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-------  تقديم التقرير -------

ــاع  ــة وقطـ ــة الغربيـ ــي فلســـطين )الضفـ ــم فـ ــج البحـــث الـــذي تـ ــر نتائـ ــذا التقريـ يعـــرض هـ
غـــزة( فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن أيلـــول- كانـــون االول 2019 حـــول العنـــف الموجـــه لكبـــار الســـن. 
ـــع وزارة  ـــراكة م ـــطين بالش ـــكانUNFPA – فلس ـــدة للس ـــم المتح ـــدوق األم ـــث صن ـــرى البح أج
التنميـــة االجتماعيـــة. وهـــذا التقريـــر هـــو جـــزء مـــن دراســـة إقليميـــة يقـــوم بهـــا صنـــدوق 
ـــدول  ـــة ال ــة لجامع ــة التابعـ ــرأة العربيـ ــة المـ ــكان UNFPA، ومنظمـ ــدة للسـ ــم المتحـ األمـ
ـــى جانـــب فلســـطين هـــي لبنـــان، تونـــس وُعمـــان،  العربيـــة، تضـــم ثـــالث دول عربيـــة أخـــرى، إل

تحـــت اإلشـــراف التقنـــي لمؤسســـة كفـــى فـــي لبنـــان.

ـــة  ـــن، ودراس ـــار الس ـــد كب ـــه ض ـــف الموج ـــباب العن ـــي أس ـــث ف ـــى البح ـــر إل ـــذا التقري ـــدف ه يه
ــرض  ــى عـ ــدف إلـ ــا يهـ ــه. كمـ ــه وعالجـ ــل معـ ــرق التعامـ ــاره، وطـ ــف وآثـ ــذا العنـ ــات هـ تداعيـ
توصيـــات جميـــع أصحـــاب العالقـــة بمـــن فيهـــم كبـــار الســـن أنفســـهم، ومقّدمـــو الخدمـــات، 

وُصنـــاع القـــرار حـــول مجابهـــة ظاهـــرة العنـــف والحـــد منهـــا.

اعتمـــدت منهجيـــة التقريـــر علـــى اســـتعمال أدوات البحـــث النوعـــي. أقيـــم عـــدد مـــن 
المجموعـــات البؤريـــة التـــي تضـــم كبـــار الســـن مـــن بيئـــات وخلفيـــات مختلفـــة. وتـــم طـــرح 
ـــكل  ـــم بش ـــه ضده ـــف الموج ـــام، والعن ـــكل ع ـــم بش ـــة بأوضاعه ـــا المرتبط ـــن القضاي ـــد م العدي
خـــاص. كمـــا أجريـــت مجموعـــة مـــن المقابـــالت مـــع العديـــد مـــن أصحـــاب العالقـــة فـــي مـــا 
ــة،  ــة واالجتماعيـ ــة اليوميـ ــي الرعايـ ــاً مقدمـ ــن، خصوصـ ــار السـ ــة لكبـ ــم الرعايـ ــص تقديـ يخـ
النفســـي. الدعـــم  خدمـــة  مقدمـــي  مـــن  وعـــدد  الصحـــي،  المجـــال  فـــي   والعامليـــن 

ـــدد  ـــة ع ـــرت مقابل ـــن، ج ـــار الس ـــد كب ـــف ض ـــة العن ـــع مكافح ـــتراتيجيات وواق ـــص اس ـــا يخ ـــي م ف
مـــن صنـــاع القـــرار، حـــول الجوانـــب االجتماعيـــة والقانونيـــة والصحيـــة لموضـــوع العنـــف. تمـــت 
مقابلـــة المســـؤولين فـــي وزارة التنميـــة االجتماعيـــة، وزارة العـــدل الفلســـطينية، وعـــدد مـــن 
المســـؤولين فـــي الشـــرطة الفلســـطينية. كمـــا تمـــت مقابلـــة مســـؤولين فـــي وكالـــة غـــوث 

ـــم. ـــة أوضاعه ـــن وخصوصي ـــن الالجئي ـــار الس ـــاع كب ـــة أوض ـــن لمناقش الالجئي

وفـــي الختـــام، يتوجـــه صنـــدوق األمـــم المتحـــدة للسكان-فلســـطين بالشـــكر الجزيـــل لـــكل 
ـــن  ـــار الســـن الذي ـــوزارة التنميـــة االجتماعيـــة، وجميـــع كب ـــدءاً ب ـــر ب مـــن أســـهم فـــي هـــذا التقري

شـــاركونا بآرائهـــم ووجهـــة نظرهـــم.

تقديم التقرير
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-------  أوالً -------
كبار السن في فلسطين

------- 1  -------

الشيخوخة في المنظور الدولي

ــة  ــى رعايـ ــاج إلـ ــي تحتـ ــاً التـ ــر ضعفـ ــة األكثـ ــرائح المجتمعيـ ــن الشـ ــنين مـ ــة المسـ ــد فئـ تعـ
ـــر  ـــاب التقدي ـــل أيضـــاً مـــن ب ـــاب االســـتجابة الحتياجـــات هـــذه الفئـــة ب خاصـــة، ليـــس فقـــط مـــن ب
ـــه وبأفـــراده لمـــا هـــو  ـــم المجتمعـــي لشـــريحة أســـهمت فـــي بنـــاء المجتمـــع والوصـــول ب والتكري

ـــوم. ـــه الي علي

ـــاً  ـــن 60 عام ـــى س ـــان إل ـــول االنس ـــه وص ـــى أن ـــيخوخة عل ـــة الش ـــة العالمي ـــة الصح ـــت منظم عّرف
ـــع  ـــر(. م ـــاً أو أكث ـــن 65 عام ـــيخوخة بس ـــة الش ـــّدد بداي ـــي تح ـــات الت ـــض التعريف ـــود بع ـــع وج )م
ـــم فـــي الســـن، مـــن المتوقـــع أن يرتفـــع عـــدد الســـكان الذيـــن  تســـارع وتيـــرة تقـــدم ســـكان العال
ـــي  ـــمة ف ـــار نس ـــى 2 ملي ـــام 2015 إل ـــي الع ـــمة ف ـــون نس ـــن 900 ملي ـــر م ـــاً أو أكث ـــون 60 عام يبلغ
ـــن  ـــح 2019 م ـــي تنقي ـــواردة ف ـــات ال ـــب البيان ـــى 22%(1. وبحس ـــبتها 12% إل ـــادة نس ـــام 2050 )زي الع
تقريـــر التوقعـــات الســـكانية فـــي العالـــم، فمـــع حلـــول عـــام 2050 ســـيكون 16% مـــن عـــدد 
ـــادة  ـــم( أكبـــر مـــن ســـن 65 ســـنة، أي بزي ـــم )واحـــد مـــن كل ســـتة أفـــراد فـــي العال ســـكان العال
ـــى  ـــخ، عل ـــي التاري ـــام ف ـــو أول ع ـــام 2018 ه ـــام 2019. كأن ع ـــن ع ـــرداً( ع ـــن كل 11 ف ـــد م 7% )واح
ــال دون  ــدد األطفـ ــن عـ ــن 65 عـ ــوق سـ ــنين فـ ــدد المسـ ــه عـ ــد فيـ ــي، يزيـ ــد العالمـ الصعيـ
ـــاف  ـــة أضع ـــن الــــ80 ثالث ـــوق س ـــم ف ـــن ه ـــدد م ـــد ع ـــع أن يزي ـــن المتوق ـــه م ـــا أّن ـــة. كم الخامس

ـــام 2050(.2 ـــي ع ـــاً ف ـــى 426 مليون ـــي 2019 إل ـــاً ف ـــن 143 مليون )م

ـــادئ  ـــة مب ـــى خمس ـــة عل ـــام 1991 بالمصادق ـــي الع ـــدة ف ـــم المتح ـــة األم ـــت منظم قام
ــاً بكبـــار الســـن، ودعـــت  تخـــص المســـنين ٣، تهـــدف إلـــى خلـــق عالـــم أكثـــر رفقـ
ــة،  ــتراتيجيات الوطنيـ ــات واالسـ ــادئ بالسياسـ ــذه المبـ ــج هـ ــى دمـ ــات إلـ الحكومـ
ـــذه  ـــص ه ـــع. تتلخ ـــى أرض الواق ـــادئ عل ـــذه المب ـــذ ه ـــة لتنفي ـــوات عملي ـــي خط وتبن
المبـــادئ فـــي: االســـتقالل، والمشـــاركة، والرعايـــة، وتحقيـــق الـــذات، والكرامـــة. 

وتمـــت المصادقـــة علـــى الحقـــوق األساســـية لكبـــار الســـن وهـــي:

الحق في عدم التعرض للتمييز بسبب العمر أو الجنس أو غيره. «

الحق في عدم التعرض للعنف بشتى أشكاله. «

عشر حقائق عن الشيخوخة و الصحة، منظمة الصحة العالمية 2017.  1
https://www.who.int/features/factfiles/ageing/ar/

https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/ageing/index.html.2019 الشيخوخة، األمم المتحدة  2
https://undocs.org/ar/A/RES/46/91.91/46.1991 قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  3
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الحق في الحصول على مخصصات الضمان االجتماعي ومخصصات التقاعد. «

الحق في الحصول على الخدمات الصحية. «

الحق في الحصول على فرص العمل والمشاركة المجتمعية والتعليم المستمر. «

الحق في الملكية واإلرث. «

مـــع ازديـــاد عـــدد كبـــار الســـن فـــي المجتمعـــات المتقدمـــة والناميـــة، أصبحـــت هـــذه 
ــي  ــرة تملـ ــوالت الكبيـ ــذه التحـ ــة. هـ ــة العائلـ ــي بنيـ ــة فـ ــوالت جذريـ ــهد تحـ ــات تشـ المجتمعـ
ـــار الســـن  ـــة كب ـــة كبيـــرة علـــى الحكومـــات فـــي مـــا يخـــص رعاي اســـتحقاقاٍت اجتماعيـــة واقتصادي
وتوفيـــر متطلبـــات الحيـــاة األساســـية لهـــم، بمـــا يضمـــن حصولهـــم علـــى الرعايـــة الصحيـــة 

ــد. ــة األمـ ــة طويلـ ــات االجتماعيـ والخدمـ

و فـــي تقريـــر المؤسســـة الدوليـــة لكبـــار الســـن وصنـــدوق األمـــم المتحـــدة للســـكان4 
فـــي العـــام 2012، بعنـــوان »الشـــيخوخة فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين«، كانـــت 
ـــار الســـن، تشـــمل: ـــات لتوســـيع الفـــرص أمـــام كب ـــات بتبنـــي عشـــر أولوي هنـــاك توصي

ـــع  « ـــات المجتم ـــات ومؤسس ـــر، والحكوم ـــراد، واألس ـــا األف ـــن فيه ـــراف بم ـــع األط ـــداد جمي إع
ـــار  ـــداد كب ـــي أع ـــد ف ـــة التزاي ـــاً لمواجه ـــداداً كافي ـــة إع ـــات المجتمعي ـــن الجه ـــا م ـــي وغيره المدن
الســـن، مـــن خـــالل تعزيـــز التفاهـــم وتدعيـــم القـــدرات المحليـــة والوطنيـــة والبـــدء باإلصالحـــات 

ـــن.  ـــار الس ـــبة كب ـــه نس ـــد في ـــم تزي ـــة، لعال ـــية واالقتصادي ـــة والسياس االجتماعي

االلتـــزام السياســـي مـــن الحكومـــات بالتعامـــل الجـــاد مـــع كبـــار الســـن وجعـــل حقوقهـــم  «
ـــن  ـــي أم ـــش ف ـــن العي ـــن م ـــار الس ـــن كب ـــات، ليتمك ـــات الحكوم ـــن أولوي ـــة م ـــم أولوي واحتياجاته

وكرامـــة، ويســـتطيعوا الحصـــول علـــى الخدمـــات الصحيـــة واالجتماعيـــة األساســـية.

تطويـــر أنظمـــة الدعـــم لكبـــار الســـن فـــي المجتمعـــات المحليـــة وفـــي األســـرة، لضمـــان  «
حصـــول كبـــار الســـن علـــى الرعايـــة الالزمـــة وتشـــجيع الشـــيخوخة النشـــطة.

ـــز العـــادات الصحيـــة فـــي األجيـــال الشـــابة وضمـــان حقـــوق العمـــل والتغطيـــة الصحيـــة  « تعزي
واالجتماعيـــة باعتبـــار ذلـــك أفضـــل اســـتثمار لتحســـين حيـــاة األجيـــال المقبلـــة مـــن كبـــار 

الســـن، وضمـــان فـــرص العمـــل والتعليـــم والوصـــول للخدمـــات الصحيـــة.

