألسر التي تقع ضمن أفقر لهذه اغذائية 

، خاصة أنهم أكثر عرضة لإلصابة       لكبار السن  توفير خدمة التأمين الصحي   من ضمن أهدافه    و:  مين الصحي أالت .3

 .  باألمراض المزمنة

العمل على توفير األدوات المساعدة للمسنين لتسهيل        ومن ضمن أهدافه      :التأهيل والحماية وبرنامج الرعاية     .4

 الرعاية  توفيرو).    ألف مسن في السنة   (محيط االجتماعي الذي يعيشون فيه      حركهم سواء داخل منازلهم أو في ال      

والتأهيل للمسنين الذين يقعون تحت خط الفقر الشديد، وال يستطيعون االهتمام بأنفسهم وتلبية احتياجاتهم األساسية،                

 ).  ألف مسن في السنة( وال يجدون الرعاية والعناية من محيطهم االجتماعي 

     إلى توسيع واستدامة مشروع تمكين األسر الفلسطينية المحرومة اقتصادياً           ويهدف    :كين االقتصادي برنامج التم  .5

)DEEP: Deprived Families Economic Empowerment Program(،       والذي يهدف إلى توفير التدريب الالزم 

يها، وتوفير االحتياجات المادية    لألسر التي ترغب في إنشاء مشاريع خاصة بها بعد انطباق المعايير الالزمة عل              

للمشروع على شكل قروض يجري تقسيطها، واستعادتها لضمان استمرارية المشروع واستفادة أسر أخرى من                

 ومن ناحية أخرى فان البرنامج سيعمل على توفير فرص عمل دائمة             ،) آالف أسرة  4(التمويل المتوفر للمشروع    

 ).  حوالي ألف فرصة عمل سنوياً(  خط الفقر الشديدومناسبة ألحد أفراد األسر التي تقع تحت
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 2015-2010الخطة اإلستراتيجية  الوطنية لرعاية المسنين في فلسطين 

  جرى تستند هذه الخطة إلى مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بالشيخوخة التي سبق ذكرها، وإلى خطة العمل العربية التي                 

 حجم المسنين في األراضي الفلسطينية في تزايد مستمر، وأن هناك تغيرات             كما تدرك هذه الخطة أن     ،توضيحها سابقاً 

ديموغرافية حدثت في األراضي الفلسطينية، وأن تحديات قطاع  المسنين في فلسطين تتمثل في االستعداد لتزايد أعدادهم                 

 لتشجيعهم على االستمرار في     المتزامن مع ضعف مشاركتهم في القوى العاملة األمر الذي يحتم اتخاذ التدابير المناسبة             

الحياة والعطاء، باإلضافة إلى تنامي الحاجات الصحية والحاجات المعيشية اليومية واالجتماعية والنفسية والترفيهية                

 .  الالزم تقديمها لهم
 

لت تؤثر  إضافة إلى ذلك ترى هذه الخطة أن جملة الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية أثرت وما زا                

سلباً في القدرة على مجابهة هذه التحديات، فقد أدت تلك الظروف مجتمعة إلى غياب متطلبات أساسية وهامة لبرنامج                   

ثم سردت الخطة التحديات على الصعد المختلفة سواء القانونية، أو الصحية، االقتصادية، أو              .    فعال لرعاية المسنين  

 .    إلقليمي والعربيعلى الصعيد المؤسساتي، أو على الصعيد ا
 

ضمان الحقوق بما فيها االستقاللية والمشاركة والحياة الكريمة والعطاء المتواصل           "   فهي اإلستراتيجيةأما رؤية هذه    

 ".للمسنين في فلسطين، خاصة المهمشين منهم، من خالل خدمات اجتماعية نوعية بالتركيز على البعد التنموي
 

 الوطنية لرعاية المسنين في فلسطين على توفير سبل الحياة الكريمة للمسنين فوق سن               تعمل اللجنة "  أما رسالتها فهي    

 عاماً، وتعزيز مشاركتهم في التنمية االجتماعية ورسم السياسات باستثمار وتنمية إمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم                 60

في األسرة والمجتمع عبر التواصل بين      بالتعليم والتدريب والتوعية والثقيف المستمر، كما وتعمل على تعزيز مكانتهم            

وتقوم اللجنة الوطنية بذلك من خالل      .    األجيال وضمان االستقاللية وتقديم الرعاية  وتحقيق الذات والكرامة والحماية لهم          

التعاون والتنسيق مع كافة األطراف ذات العالقة، والعمل على صياغة التشريعات والقوانين وتوفير وتنمية الموارد                 

شرية الالزمة، وقيادة وزارة الشؤون االجتماعية  للنشاطات على أساس من الشراكة وااللتزام بتوفير وتجنيد األموال                الب

الالزمة لتنفيذ البرامج وتقوية المؤسسات القائمة ذات العالقة وجمعيات المتقاعدين، والمشاركة في المحافل الدولية                 

المحلية والعالمية لتحقيق المساواة والعدالة والحياة الكريمة للمسنين وفقاً           والعربية واالنسجام مع التوجهات والمعايير       

 ".للمعايير المحلية والعالمية
 

 :أما قيم العمل التي تقوم هذه الخطة فهي

 .تلقي كبار السن للخدمة حق لهم وليس فضالً أو إحساناً من أي كان .1

 .ير مصيرهالحفاظ على كرامة المسن وتقديره واحترامه وحقه في تقر .2

 .  األسرة هي البيئة الطبيعية واألفضل للمسن .3

 .الشفافية والعدل والمساواة في تقديم الخدمة .4

 .كبر السن مرحلة من العمر وليست حالة مرضية .5

 .تقديم الخدمة بروح إيجابية وتعاون وشعور بالمسؤولية وبمهنية عالية .6

 .التطوير المستمر للخدمات .7

 .ن في كافة نواحي الحياةاإليمان بضرورة مشاركة المسني .8
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 : االستراتيجية للخطة الوطنية لرعاية المسنين بالتالياألهدافوقد تمثلت 

 .خلق بيئة قانونية وتشريعية تضمن توفير وتلبية حقوق المسنين خاصةَ االستقاللية والمشاركة والعيش الكريم .1

 .لمسنينالمساهمة في بناء مجتمع يسخر طاقاته وإمكانياته في خدمة قضايا ا .2

 .تبوء األسرة الفلسطينية دوراَ منسجماَ مع القيم االجتماعية والحقوق اإلنسانية تجاه مسنيها .3

 .تقديم الخدمة النوعية الشاملة والمتكاملة للمسنين .4

 .بناء تحالفات على الصعيدين الدولي والعربي بشأن قضايا المسنين في فلسطين .5
 

ة لتحقيق هذه األهداف والنشاطات الالزمة لتنفيذ هذه االستراتيجيات،         ووضعت الخطة آليات واستراتيجيات عمل واضح     

 :وتتمثل هذه اآلليات واالستراتيجيات بما يلي.  والجهة التي ستقوم بتنفيذ هذه النشاطات

 .  لتنسيق والضغط من اجل إقرار قانون الشؤون االجتماعية وصياغة اللوائح التفسيرية الالزمة لتطبيقها .1

 . المجتمع الفلسطيني حول المسنين وإبراز مشكالتهم ومتطلباتهم المختلفةتوعية وتثقيف .2

 .توظيف قدرات المسنين واالستفادة من طاقاتهم في برامج التنمية وتعزيز الدور االجتماعي لهم .3

 .  تبوء وسائل اإلعالم دوراَ ريادياَ في معالجة قضايا المسنين وتشجيعها على االهتمام بالمسنين .4

 .اع الخاص إلنشاء مشاريع تهدف إلى رعاية المسنينتشجيع القط .5

 .وبرامج بطب وصحة كبار السن/  تشجيع الجامعات والمعاهد األكاديمية لتأسيس كليات  .6

 .تشجيع إنشاء نوادي اجتماعية للرعاية النهارية للمسنين .7

 .تشجيع العمل التطوعي في مجال رعاية المسنين  .8

 .  نينإثراء المناهج المدرسية بقضايا المس .9

 .تعزيز دور األسرة واألبناء وتمكينهم  في مجال رعاية ذويهم .10

 .راد أسرهمف توفير الرعاية االجتماعية للمسنين في أماكن تواجدهم حيثما كانوا وبين أ .11

 . توفير خدمات الرعاية الصحية  للمسنين  وتحسينها كماَ ونوعاَ .12

 .رفع مستوى خدمات الرعاية اإليوائية للمسنين وتطويرها .13

 . تقديم خدمات الدعم االجتماعي والنفسي للمسنين .14

 . ضمان الدخل وتأمين العيش الكريم للمسنين والمسنات المهمشين .15

 . دعم وتطوير الجمعيات األهلية ذات العالقة برعاية المسنين  .16

 . تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال رعاية المسنين .17

 .العربي في مجال رعاية المسنين التنسيق والتعاون على المستوين الدولي و .18

 ولتحقيق ذلك البد من اإلسراع في تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية كبار السن  لتأخذ على عاتقها مسؤولية  مواجهة                    .19