تعزيـــز الجهـــود الوطنيـــة والدوليـــة إلجـــراء الدراســـات البحثيـــة عـــن أوضـــاع كبـــار الســـن  «
بهـــدف خلـــق قاعـــدة مـــن المعلومـــات والبيانـــات تســـاعد فـــي وضـــع السياســـات واالســـتراتيجات 

ـــن. ـــار الس ـــاع كب ـــي ألوض ـــع الحقيق ـــس الواق ـــي تعك الت

 UNFPA and HelpAge International. Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and a  4
Challenge, 2012. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing%20report.pdf
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دمـــج الشـــيخوخة فـــي جميـــع دراســـات النـــوع االجتماعـــي، مـــع مراعـــاة المتطلبـــات التـــي  «
ـــال. ـــاء والرج ـــن النس ـــن م ـــار الس ـــا كب ـــرد به ينف

تحضير خطط استجابة للطوارئ والكوارث تضم احتياجات كبار السن. «

تضمين احتياجات كبار السن في أجندة اهداف التنمية الوطنية. «

ـــع  « ـــي المجتم ـــالً ف ـــراً فاع ـــم عنص ـــم بصفته ـــر إليه ـــن والنظ ـــار الس ـــن كب ـــة تحتض ـــر ثقاف تطوي
ـــه. ـــبء علي ـــس كع ـــع، ولي ـــين المجتم ـــي تحس ـــة، ودوره ف ـــاهماته الثمين ـــه مس ل

------- ٢  -------

منهجية اعداد الدراسة

ـــن  ـــار الس ـــا كب ـــرض له ـــي يتع ـــة الت ـــف المختلف ـــواع العن ـــف أن ـــى كش ـــة إل ـــذه الدراس ـــدف ه ته
فـــي فلســـطين وباألخـــص النســـاء، والبحـــث فـــي ســـبل مكافحـــة ظاهـــرة العنـــف، وعـــالج 
آثارهـــا، والحـــد مـــن تأثيراتهـــا النفســـية واالجتماعيـــة. كمـــا تهـــدف إلـــى وضـــع تصـــّور يضـــم 
المؤسســـات الحكوميـــة ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي وغيرهمـــا مـــن أطـــراف العالقـــة، 
عـــن طـــرق توحيـــد الجهـــود ووضـــع االســـتراتيجيات الوطنيـــة التـــي يمكـــن أن تكافـــح العنـــف 

الموجـــه ضـــد كبـــار الســـن.

ــار الســـن فـــي  يتبنـــى هـــذ التقريـــر المنهـــج الوصفـــي التحليلـــي لمشـــكلة العنـــف ضـــد كبـ
ـــار الســـن  ـــم تنفيذهـــا بمشـــاركة كب ـــة تشـــاركية ت ـــى أيضـــاً منهجي المجتمـــع الفلســـطيني، ويتبن

أنفســـهم، ومقدمـــي الخدمـــة وذوي العالقـــة بالموضـــوع.

اســـتخدم التقريـــر وســـيلة المجموعـــات البؤريـــة، وهـــي طريقـــة منهجيـــة مـــن طـــرق األســـلوب 
ــة حـــول موضـــوع  ــات كيفيـ ــي البحـــث العلمـــي، ُتســـتخدم بهـــدف جمـــع معلومـ ــي فـ الوصفـ
محـــدد مـــن جماعـــة اجتماعيـــة ذات نوعيـــة محـــددة، وذات اهتمامـــات مشـــتركة مـــن أجـــل 
التوصـــل إلـــى مجموعـــة مـــن التصـــورات، أو اإلدراكات، أو االتفاقـــات الجماعيـــة حـــول موضـــوع، 
أو قضيـــة محـــددة، بحيـــث تســـتطيع تلـــك التصـــورات المشـــتركة الخـــروج بمجموعـــة مـــن 

ـــكالت. ـــددة للمش ـــول مح ـــى حل ـــول إل ـــرارات، أو الوص ـــاذ الق ـــي اتخ ـــد ف ـــي تفي ـــل الت البدائ

تم تنفيذ هذه الدراسة عبر اتباع المنهجية التالية:

مراجعـــة مكتبيـــة للدراســـات المحليـــة واالقليميـــة والدوليـــة المتعلقـــة . 1
بالعنـــف ضـــد كبـــار الســـن 
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ـــا التـــي يعانـــي منهـــا كبـــار الســـن كالواقـــع الصحـــي  تـــم التعـــرف إلـــى واقـــع كبـــار الســـن، والقضاي
ـــات المتعلقـــة بالوضـــع الصحـــي والقانونـــي واالجتماعـــي  ـــي وتـــم جمـــع البيان واالجتماعـــي والقانون

لكبـــار الســـن فـــي فلســـطين.

عقد المجموعات البؤرية. ٢
ــات  ــت المجموعـ ــطين. توزعـ ــي فلسـ ــن فـ ــار السـ ــع كبـ ــة مـ ــات بؤريـ ــت مجموعـ ــدت سـ عقـ
بيـــن الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة, بواقـــع ثـــالث مجموعـــات فـــي الضفـــة الغربيـــة وثـــالث 
ـــار  ـــن كب ـــالً م ـــرأة و36 رج ـــع 42 ام ـــاء م ـــا اللق ـــن خالله ـــم م ـــد ت ـــزة. وق ـــاع غ ـــي قط ـــات ف مجموع
الســـن. راوحـــت اعمـــار المشـــاركين بيـــن60- 85 عامـــاً. تـــم اختيـــار عـــدٍد مـــن المراكـــز اإليوائيـــة 
والمراكـــز النهاريـــة لعقـــد المجموعـــات البؤريـــة. وكان الســـبب لعقـــد المجموعـــات البؤريـــة 
ـــاع  ـــة ألوض ـــاالت متنوع ـــل ح ـــة تمث ـــى عين ـــول عل ـــو الحص ـــز، ه ـــن المراك ـــن م ـــن النوعي ـــي هذي ف
ـــى  ـــرون إل ـــن يفتق ـــن الذي ـــار الس ـــن كب ـــادة م ـــم ع ـــواء ه ـــي دور اإلي ـــون ف ـــن. فالمقيم ـــار الس كب
ــة فـــي  ــات البؤريـ ــاركون فـــي المجموعـ ــا كان المشـ محيـــط عائلـــي يقـــدم لهـــم الرعايـــة، بينمـ
ـــر  ـــة ممـــن يقيمـــون مـــع أســـرهم، ممـــا أضـــاف أبعـــاداً مختلفـــة للنقـــاش الدائ النـــوادي النهاري
ـــات  ـــي المجموع ـــاركين ف ـــار المش ـــة اختي ـــرك عملي ـــم ت ـــن. ت ـــار الس ـــه لكب ـــف الموج ـــول العن ح

ـــار. ـــة االختي ـــي عملي ـــون ف ـــل الباحث ـــم يتدخ ـــاركة, ول ـــز المش ـــى المراك ـــن عل ـــة للقائمي البؤري

توزعت المجموعات البؤرية حسب الجدول التالي:

نوع المؤسسةالموقع الجغرافيالمجموعة البؤرية
المشاركين حسب العدد 

والنوع االجتماعي
مؤسسة البيرة- الضفة الغربيةجمعية االتحاد النسائي

إيوائية- خاصة
0 رجال5 نساء

مخيم الجلزون جمعية أصدقاء المسن
للالجئين- الضفة 

الغربية

ناد نهاري- 
خيري

4 رجال4 نساء 

بيت األجداد لرعاية 
المسنين

مؤسسة أريحا- الضفة الغربية
إيوائية- حكومية

2 رجال3 نساء 

جمعية رعاية كبار السن-
دار سعاد األعظمي

200 نساءناد نهاريالرمال- غزة

جمعية رعاية كبار السن- 
دار سعاد األعظمي

20 رجال0ناد نهاريالرمال- غزة

جمعية الوداد للتأهيل 
المجتمعي

10 رجال10 نسء ناد نهاريغزة

36 رجل42 امرأةالمجموع

ــا  ــي، كمـ ــم الجامعـ ــى التعليـ ــات علـ ــذه المجموعـ ــي هـ ــاركين فـ ــم المشـ ــل معظـ ــم يحصـ لـ
ــدول  ــر الجـ ــاً يظهـ ــي. أيضـ ــم األساسـ ــل التعليـ ــاركات مراحـ ــاء المشـ ــم النسـ ــه معظـ ــم ينـ لـ
ـــن  ـــدار م ـــط ي ـــداً فق ـــة وواح ـــة واألهلي ـــات الخيري ـــل الجمعي ـــن قب ـــدار م ـــا ي ـــاله أن معظمه أع

قبل الحكومـــة.
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مقابالت مع مقدمي الخدمة لكبار السن وصناع القرار. 3
ـــة،  ـــات الحماي ـــة وخدم ـــة واالجتماعي ـــات الصحي ـــي الخدم ـــن مقدم ـــخصاً م ـــة 12 ش ـــت مقابل تم
منهـــم 2 مـــن قطـــاع غـــزة كمـــا تمـــت مقابلـــة 8 مـــن صنـــاع القـــرار، مـــن بينهـــم واحـــد مـــن 

ـــزة. ـــاع غ قط

إجـــراء مقابـــالت مـــع الطواقـــم الطبيـــة )مـــع طبيـــب، وممرضيـــن، واختصاصـــي العـــالج  «
الطبيعـــي، ومرشـــد اجتماعـــي، ومرشـــد نفســـي(.

ـــاع  « ـــة وقط ـــة الغربي ـــي الضف ـــة ف ـــوادي النهاري ـــواء والن ـــز اإلي ـــدراء مراك ـــع م ـــالت م ـــراء مقاب إج
ـــزة. غ

إجـــراء مقابـــالت مـــع ذوي االختصـــاص فـــي مـــا يتعلـــق بالعنـــف ضـــد كبـــار الســـن )وحـــدة  «
حمايـــة االســـرة فـــي الشـــرطة الفلســـطينية، اإلدارة العامـــة للبحـــوث والتخطيـــط فـــي 
الشـــرطة الفلســـطينية، وحـــدة النـــوع المجتمعـــي فـــي وزارة العـــدل الفلســـطينية، مركـــز 

ــزة(. القســـطاس -غـ

 تـــم إجـــراء مقابـــالت مـــع ُصنـــاع القـــرار فـــي وزارة التنميـــة االجتماعيـــة الفلســـطينية فـــي  «
الضفـــة الغربيـــة وفـــي قطـــاع غـــزة, ووكالـــة غـــوث الالجئيـــن )األنـــروا(.

ــتخالص . 4 ــا، واسـ ــول عليهـ ــم الحصـ ــي تـ ــات التـ ــف المعلومـ ــل مختلـ تحليـ
ــات. ــض التوصيـ ــروج ببعـ ــج، والخـ النتائـ

التحديات التي واجهت إعداد التقرير:
عـــدم توافـــر تعريـــف موحـــد لعمـــر الشـــيخوخة فـــي المؤسســـات الفلســـطينية، ممـــا يعنـــي . 1

اختالفـــاً وتفاوتـــاً فـــي جمـــع المعلومـــات التـــي تختـــص بأوضـــاع كبـــار الســـن. بعـــض الجهـــات 
ـــرى أن  ـــات األخ ـــض الجه ـــر بع ـــوق، وتعتب ـــا ف ـــاً وم ـــا 60 عام ـــى أّنه ـــيخوخة عل ـــر الش ـــّرف عم تع

ـــوق. ـــا ف ـــاً وم ـــر 65 عام ـــن عم ـــدأ م ـــيخوخة يب ـــر الش عم

عـــدم إمكانيـــة الحصـــول علـــى البيانـــات نفســـها للضفـــة الغربيـــة وغـــزة بســـبب خاصيـــة . ٢
الوضـــع السياســـي واالنقســـام.

غياب المعلومات عن كبار السن وأوضاعهم في القدس.. 3

ـــذا . 4 ـــن، وه ـــار الس ـــد كب ـــه ض ـــف الموج ـــص العن ـــا يخ ـــي م ـــي ف ـــث والتقص ـــات البح ـــاب آلي غي
ـــف. ـــع العن ـــن واق ـــة ع ـــرب للحقيق ـــورة أق ـــي ص ـــد تعط ـــي ق ـــرات الت ـــاب المؤش ـــى غي ـــؤدي إل ي

ـــا محـــددة . 5 ـــار الســـن، ممـــا يجعـــل البحـــث فـــي قضاي ـــات شـــاملة تخـــص كب غيـــاب قاعـــدة بيان
ـــاً. ـــار الســـن صعب تخـــص كب
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ـــار . 6 ـــة كب ـــر حال ـــي تقاري ـــتخدمة ف ـــات المس ـــي البيان ـــتعملة ف ـــرات المس ـــم المتغي ـــالف قي اخت
ــاز  الســـن مـــن مصـــدر إلـــى آخـــر، فـــوزارة الصحـــة تســـتخدم متغيـــرات تختلـــف عـــن الجهـ
المركـــزي لإلحصـــاء وتختلـــف عـــن المتغيـــرات التـــي تســـتخدمها وزارة التنميـــة االجتماعيـــة.

------- 3  -------

الصورة الديموغرافية للشعب الفلسطيني

ــم 2.88  ــن منهـ ــمة، يقطـ ــون نسـ ــطين 4.78 مليـ ــي فلسـ ــي فـ ــكان االجمالـ ــدد السـ ــغ عـ بلـ
مليـــون نســـمة فـــي الضفـــة الغربيـــة و1.90 مليـــون نســـمة فـــي قطـــاع غـــزة حســـب النتائـــج 
ـــاز  ـــن الجه ـــادر ع ـــام 2017 والص ـــآت للع ـــاكن والمنش ـــكان والمس ـــام للس ـــداد الع ـــة للتع االولي

المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني5.

ـــد أن %47  ـــارة، نج ـــة مخت ـــات عمري ـــري لفئ ـــرم العم ـــب اله ـــكان حس ـــع الس ـــى توزي ـــر إل وبالنظ
ـــم  ـــاً، و24.3 % ه ـــة 0-17 عام ـــة العمري ـــي الفئ ـــم ف ـــطيني ه ـــع الفلس ـــي المجتم ـــكان ف ـــن الس م

ـــوق. ـــا ف ـــاً وم ـــة 60 عام ـــة العمري ـــن الفئ ـــاً، و5.٢% م ـــة 18-29 عام ـــة العمري ـــي الفئ ف

بلـــغ متوســـط حجـــم األســـرة الفلســـطينية 5.1 فـــرداً ) 5.6 أفـــراد فـــي قطـــاع غـــزة، و4.8 
ـــاً %78.3 ) %65.7  فـــرداً فـــي الضفـــة الغربيـــة(. وبلغـــت نســـبة الفلســـطينين المؤمنيـــن صحي
ـــى  ـــزة إل ـــاع غ ـــي قط ـــبة ف ـــل النس ـــي، وتص ـــن صح ـــون بتأمي ـــة يتمتع ـــة الغربي ـــكان الضف ـــن س م

.)%95.4

ـــمة  ـــف نس ـــات 255،244 ال ـــات أو إعاق ـــاب صعوب ـــن كأصح ـــطينيين المصنفي ـــدد الفلس ـــغ ع بل
بنســـبة 5.8% مـــن إجمالـــي عـــدد الســـكان، منهـــم 193،690 الفـــاً مـــن الرجـــال بنســـبة %6.2 
مـــن إجمالـــي عـــدد الرجـــال، و115،634 الفـــاً مـــن النســـاء بنســـبة 5.3% مـــن إجمالـــي عـــدد 

ـــاء. النس

بلـــغ عـــدد العاطليـــن عـــن العمـــل 328،900 الـــف نســـمة بنســـبة 27.2% مـــن الســـكان، منهـــم 
96،420 الـــف نســـمة فـــي الضفـــة الغربيـــة بنســـبة 13.2%، و232،480 الـــف نســـمة فـــي قطـــاع 

غـــزة بنســـبة %48.2.

ـــج االوليـــة للتعـــداد العـــام للســـكان و المســـاكن و المنشـــئات للعـــام 2017  الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني. النتائ  5
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2364.pdf 2018 -
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الصورة الديموغرافية لكبار السن في المجتمع الفلسطيني
حســـب بيـــان الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني والصـــادر يـــوم 1-10-62019، فـــإن 
ــة مـــن  ــبة مرتفعـ ــار الســـن نسـ ــبياً، إذ تشـــكل فئـــة صغـ المجتمـــع الفلســـطيني فتـــي نسـ
المجتمـــع بواقـــع 47% مـــن مجمـــوع الســـكان، فـــي حيـــن تشـــكل فئـــة كبـــار الســـن نســـبة 
قليلـــة مـــن حجـــم الســـكان. وبلـــغ عـــدد كبـــار الســـن فـــي فلســـطين 257,151 فـــرداً بمـــا 
نســـبته نحـــو 5% مـــن إجمالـــي عـــدد الســـكان منتصـــف العـــام 2019، بواقـــع 169,503 فـــرداً 
يشـــكلون نحـــو 6% مـــن الســـكان فـــي الضفـــة الغربيـــة, و87,648 فـــرداً يشـــكلون مـــا نســـبته %4 

مـــن الســـكان فـــي قطـــاع غـــزة. 

ـــة،  ـــنوات القادم ـــالل الس ـــطين خ ـــي فلس ـــن ف ـــار الس ـــداد كب ـــي أع ـــة ف ـــادة المتوقع ـــم الزي ورغ
إال أنـــه يتوقـــع أن تبقـــى نســـبتهم منخفضـــة وفـــي ثبـــات، إذ لـــن تتجـــاوز 5% خـــالل ســـنوات 

العقـــد الحالـــي، ولـــن تبـــدأ هـــذه النســـبة فـــي االرتفـــاع إال بعـــد منتصـــف العقـــد القـــادم. 

ـــة العقـــد  تشـــهد فلســـطين تحســـناً ملحوظـــاً فـــي معـــدالت البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة منـــذ بداي
األخيـــر مـــن القـــرن الماضـــي، حيـــث ارتفـــع معـــدل توقـــع البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة بمقـــدار 
6-8 ســـنوات خـــالل العقديـــن الماضييـــن. وارتفـــع المعـــدل لـــكل مـــن الذكـــور واإلنـــاث مـــن 
ـــع  ـــام 2019، م ـــي الع ـــاث ف ـــاً لإلن ـــور, و75.2 عام ـــاً للذك ـــى 72.9 عام ـــام 1992, إل ـــي ع ـــاً ف 67 عام
توقعـــات بارتفـــاع هـــذا المعـــدل خـــالل الســـنوات القادمـــة. وقـــد أدى ارتفـــاع توقـــع البقـــاء علـــى 
قيـــد الحيـــاة عنـــد الـــوالدة إلـــى ارتفـــاع أعـــداد كبـــار الســـن فـــي فلســـطين, ممـــا يســـتدعي 
ــر  ــطين، والتحضيـ ــي فلسـ ــن فـ ــار السـ ــاع كبـ ــال أوضـ ــي مجـ ــة فـ ــث والدراسـ ــرورة البحـ ضـ

للتغييـــر الديموغرافـــي القـــادم فـــي المجتمـــع الفلســـطيني.

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. بيان صحفي في مناسبة يوم المسنين العالمي. )اكتوبر 2019(

6  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.بيان صحفي في مناسبة يوم المسنين العالمي. )اكتوبر 2019(
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_ElderlyA2019.pdf
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بلـــغ عـــدد كبـــار الســـن الذكـــور فـــي منتصـــف العـــام 2019 فـــي فلســـطين حوالـــي 122 ألـــف 
ـــى، أي  ـــف أنث ـــل 135 ال ـــطين مقاب ـــي فلس ـــور ف ـــدد الذك ـــي ع ـــن اجمال ـــبته 5% م ـــا نس ـــرد أي م ف
ـــى.  ـــكل 100 أنث ـــراً ل ـــا 91 ذك ـــس مقداره ـــبة جن ـــاث، بنس ـــدد اإلن ـــي ع ـــن إجمال ـــبته 6% م ـــا نس م

أظهـــرت بيانـــات التعـــداد العـــام 2017 أن 16% مـــن األســـر يرأســـها كبـــار الســـن، بواقـــع 17% فـــي 
ـــى أن متوســـط حجـــم األســـر التـــي  ـــات إل الضفـــة الغربيـــة و14% فـــي قطـــاع غـــزة. وأشـــارت البيان
يرأســـها كبـــار الســـن، يكـــون فـــي العـــادة صغيـــراً نســـبياً، إذ يبلـــغ متوســـط حجـــم األســـرة 
ـــة  ـــار الســـن فـــي فلســـطين 3.7 أفـــراد )بواقـــع 3.3 فـــرداً فـــي الضفـــة الغربي ـــي يرأســـها كب الت

ـــن. ـــر الس ـــها كبي ـــي ال يرأس ـــر الت ـــرداً لألس ـــل 5.4 ف ـــزة(، مقاب ـــاع غ ـــي قط ـــرداً ف و4.3 ف

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. بيان صحفي في مناسبة يوم المسنين العالمي. )اكتوبر 2019(

هنـــاك 94% مـــن الذكـــور كبـــار الســـن فـــي فلســـطين متزوجـــون مقابـــل 54% مـــن كبيـــرات 
الســـن متزوجـــات، فـــي حيـــن بلغـــت نســـبة الترمـــل 5% بيـــن كبـــار الســـن الذكـــور، مقابـــل %37 
ـــام  ـــت لع ـــن كان ـــار الس ـــور كب ـــن الذك ـــل بي ـــبة الترم ـــم أن نس ـــع العل ـــالل 2017. م ـــاث خ ـــن اإلن بي

ـــن. ـــار الس ـــاث كب ـــن اإلن ـــل 43% بي ـــطين 8% مقاب ـــي فلس 2007 ف

الوضع التعليمي ونسب محو األمية في قطاع كبار السن
ـــة  ـــة تعليمي ـــم ينهـــوا أي مرحل ـــار الســـن فـــي فلســـطين لـ ـــى أن 42% مـــن كب ـــات إل أشـــارت البيان
ـــوم  ـــوا الدبل ـــن أنه ـــن الذي ـــار الس ـــبة كب ـــاوز نس ـــم تتج ـــن ل ـــي حي ـــاث(، ف ـــور و56% لإلن )26% للذك

ـــط %15.  المتوس

كمـــا أظهـــرت بيانـــات الحالـــة التعليميـــة لعـــام 2017 أن هنـــاك تمايـــزاً واضحـــاً بيـــن الذكـــور 
ـــن أنهـــوا الدبلـــوم  ـــار الســـن الذي ـــاث فـــي التحصيـــل العلمـــي. بلغـــت نســـبة الذكـــور مـــن كب واإلن
المتوســـط فأعلـــى فـــي فلســـطين 24%، بينمـــا انخفضـــت لـــدى اإلنـــاث مـــن كبيـــرات الســـن 
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ـــن  ـــوق الذي ـــا ف ـــنة وم ـــون 18 س ـــن يبلغ ـــراد مم ـــبة األف ـــت نس ـــا بلغ ـــط. كم ـــى 8% فق ـــل إل لتص
ــنة  ــكان 18 سـ ــل السـ ــن مجمـ ــطين 26% مـ ــي فلسـ ــى فـ ــط فأعلـ ــوم المتوسـ ــون الدبلـ يحملـ

فأكثـــر )25% للذكـــور و27% لألنـــاث(. 

وأظهـــرت البيانـــات الصـــادرة مـــن جهـــاز اإلحصـــاء المركـــزي الفلســـطيني للعـــام 20197، أن 
ـــة( مـــن  ـــف أمـــي وأمّي ـــار الســـن )65 عامـــاً ومـــا فـــوق( بلـــغ 29.7% )47 أل ـــة بيـــن كب معـــدل األمي
ـــا  ـــة )45- 64( أي م ـــة العمري ـــي الفئ ـــغ 3.3% ف ـــا بل ـــام 2018، بينم ـــي الع ـــن ف ـــار الس ـــوع كب مجم
ـــة(،  ـــة )30- 44( )7.0 آالف أمـــي وأمّي ـــة( و0.8% فـــي الفئـــة العمري ـــف أمـــي وأمّي يعـــادل )19.0 أل
ـــة( للعـــام  فـــي حيـــن بلـــغ بيـــن الشـــباب )15-29 ســـنة( 0.7% أي مـــا يعـــادل )9.8 آالف أمـــي وأمّي

ـــه. نفس

يتفـــاوت توزيـــع األمييـــن علـــى الفئـــات العمريـــة، إذ ســـّجلت الفئـــة العمريـــة مـــن 65 ســـنة 
ومـــا فـــوق أعلـــى نســـبة بيـــن األمييـــن.

التوزيع النسبي وأعداد األميين )15 سنة فأكثر( حسب الفئات العمرية للعام 2018

العدد )باآلالف(النسبة )%(الفئة العمرية بالسنوات

29-1511.99.8
44-308.47.0
64-4522.919.0

6556.847.0 سنة فأكثر
100.082.8المجموع

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني., بيان صحفي في مناسبة اليوم العالمي لمحو األمية. فلسطين، 2019 

معدل األمية في التجمعات الريفية األعلى مقارنة بالتجمعات األخرى
ــي  ــة( و2.8% فـ ــي وأمّيـ ــف أمـ ــة 3.7% )18.0 ألـ ــات الريفيـ ــي التجمعـ ــة فـ ــدل األميـ ــغ معـ بلـ
ـــة(  ـــي وأمّي ـــف أم ـــة )57.7 أل ـــات الحضري ـــي التجمع ـــة( و2.6% ف ـــي وأمّي ـــات )7 آالف أم المخيم
ـــاث فـــي  ـــة بيـــن اإلن فـــي العـــام 2018. أمـــا علـــى مســـتوى الجنـــس، فقـــد كان أعلـــى معـــدل لألمي
ـــي  ـــوة ف ـــال فج ـــور ف ـــن الذك ـــا بي ـــر، أم ـــم الحض ـــن ث ـــات، وم ـــا المخيم ـــة، تليه ـــات الريفي التجمع

معـــدالت األميـــة علـــى مســـتوى نـــوع التجمـــع.