التحديات كافة وعلى جميع المستويات، بحيث تحوي في عضويتها  كافة الشركاء على المستوين الرسمي واألهلي                 

 .ه االستراتيجية بروح من اإلبداع والتفاني في خدمة هذه القضية الوطنية الملحة لتتولى متابعة وتنفيذ هذ
 

يتضح باالطالع على هذه الخطة أنها شملت جميع الجوانب المتعلقة برعاية المسنين في األراضي الفلسطينية، كما أنها                  

وأن .    وحددت الجهة التي ستنفذ كل نشاط     حددت األنشطة المختلفة الواجب القيام بها لتأمين الرعاية الالزمة للمسنين،           

هذه الخطة قد تم وضعها انسجاماً مع توجه الحكومة في تبني سياسة اجتماعية إلى جانب سياستها االقتصادية، كما أن                    

هذه االستراتيجية هي واحدة من مجموعة استراتيجيات تقوم الحكومة بوضعها على مختلف الصعد، وبالتالي، فإن هذه                 

 .  قر بعدالخطة لم ت
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إضافة إلى ذلك فإن هذه الخطة ينقصها عنصر جوهري، وهو موضوع التمويل، فهي لم تتطرق إلى آلية تمويل                      

برامجها المختلفة، خاصة وأن هذه البرامج واألنشطة من الضرورة بمكان أن تتخذ صفة االستمرارية، بل والزيادة في                  

 .  تمرة في أعداد المسنين في األراضي الفلسطينيةنوعيتها وعددها حتى تستطيع أن تواكب الزيادة المس
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 الفصل الخامس
 

 النتائج والتوصيات
 

 .يعرض هذا الفصل أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث في هذه الدراسة
 

   النتائج1.5

 1997 في العام     ألفاً 132 من حوالي    ، إذ ارتفع عددهم   عدد المسنين في األراضي الفلسطينية    الزيادة مستمرة في     •

ورغم هذه الزيادة   .    1997عما كان عليه في العام      %  14.8، أي بنسبة زيادة     2007ألفاً في العام      152إلى حوالي   

% 4.5 إلى   1997في العام   %  5.1في األعداد المطلقة للمسنين إال أن نسبتهم من إجمالي السكان قد انخفضت من              

كبيرة في أعداد   الزيادة  ال  عدد المسنين في األراضي الفلسطينية مع     وتنسجم هذه الزيادة في     .      2007في العام   

 .ناجمة عن التحول الديموغرافيوالالمسنين في العالم وفي الدول العربية 

حيث بلغت نسبة   على مستوى األراضي الفلسطينية        المسنين  مقارنة بالذكور   المسنات عدد اإلناث في  ارتفاع  هناك   •

 ألفاً  71 ألفاً مقابل    81، فقد بلغ عدد اإلناث المسنات حوالي         أنثى 100كراً مقابل كل     ذ 88.2   لدى كبار السن   الجنس

، كما لوحظ أن ارتفاع عدد اإلناث يتركز في الضفة الغربية، في حين ينخفض               2007للذكور المسنات في العام     

 .  عدد اإلناث المسنات عن الذكور المسنين في قطاع غزة

إلى األسرة الممتدة    من   لفلسطينية عن النمط الذي كان سائداً قبل عشرات السنين          ا تحول في نوعية األسر   هناك   •

من األسر في العام    %  73.3نسبة األسر النووية في األراضي الفلسطينية من         حيث ارتفعت   .      النوويةاألسرة  

هم ؤيش معهم أبنا   احتمالية بقاء قسم من المسنين دون أن يع        ةدا زي  مما يعني  .    2007في العام   %  80.7 إلى   1997

أو أحفادهم، وهذا يعني بشكل عام انخفاض في حجم الرعاية أو العناية من قبل األبناء ألنهم يسكنون في أسرة                      

نظراً النشغال األبناء أو األحفاد عن المسنين بشكل عام، وانخفاض الوقت المخصص لرؤية كبار السن                .    منفصلة

 .أو العناية بهم

.  2006 في العام %23.8ر التي يوجد فيها مسن واحد على األقل، إذ بلغت هذه النسبة           هناك انخفاض في نسبة األس     •

          في %  15.5 إلى   1997في العام   %  18.3 نسبة األسر التي يرأسها مسن من          اً في انخفاضكما أن هناك     

 .  2007العام 

مقابل    %  90 المتزوجين حوالي    ة الذكور المسنين  أن النسبة األكبر من المسنين هم متزوجون حيث بلغت نسب            •

 .فقط للذكور% 8.7لإلناث مقابل % 52.2بلغت  فقد ل من حيث الجنسترمنسبة الأما ، لإلناث المسنات% 41.7

منهم دون المستوى   %  73.3كبير للمستوى التعليمي لكبار السن في األراضي الفلسطينية، إذ تشير أن              ال  يتدنال •

 كبير  انخفاضكما أن هناك    هم أميون   %)  56.1(ن ما يزيد على نصف المسنين       حيث أ .    2006 في العام    االبتدائي

مقابل     %  76.2، إذ تصل مثالً نسبة األمية بين اإلناث المسنات إلى            في المستوى التعليمي لإلناث مقابل الذكور      

 .2006للذكور في العام % 30

ي الفلسطينية، إال أن هذا المستوى قد شهد ارتفاعاً         األراضالمستوى التعليمي لكبار السن في      رغم التدني الكبير في      •

في %  69.5 بين المسنين من      مثالً حيث انخفضت نسبة األمية   ،  ما بين التعدادين، وذلك لكافة المستويات التعليمية      

في %  1.1لبكالوريوس من   ا  المسنين الحاصلين على  ، وارتفعت نسبة    2006 في العام    %56.1إلى    1997العام  

 .  2006 في العام %3.2لى إ1997العام 
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 وأن أكثر األمراض المزمنة انتشاراً بين       من واحد أو أكثر من األمراض المزمنة،      كبار السن   من  %  65.5يعاني   •

 .  أمراض المفاصل، وأمراض القلبو ،السكريو ضغط الدم، هي  بأمراض مزمنة من كبار السنالمصابين

من %  14.8األقل يشكلون     على  واحدة  ون من صعوبة أو إعاقة     ألف مسن في األراضي الفلسطينية يعان      23حوالي   •

الحركية، كما    والتواصل وصعوبة   الفهم  صعوبة  السن هي   كبار  انتشاراً بين   الصعوبات  كبار السن، وأكثر أنواع   

تبين أن الصعوبات أو اإلعاقات أكثر انتشاراً في الضفة الغربية إذ بلغ عدد الذين يعانون من صعوبة أو إعاقة                      

 .  2007 ألفاً في العام 37حدة على األقل حوالي وا

بالشبكة العامة  وعدم ارتباط قسم منها     مساكن،  من حيث صغر ال   ن في أوضاع سكنية متواضعة،       ويعيش المسن  •

إال أن األمر اإليجابي أن معظمهم يملك       .    على الحطب أو الفحم في التدفئة     واعتماد قسم منها    للصرف الصحي،   

 .  ، وأن معظم المساكن يرتبط بالشبكة العامة للكهرباء والمياهو مملوك ألحد أفراد األسرة أالبيت الذي يسكنه

وبالمقارنة مع خصائص المسكن لغير المسنين، تبين أن هذه األخيرة أحسن حاالً بشكل عام من تلك المتعلقة                      •

 .  بالمسنين

سواء من حيث ارتباط    تعلقة بالمسكن،   هناك بعض التحسن في الخصائص الم      أما بين التعدادين فإنه يالحظ أن         •

 .المساكن بالشبكة العامة للصرف الصحي، أو بالمياه، أو بتوفر السلع المعمرة

من % 5، وشكلوا 2006في العام %  34.1  ارتفاع معدالت الفقر بين كبار السن، إذ بلغت نسبة الفقر بين كبار السن             •

 ذلك فإن هناك ارتفاعاً كبيراً في نسبة الفقر في قطاع غزة             إضافة إلى .     في األراضي الفلسطينية   الفقراءإجمالي  

 .مقارنة مع الضفة الغربية

غير راضين عن أوضاعهم    منهم مثالً   %  28 عن أوضاعهم الصحية فحوالي      حالة الرضا لدى كبار السن    انخفاض   •

من %  75ا أن   ، وأن حوالي خمس المسنين يعتقدون أن أوضاعهم السكنية غير مناسبة وغير مريحة، كم              الصحية

 السن،  لكبار  الحكومية  الجهات  تقدمها  التي  مستوى الخدمات   عن  راضين  كبار السن في األراضي الفلسطينية غير     

 .  فقط% 9 الحكومية غير الجهات قبل من السن لكبار المقدمة الخدمات عن الرضى في حين بلغت نسبة

، وقد كان   1997حسب نتائج التعداد    ن إقامتهم في    غيروا أماك سبق لهم أن    قد  %)  37.3( المسنين   ثلثإن أكثر من     •