ـــة. فلســـطين، 2019/09/08الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني.  ـــوم العالمـــي لمحـــو األمي ـــان صحفـــي بمناســـبة الي بي  7 
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_8-9-2019-litracy-ar.pdf
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المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني., بيان صحفي في مناسبة اليوم العالمي لمحو األمية. فلسطين، 2019

مشاركة كبار السن في سوق العمل
ـــار الســـن )65 عامـــاً ومـــا  ـــة بيـــن كب ـــى أن نســـبة المشـــاركة فـــي القـــوى العامل ـــات إل تشـــير البيان
فـــوق ( خـــالل العـــام 2018 قـــد بلغـــت 13% حيـــث توزعـــت بواقـــع 16% فـــي الضفـــة الغربيـــة مقابـــل 
ـــار الســـن فـــي فلســـطين عـــن  ـــاب كب ـــى غي ـــة واضحـــة عل 7% فـــي قطـــاع غـــزة، ممـــا يعطـــي دالل

المشـــاركة االقتصاديـــة، وتنتـــج عنـــه التبعيـــة الماليـــة للمعيـــل وارتفـــاع فـــي معـــدالت الفقـــر.

تباين في نسب الفقر بين كبار السن ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة
بلغـــت نســـبة الفقـــر بيـــن كبـــار الســـن لعـــام 2017 27% مـــن مجمـــل هـــذه الفئـــة، وتشـــكل 
هـــذه النســـبة حوالـــي 5% مـــن مجمـــوع الفقـــراء فـــي فلســـطين، ويالحـــظ أن هنـــاك فرقـــاً 
كبيـــراً بيـــن الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، إذ بلغـــت نســـب الفقـــراء مـــن كبـــار الســـن فـــي 
الضفـــة الغربيـــة 18% فـــي حيـــن بلغـــت فـــي قطـــاع غـــزة 47%. ويالحـــظ تزايـــد نســـبة الفقـــر 
ـــام  ـــن لع ـــار الس ـــن كب ـــر بي ـــبة الفق ـــم أن نس ـــع العل ـــرة، م ـــوام األخي ـــي األع ـــن ف ـــار الس ـــن كب بي
2011 قـــد بلغـــت 22% مـــن مجمـــل هـــذه الفئـــة، بواقـــع 17% فـــي الضفـــة الغربيـــة و36% فـــي 
قطـــاع غـــزة. كمـــا بلغـــت نســـبة كبـــار الســـن الذيـــن يعانـــون الفقـــر المدقـــع 16% فـــي العـــام 

2017، حيـــث بلغـــت فـــي الضفـــة الغربيـــة 8% مقابـــل 35% فـــي قطـــاع غـــزة.

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. بيان صحفي في مناسبة يوم المسنين العالمي. )اكتوبر 2019(
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كيف يقضي كبار السن وقتهم في فلسطين
ـــه  ـــا معدل ـــون م ـــن يقض ـــار الس ـــى أن كب ـــت 2013/2012 إل ـــتخدام الوق ـــح اس ـــات مس ـــارت بيان أش
14 ســـاعة و26 دقيقـــة فـــي أنشـــطة العنايـــة الشـــخصية مثـــل النـــوم، واألكل والشـــرب والرعايـــة 
الصحيـــة والشـــخصية والعبـــادات الدينيـــة، ومـــا يقـــارب 4 ســـاعات فـــي التأنـــس والمشـــاركة 
ـــارات العائليـــة والمشـــاركة فـــي األفـــراح واالتـــراح، ومـــا يقـــارب  فـــي المجتمـــع المحلـــي مثـــل الزي

ـــة.  ـــال التطوعي ـــل األعم ـــي مث ـــع المحل ـــات المجتم ـــم خدم ـــي تقدي ـــق ف ـــاعة و3 دقائ س

ديموغرافية الالجئين في فلسطين 2019
ـــون  ـــارب 2,618,285 ملي ـــا يق ـــام 2019 م ـــطين للع ـــي فلس ـــجلين ف ـــن المس ـــدد الالجئي ـــغ ع بل
الجـــئ، حســـب إحصائيـــة وكالـــة غـــوث الالجئيـــن االونـــروا8 منهـــم 1،047،990 مليـــون الجـــئ 
ـــبة %60. ـــزة بنس ـــاع غ ـــي قط ـــئ ف ـــون الج ـــبة 40%، و1,570,295 ملي ـــة بنس ـــة الغربي ـــي الضف  ف

ــو 20199 حـــول  ــي يونيـ ــاء المركـــزي فـ ــاز اإلحصـ ــادر عـــن جهـ ــي الصـ ــان الصحافـ حســـب البيـ
أوضـــاع الالجئيـــن فـــي فلســـطين، بلغـــت نســـبة الســـكان الالجئيـــن فـــي دولـــة فلســـطين 
ـــة  ـــي نهاي ـــطين ف ـــة فلس ـــي دول ـــن ف ـــطينيين المقيمي ـــكان الفلس ـــل الس ـــن مجم ـــي 41 % م حوال
ـــبة  ـــت نس ـــن بلغ ـــي حي ـــون، ف ـــم الجئ ـــة ه ـــة الغربي ـــي الضف ـــكان ف ـــن الس ـــام 2018، 26% م الع
ــا بيـــن الخصائـــص  الالجئيـــن فـــي قطـــاع غـــزة 64%. مـــن المالحـــظ أن ال فـــروق جوهريـــة مـ
الديموغرافيـــة واالجتماعيـــة بيـــن الالجئيـــن وغيـــر الالجئيـــن بشـــكل عـــام، باســـتثناء مؤشـــرات 
الفقـــر والبطالـــة التـــي تعـــود ألســـباب مناطقيـــة، فنحـــو ثلثـــي ســـكان قطـــاع غـــزة هـــم مـــن 

الالجئيـــن.

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. بيان صحفي، واقع الالجئين الفلسطينيين في مناسبة اليوم العالمي 
لالجئين 2019

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/ .2019 ــباط ــام 2018-2019. شـ األنـــروا باألرقـ  8
unrwa_in_figures_2019_ara_v1_april_2019_final_0.pdf

ــي  ــوم العالمـ ــبة اليـ ــطينيين بمناسـ ــن الفلسـ ــع الالجئيـ ــي واقـ ــان صحفـ ــطيني. بيـ ــاء الفلسـ ــزي لإلحصـ ــاز المركـ الجهـ  9
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_20-6-2019-ref-ar.pdf .2019 لالجئين
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القوانين والتشريعات الخاصة بكبار السن

ـــح  ـــى مصال ـــي ترع ـــن الت ـــن القواني ـــة م ـــر مجموع ـــطيني عب ـــعب الفلس ـــاة الش ـــم حي ـــم تنظي يت
األفـــراد وتضـــع األطـــر القانونيـــة لحـــل النزاعـــات. يعانـــي كبـــار الســـن فـــي فلســـطين مـــن 
غيـــاب قانـــون خـــاص بهـــم ينظـــم قواعـــد رعايـــة المســـنين وينظـــم تقديـــم الخدمـــات لهـــم.

هنـــاك مجموعـــة مـــن القوانيـــن والتشـــريعات التـــي يمكـــن أن يســـتفيد منهـــا المســـنون بشـــكل 
غيـــر مباشـــر كجـــزء مـــن الفئـــة المســـتهدفة، إال أن ذلـــك غيـــر كاف، وال يوفـــر متطلبـــات 
ـــن  ـــر قواني ـــنين عب ـــة للمس ـــض الرعاي ـــم بع ـــم تقدي ـــن10. ويت ـــار الس ـــات كب ـــى الحتياج ـــد األدن الح
مختلفـــة أخـــرى مثـــل قانـــون العمـــل، قانـــون المعاقيـــن، وقوانيـــن المـــرأة. ولـــم يتـــم إقـــرار 
ـــاص. ـــاع الخ ـــي القط ـــد ف ـــر التقاع ـــد عم ـــم تحدي ـــم يت ـــة اآلن، ول ـــي لغاي ـــان االجتماع ـــون الضم قان

ــر  ــت غيـ ــن وإن كانـ ــار السـ ــوق كبـ ــدد حقـ ــي تحـ ــن التـ ــذه القوانيـ ــة هـ ــن أمثلـ مـ
ـــذي  ـــون الفلســـطيني األساســـي المعـــدل للعـــام 2005 ال مخصصـــة للمســـنين، القان

يقـــر بجملـــة حقـــوق للمواطـــن الفلســـطيني منهـــا:

مـــادة 22: ينظـــم القانـــون خدمـــات التأميـــن االجتماعـــي والصحـــي ومعاشـــات العجـــز  «
والشـــيخوخة.

مادة 2٣: حق السكن المالئم لكل مواطن. «

مادة 25: حق العمل لكل مواطن. «

مادة 26: حق المشاركة في الحياة السياسية. «

مادة ٣٣: البيئة المتوازنة النظيفة. «

ـــة  ـــة العام ـــون الصح ـــطينية قان ـــلطة الفلس ـــرت الس ـــد أق ـــة، فق ـــة الصحي ـــى الرعاي ـــبة إل  بالنس
للعـــام 2004، الـــذي ينظـــم عمليـــة الرعايـــة الصحيـــة ويضـــع معاييـــر وتنظيمـــات التأميـــن الصحـــي 
الحكومـــي. والمالحـــظ أن القانـــون ال يذكر كبار الســـن بشـــكل خاص، وال يخصص سياســـات تعزز 
 الشـــيخوخة الصحيـــة النشـــطة، أو تتعامـــل مـــع احتياجـــات المســـنين الصحيـــة الخاصـــة بهـــم.
ـــوال  ـــون ااألح ـــب قان ـــرعي حس ـــاء الش ـــى القض ـــوء إل ـــم اللج ـــة، يت ـــة والرعاي ـــا النفق ـــي قضاي و ف
 الشـــخصية الـــذي يفـــرض علـــى اإلبـــن أو البنـــت االهتمـــام باالقـــارب مـــن كبـــار الســـن.
ـــد  ـــال ض ـــاءة واإلهم ـــاالت اإلس ـــي ح ـــن ف ـــار الس ـــد كب ـــف ض ـــال العن ـــي أفع ـــة مرتكب ـــم معاقب تت

المؤسســـة الدوليـــة لرعايـــة كبـــار الســـن، وزارة الشـــؤون اإلجتماعيـــة. حالـــة حقـــوق كبـــار الســـن و احتياجاتهـــم فـــي   10
فلسطين،دراسة وصفية و تحليلية. 2015
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ـــي  ـــون أردن ـــو قان ـــه11، وه ـــنة 1960 وتعديالت ـــم 16 لس ـــات رق ـــون العقوب ـــب قان ـــن، حس ـــار الس كب
ال يـــزال ســـارياً فـــي األراضـــي الفلســـطيني ألســـباب سياســـية. ال تتماشـــى مـــواد العقوبـــات 
فـــي هـــذا القانـــون مـــع المتغيـــرات المجتمعيـــة التـــي طـــرأت علـــى المجتمـــع الفلســـطيني. 
وال تتعامـــل مـــع فئـــة كبـــار الســـن كفئـــة مســـتقلة بذاتهـــا، وال يتـــم ذكرهـــم فـــي أي مـــن 

النصـــوص إال مـــا نـــدر.

ـــاالت  ـــات لح ـــوص العقوب ـــتخدام نص ـــم اس ـــن، يت ـــار الس ـــد كب ـــدي ض ـــف الجس ـــاالت العن ـــي ح وف
ــن  ــا مـ ــدة الحبـــس فيهـ ــرواح مـ ــواد تـ ــي مـ ــادة 333، وهـ ــادة 332 والمـ ــل المـ ــذاء12 مثـ اإليـ
عشـــرة أيـــام إلـــى ثـــالث ســـنوات وغرامـــات ال تتجـــاوز الــــ 25 دينـــاراً أردنيـــاً أو مـــا يعـــادل 34 دوالراً 

ـــاً.  أميركي

لـــم تعتمـــد الســـلطة الفلســـطينية حتـــى اآلن قانونـــاً خاصـــاً بكبـــار الســـن، مـــع العلـــم 
أن وزارة التنميـــة االجتماعيـــة فـــي الضفـــة الغربيـــة، قـــد أعـــدت مســـودة القانـــون عـــام 
ــرق  ــن. يتطـ ــار السـ ــاتية لكبـ ــة والمؤسسـ ــة الفرديـ ــة والرعايـ ــم الحمايـ ــدف تنظيـ 201213 بهـ

هـــذا القانـــون فـــي ســـياقه إلـــى جملـــة الحقـــوق واالمتيـــازات التـــي يتمتـــع بهـــا كبـــار 
الســـن، كالحـــق فـــي العيـــش الكريـــم والصحـــة والرعايـــة االجتماعيـــة واتخـــاذ إجـــراءات 
ــن. ــوق المسـ ــرام حقـ ــدم احتـ ــى عـ ــة علـ ــات المترتبـ ــد العقوبـ ــف وتحديـ ــن العنـ ــة مـ  الحمايـ

 60 الــــ  ســـن  بلـــغ  مـــن  أنـــه  علـــى  واضـــح  بشـــكل  المســـن  القانـــون  مســـودة  ُتعـــّرف 
عامـــاً، لكـــن يظـــل هـــذا التعريـــف قاصـــراً بعـــض الشـــيء. فمفهـــوم المســـن يرتبـــط 
بمفهـــوم المســـن الضعيـــف الســـلبي فقـــط، بعيـــداً عـــن المفهـــوم األشـــمل اإليجابـــي 
تقديـــم  فـــي  المســـن  ذوي  علـــى  اإلعتمـــاد  علـــى  القانـــون  ويركـــز  الســـن.  لكبـــار 
 الرعايـــة، وال يركـــز علـــى المبـــادرات والتشـــريعات التـــي تضمـــن اســـتقاللية المســـن.

ـــكيل  ـــا تش ـــاء فيه ـــا ج ـــرز م ـــزة14. أب ـــاع غ ـــي قط ـــن ف ـــار الس ـــر لكب ـــون آخ ـــودة قان ـــداد مس ـــم إع ت
هيئـــة وطنيـــة عامـــة مســـتقلة لكبـــار الســـن تتولـــى رعايـــة شـــؤون كبـــار الســـن المختلفـــة، 
وتتبـــع مجلـــس الـــوزراء وتقـــرر لهـــا ميزانيـــة خاصـــة، ويتمتـــع مفتشـــوها بصفـــة الضابطـــة 
واالجتماعيـــة  الصحيـــة  المســـنين  كبـــار  القانـــون حقـــوق  وتبنـــت مســـودة  القضائيـــة. 
واالقتصاديـــة والتعليميـــة والثقافيـــة، وأهمهـــا الحـــق فـــي التأميـــن الصحـــي المجانـــي أو 
ـــم،  ـــكل كري ـــة بش ـــم المختلف ـــة حاجياته ـــم، وتلبي ـــكن المالئ ـــي الس ـــق ف ـــة، والح ـــوم رمزي برس
وحـــق كبيـــر الســـن فـــي ذمـــة ماليـــة مســـتقلة، وحقـــه فـــي النفقـــة واإلعالـــة، وحقـــه فـــي 
ـــات كل  ـــول واجب ـــة ح ـــاً واضح ـــودة نصوص ـــت المس ـــه. وتضمن ـــع مراحل ـــي بجمي ـــم المجان التعلي
مـــن الدولـــة تجـــاه كبـــار الســـن واألســـر والتزاماتهمـــا نحوهـــم، كمـــا فّصلـــت أحـــكام تنظيـــم 
دور المســـنين العامـــة واألهليـــة والخاصـــة والرقابـــة عليهـــا، باإلضافـــة إلـــى نصـــوص خاصـــة 

بالجرائـــم واالنتهـــاكات ضـــد كبـــار الســـن والعقوبـــات المترتبـــة عليهـــا.

http://lawcenter. .2014 .ــت ــة بيرزيـ ــوق، جامعـ ــد الحقـ ــه. معهـ ــنة 1960 وتعديالتـ ــم )16( لسـ ــات رقـ ــون العقوبـ قانـ  11
birzeit.edu/lawcenter/files/54.pdf

مقابلة، السيدة سهى عليان. وحدة النوع المجتمعي. وزارة العدل الفلسطينية.2019  12
وزارة التنمية اإلجتماعية.مسودة قانون كبار السن لسنة 2012. دولة فلسطين. 2012  13

مركـــز فلســـطين للدراســـات القانونيـــة و القضائيـــة )القســـطاس(. مســـودة مشـــروع قانـــون كبـــار الســـن فـــي فلســـطين.  14
غزة. 2018
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ـــتعزز  ـــاً، س ـــا حالي ـــى إقراره ـــل عل ـــري العم ـــن يج ـــة قواني ـــاك مجموع ـــى أن هن ـــارة إل ـــدر اإلش تج
الوضـــع القانونـــي لكبـــار الســـن مثـــل قانـــون حمايـــة األســـرة مـــن العنـــف، وقانـــون حقـــوق 
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة. مـــن المتوقـــع أن تتـــم مراجعـــة مســـودات قوانيـــن رعايـــة 
كبـــار الســـن المعـــدة فـــي غـــزة والضفـــة الغربيـــة وتعديلهـــا اذا اقتضـــت الحاجـــة، 
ـــة العـــام 2019، علـــى أن يتـــم عـــرض  ـــون واحـــدة قبـــل نهاي وتوحيدهـــا فـــي مســـودة قان

القانـــون الموحـــد لإلقـــرار فـــي العـــام 152020

------- 5  -------

اإلطار الصحي لكبار السن في فلسطين

الوضع الصحي العام في فلسطين

يتأثـــر الوضـــع الصحـــي فـــي فلســـطين تأثـــراً كبيـــراً بالوضـــع السياســـي واالقتصـــادي القائـــم. 
فهنـــاك انقســـامات إداريـــة وتشـــريعية وسياســـية بيـــن الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، 
باإلضافـــة إلـــى انفصـــال القـــدس الشـــــــرقية عـــن بقيـــة الضـــــــفة الغربيـــة بجـــدار الفصـــل. 
ـــف  ـــي مختل ـــع قانون ـــى وض ـــرقية عل ـــدس الش ـــي الق ـــون ف ـــن يعيش ـــطينيون الذي ـــل الفلس يحص
ـــة. واألوضـــاع  ـــفة الغربي ـــون فـــي باقـــي الضـ ـــن يعيشـــ ـــة مختلفـــة عـــن أولئـــك الذي وبطاقـــة هوي
ـــون فـــي مناطـــق مختلفـــة مـــن األرض الفلســــطينية  المختلفـــة للفلســــطينيين الذيـــن يعيشــ
المحتلـــة، تـــؤدي إلـــى اختـــالف فرصــــــــة حصــــولهم علـــى الخدمـــات الصحيـــة، وتتيـــح لهـــم 
مســــتويات مختلفـــة مـــن حريـــة الحركـــة. فالفلســــطينيون الذيـــن يحملـــون بطاقـــة هويـــة 
القـــدس الشـــــرقية يحصلـــون علـــى خدمـــات التأمين الصحـــي والخدمات الصــــحية اإلســـــرائيلية، 
ولكـــن هـــذا الوضــــــع غيـــر آمـــن ومشــــــروط باالســــــتمرار فـــي اإلقامـــة أو العمـــل فـــي القـــدس. 
ويمكـــن للفلســــــطينيين »المقيميـــن« فـــي القـــدس الشــــــــــرقية التحـــرك بحريـــة داخـــل 
إســــــــــرائيل، فـــي حيـــن أن غالبيـــة الفلســــــــــطينيين فـــي باقـــي األرض الفلســــــــــطينية 
ـــي  ـــون ف ـــن يعيشـ ـــطينيين الذي ـــق للفلســ ـــك. وال يح ـــم ذل ـــام 1967 ال يمكنه ـــذ ع ـــة من المحتل
ـــن  ـــات التأمي ـــى خدم ـــول عل ـــرقية الحصـ ـــدس الشـــــ ـــارج الق ـــة خ ـــطينية المحتل األرض الفلســ

ـــرائيلية16. ـــة اإلسـ ـــحي أو الخدمـــات الصحي الصـ

15  مقابلة. السيد داوود الديك، وكيل وزارة التنمية اإلجتماعية. رام الله فلسطين.2019
16  األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجوالن السوري المحتل,

تقرير من المدير العام. منظمة الصحة العالمية.مايو 2019
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_33-ar.pdf
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تبـــذل وزارة الصحـــة جهـــوداً كبيـــرة فـــي ارســـاء دعائـــم الخدمـــات الصحيـــة وتوفيرهـــا لـــكل 
المواطنيـــن مـــن خـــالل توفيـــر المرافـــق الصحيـــة فـــي المناطـــق والمحافظـــات كافـــة. كمـــا 
ــار  ــي اطـ ــاملة فـ ــة شـ ــخيصية وعالجيـ ــة وتشـ ــات وقائيـ ــم خدمـ ــة لتقديـ ــعى وزارة الصحـ تسـ

االســـتراتيجية الوطنيـــة 202217-2017. 

وتاريخيـــاً، اعتمـــد النظـــام الصــــحي الفلســـــطيني فـــي توفيـــر الرعايـــة المتخصــصـــــة للمرضـــــى 
خصوصـــاً فـــي حـــاالت الســـرطان، علـــى مســتشـــــفيات القـــدس الشـــرقية وإســـرائيل، بســـبب 
ـــى  ـــة إل ـــتلزم اإلحال ـــي تســ ـــة الت ـــوازم والخدمـــات الخاصـ وجـــود نقـــص مزمـــن فـــي المعـــدات والل
مرافـــق غيـــر تابعـــة لـــوزارة الصــــــــــحة الفلســـطينية، بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك الموجـــودة فـــي 
ـــي األرض  ـــووي ف ـــب ن ـــعاعي أو ط ـــالج إش ـــق ع ـــد مراف ـــرائيل. وال توج ـــرقية واسـ ـــدس الشـ الق

الفلســـطينية المحتلـــة خـــارج القـــدس الشـــرقية.

أحيلـــت فـــي العـــام 2018، 71,923 حالـــة طبيـــة مـــن الضفـــة الغربيـــة إلـــى مرافـــق ال تتبـــع 
ـــرائيلية  ـــاريح إســــ ـــى تصــــ ـــول عل ـــا الحصــــ ـــو 54% منه ـــتلزم نح ـــث اســــ ـــحة، حي وزارة الصــــ
ـــة  للدخـــول إلـــى القـــدس الشـــرقية واســـرائيل. أمـــا فـــي قطـــاع غـــزة، فقـــد أحيلـــت 30,944 حال
مـــن وزارة الصحـــة، واحتاجـــت نســـبة تبلـــغ 77% منهـــا تصاريـــح اســـرائيلية للحصـــول علـــى 
ـــات  ـــن طلب ـــن بي ـــرائيل. وم ـــرقية وإس ـــدس الش ـــة، والق ـــة الغربي ـــي الضف ـــة ف ـــة الصحي الرعاي
ـــن  ـــة م ـــحية الممول ـــة الصــ ـــاج الرعاي ـــا تحت ـــت 92% منه ـــزة، كان ـــاع غ ـــن قط ـــروج م ـــى للخ المرض
وزارة الصــــحة الفلســــطينية؛ و29% منهـــا لألطفـــال دون ســـــــــن 18 ســـــــــنة، و17% مـــن هـــذه 
التحويـــالت للذيـــن تزيـــد أعمارهـــم علـــى 60 ســـــــــــــنة، و46% مـــن التحويـــالت للمريضـــات 

ـــه. ـــرطان وعالج ـــات الس ـــى فحوص ـــون إل ـــى يحتاج ـــا لمرضـ ـــاث، و28% منه اإلن

ــرقية  ــدس الشـ ــفيات القـ ــول لمستشـ ــى الوصـ ــطينيين إلـ ــى الفلسـ ــة المرضـ ــبب حاجـ بسـ
ــزة  ــة وغـ ــة الغربيـ ــق الضفـ ــن مناطـ ــى بيـ ــة المرضـ ــم بحركـ ــام يتحكـ ــاك نظـ ــرائيل, فهنـ وإسـ
للمواطنيـــن  إســـرائيل  تصدرهـــا  التـــي  التصاريـــح  نظـــام  وهـــو  الشـــرقية،  والقـــدس 
ـــى المرضـــى أنفســـهم،  ـــى الحركـــة ليـــس فقـــط عل ـــد هـــذه الســـيطرة عل الفلســـطينيين. وتمت
ـــم  ـــى ومرافقيه ـــع المرض ـــى جمي ـــب عل ـــن. فيج ـــن الصحيي ـــم والعاملي ـــى مرافقيه ـــاً عل ـــل أيض ب
ـــاع  ـــن قط ـــروج م ـــرائيلية للخ ـــاريح اســ ـــى تصــ ـــول عل ـــات للحصــ ـــم طلب ـــزة تقدي ـــاع غ ـــن قط م
ـــدس  ـــا الق ـــا فيه ـــة، بم ـــفة الغربي ـــي الضــــــ ـــفيات ف ـــى المســتشــ ـــول إل ـــل الوصــ ـــن أج ـــزة م غ
الشـــــــــرقية، واســـــــــرائيل. وكان الوصـــــــــول إليهـــا يمثـــل إشـــــــــكالية كبيـــرة فـــي الســـــنوات 
ـــى مـــن أكثـــر مـــن 90% فـــي  ـــاريح المرضــ ـــبة الموافقـــات علـــى تصــ األخيـــرة، إذ انخفضـــــت نســ
عـــام 2012 حتـــى وصـــــلت إلـــى أدنـــى مســــــــــتوى لهـــا علـــى االطالق، أال وهـــو 54% فـــي عـــام 
2017. أمـــا معـــدل الموافقـــات لســــــــــنة 2018، فقـــد كان ثانـــي أدنـــى معـــدل ســــجلته منظمـــة 
ـــح  ـــى تصاري ـــول عل ـــات الحص ـــن طلب ـــى 61% م ـــة إال عل ـــدر الموافق ـــم تصـ ـــة، إذ ل ـــة العالمي الصح

المرضـــى.

التقرير الصحي السنوي فلسطين 2018. مركز المعلومات الصحية الفلسطيني.  17
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إن سياســـات اإلغـــالق ووجـــود جـــدار الفصـــل عمـــال علـــى حرمـــان الفلســـطينين مـــن حـــق 
الوصـــول إلـــى الخدمـــات الصحيـــة المكفولـــة لهـــم فـــي جميـــع المواثيـــق الدوليـــة، ممـــا أدى 

إلـــى انعـــكاس ذلـــك ســـلباً علـــى أوضاعهـــم الصحيـــة.