 %.44.7السبب األكبر في تغيير مكان اإلقامة هو التهجير إذ بلغت نسبته 

إلى   2007في العام    في الضفة الغربية     نسبة الذين غيروا مكان إقامتهم    أما بالنسبة للتغير بين التعدادين فقد ارتفعت         •

 في الضفة   كذلك تختلف أسباب تغير مكان اإلقامة     ،  1997 بالعام    ألف مسن  28.9 ألف مسن مقارنة مع       41.8

 .  تهجير السبب األكبر في تغير مكان اإلقامة، فقد بقي ال1997 بالمقارنة مع العام 2007 في العام الغربية

.  خرىهناك ارتفاع كبير في نسبة المسنين المنخرطين في القوى العاملة في األراضي الفلسطينية مقارنة بالدول األ                •

 .  الذكورمعظمهم من .  من المسنين يعتبرون نشيطين اقتصادياً% 22.7ن إذ أ

أن نسبة كبار السن المنخرطين في      يتضح  أما بالنسبة للتغير في عالقة المسنين بالقوى العاملة بين التعدادين، فإنه              •

وما زال  %.    11.7 إلى   1997في العام   %  25.3القوى العاملة في الضفة الغربية قد انخفضت بشكل كبير من            

 .  غير النشيطات اقتصادياً) %98.1(إذ أن معظم اإلناث المسنات الجنس الفارق هائالً من حيث 

 مستخدمين  %39.3 يعملون لحسابهم، وأن     %42.7يدل توزيع المسنين النشيطين اقتصادياً من الناحية العملية أن            •

 .  سرة بدون أجريعملون لدى األ% 3.2هم أصحاب عمل، و% 11.4بأجر، و

ع نسبة  ارتف، كا حدوث تغير كبير في توزيع العاملين من كبار السن في الضفة الغربية من الناحية العملية               ويالحظ   •

 .نسبة المستخدمين بأجروض نسبة من يعمل لحسابه اانخف، وصاحب عمل
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في الزراعة والمهن األولية    يتركز معظم المسنين في أعمال ال تتناسب مع أعمارهم وقوتهم الجسمية، إذ يتركزون               •

 .  أو باعة في األسواق، وتنخفض نسبة العاملين في المهن التي ال تتطلب جهداً عضلياً مثل الفنيون والكتبة

في نسبة المسنين المهرة في الزراعة وصيد       في الضفة الغربية    هناك تراجع كبير     أن   2007ولكن يالحظ في العام      •

  .  منهم في الخدمات وباعة في المحالت التجارية واألسواقع نسبة العاملين اارتفواألسماك 

منهم في  %  9.1عمل  ي من المسنين حسب النشاط االقتصادي يعملون في قطاع الزراعة، و          %)38.3  (النسبة األكبر  •

 .  عمل الباقون في الخدماتيفي الصناعة، و% 7.5اإلنشاءات، و

 في   حسب النشاط االقتصادي   في الضفة الغربية  كبار السن   من    حدوث تغير كبير لتوزيع العاملين    في حين يالحظ     •

الحظ ويتفعت نسبة العاملين من     وارإذ انخفضت نسبة المسنين الذين يعملون في قطاع الزراعة           .    2007العام  

 .   تجارة الجملة والتجزئة فيالزيادة الكبيرة للعاملين

عدد ساعات عمل   ، ولذلك تنخفض    ى الذات في العناية الشخصية والمحافظة عل     ون معظم وقتهم    يصرف المسن  •

 .  إجمالي العاملينبالمسنين مقارنة 

 لبقاء قسم كبير من المسنين خارج القوى العاملة هو عجزهم عن العمل، ويأتي السبب                )%34.4(أن السبب األكبر   •

لديهم أسباب  باقي  وال%.    30.8الثاني للبقاء خارج القوى العاملة هو التفرغ ألعمال المنزل إذ بلغت هذه النسبة               

 .  أخرى للبقاء خارج القوى العاملة

 في   في أسباب بقاء قسم كبير من المسنين خارج القوى العاملة           بين التعدادين  حدوث تغيرات كبيرة  في حين يالحظ     •

 .   سبب التفرغ ألعمال المنزل، وانخفاض كبير في نسبة العجز عن العمل كبير فيعا ارتفهناكف.  الضفة الغربية

الزيادة :  تزايد االهتمام بقضايا المسنين في العصر الحاضر إلى جملة من األسباب أو العوامل من أهمها                زى  يع •

للجميل واعترافاً بفضل     ورداً ،لمشكالت أو األمراض التي يتعرض لها المسنون      وكثرة ا المطردة في أعداد المسنين،     

 .  المسنين وجهدهم في مرحلة الشباب لخدمة المجتمع وتطوره

الصفة الغالبة على المجتمع الفلسطيني هي احترام كبار السن، والقيام بواجبهم ورعايتهم، وأن التعامل                رغم أن    •

قد تعرضوا للعنف   %)  24.7(  ن حوالي ربع المسنين   إال أ .    بعنف مع كبار السن هو من باب الخروج عن القاعدة         

  .  2006 في العام اد أسرهمحيث تمارس على المسنين أشكال مختلفة من اإلساءة من قبل أفر

 قبل  منأنشئ معظمها    مؤسسة   24 التي تعنى بقطاع المسنين      2009بلغ عدد المؤسسات غير الحكومية في العام         •

 هذه  عانيوت، وهناك مؤسسة حكومية واحدة لرعاية المسنين،         جمعيات ومؤسسات خيرية ودينية محلية وأجنبية      

كان ألغراض أخرى قبل أن يستخدم إليواء مسنين         البيوت  ية هذه    أن معظم أبن    أهمها البيوت من عدة مشكالت   

 وقصور خدمات   ،ويحتاج كثير من هذه البيوت إلى صيانة، وال يتوفر لمعظم بيوت المسنين دخل ثابت ودائم                 

 .  الرعاية المقدمة من قبل وزارة الشئون االجتماعية لهذه المؤسسات في مجال رعاية المسنين

 سياسة خاصة لرعاية المسنين، وإنما اقتصرت خدماتها        2009  -1994لفلسطينية في الفترة    لم يكن لدى السلطة ا     •

وواجه برنامج الحماية االجتماعية    .    على تقديم المساعدات االجتماعية الذي يستهدف تقديم المساعدة النقدية والعينية         

 .  العامة، وغيرهاعدة معوقات أهمها غياب التمويل المالئم، والظروف السياسية واالقتصادية 

وتطبيقاً ،  ومن ضمنها ما يتعلق بالسياسات االجتماعية     .    وضعت الحكومة الفلسطينية الحالية عدة أولويات لعملها       •

        لسياسة قامت وزارة الشؤون االجتماعية بوضع الخطة اإلستراتيجية الوطنية لرعاية المسنين في فلسطين              لهذه ا 

 .  إلى مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بالشيخوخة، وإلى خطة العمل العربية، وتستند هذه الخطة 2015 -2010
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   التوصيات2.5

 :بناء على النتائج أعاله، ودراسة واقع المسنين في األراضي الفلسطينية، فإن الباحث يقترح التوصيات التالية

قديم الخدمات فقط، وأن يتم االستفادة      التركيز في رعاية المسنين على الدور التنموي لهم، وليس الدور اإلغاثي وت            •

 .  من خبرات المسنين المختلفة في تنفيذ البرامج أو القيام بالنشاطات ذات العالقة

 .تشجيع كبار السن أنفسهم على االنخراط في األعمال التطوعية، واألنشطة المجتمعية المختلفة •

يوفر لهن الحد األدنى من الحماية االجتماعية       وضع برامج رعاية وحماية اجتماعية تخص اإلناث المسنات، بما            •

 .  الالزمة

العمل على نشر الوعي وخلق ثقافة وطنية حول رعاية المسنين وأهميتهم في التواصل الثقافي واإلنساني،                    •

من خالل ورش العمل والمؤتمرات حول قضايا المسنين        .    مستفيدين من البعد الديني واألخالقي في رعاية المسنين       

 .  ة، إضافة إلى البرامج اإلذاعية والتلفزيونية التي تحث األفراد على رعاية المسنين والقيام على خدمتهمالمختلف

االستفادة من اليوم العالمي للمسن في تنفيذ كثير من البرامج واألنشطة من قبل كافة المؤسسات والجهات ذات                    •

  . العالقة بالمسنين، وإشراك المسنين أنفسهم في هذه البرامج

 .وضع برامج خاصة من قبل الجهات ذات العالقة بمحو األمية لدى كبار السن، وخاصة بالنسبة لإلناث •

حث األسر الفلسطينية على بقاء المسنين لديها، لما لذلك من آثار إيجابية على المسن، وأن يتم تقديم الدعم الالزم                     •

ويمكن في هذا المجال أن تقوم بيوت        .    ن لديها لألسر التي لديها مسنين لمساعدتها على القيام برعاية المسني         