ــا األزمـــة الماليـــة المســـتمرة فـــي الســـلطة الفلســـطينية، فتؤثـــر فـــي جميـــع مفاصـــل  أمـ
ـــة وغيرهـــا،  ـــة تكاليـــف العـــالج واألدوي ـــدءاً بالعجـــز عـــن تغطي النظـــام الصحـــي الفلســـطيني، ب
ممـــا يـــؤدي إلـــى النقـــص المتكـــرر فـــي توفيـــر الـــدواء فـــي عيـــادات ومراكـــز وزارة الصحـــة 

ــطينية.  الفلسـ

تعانـــي وكالـــة غـــوث وتشـــغيل الالجئيـــن هـــي االخـــرى مـــن أزمـــة ماليـــة أدت إلـــى تقليـــص 
ملحـــوظ فـــي ســـلة الخدمـــات المقدمـــة لالجئيـــن الفلســـطينين فـــي الضفـــة الغربيـــة 

وقطاع غـــزة.

أسباب الوفيات في المجتمع الفلسطيني
ـــة  ـــى صح ـــرات إل ـــن المؤش ـــدد م ـــى ع ـــام 182019 إل ـــة للع ـــوزارة الصح ـــنوي ل ـــر الس ـــير التقري يش
األفـــراد فـــي المجتمـــع الفلســـطيني، منهـــا أن أمـــراض القلـــب واألوعيـــة الدمويـــة هـــي الســـبب 
األول للوفـــاة بيـــن الفلســـطينيين، وكانـــت الســـبب فـــي 31.5% مـــن مجمـــوع الوفيـــات التـــي 
ـــن  ـــبة 15.4% م ـــة بنس ـــة الثاني ـــي المرتب ـــرطان ف ـــرض الس ـــاء م ـــام 2018؛ وج ـــالل الع ـــجلت خ ُس
ـــاة  ـــث للوف ـــبب الثال ـــة المس ـــات الدماغي ـــكلت الجلط ـــام 2018، وش ـــي الع ـــجلة ف ـــات المس الوفي
فـــي فلســـطين، إذ ســـجلت 13% مـــن األســـباب المؤديـــة للوفـــاة، وجـــاءت وفيـــات األوضـــاع 
ــاً  ــبباً رابعـ ــدد، مسـ ــد الجـ ــوالدة Conditions in the Perinatal Period للمواليـ ــي الـ حوالـ
للوفـــاة بنســـبة 9.5%، وجـــاءت فـــي المرتبـــة الخامســـة مضاعفـــات مـــرض الســـكري بنســـبة 
ـــة  ـــباب المؤدي ـــن األس ـــة بي ـــة السادس ـــي المرتب ـــا ف ـــف أنواعه ـــوادث بمختل ـــاءت الح 7.5%؛ وج
ـــة الســـابعة،  للوفـــاة بنســـبة 4.0% مـــن الوفيـــات، وحلـــت أمـــراض الجهـــاز التنفســـي فـــي المرتب
ــاء  ــبة 3.5%، وجـ ــة، بنسـ ــوهات الخلقيـ ــت التشـ ــة حلـ ــة الثامنـ ــي المرتبـ ــبة 3.7%، وفـ بنسـ
ـــراض  ـــت أم ـــبته 2.9%، وحل ـــت نس ـــاة، وبلغ ـــع للوف ـــبب تاس ـــن كمس ـــوي المزم ـــل الكل الفش
ـــات  ـــة العاشـــرة، بنســـبة 2.7% مـــن مجمـــوع حـــاالت الوفي ـــد فـــي المرتب الجهـــاز الهضمـــي والكب

ـــام 2018. ـــي الع ـــا ف ـــغ عنه المبل

ـــطين،  ـــي فلس ـــاة ف ـــباب الوف ـــي أس ـــراً ف ـــاً كبي ـــل مكان ـــة تحت ـــراض المزمن ـــظ أن األم ـــن المالح م
ومـــع تغيـــر أنمـــاط الحيـــاة للفلســـطينين التـــي أدت إلـــى قلـــة النشـــاط البدنـــي، وتزايـــد عوامـــل 
ــاض  ــع انخفـ ــن مـ ــيئة، بالتزامـ ــة السـ ــادات الغذائيـ ــار العـ ــادة انتشـ ــي، وزيـ ــط النفسـ الضغـ
نســـبة األمـــراض المعديـــة وغيـــر المزمنـــة، فمـــن المتوقـــع أن تزيـــد نســـبة األمـــراض المزمنـــة 
خـــالل الســـنوات القادمـــة، ممـــا يســـتدعي التخطيـــط منـــذ اآلن لمواجهـــة الوضـــع الصحـــي 

المســـتقبلي.

http://www. .)2019( .2018 ،وزارة الصحـــة، مركـــز المعلومـــات الصحيـــة الفلســـطيني، التقريـــر الصحـــي الســـنوي  18
site.moh.ps/Content/Books/8tSc4uNXOn99yKzlDdxba65QJS5JkGRHSnVWkmXvDOWui4FAM5Pv6v_

XlQFOkke87IBPecJznuUEf92Vw1ZATwG1NPX7IAVbGlmB5q3fwplFY.pdf
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ـــة  ـــي األدوي ـــم ف ـــبه دائ ـــص ش ـــن نق ـــن م ـــى اآلخري ـــوة بالمرض ـــة أس ـــراض المزمن ـــي ذوو األم يعان
ـــروا،  ـــة غـــوث الالجئيـــن االن ـــادات وكال ـــادات وزارة الصحـــة الفلســـطينية، وعي ـــة فـــي عي العالجي
ومـــن صعوبـــة الوصـــول إلـــى المستشـــفيات المتخصصـــة، وغيـــاب حمـــالت التوعيـــة والتثقيـــف 
ــة  ــة الصحيـ ــة الرعايـ ــي نوعيـ ــي فـ ــة وتدنـ ــراض المزمنـ ــع األمـ ــل مـ ــة التعامـ ــة بكيفيـ الدائمـ

المتوافـــرة.

الوضع الصحي لكبار السن في فلسطين

األمراض المزمنة المنتشرة بين كبار السن
ــد  ــرطان كأحـ ــرض السـ ــى مـ ــام 2018 علـ ــنوي للعـ ــطيني السـ ــي الفلسـ ــر الصحـ ــز التقريـ رّكـ
األمـــراض المزمنـــة المنتشـــرة بيـــن الفلســـطينيين. فمـــن بيـــن حـــاالت الســـرطان الجديـــدة 
المســـجلة فـــي العـــام 2018 التـــي يبلـــغ عددهـــا 3102 حالـــة, ُســـجلت 1064 حالـــة فـــي الفئـــة 
ـــل 3.6% مـــن مجمـــوع عـــدد  ـــة تمث ـــة العمري ـــة 64 عامـــاً ومـــا فـــوق، علمـــاً أن هـــذه الفئ العمري

الســـكان.

ــار  ــن كبـ ــة بيـ ــراض المزمنـ ــراً لألمـ ــاراً كبيـ ــطينية انتشـ ــة الفلسـ ــات اإلحصائيـ ــر البيانـ ُتظهـ
ـــكري  ـــن بالس ـــبة المصابي ـــت نس ـــام 192010 كان ـــطيني للع ـــرة الفلس ـــح األس ـــق مس ـــن. وف الس
ـــة بنســـبة 6% بيـــن مـــن هـــم فـــي ســـن 18 عامـــاً أو أكثـــر.  ـــي 30%, بالمقارن ـــار الســـن حوال بيـــن كب
ـــن 18  ـــي س ـــم ف ـــن ه ـــبة 7.7% بي ـــة بنس ـــي 46% مقارن ـــدم حوال ـــط ال ـــة بضغ ـــبة اإلصاب ـــت نس وكان
ـــة بيـــن كبـــار الســـن  ومـــا فـــوق. أمـــا بخصـــوص أمـــراض القلـــب الوعائيـــة، فبلغـــت نســـبة اإلصاب

ـــر. ـــاً أو أكث ـــن 18 عام ـــي س ـــم ف ـــن ه ـــن م ـــة بــــ 2.4% بي 15.2% مقارن

نرية األمراض المزمنة عند نياس الرك حرب النوع االجتماعس 
كال الجنسين%ذكور%إناث%المرض
49.63543.2الضغط

31.428.530.2السكري
14.416.315.2أمراض القلب

26.215.321.4الروماتيزم
10.56.88.9آالم الظهر

7.65.56.7القرحة
10.73.67.5هشاشة العظام

2.82.92.8األزمة
1.21.21.2السرطان

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. مسح األسرة الفلسطيني. فلسطين. 2010

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. مسح األسرة الفلسطيني. فلسطين. 2010  19
http://www.pcbs.gov.ps/PCBS-Metadata-ar-v4.3/index.php/catalog/150
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بلغـــت نســـبة مـــن ذكـــروا أنهـــم يعانـــون مـــن مـــرض مزمـــن واحـــد علـــى األقـــل فـــي الفئـــة 
ـــن  ـــبة بي ـــت النس ـــاالت. وكان ـــوع الح ـــن مجم ـــن بي ـــي 70.7% م ـــوق حوال ـــا ف ـــاً وم ـــة 60 عام العمري

كبيـــرات الســـن 75.3% بينمـــا بلغـــت النســـبة فـــي الذكـــور مـــن كبـــار الســـن %64.6.

ـــطيني،  ـــع الفلس ـــي المجتم ـــة ف ـــراض المزمن ـــار األم ـــول انتش ـــرة ح ـــات المتواف ـــن المعلوم تبي
ــة  ــق وزارة الصحـ ــن. وتطبـ ــار السـ ــة كبـ ــن فئـ ــاٍل بيـ ــراض عـ ــذه األمـ ــي لهـ ــار الوبائـ أن االنتشـ
الفلســـطينية وبعـــض المؤسســـات األهليـــة األخـــرى برنامـــج األمـــراض المزمنـــة الـــذي 
ـــن.  ـــار الس ـــا كب ـــن ضمنه ـــة وم ـــة كاف ـــات العمري ـــن الفئ ـــة م ـــراض المزمن ـــتهدف ذوي األم يس
فـــي عيـــادات الضفـــة الغربيـــة، يتـــم فحـــص مرضـــى األمـــراض المزمنـــة وتحويـــل كل واحـــد 
ـــي  ـــا باق ـــة كم ـــراض المزمن ـــي ذوو األم ـــه. ويعان ـــة حالت ـــم متابع ـــاص لتت ـــادة اختص ـــى عي ـــم إل منه

المرضـــى مـــن نقـــص دائـــم فـــي األدويـــة العالجيـــة فـــي عيـــادات الـــوزارة. 

ال تتوافـــر برامـــج عالجيـــة أو وقائيـــة تســـتهدف كبـــار الســـن بشـــكل محـــدد، كالتوعيـــة والتثقيـــف 
ــاء كبيـــرات الســـن برامـــج رعايـــة تخـــص صحـــة  ــادات الـــوزارة للنسـ والرعايـــة، وال تقـــدم عيـ

ـــام. ـــة العظ ـــة وهشاش ـــل التغذي ـــاء مث النس

نظـــراً إلـــى خطـــورة هـــذه األمـــراض ومســـؤوليتها عـــن عـــدد كبيـــر مـــن الوفيـــات، 
ـــة  ـــج متخصص ـــي برام ـــطين تبن ـــي فلس ـــة ف ـــات الصحي ـــى المؤسس ـــب عل ـــن الواج فم

ـــا. ـــة منه ـــالج والوقاي للع

األمراض النفسية بين كبار السن
أجريـــت دراســـة فـــي قطـــاع غـــزة حـــول تأثيـــر حـــرب عـــام 2014 فـــي الصحـــة النفســـية لكبـــار 
ـــارات  ـــن االختب ـــدد م ـــراء ع ـــن وإج ـــار الس ـــن كب ـــن 613 م ـــة م ـــة مكون ـــار عين ـــم اختي ـــن20. ت الس
النفســـية، مثـــل مقيـــاس الخبـــرات الصادمـــة ومقيـــاس كـــرب مـــا بعـــد الصدمـــة وغيرهمـــا 
ـــديدة،  ـــة ش ـــرات صادم ـــوا لخب ـــاركين تعرض ـــن المش ـــة أن 60% م ـــت العين ـــارات. بّين ـــن االختب م
بينمـــا تعـــرض 38.2% مـــن العينـــة لخبـــرات صادمـــة متوســـطة. 55% مـــن اإلنـــاث كبيـــرات 
ـــي  ـــور 65.6%. ويعان ـــي الذك ـــبة ف ـــت النس ـــا كان ـــديدة، بينم ـــة ش ـــرة صادم ـــن لخب ـــن تعرض الس
ـــة لديهـــم أعـــراض  ـــة كـــرب مـــا بعـــد الصدمـــة، و77.7% مـــن العين ـــة مـــن حال 70.5% مـــن العين
ـــعر %62.8  ـــور(. ويش ـــاث، 35.4% ذك ـــة ) 42.3% إن ـــد الصدم ـــا بع ـــراب م ـــن اضط ـــطة م متوس
ـــية  ـــدة النفس ـــعر 35.6% بالوح ـــا يش ـــة، بينم ـــة منخفض ـــية بدرج ـــدة النفس ـــة بالوح ـــن العين م

ـــطة. ـــة متوس بدرج

ـــر الحـــرب علـــى الصحـــة النفســـية لكبـــار  ـــر حـــول أث ـــة كبـــار الســـن، تقري ـــم مقـــداد, الهيئـــة الدوليـــة لرعاي خليـــل عبـــد الكري  20
السن. 2014
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يوضح الجدول التالي األعراض النفسية األكثر انتشاراً حسب نتائج العينة:

النسبة%األعراض النفسية
24.8الحساسية التفاعلية

21.4الوسواس القهري
21.4الذهان

20.4قلق الخواف
19.7القلق

17.9 االكتئاب
16.2أعراض جسمانية

 المصدر: خليل عبد الكريم مقداد, الهيئة الدولية لرعاية كبار السن، تقرير حول أثر الحرب
في صحة كبار السن النفسية، .2014

وبالنســـبة إلـــى الشـــعور باليـــأس، فقـــد بينـــت الدراســـة أن 36.2% مـــن العينـــة يشـــعرون 
ــة.  ــة منخفضـ ــأس بدرجـ ــة باليـ ــن العينـ ــعر 63.8% مـ ــا يشـ ــة، بينمـ ــة مرتفعـ ــأس بدرجـ باليـ
ـــعر %37.8  ـــا يش ـــة، بينم ـــة مرتفع ـــأس بدرج ـــن بالي ـــرات الس ـــاث كبي ـــن اإلن ـــعر 34.8% م وتش

مـــن الذكـــور باليـــأس بدرجـــة مرتفعـــة.

62.8% مـــن العينـــة يشـــعرون بالوحـــدة النفســـية بدرجـــة منخفضـــة، بينمـــا يشـــعر %35.6 
بالوحـــدة النفســـية بدرجـــة متوســـطة، ويشـــعر 1.6% بالوحـــدة النفســـية بدرجـــة شـــديدة.

ـــم  ـــه ل ـــع أن ـــزة. م ـــي غ ـــن ف ـــار الس ـــى كب ـــام 2014 عل ـــرب ع ـــار الح ـــى آث ـــة عل ـــذه الدراس ـــزت ه رك
يتـــم العثـــور علـــى دراســـات أخـــرى تســـتهدف كبـــار الســـن فـــي فلســـطين باســـتثناء هـــذه 
ـــاع  ـــة وقط ـــة الغربي ـــي الضف ـــطين ف ـــي فلس ـــام ف ـــع الع ـــأّن الوض ـــتنتاج ب ـــن االس ـــة، يمك الدراس
غـــزة يؤثـــر بشـــكل كبيـــر فـــي صحـــة كبـــار الســـن النفســـية، ممـــا يســـتدعي توفيـــر برامـــج دعـــم 

ـــالج. ـــل والع ـــي للتدخ ـــي واجتماع نفس

مـــن جانـــب آخـــر، تغطـــي برامـــج التأميـــن الصحـــي الحكوميـــة األمـــراض العقليـــة المزمنـــة 
كاأللزهايمـــر والخـــرف، إال أن هنـــاك افتقـــاراً الختصاصييـــن فـــي الطـــب النفســـي لديهـــم تدريـــب 

ـــيخوخة. ـــب الش ـــي ط ف
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نسب اإلعاقات عند كبار السن 
ـــل  ـــن مجم ـــبته 39% م ـــا نس ـــرداً أي م ـــى أن 84،194 ف ـــام 2017، إل ـــداد اللع ـــات التع ـــارت بيان أش
كبـــار الســـن فـــي فلســـطين لديهـــم صعوبـــة جســـدية واحـــدة علـــى األقـــل، بواقـــع 35% فـــي 
ـــة  ـــة الحرك ـــت صعوب ـــة، كان ـــوع اإلعاق ـــد ن ـــى صعي ـــزة. وعل ـــاع غ ـــي قط ـــة و46% ف ـــة الغربي الضف
ـــة، و%31  ـــار الســـن فـــي فلســـطين )20% فـــي الضفـــة الغربي ـــر انتشـــاراً )24%( بيـــن كب هـــي األكث

ـــطين. ـــي فلس ـــن ف ـــار الس ـــل كب ـــن مجم ـــة 22% م ـــة البصري ـــا الصعوب ـــزة(، تليه ـــاع غ ـــي قط ف

بّينـــت نتائـــج مســـح اإلعاقـــة فـــي المجتمـــع الفلســـطيني21 أن نســـبة اإلعاقـــة ترتفـــع بارتفـــاع 
العمـــر، فالنســـبة األعلـــى لإلعاقـــة بلغـــت بيـــن األفـــراد الذيـــن يبلغـــون 75 عامـــاً ومـــا فـــوق 
32.1% )34.1% لإلنـــاث و28.9% للذكـــور(. أمـــا الفئـــة العمريـــة 55-64 عامـــاً، فبلغـــت نســـبة 
ـــة  ـــة العمري ـــي الفئ ـــات ف ـــبة اإلعاق ـــت نس ـــور(، وبلغ ـــاث و7.5% للذك ـــات 7.1% ) 6.6% لإلن اإلعاق

ــاً %16.8. 65-74 عامـ

ـــاب  ـــن، فغي ـــار الس ـــاة كب ـــى حي ـــراً عل ـــة أث ـــة والمادي ـــات البيئي ـــى أن للمعوق ـــة إل ـــارت الدراس أش
البنيـــة التحتيـــة المالئمـــة لـــذوي اإلعاقـــة تجعلهـــم غيـــر قادريـــن علـــى ممارســـة األنشـــطة 
ـــي  ـــم ف ـــي إندماجه ـــر ف ـــا يؤث ـــة، مم ـــالت العام ـــتخدام المواص ـــى اس ـــدرة عل ـــل الق ـــة، مث اليومي
ـــع  ـــراد المجتم ـــل أف ـــم وتعام ـــن له ـــرة اآلخري ـــن نظ ـــة م ـــاب اإلعاق ـــي أصح ـــا يعان ـــع. كم المجتم

معهـــم.

الخدمات الصحية لكبار السن
 يحصل نياس الرك اس ا رابك ع ى الخدمات الصحبة مك ثالثة مصادس سئبربة:

الخدمات الصحية الحكومية عبر التأمين الصحي الحكومي. «

الخدمات الصحية المقدمة من وكالة غوث الالجئين. «

المؤسسات والمنظمات االهلية. «

علـــى صعيـــد التأميـــن الصحـــي الحكومـــي، أشـــار التقريـــر الصحـــي لـــوزارة الصحـــة الفلســـطينية 
للعـــام 2018، إلـــى أن 100% مـــن المواطنيـــن فـــي قطـــاع غـــزة تتـــم تغطيتهـــم بالتأميـــن 
الصحـــي الحكومـــي مجانـــاً، بموجـــب القـــرار الرئاســـي رقـــم 2 الصـــادر فـــي 2007 الـــذي أعفـــى 
المواطنيـــن فـــي المحافظـــات الجنوبيـــة ) قطـــاع غـــزة(، مـــن رســـوم الخدمـــات التـــي تقدمهـــا 
ـــدد  ـــر أن ع ـــاد التقري ـــد أف ـــة، فق ـــة الغربي ـــي الضف ـــا ف ـــطينية. أم ـــلطة الفلس ـــات الس مؤسس
األســـر المشـــتركة فـــي التأميـــن الصحـــي فـــي الضفـــة الغربيـــة يبلـــغ 309،499 الـــف أســـرة. 
تغطـــي خدمـــات التأميـــن الصحـــي الحكومـــي تكاليـــف العـــالج واإلقامـــة فـــي المستشـــفيات 
الحكوميـــة، والصحـــة األوليـــة والتحويـــالت خـــارج وداخـــل فلســـطين، كمـــا تغطـــي تكاليـــف 

ـــر  ـــة، 2011، تقري ـــراد ذوي اإلعاق ـــح األف ـــة، 2011. مس ـــؤون االجتماعي ـــطيني ووزارة الش ـــاء الفلس ـــزي لإلحص ـــاز المرك الجه  21
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1812.pdf .النتائج الرئيسية، رام االله، فلسطين
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ـــن  ـــار الس ـــدد كب ـــغ ع ـــات. ويبل ـــن الخدم ـــا م ـــعة وغيره ـــة واألش ـــات المخبري ـــدواء والفحوص ال
المؤمنيـــن صحيـــاً 185،156 فـــرداً أي مـــا نســـبته 86% مـــن مجمـــل كبـــار الســـن، كانـــت 
غالبيتهـــم فـــي قطـــاع غـــزة بنســـبة 97%، بينمـــا كانـــت نســـبة المؤمنيـــن صحيـــاً مـــن كبـــار 

الســـن فـــي الضفـــة الغربيـــة %79.

تقـــدم وكالـــة غـــوث الالجئيـــن )األونـــروا( خدمـــات صحيـــة ووقائيـــة لالجئيـــن الفلســـطينيين عبـــر 
ـــج  ـــة برام ـــر الوكال ـــزة. وتدي ـــة وغ ـــي الضف ـــات ف ـــي المخيم ـــرة ف ـــوث المنتش ـــة الغ ـــادات وكال عي
للصحـــة المجتمعيـــة وعـــالج األمـــراض المزمنـــة وتقـــدم تحويـــالت طبيـــة مجانيـــة لالجئيـــن. 
تعتمـــد األونـــروا نظـــام فريـــق طـــب األســـرة )Family Team Approach( منـــذ عـــام 2013، 
ـــا  ـــدم به ـــي يتق ـــكاوى الت ـــن الش ـــط بي ـــه للرب ـــاء نفس ـــق األطب ـــن فري ـــب م ـــة تواَك ـــث كل العائل حي

ـــة22. ـــي للعائل ـــي والوراث ـــخ المرض ـــن والتاري ـــار الس كب

هنـــاك بعـــض المؤسســـات األهليـــة الصحيـــة كجمعيـــة اإلغاثـــة الطبيـــة الفلســـطينية ومؤسســـة 
لجـــان العمـــل الصحـــي التـــي تقـــدم خدمـــات صحيـــة ووقائية محـــدودة للفئـــات الفقيرة والمهمشـــة 
ـــاالت. ـــض الح ـــي بع ـــان ف ـــة أو بالمج ـــعار رمزي ـــة بأس ـــة والبدوي ـــات الريفي ـــي التجمع ـــاً ف  خصوص

ـــة  ـــارات الدوري ـــل الزي ـــنين، مث ـــة للمس ـــات متخصص ـــة خدم ـــات الخيري ـــض المؤسس ـــدم بع تق
ـــا  ـــة، لكنه ـــات الهوائي ـــكازات والفرش ـــل الع ـــض األدوات مث ـــة وبع ـــراض المزمن ـــات األم وفحوص

ـــل23. ـــكل كام ـــن بش ـــي المحتاجي ـــدودة ال تغط ـــات مح خدم

كل هـــذه الخدمـــات ال تســـتهدف كبـــار الســـن بشـــكل خـــاص، فيضطـــرون فـــي الكثيـــر مـــن 
األحيـــان إلـــى تحمـــل التكاليـــف الماليـــة لالشـــتراك فـــي التأميـــن الصحـــي ودفـــع نســـبة المشـــاركة 
ـــار الســـن مـــن دفـــع رســـوم التأميـــن  ـــاك دعـــوات إلعفـــاء كب ـــة، وهن فـــي تكاليـــف العـــالج واألدوي

ـــة. ـــوم األدوي ورس

تأثير النظام الصحي على كبار السن 
يعانـــي كبـــار الســـن فـــي فلســـطين مـــن غيـــاب تـــام للكـــوادر الصحيـــة المختصـــة فـــي 
الشـــيخوخة، حيـــث ال يوجـــد اختصاصيـــون فـــي طـــب الشـــيخوخة فـــي الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع 
غـــزة، ويعانـــي قطـــاع التمريـــض مـــن غيـــاب التدريـــب المختـــص فـــي عـــالج كبـــار الســـن. ويعانـــون 
أيضـــاً مـــن غيـــاب البرامـــج الصحيـــة المتخصصـــة فـــي كبـــار الســـن، مـــن حيـــث البرامـــج الوقائيـــة 

ـــداً. ـــة تحدي ـــراض المزمن ـــص األم ـــا يخ ـــي م ـــية ف ـــة النفس ـــج الصح ـــة أو برام أو التثقيفي

ـــادات  ـــار الســـن ســـواء فـــي العي ـــة المقدمـــة لكب ـــة فـــي الخدمـــات الصحي ـــر األزمـــة االقتصادي تؤث
ـــات  ـــتوى الخدم ـــي مس ـــى تدن ـــؤدي إل ـــروا، وت ـــن األن ـــوث الالجئي ـــة غ ـــادات وكال ـــة أو عي الحكومي
ـــار  ـــة الصحيـــة ال تتوافـــر بشـــكل ُمنصـــف وعـــادل لكب ـــأّن الرعاي المقدمـــة لهـــم. ويمكـــن القـــول ب