 .المسنين بتدريب األسر أو المسنين على أساليب العناية السليمة بالمسن

من الضرورة بمكان أن يتم تخصيص جزء من موازنة وزارة الصحة، لمتابعة المصابين بأمراض مزمنة من كبار                  •

كما أن نوعية هذه األمراض تتطلب اإلقامة في المستشفى         السن، وذلك الرتفاع نسبة المصابين بها من كبار السن،          

 .  بين فترة وأخرى

 .إنشاء وحدات متنقلة للوصول إلى المسنين داخل أسرهم بهدف تقديم الخدمات الصحية لهم وخدمات أخرى •

 وإدراج طب المسنين وقضايا     ،حث الجامعات الفلسطينية على تخصيص مساقات ذات عالقة بالمسنين ورعايتهم           •

ن يتم وضع مواد في مناهج التربية التعليم حول دور المسنين           أ و ،لشيخوخة في البرامج األكاديمية في والجامعات     ا

 .  في المجتمع، وضرورة احترامهم ورعايتهم

 .   تأسيس قاعدة بيانات ودراسات شاملة لجميع األمور المتعلقة بالمسنين •

 .  ما يتعلق بهمنشر يعنى بشؤون المسنين، ويإلكتروني موقع تأسيس  •

إصدار بطاقة المسن التي تخول حاملها االستفادة من مجموعة من الخدمات واالمتيازات سواء من الوزارات أو                  •

 .تسهيل إجراءات ومعامالت كبار السن لدى الوزارات واإلدارات الحكوميةو.  من الخدمات الخاصة

ي برامج وأنشطة لرعاية المسنين، وأن تكون هذه        تشجيع وحث الشركات الفلسطينية وخاصة الكبيرة منها على تبن         •

 .   من المسؤولية االجتماعية لهذه الشركات وليست عشوائيةاًالبرامج جزء

أن و.    إنشاء برامج دعم نفسي للقائمين على رعاية المسنين، وكيفية التعامل مع كبار السن وخاصة المعاقين منهم                •

جوانب النفسية والروحية، وليس التركيز فقط على الخدمات المادية         يتم التركيز في برامج رعاية المسنين على ال       

 .  والصحية

، إنشاء مراكز خدمات رعاية صحية تعنى بصحة كبار السن، مع المحاولة لتوفير التأمين الصحي المجاني لهم                  •

 .  خاصة مع انتشار األمراض المزمنة بينهم، وإصابة كثير منهم بصعوبات أو إعاقات
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ع نسبة الفقر بين كبار السن في األراضي الفلسطينية، واضطرار كثير منهم لالنخراط في القوى                  نظراً الرتفا  •

فإنه من الضرورة بمكان زيادة مخصصات وزارة الشؤون االجتماعية في الموازنة العامة الفلسطينية،              .    العاملة

ين، أو بدعم بيوت المسنين،     على أن تستفيد فئة المسنين من هذه الزيادة سواء من حيث تخصيص برامج للمسن              

 .  وذلك لتوفير الحد األدنى من متطلبات الحياة الكريمة لهذه الفئة المهمة في المجتمع الفلسطيني

وتقديم .    مساعدة بيوت المسنين على أن تتخصص في استقبال نزالء من مواصفات عضوية أو عمرية معينة                 •

وكذلك يجب أن تدرس واقع بيوت       .    ار في القيام بواجبها   الدعم الالزم لبيوت المسنين لتشجيعها على االستمر       

 .  المسنين الحالي من حيث البناء والغرف والطوابق والكوادر العاملة واإلمكانيات وما شابه

للوصول إلى المسنين الشيوخ في بيوتهم، لتخفيف العبء على          نشر ثقافة العمل التطوعي المتعلق برعاية المسنين،         •

جاد أندية صديقة للمسن، يقوم أفرادها بزيارات متكررة إلى بيوت المسنين، وتوظيف أطباء                وإي ،أفراد أسرهم 

 .  ةنفسيين لمعالجة الحاالت الصحي

تشكيل لجنة وطنية تعنى بشؤون المسنين تضم في عضويتها أعضاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، عدا                   •

ع السياسات والبرامج المختلفة لرعاية المسنين، والعمل        عن الوزارات ذات العالقة، تعمل هذه اللجنة على وض         

 .  على متابعة تنفيذها

 .  العمل على سن قانون للمسنين ينظم الشؤون المختلفة المتعلقة بهم •

تشجيع مراكز الدراسات واألبحاث والباحثين على دراسة قضايا المسنين المختلفة، ووضع التوصيات العملية                 •

 .  تهمللعناية بالمسنين ورعاي

تلتزم جميع  بحيث  ،  اإلستراتيجية الوطنية لرعاية المسنين التي وضعتها الحكومة          تنفيذوضع خطة تمويلية ل     •

 .هااألطراف بالقيام بدورها الوارد في
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 1997 حسب خصائص المسكن، ) سنة فأكثر60(التوزيع النسبي لألفراد  ): 1(جدول رقم 
 

 األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة

 العدد النسبة العدد النسبة العدد لنسبةا
 خصائص المسكن

 حسب المصدر الرئيسي للمياه في المسكن        

91.8 39,864 79.3 69,852 83.4 109,716  شبكة عامة

6.1 2,629 14.2 12,480 11.5 15,109  تمديدات خاصة

2.1 920 6.4 5,633 5.0 6,553  ال يوجد

0.1 29 0.1 105 0.1 134  غير مبين

100.0 43,442 100.0 88,070 100.0 131,512  المجموع

 حسب اتصال المسكن بشبكة الكهرباء          

95.0 41,260 93.9 82,717 94.3 123,977  شبكة عامة

0.7 304 3.1 2,718 2.3 3,022  مولد خاص

4.3 1,849 2.9 2,543 3.3 4,392  ال يوجد

0.1 29 0.1 92 0.1 121  غير مبين

100.0 43,442 100.0 88,070 100.0 131,512  المجموع

 حسب اتصال المسكن بالصرف الصحي          

49.1 21,324 22.8 20,057 31.5 41,381  شبكة عامة

48.6 21,125 73.8 64,990 65.5 86,115  حفرة امتصاصية

2.2 938 3.2 2,837 2.9 3,775  ال يوجد

0.1 55 0.2 186 0.2 241  غير مبين

100.0 43,442 100.0 88,070 100.0 131,512  المجموع

 حسب توفر مطبخ في المسكن          

88.0 38,228 78.5 69,154 81.7 107,382  مطبخ متصل بالمياه

8.6 3,732 14.0 12,295 12.2 16,027  مطبخ غير متصل بالمياه

3.3 1,412 7.3 6,394 5.9 7,806  ال يوجد

0.2 70 0.3 227 0.2 297  ير مبينغ

100.0 43,442 100.0 88,070 100.0 131,512  المجموع

 حسب توفر حمام في المسكن          

91.2 39,615 79.0 69,550 83.0 109,165  حمام متصل بالمياه

5.2 2,263 9.7 8,548 8.2 10,811  حمام غير متصل بالمياه

3.5 1,516 11.1 9,799 8.6 11,315  ال يوجد

0.1 48 0.2 173 0.2 221  غير مبين

100.0 43,442 100.0 88,070 100.0 131,512  المجموع

 حسب توفر مرحاض في المسكن          

91.1 39,589 77.9 68,646 82.3 108,235  مرحاض متصل بالمياه

6.5 2,810 16.9 14,915 13.5 17,725  مرحاض غير متصل بالمياه

2.2 973 4.9 4,294 4.0 5,267  يوجدال 

0.2 70 0.2 215 0.2 285  غير مبين

100.0 43,442 100.0 88,070 100.0 131,512  المجموع

 حسب المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في الطبخ في المسكن    

94.6 41,084 95.0 83,666 94.9 124,750  غاز

0.9 409 1.5 1,349 1.3 1,758  كاز

0.0 21 0.1 71 0.1 92  كهرباء
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 األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة

 العدد النسبة العدد النسبة العدد لنسبةا
 خصائص المسكن

4.0 1,744 2.7 2,364 3.1 4,108  حطب

0.2 99 0.4 367 0.4 466  أخرى

0.2 85 0.3 253 0.3 338  غير مبين

100.0 43,442 100.0 88,070 100.0 131,512  المجموع

حسب المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في التدفئة في المسكن    

60.8 26,392 10.6 9,374 27.2 35,766  ال يوجد

3.7 1,629 21.0 18,534 15.3 20,163  غاز

1.7 739 18.2 16,032 12.8 16,771  كاز

8.1 3,504 6.1 5,368 6.7 8,872  كهرباء

25.2 10,929 41.3 36,395 36.0 47,324  فحم/ حطب

0.2 81 2.0 1,803 1.4 1,884  سوالر

0.2 72 0.3 308 0.3 380  أخرى

0.2 96 0.3 256 0.3 352  غير مبين

100.0 43,442 100.0 88,070 100.0 131,512  المجموع

 حسب توفر السلع المعمرة    

 سيارة خصوصية    

12.8 5,573 17.7 15,584 16.1 21,157  متوفر

86.8 37,717 82.0 72,194 83.6 109,911  غير متوفر

0.3 152 0.3 292 0.3 444  غير مبين

 ثالجة كهربائية          

78.0 33,886 81.3 71,604 80.2 105,490  متوفر

21.7 9,442 18.4 16,226 19.5 25,668  غير متوفر

0.3 114 0.3 240 0.3 354  غير مبين

 سخان شمسي          

71.5 31,048 60.6 53,348 64.2 84,396  متوفر

28.3 12,277 39.1 34,464 35.5 46,741  غير متوفر

0.3 117 0.3 258 0.3 375  مبينغير 

 تدفئة مركزية          

0.5 218 1.9 1,706 1.5 1,924  متوفر

99.2 43,116 97.8 86,113 98.3 129,229  غير متوفر

0.2 108 0.3 251 0.3 359  غير مبين

 مكتبة منزلية          

10.3 4,482 15.3 13,492 13.7 17,974  متوفر

89.4 38,832 84.4 74,308 86.0 113,140  ر متوفرغي

0.3 128 0.3 270 0.3 398  غير مبين

 طباخ غاز          

95.4 41,445 96.3 84,809 96.0 126,254  متوفر

4.4 1,921 3.5 3,050 3.8 4,971  غير متوفر

0.2 76 0.2 211 0.2 287  غير مبين

 غسالة مالبس          

69.9 30,364 66.2 58,283 67.4 88,647  متوفر
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 األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة

 العدد النسبة العدد النسبة العدد لنسبةا
 خصائص المسكن

29.8 12,936 33.5 29,491 32.3 42,427  غير متوفر

0.3 142 0.3 296 0.3 438  غير مبين

 تلفزيون          

76.9 33,394 81.8 72,065 80.2 105,459  متوفر

22.8 9,904 17.8 15,713 19.5 25,617  غير متوفر

0.3 144 0.3 292 0.3 436  غير مبين

 فيديو          

8.6 3,738 13.0 11,413 11.5 15,151  متوفر

91.0 39,552 86.7 76,342 88.1 115,894  غير متوفر

0.3 152 0.4 315 0.4 467  غير مبين

 كمبيوتر          

2.5 1,066 3.7 3,234 3.3 4,300  متوفر

97.2 42,230 96.0 84,543 96.4 126,773  غير متوفر

0.3 146 0.3 293 0.3 439  غير مبين

 خط هاتف          

22.8 9,907 23.8 20,968 23.5 30,875  متوفر

76.8 33,378 75.8 66,793 76.2 100,171  غير متوفر

0.4 157 0.4 309 0.4 466  غير مبين

 حسب حيازة المسكن          

91.8 39,866 87.7 77,194 89.0 117,060  ملك

2.2 977 6.0 5,292 4.8 6,269  مستأجر غير مفروش

0.2 77 0.3 231 0.2 308  مستأجر مفروش

4.9 2,135 5.4 4,728 5.2 6,863  دون مقابل

0.3 144 0.2 171 0.2 315  مقابل عمل

0.3 151 0.1 129 0.2 280  أخرى

0.2 92 0.4 325 0.3 417  غير مبين

100.0 43,442 100.0 88,070 100.0 131,512  المجموع

 حسب عدد غرف المسكن          

4.4 1,918 9.3 8,150 7.7 10,068 1 

12.1 5,263 19.5 17,197 17.1 22,460 2 

23.4 10,160 26.3 23,162 25.3 33,322 3 

28.9 12,540 24.1 21,262 25.7 33,802 4 

18.0 7,799 12.0 10,534 13.9 18,333 5 

13.0 5,665 8.6 7,575 10.1 13,240 +6 

0.2 97 0.2 190 0.2 287  غير مبين

100.0 43,442 100.0 88,070 100.0 131,512  المجموع

 .  بيانات غير منشورة.  2009 لإلحصاء الفلسطيني، المركزيالجهاز : المصدر 

  سكان ال يشمل عدد ال   .  ، وال يشمل تقديرات السكان على ضوء نتائج الدراسة البعدية         2007 /12 /16 - 1 فعال خالل الفترة من      عدهميـشمل السكان الذين تم       

 ).1967التي تشمل ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام  (j1في منطقة 
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 1997 سنة في األراضي الفلسطينية حسب خصائص المسكن، )59-0(األفراد الفلسطينيون ): 2(جدول رقم 
 

 األراضي الفلسطيني الضفة الغربية قطاع غزة

 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة
 المسكنخصائص 

  حسب المصدر الرئيسي للمياه في المسكن   

92.4 883,602 79.2 1,189,789 84.3 2,073,391  شبكة عامة

6.3 60,655 15.8 237,804 12.1 298,459  تمديدات خاصة

1.2 11,783 4.9 73,392 3.5 85,175  ال يوجد

0.0 448 0.1 1,509 0.1 1,957  غير مبين

100.0 956,488 100.0 1,502,494 100.0 2,458,982  المجموع

 حسب اتصال المسكن بشبكة الكهرباء   

96.4 921,772 94.3 1,416,953 95.1 2,338,725  شبكة عامة

0.7 6,431 3.4 50,716 2.3 57,147  مولد خاص

2.9 27,786 2.2 33,544 2.5 61,330  ال يوجد

0.1 499 0.1 1,281 0.1 1,780  غير مبين

100.0 956,488 100.0 1,502,494 100.0 2,458,982  المجموع

  حسب اتصال المسكن بالصرف الصحي   

50.7 485,376 22.6 339,897 33.6 825,273  شبكة عامة

48.0 458,693 74.7 1,122,398 64.3 1,581,091  حفرة امتصاصية

1.2 11,309 2.5 37,677 2.0 48,986  ال يوجد

0.1 1,110 0.2 2,522 0.1 3,632  غير مبين

100.0 956,488 100.0 1,502,494 100.0 2,458,982  المجموع

 حسب توفر مطبخ في المسكن

91.9 878,578 82.8 1,244,122 86.3 2,122,700  مطبخ متصل بالمياه

6.5 62,459 12.8 191,785 10.3 254,244  بالمياهمطبخ غير متصل 

1.5 14,102 4.2 63,346 3.1 77,448  ال يوجد

0.1 1,349 0.2 3,241 0.2 4,590  غير مبين

100.0 956,488 100.0 1,502,494 100.0 2,458,982  المجموع

 حسب توفر حمام في المسكن   

93.9 898,286 83.0 1,247,156 87.2 2,145,442  حمام متصل بالمياه

4.3 41,298 9.2 138,932 7.3 180,230  حمام غير متصل بالمياه

1.7 16,038 7.6 113,937 5.3 129,975  ال يوجد

0.1 866 0.2 2,469 0.1 3,335  غير مبين

100.0 956,488 100.0 1,502,494 100.0 2,458,982  المجموع

 حسب توفر مرحاض في المسكن   

93.8 896,862 81.6 1,226,526 86.4 2,123,388  اض متصل بالمياهمرح

5.1 48,776 14.7 220,132 10.9 268,908  مرحاض غير متصل بالمياه

1.0 9,624 3.5 52,689 2.5 62,313  ال يوجد

0.1 1,226 0.2 3,147 0.2 4,373  غير مبين

100.0 956,488 100.0 1,502,494 100.0 2,458,982  المجموع

 في الطبخ في المسكنحسب المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة    

96.8 925,869 96.6 1,451,273 96.7 2,377,142  غاز

0.5 4,731 0.7 10,763 0.6 15,494  كاز

0.0 476 0.1 1,081 0.1 1,557  كهرباء
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 األراضي الفلسطيني الضفة الغربية قطاع غزة

 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة
 المسكنخصائص 

2.4 23,171 2.2 33,441 2.3 56,612  حطب

0.0 408 0.1 1,877 0.1 2,285  أخرى

0.2 1,833 0.3 4,059 0.2 5,892  غير مبين

100.0 956,488 100.0 1,502,494 100.0 2,458,982  المجموع

 حسب المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في التدفئة في المسكن   

63.5 607,577 11.2 168,331 31.6 775,908  ال يوجد

3.9 37,352 26.0 391,356 17.4 428,708  غاز

1.8 17,368 18.1 272,449 11.8 289,817  كاز

9.0 85,634 7.2 107,889 7.9 193,523  كهرباء

21.2 203,000 34.7 522,021 29.5 725,021  فحم/ حطب

0.2 1,930 2.1 31,664 1.4 33,594  سوالر

0.2 1,443 0.3 4,151 0.2 5,594  أخرى

0.2 2,184 0.3 4,633 0.3 6,817  غير مبين

100.0 956,488 100.0 1,502,494 100.0 2,458,982  المجموع

 ألسر الخاصة حسب توفر السلع المعمرةا 

 سيارة خصوصية        

16.6 159,020 25.8 387,356 22.2 546,376  متوفر

83.0 794,073 73.9 1,109,875 77.4 1,903,948  غير متوفر

0.4 3,395 0.4 5,263 0.4 8,658  غير مبين

 ثالجة كهربائية            

81.1 775,246 83.5 1,254,152 82.5 2,029,398  متوفر

18.7 178,635 16.2 243,749 17.2 422,384  غير متوفر

0.3 2,607 0.3 4,593 0.3 7,200  غير مبين

 سخان شمسي            

73.0 698,642 58.7 882,234 64.3 1,580,876  متوفر

26.7 255,241 41.0 615,461 35.4 870,702  غير متوفر

0.3 2,605 0.3 4,799 0.3 7,404  غير مبين

 تدفئة مركزية            

0.5 5,246 1.8 26,345 1.3 31,591  متوفر

99.2 948,534 97.9 1,471,570 98.4 2,420,104  غير متوفر

0.3 2,708 0.3 4,579 0.3 7,287  غير مبين

 مكتبة منزلية            

10.5 100,478 16.0 239,754 13.8 340,232  متوفر

89.2 853,006 83.7 1,257,828 85.8 2,110,834  غير متوفر

0.3 3,004 0.3 4,912 0.3 7,916  غير مبين

 طباخ غاز            

97.5 932,523 97.6 1,465,876 97.5 2,398,399  متوفر

2.3 22,065 2.2 32,671 2.2 54,736  غير متوفر

0.2 1,900 0.3 3,947 0.2 5,847  غير مبين

 ة مالبسغسال            

79.3 758,358 76.6 1,150,921 77.6 1,909,279  متوفر
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 األراضي الفلسطيني الضفة الغربية قطاع غزة

 العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة
 المسكنخصائص 

20.4 195,113 23.1 346,440 22.0 541,553  غير متوفر

0.3 3,017 0.3 5,133 0.3 8,150  غير مبين

 تلفزيون            

84.6 809,227 89.6 1,346,368 87.7 2,155,595  متوفر

15.1 144,261 10.0 150,906 12.0 295,167  غير متوفر

0.3 3,000 0.3 5,220 0.3 8,220  غير مبين

 فيديو            

10.9 104,050 15.7 235,174 13.8 339,224  متوفر

88.8 849,124 84.0 1,261,959 85.9 2,111,083  غير متوفر

0.3 3,314 0.4 5,361 0.4 8,675  غير مبين

 كمبيوتر            

2.7 25,948 4.8 72,112 4.0 98,060  متوفر

97.0 927,361 94.9 1,425,124 95.7 2,352,485  غير متوفر

0.3 3,179 0.3 5,258 0.3 8,437  غير مبين

 خط هاتف            

19.4 185,404 20.3 305,746 20.0 491,150  متوفر

80.3 767,638 79.3 1,191,296 79.7 1,958,934  غير متوفر

0.4 3,446 0.4 5,452 0.4 8,898  غير مبين

 حسب حيازة المسكن            

85.6 818,508 78.9 1,186,199 81.5 2,004,707  ملك

4.0 38,363 9.9 149,210 7.6 187,573  مستأجر غير مفروش

0.3 2,644 0.5 7,045 0.4 9,689  مستأجر مفروش

9.4 89,853 9.8 147,762 9.7 237,615  دون مقابل

0.2 2,027 0.3 4,310 0.3 6,337  مقابل عمل

0.3 2,810 0.2 2,460 0.2 5,270  أخرى

0.2 2,283 0.4 5,508 0.3 7,791  غير مبين

100.0 956,488 100.0 1,502,494 100.0 2,458,982  المجموع

 حسب عدد غرف المسكن            

2.5 24,242 5.2 78,556 4.2 102,798 1 

12.0 115,105 19.1 287,418 16.4 402,523 2 

25.9 247,862 30.2 453,133 28.5 700,995 3 

29.8 285,460 26.0 390,571 27.5 676,031 4 

17.7 169,336 11.5 172,678 13.9 342,014 5 

11.8 112,729 7.8 117,178 9.3 229,907 +6 

0.2 1,754 0.2 2,960 0.2 4,714  غير مبين

100.0 956,488 100.0 1,502,494 100.0 2,458,982  المجموع

 .  بيانات غير منشورة.  2009 الفلسطيني،  الجهاز المركزي لإلحصاء:المصدر
ال يشمل عدد السكان    .  ، وال يشمل تقديرات السكان على ضوء نتائج الدراسة البعدية         2007 /12 /16 - 1يـشمل السكان الذين تم عدهم فعال خالل الفترة من           

 ).1967 من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام ل ذلك الجزءالتي تشم (j1في منطقة 
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 2007 سنة في الضفة الغربية، 59-0مع األفراد   سنة فأكثر مقارنة60خصائص المسكن لألفراد ): 3(جدول رقم 
 

  سنة فأكثر 60األفراد  59-0األفراد 

 العدد النسبة العدد النسبة
 خصائص المسكن 

 حسب المصدر الرئيسي للمياه في المسكن       

71.1 1,358,160 74.2 73,880  شبكة مياه عامة محلية

8.9 170,529 8.4 8,366  )ميكروت(شركة مياه إسرائيلية 

8.8 168,280 8.3 8,279  آبار جمع مياه األمطار

0.4 7,583 0.4 428  ينابيع

10.5 200,701 8.2 8,189  )تنكات(صهاريج 

0.3 5,035 0.4 352  أخرى

0.1 1,081 0.1 60  غير مبين

100.0 1,911,369 100.0 99,554  المجموع

 حسب اتصال المسكن بشبكة الكهرباء        

98.3 1,878,126 98.3 97,838  شبكة عامة

1.0 19,134 0.9 872  مولد خاص

0.7 13,455 0.8 807  ال يوجد

0.0 654 0.0 37  غير مبين

100.0 1,911,369 100.0 99,554  المجموع

 حسب اتصال المسكن بالصرف الصحي        

30.4 580,249 33.2 33,068  شبكة عامة

68.4 1,307,869 65.6 65,294  حفرة امتصاصية

1.2 22,174 1.1 1,128  ال يوجد

0.1 1,077 0.1 64  غير مبين

100.0 1,911,369 100.0 99,554  المجموع

 وفر مطبخ في المسكنحسب ت        

95.0 1,815,436 92.5 92,109  مطبخ متصل بالمياه

3.8 73,033 4.7 4,707  مطبخ غير متصل بالمياه

1.0 19,755 2.6 2,550  ال يوجد

0.2 3,145 0.2 188  غير مبين

100.0 1,911,369 100.0 99,554  المجموع

 حسب توفر حمام في المسكن        

95.2 1,818,729 93.1 92,669  حمام متصل بالمياه

3.1 59,165 3.8 3,796  حمام غير متصل بالمياه

1.6 30,830 3.0 2,940  ال يوجد

0.1 2,645 0.1 149  غير مبين

100.0 1,911,369 100.0 99,554  المجموع

 حسب توفر مرحاض في المسكن        

94.6 1,808,292 92.7 92,277  مرحاض متصل بالمياه

4.0 75,571 5.2 5,183  مرحاض غير متصل بالمياه

1.3 24,756 1.9 1,931  ال يوجد

0.1 2,750 0.2 163  غير مبين

100.0 1,911,369 100.0 99,554  المجموع

 حسب الطريقة المستخدمة للتخلص من النفايات المنزلية في المسكن  

89.0 1,701,553 90.0 89,595  إلقاؤها في اقرب حاوية
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  سنة فأكثر 60األفراد  59-0األفراد 

 العدد النسبة العدد النسبة
 خصائص المسكن 

6.3 121,035 5.2 5,180  حرقها

2.3 44,451 2.3 2,338  إلقاؤها في مكب النفايات

1.5 27,908 1.5 1,450  إلقاؤها بشكل عشوائي

0.7 13,690 0.8 829  أخرى

0.1 2,732 0.2 162  غير مبين

100.0 1,911,369 100.0 99,554  المجموع

 مسكنحسب المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في الطبخ في ال  

97.8 1,869,459 97.2 96,757  غاز

0.2 4,761 0.3 311  كاز

0.1 1,685 0.1 92  كهرباء

1.6 30,359 1.9 1,843  حطب

0.1 1,518 0.3 348  أخرى

0.2 3,587 0.2 203  غير مبين

100.0 1,911,369 100.0 99,554  المجموع

 المسكنحسب المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في التدفئة في   

9.8 188,116 11.1 11,029  ال يوجد

38.5 735,200 36.2 35,990  غاز

4.1 77,927 5.1 5,057  كاز

16.0 305,724 13.1 13,019  كهرباء

24.7 471,338 24.7 24,572  حطب

4.8 92,018 6.8 6,793  فحم

1.2 23,065 2.0 2,036  سوالر

0.4 8,458 0.6 556  أخرى

0.5 9,523 0.5 502  غير مبين

100.0 1,911,369 100.0 99,554  المجموع

 حسب توفر السلع المعمرة لدى األسرة        

    18.0 17,948  سيارة خصوصية

24.8 473,435 81.5 81,170  متوفر

74.8 1,430,307 0.4 436  غير متوفر

0.4 7,627 100.0 99,554  غير مبين

 ثالجة كهربائية        

95.0 1,815,987 92.7 92,314  متوفر

4.7 90,245 7.0 6,948  غير متوفر

0.3 5,137 0.3 292  غير مبين

 سخان شمسي        

67.6 1,292,060 69.7 69,405  متوفر

32.1 613,662 30.0 29,840  غير متوفر

0.3 5,647 0.3 309  غير مبين

 تدفئة مركزية        

3.5 66,265 4.5 4,450  متوفر

96.3 1,839,841 95.2 94,810  غير متوفر

0.3 5,263 0.3 294  غير مبين
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  سنة فأكثر 60األفراد  59-0األفراد 

 العدد النسبة العدد النسبة
 خصائص المسكن 

 مكنسة كهربائية       

35.3 674,227 31.0 30,817  متوفر

64.4 1,230,827 68.7 68,383  غير متوفر

0.3 6,315 0.4 354  غير مبين

 كهرباء/ طباخ غاز       

99.1 1,893,607 98.7 98,230  متوفر

0.8 15,004 1.2 1,172  غير متوفر

0.1 2,758 0.2 152  غير مبين

 ميكرويف       

25.4 486,420 21.2 21,058  متوفر

74.2 1,418,629 78.5 78,124  غير متوفر

0.3 6,320 0.4 372  غير مبين

 غسالة مالبس        

94.4 1,805,204 85.5 85,098  متوفر

5.2 100,144 14.2 14,117  غير متوفر

0.3 6,021 0.3 339  غير مبين

 مكتبة منزلية        

21.6 413,158 19.0 18,877  متوفر

78.0 1,491,096 80.6 80,283  غير متوفر

0.4 7,115 0.4 394  غير مبين

 مسجل/ راديو       

71.4 1,365,035 68.8 68,527  متوفر

28.3 540,011 30.8 30,692  غير متوفر

0.3 6,323 0.3 335  غير مبين

 تلفزيون        

96.7 1,848,972 91.2 90,769  متوفر

3.0 56,714 8.5 8,469  غير متوفر

0.3 5,683 0.3 316  غير مبين

 DVD/فيديو       

25.1 478,911 21.5 21,429  متوفر

74.6 1,425,549 78.1 77,750  غير متوفر

0.4 6,909 0.4 375  غير مبين

 صحن القط        

85.4 1,632,029 73.9 73,609  متوفر

14.3 273,191 25.7 25,590  غير متوفر

0.3 6,149 0.4 355  غير مبين

 خط هاتف       

47.2 902,537 53.2 52,968  متوفر

52.4 1,001,533 46.4 46,194  غير متوفر

0.4 7,299 0.4 392  غير مبين

 كمبيوتر        

52.6 1,004,600 68.8 68,507  متوفر
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  سنة فأكثر 60األفراد  59-0األفراد 

 العدد النسبة العدد النسبة
 خصائص المسكن 

47.2 902,308 30.9 30,776  غير متوفر

0.2 4,461 0.3 271  غير مبين

 حسب حيازة المسكن        

85.0 1,625,583 90.0 89,559  ملك

7.9 151,442 5.8 5,732  مستأجر غير مفروش

0.6 12,030 0.4 445  مستأجر مفروش

5.6 107,908 3.2 3,212  دون مقابل

0.4 6,810 0.2 236  مقابل عمل

0.2 2,916 0.1 121  أخرى

0.2 4,680 0.3 249  غير مبين

100.0 1,911,369 100.0 99,554  المجموع

 حسب عدد غرف المسكن        

2.3 44,469 5.8 5,792 1 

12.3 235,392 15.2 15,116 2 

29.5 563,619 27.7 27,543 3 

31.7 606,688 27.7 27,609 4 

15.8 302,241 14.6 14,501 5 

7.9 150,388 8.6 8,547 +6 

0.4 8,572 0.4 446  غير مبين

100.0 1,911,369 100.0 99,554  المجموع

 .  بيانات غير منشورة.  2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

ال يشمل عدد السكان في     .  ائج الدراسة البعدية  ، وال يشمل تقديرات السكان على ضوء نت       2007 /12 /16 - 1يشمل السكان الذين تم عدهم فعال خالل الفترة من          

 ).1967التي تشمل ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام  (j1منطقة 
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Preface 
 
The Population, Housing and Establishment Census- 1997 is the cornerstone of the efforts of  
developing reliable up-to-date and comprehensive database.  Statistical surveys and data from 
administrative records are important data sources. 
  
PCBS is conducting Dissemination and Analysis of Census Finding to enhance awareness of 
available statistical data in general, and Census finding in particular, as well as their potential 
utilization and inter linkages with various socioeconomic conditions. 
 
The outputs of the project cover areas of dissemination and analysis of Census findings.  This 
includes producing a series of user-oriented reports at different levels of concern, including 
analytical, in-depth analysis, and summary reports, of which this report comes as on of the 
products in the regard. 
 
We hope that this project will contribute to improving the living standards of the Palestinian 
society through strengthening the development planning process at various levels. 
 
 
 
 
 
 
 
December, 2009   Ola Awad  

Acting President of PCBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Important Notes 
 

- The ideas presented in this document do not necessarily express PCBS official position. 
 
- The Researcher worked this study depending on data derived from the PCBS databases 

and other resources.  PCBS will not be responsible for any mistakes of these data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Executive Summary 
 
1. The aim of this study is to identify the different characteristics of the elderly, whether 

social (such as gender, age, marital status, etc.) or economic (such as their relationship 
with their work, profession, economic sector, employment status, etc).  In addition, the 
study aims: to define the characteristics of social care received by the elderly; to 
demonstrate how relevant and appropriate are the jobs done by the elderly to their age and 
health conditions; and to compare social and economic characteristics of the elderly 
between the 1997 and 2007 censuses and then propose practical policies related to them.  

2. There is no one internationally-used definition of “old age.” Some countries consider the 
age of 65 years and above as “old,” while other countries consider the age of 60 as old. 
The study uses the definition used by the United Nations, which is consistent with the age 
used by the Palestinian Central Bureau of Statistics for the elderly, which defines an old 
person as a person who has reached 60 years and above. 

3. In order to achieve the study goals, the study was based on data provided by the two 
censuses conducted by the PCBS in 1997 and 2007, in addition to comparing the different 
characteristics of the elderly in the two censuses. The study also depends on data available 
in other PCBS surveys. Along with the data provided by the PCBS, the background theory 
relating to elderly care is presented, and the role of Palestinian society’s individuals and 
institutions in handling the elderly is discussed too, along with examining the cases of 
some of the Arab Countries in this respect. 

4. The theoretical framework of care of the elderly can be illustrated through the principles 
of the Islamic religion in many of the Koran verses and prophetic Hadith, which address 
all matters relating to them, and encourage taking care of the elderly, and placing them in 
a prominent place in society, urging all to honor and appreciate them to ensure them a 
safe, respectful life. The United Nations addressed the subject of elderly care, approved 
five principles --- independence, participation, care, self-fulfillment and dignity --- and 
encouraged governments to adopt these principles in their national plans. Some Arab 
countries have considered these principles while developing a strategic plan for elderly 
care. The Arab Action Plan for the elderly was prepared until the year 2012, and also the 
Palestinian Authority developed recently the National Strategic Plan for elderly care in 
Palestine for 2010-2015. 

5. The study aimed at comparing the different characteristics of the elderly in the 1997 and 
2007 Censuses, especially that the time span between the two census witnessed Al Aqsa 
Intifada and the concomitant Israeli practices such as invasions and sieges, which have 
negatively affected various aspects of the lives of the Palestinians people and all of its 
social sectors, including the elderly. It should be noted that comparison between the two 
censuses has been carried out on the level of the West Bank only, due to the lack of data 
in Gaza Strip in 2007. 

6. The study ended up with a number of interesting findings:  
• There is a continuous increase in the number of “elderly” in the Palestinian Territory, 

as the number increased from 132,000 in 1997 to 152,000 in 2007. Despite this 
increase in numbers of the elderly, their percentage of the total population decreased 
from 5.1% in 1997 to 4.5% in 2007.  

• There is a rise in the number of female elderly, compared to male elderly; the gender 
ratio in the elderly was 88.2 males vs. 100 females in 2007. It was also noted that the 
high number of females were concentrated in the West Bank, while in Gaza Strip the 
number of female elderly was less than that of male elderly. 

• There is a shift in the pattern of Palestinian families from the extended family pattern 
that prevailed decades ago, to the nuclear family pattern. Nuclear families increased 



 

 

from 73.3% of total households in 1997 to 80.7% in 2007, which indicates a higher 
probability for some of the elderly to live on their own without their children or 
grandchildren. This means, on a general level, a reduction in the volume of care or 
care by children because they live in separate households.  

• There is a decrease in the percent of families headed by an elderly person from 18.3% 
in 1997 to 15% in 2007.  

• The highest percentage of elderly persons is married. The percentage of married males 
was 90% compared to 41.7% for females, while the percent of widowed in terms of 
gender reached 52.2% for females versus 8.7% only for males. 

• There is significant increase in the percentage of illiteracy among the elderly as more 
than half of the elderly (56.1%) are illiterate. Also the percent of illiteracy among 
female elderly is 76.2% compared to 30% for males in 2006. 

•  65.5% of the elderly people suffer from one or more chronic diseases. The most 
common chronic diseases are hypertension, diabetes, arthritis, and heart diseases. 

• In the year 2006, 14.8% of elderly people (about 23,000 elderly persons) in the 
Palestinian Territory suffered from difficulty or disability in at least one or more type 
of disability. The most common difficulty among elderly people is the difficulty of 
understanding, communication and mobility.  

• The elderly people live in modest housings, that is, small houses, some of which are 
not connected to the public sanitation network, and where some of its inhabitants 
depend on wood or coal for heating. Positively speaking, most (about 90%) of the 
elderly people own the house where they live, and most of the houses are connected to 
the public electricity and water network.  

• The rate of poverty among the elderly is high; in 2006 the number reached about 
34.1%, forming 5% of the total number of “the poor” in the Palestinian Territory. In 
addition, there is a significant increase in the rate of poverty in Gaza Strip compared to 
the West Bank. 

• About 28% of the elderly people are not satisfied with their health conditions. About 
20% believe that their housing conditions are inappropriate and uncomfortable. 75% 
of the elderly are not satisfied with the level of services provided by the government 
agencies for the elderly people, against 9% only who considered the services provided 
by non-state actors to be satisfactory.   

• More than one third of the elderly (37.3%) had changed their place of residence in 
1997. The major reason to change their residency was displacement, reaching 44.7%. 
The percentage of people who changed their place of residency in the West Bank 
increased in 2007 reaching 41.8 thousands compared to 28.9 thousands in 1997. 
Displacement remained the major cause of changing place of residence, along with a 
number of new reasons emerging in 2007, such as “return”.  

• There is a significant increase in the rate of elderly persons participating in the labor 
force in the Palestinian Territory compared to other countries, as 22.7% of the elderly 
are considered economically active, mostly males. 

• The economically active elderly persons are distributed as: 42.7% self-employed, 
39.3% paid employees, 11.4% employers, and 3.2% working for the family without 
pay. Practically, there has been a significant change in the distribution of elderly 
workers in the West Bank, as there is an increase in the percent of employers and a 
decrease in the percent of self-employed and in the percent of paid employees. 

• Most of the elderly professions are not commensurate with their age and physical 
strength, as they are concentrated in agriculture and elementary occupations or work 



 

 

as vendors in the markets, and a low percent of elderly who work in occupations that 
do not require physical strength, such as technicians and clerks. 

• Most of the elderly spend most of their time in personal care and self-preservation, 
therefore their number of working hours is low compared to the average working 
hours of the total number of workers. 

• The major reason for the elderly people not to participate in the labor force is their 
incapacity to work comprising (34.4%), and the second reason is being engaged in 
full-time household work comprising (30.8%). In 2007 it was noticed that the 
percentage of incapacity to work increased significantly and the percentage of full-
time household work significantly declined. 

• The growing interest and attention to the elderly issues in the present era is attributed 
to a number of factors and reasons, mainly: the steady increase in the numbers of 
elderly people, the numerous problems or diseases the elderly suffer from, and in 
tribute to and recognition of the elderly efforts exerted during their youthful years for 
the benefit of the community and development.  

• Although the dominant characteristic of the Palestinian society is respect and care for 
the elderly, there are some exceptions to this rule. In 2006 about one quarter of the 
elderly had been subject to violence, as (24.7%) reported various forms of abuse by 
family members. 

•  In 2009, the number of non-governmental institutions caring for the elderly sector 
reached 24 institutions, established mostly by local and foreign charitable and 
religious associations, versus one governmental institution. These homes faced several 
problems, notably that most of the buildings were built and designed for different 
purposes before being used as a home for the elderly. Many of these houses need 
maintenance and  most of these homes do not maintain a fixed-constant income, in 
addition to the inadequate services provided by the Ministry of Social Affairs for these 
institutions.  

• In the period 1994-2009 the Palestinian Authority did not have a designated policy for 
the care of the elderly, and limited its services to social assistance, whether cash or in 
kind assistance. On the other hand, the Social Protection Program faced several 
constraints, most importantly, the absence of adequate funding, and the political 
circumstances and economic conditions, among other factors. 

• The Palestinian government had a number of priorities, including social policies. For 
implementation of these policies, the Ministry of Social Affairs developed the 
National Strategic Plan for the Care of the Elderly in Palestine for 2010-2015. The 
plan is based on the principles of the United Nations on Aging, and on the Arab Plan 
of Action. 

7. The study concluded with a number of recommendations: 
• To benefit from the continuous increase in the numbers of elderly people in the 

Palestinian Territory, we need to focus on the role of development, and not on the role 
of relief services only, and to benefit from the elderly expertise in the implementation 
of various relevant programs or activities. 

• Encourage elderly persons to engage in volunteer work and social activities.  
• Develop social welfare programs for female elderly to provide them with at least the 

minimum of the needed social protection. 
• Raising awareness and creating a national culture on the care of the elderly and their 

importance in cultural human exchanges, taking advantage of the religious and moral 
dimension in the care of the elderly. This can be done through workshops and 
conferences on various issues of elderly care, in addition to radio and television 
programs promoting the care for the elderly. 



 

 

• Take advantage of the “International Day for the elderly” in the implementation of 
various programs and activities by all institutions and agencies involved in the care of 
elderly, and engaging the elderly themselves in these programs. 

•  Develop special programs by the relevant authorities to diminish illiteracy among the 
elderly, especially for females. 

•  Urge the Palestinian families to keep and take care of the elderly people for the 
positive effects this has on them, and to support those families by helping them in their 
responsibilities toward the elderly. In this respect the homes for the elderly can 
provide training to the elderly or their families on the methods of proper care. 

• Allocation of part of the Ministry of Health budget for the follow up of chronic 
disease cases among the elderly, especially that these diseases require a hospital 
admission from time to time.  

• Establishing mobile units to provide the elderly with health services and other services 
in their households. 

• Urging the Palestinian universities to develop academic courses related to elderly care. 
Also to include geriatrics and aging issues in the academic courses at the universities, 
in addition to developing materials about the elderly (their role in society, how to care 
for them, etc.) in the educational curriculum.  

• Establishing a database and comprehensive studies on all matters relating to the 
elderly. 

• Building a website designed for publishing and tackling all issues related to the 
elderly.  

• Issuing the “elderly card” which entitles its holder to benefit from a range of services 
and privileges, and facilitates the procedures and transactions of the elderly in 
ministries and government departments. 

• Encouraging and urging Palestinian companies, especially large ones, to adopt 
programs and activities in the domain of elderly care, and to include these programs as 
an integral part of the social responsibility of these companies, and not dealt with 
randomly. 

• Creating psychosocial support programs for those working in the care for the elderly, 
and on how to deal with the elderly, particularly those with disabilities, and to focus in 
these programs on the psychological aspects, rather than focusing on the physical and 
health services only. 

• Establishing health care centers for the elderly, and providing them with free health 
insurance, especially with the spread of chronic diseases and difficulties or disabilities 
among them. 

• Increasing the Ministry of Social Affairs share in the Palestinian budget for the benefit 
of the elderly sector by developing new programs, or by giving support to the homes 
for the elderly, so as to ensure providing the minimum requirements of decent life for 
this important sector. 

• Assisting the nursing homes to specialize in admitting guests from a specific group or 
age group, and to provide necessary support to these homes to continue delivering 
their services. Also the current condition of these homes (in terms of construction, no. 
of rooms, no. of floors, working teams, and capacities) should be studied thoroughly. 

• Spreading the culture of voluntary work (in the domain of elderly care) to reach the 
elderly in their households, and to help their families. Also to establish friendly clubs 
for the elderly, whose members would pay frequent visits to the homes of the elderly, 
and that recruits specialized psychiatrists to follow up their health care. 



 

 

• Forming a national commission on the elderly affairs, composed of members from the 
private sector, civil society, and the relevant ministries. The commission mission will 
be developing policies and programs related to the elderly care, and monitoring their 
implementation.  

• Working to enact a law for the “elderly” to organize matters related to them. 
• Encouraging studies and research centers and researchers to study the various issues of 

the elderly, and develop the practical recommendations for the elderly care.  
• Recommending that the Palestinian government develops a financing plan for the 

National Strategic Plan for the care of the elderly, and then working on endorsing it so 
all the related parties will attend their part in the plan. 
 

 
 
 

 