مقابلة: د. خليل حمد- مسئول مكافحة األمراض المزمنة- وكالة الغوث )األونروا(. غزة,فلسطين 2019.  22
ـــة: الســـيد موســـى  ـــة اكـــرام المســـن، حلحلـــول، الخليـــل، فلســـطين 2019 /مقابل ـــة: الســـيد أكـــرم مشـــعل، جمعي مقابل  23

عنبر، جمعية أصدقاء المسن، مخيم الجلزون، رام الله، فلسطين 2019.
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الســـن فـــي فلســـطين، لغيـــاب السياســـات الصحيـــة التـــي تســـهل عليهـــم الحصـــول علـــى 
خدمـــات صحيـــة ســـهلة وميســـرة بتكاليـــف قليلـــة، ومخصصـــة حصـــراً لكبـــار الســـن، مثـــل 
توفيـــر األدويـــة مجانـــاً، النقـــل المجانـــي لمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة، وتوفيـــر خدمـــات العنايـــة 

.24 palliative care ــة الملطفـ

------- 6  -------

اإلطار االجتماعي والعائلي لكبار السن

جهات الدعم اإلجتماعي لكبار السن
يت قى نياس الرك الدعم االجتماعس اس المجتمع الف رابنس مك جهتبك سئبربتبك:

الجهات الحكومية في الضفة الغربية وغزة «

الجمعيات االهلية والخيرية «

تتولـــى وزارة التنميـــة االجتماعيـــة ممثلـــة فـــي دائـــرة المســـنين التابعـــة لـــإلدارة العامـــة لشـــؤون 
األســـرة، الدعـــم فـــي الضفـــة الغربيـــة. وهـــي الجهـــة المعنيـــة بوضـــع السياســـات والخطـــط 
وتنســـيق األنشـــطة المتعلقـــة بكبـــار الســـن، تأسســـت عـــام 1994 ويعمـــل فيهـــا شـــخص واحـــد، 
 مـــع العلـــم أن الدائـــرة تحتـــاج كـــوادر أخـــرى لتكـــون قـــادرة علـــى تنفيـــذ مهامهـــا علـــى أكمـــل وجـــه.

أمـــا فـــي غـــزة وبســـبب تجميـــد عمـــل دائـــرة رعايـــة كبـــار الســـن بســـبب الوضـــع السياســـي 
القائـــم حاليـــاً، فقـــد تـــم إدمـــاج دائـــرة رعايـــة كبـــار الســـن بدائـــرة ذوي اإلعاقـــة25.

تعمل دائرة نياس الرك وبالتعاون مع الشرناء لتحقبق األهداف التالبة26:

توفير الحماية والرعاية والتأهيل للمسنين الفقراء والمرضى وفاقدي الرعاية. «

تنمية قدرات الطاقم العامل مع المسنين في المديريات والمؤسسات. «

ـــي  « ـــاع الحكوم ـــي القط ـــن ف ـــار الس ـــة كب ـــال رعاي ـــي مج ـــة ف ـــات العامل ـــى المؤسس ـــراف عل اإلش
ـــاص. ـــاع الخ ـــي والقط واالهل

ضمان حقوق المسنين في حياة كريمة. «

ــي  ــم فـ ــن و احتياجاتهـ ــار السـ ــوق كبـ ــة حقـ ــة, حالـ ــة اإلجتماعيـ ــن, وزارة التنميـ ــار السـ ــة كبـ ــة لرعايـ ــة الدوليـ المؤسسـ  24
فلسطين دراسة وصفية تحليلية.فلسطين 2015.

مقابلة:الســـيد غســـان فلفـــل, - مديـــر دائـــرة تاهيـــل األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وزارة التنميـــة االجتماعيـــة، غزة.فلســـطين.   25
2019

مقابلة: السيد غانمعمر. مدير دائرة رعاية المسنين، وزارة التنمية االجتماعية. فلسطين. 2019  26
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ـــب  ـــس يج ـــة الت ـــس اليبئ ـــة المرـــنبك، وه ـــر لرعاي ـــاس األوســـع واألني ـــس اإلط ـــة اه ـــا العائ  أم
دعمهـــا اقتصاديـــاً واجتماعبـــاً لتوابـــر الرعايـــة المث ـــى ل مرـــنبك، وفـــي الدرجـــة الثانيـــة 
ـــوادي  ـــي الن ـــل. وتأت ـــال معي ـــوا ب ـــبل وأصبح ـــم الس ـــت به ـــن تقطع ـــان م ـــواء الحتض ـــي دور اإلي تأت
ــار  ــة لكبـ ــة والترفيهيـ ــة االجتماعيـ ــر الرعايـ ــي تهـــدف لتوفيـ ــة التـ ــة الثالثـ ــي الدرجـ ــة فـ النهاريـ

الســـن.

إن نســـبة المشـــاركة المجتمعيـــة والسياســـية والثقافيـــة للمســـنين متدنيـــة جـــداً، وال أجســـام 
أو مؤسســـات تمثـــل المســـنين وتتحـــدث بصوتهـــم وتدعـــم مطالبهـــم وتطالـــب بحقوقهـــم. 
علـــى الصعيـــد الحكومـــي، ال يوجـــد توجـــه سياســـاتي رســـمي مـــن شـــأنه أن يعـــزز مشـــاركة 
كبـــار الســـن فـــي أمـــور التنميـــة ومتابعـــة السياســـات الوطنيـــة المتعلقـــة بكبـــار الســـن. وال 
منظمـــات للمجتمـــع المدنـــي تعنـــى بالجانـــب السياســـي والتنمـــوي لشـــؤون كبـــار الســـن. 
ـــت،  ـــي بح ـــكل خدمات ـــن بش ـــار الس ـــبياً بكب ـــاً نس ـــي اهتمام ـــودة تول ـــات الموج ـــم المنظم معظ
ـــن  ـــار الس ـــطة لكب ـــاركة النش ـــجيع المش ـــأنها تش ـــن ش ـــج م ـــات أو برام ـــق سياس ـــا ال تطب ولكنه
ـــة  ـــة والثقافي ـــاهمة االقتصادي ـــية والمس ـــتركة السياس ـــة المش ـــة االجتماعي ـــب التنمي ـــي جوان ف

فـــي المجتمـــع الفلســـطيني.

ـــجع  ـــال وتش ـــن األجي ـــن بي ـــل والتضام ـــجع التواص ـــتمرة تش ـــة ومس ـــة منتظم ـــج وطني وال برام
العمـــل التطوعـــي مـــع كبـــار الســـن مـــن قبـــل المجتمـــع المدنـــي مثـــل زيـــارات، مرافقـــة، 
خدمـــة منزليـــة، علـــى الرغـــم مـــن وجـــود بعـــض المبـــادرات المتفرقـــة27 وبعـــض البرامـــج 
ــم  ــى تنظيـ ــوم علـ ــن تقـ ــار السـ ــة كبـ ــطينية لرعايـ ــات الفلسـ ــن بعـــض الجامعـ ــة مـ التطوعيـ
ـــي  ـــة28 الت ـــات األهلي ـــض المؤسس ـــاك بع ـــالب. وهن ـــل الط ـــن قب ـــار م ـــة للكب ـــارات التطوعي الزي
ـــة،  ـــاة المجتمعي ـــي الحي ـــنين ف ـــاج المس ـــى إدم ـــدف إل ـــة ته ـــة وترفيهي ـــطة اجتماعي ـــوم بأنش تق
ــطة  ــالت واألنشـ ــل الرحـ ــة مثـ ــطة الترفيهيـ ــر األنشـ ــات بتوفيـ ــذه المؤسسـ ــوم هـ ــث تقـ حيـ
التوعويـــة والثقافيـــة. لكنهـــا ال تغطـــي احتياجـــات كبـــار الســـن فـــي فلســـطين، بـــل يجـــد العديـــد 
مـــن كبـــار الســـن صعوبـــة فـــي حضـــور هـــذه األنشـــطة بســـبب صعوبـــة تنقلهـــم وحركتهـــم.

------- 7  -------

اإلطار اإلقتصادي لكبار السن في فلسطين

ـــاً  ـــم خصوص ـــد منه ـــي العدي ـــراء، ويعان ـــن الفق ـــم م ـــطين ه ـــي فلس ـــن ف ـــار الس ـــن كب ـــر م الكثي
الالجئيـــن مـــن الفقـــر المدقـــع. وهـــم مـــن أعلـــى الفئـــات التـــي تعانـــي مـــن األميـــة وضعـــف 
ـــي  ـــة ف ـــة االجتماعي ـــبكة الحماي ـــل لش ـــبه كام ـــاب ش ـــاك غي ـــل. وهن ـــوق العم ـــي س ـــاركة ف المش
ـــار  ـــم كب ـــد لمعظ ـــة اآلن. وال يوج ـــي لغاي ـــان االجتماع ـــون الضم ـــر قان ـــم ُيق ـــث ل ـــطين، حي فلس

مقابلة: السيد عاصم خميس، مدير اإلدارة العامة لشؤون األسرة، وزارة التنمية االجتماعية، فلسطين. 2019  27
مقابلة: السيدة الين قسيس. نادي بيت ساحور النهاري للمسنين. بيت ساحور. فلسطين.2019  28
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الســـن مصـــادر دخـــل مســـتقلة وهـــم يعتمـــدون علـــى عوائلهـــم لتوفيـــر حاجاتهـــم، أو علـــى 
المســـاعدات الحكوميـــة مثـــل المخصصـــات مـــن برنامـــج التحويـــالت النقديـــة الـــذي تقدمـــه 
وزارة التنميـــة اإلجتماعيـــة لألســـر الفقيـــرة. تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن هـــذا البرنامـــج يقـــدم مـــا 
ــة  ــتوى المعيشـ ــى مسـ ــر إلـ ــهر. وبالنظـ ــة أشـ ــرة كل ثالثـ ــاً لألسـ ــادل 220 دوالراً أميركيـ يعـ
ومعـــدالت الغـــالء فـــي االراضـــي الفلســـطينية، فـــإن هـــذه المخصصـــات ال تفـــي بالحاجـــات 

األساســـية كالغـــذاء والمســـكن27.

اليوجـــد فـــي فلســـطين حتـــى اآلن توجـــه اســـتراتيجي أو سياســـاتي يحفـــز ويدعـــم مشـــاركة 
ــة  ــي للحكومـ ــه الحالـ ــة، فالتوجـ ــة واالجتماعيـ ــة االقتصاديـ ــب التنميـ ــي جوانـ ــن فـ ــار السـ كبـ

وللمؤسســـات الخيريـــة هـــو توجـــه خدماتـــي بحـــت.

وتغيـــب السياســـات التـــي تهـــدف إلـــى تعزيـــز مشـــاركة المســـنين فـــي الحيـــاة االقتصاديـــة 
ـــه فرصـــة للحصـــول  تمامـــاً. فمـــن يبلـــغ ســـن التقاعـــد ويخـــرج مـــن ســـوق العمـــل، ال تتوافـــر ل
علـــى دخـــل آخـــر. هـــذا التهميـــش االقتصـــادي يجعـــل المســـنين اكثـــر عرضـــة لالســـتغالل 

واالهمـــال الصحـــي واالجتماعـــي لغيـــاب مصـــادر الدخـــل المســـتقلة لهـــم.

ـــار أن مشـــاركتهم  ـــا فـــي االعتب ـــار الســـن مـــن الفقـــراء خاصـــة إذا أخذن ـــر مـــن كب وســـيبقى الكثي
فـــي ســـوق العمـــل ضعيفـــة جـــداً، وأن نســـب األميـــة مرتفعـــة فـــي هـــذه الفئـــة. وهنـــاك غيـــاب 
كامـــل لسياســـات تمويـــل مشـــاريع مـــدرة للدخـــل لكبـــار الســـن، وهـــم أصـــالً غيـــر مســـتهدفين 

فـــي أهـــداف التنميـــة فـــي مجـــال مكافحـــة الفقـــر،و التعليـــم المســـتمر. 

البنية التحتية والفضاءات العامة 
ال تتوافـــر سياســـات أو برامـــج تشـــجع كبـــار الســـن علـــى التنقـــل خـــارج منازلهـــم، كخفـــض 
ـــار  ـــة لكب ـــة موائم ـــض عام ـــة، مراحي ـــوارع، أرصف ـــة ) ش ـــة تحتي ـــر بني ـــالت، وتوفي ـــور المواص أج
ـــة  ـــة واالجتماعي ـــج الترفيهي ـــن، وال البرام ـــار الس ـــة لكب ـــيارات المخصص ـــر الس ـــن(. ال تتواف الس
ــي أغلـــب  ــن فـ ــار السـ ــة لكبـ ــر موائمـ ــة غيـ ــة والحكوميـ ــي العامـ ــا المبانـ ــم، فيمـ ــة بهـ الخاصـ

األحيـــان.

يتوافـــر بعـــض الجمعيـــات واألنديـــة النهاريـــة التـــي تقـــدم بعـــض األنشـــطة الثقافيـــة والترفيهيـــة، 
التـــي تشـــجع المســـن علـــى المشـــاركة المجتمعيـــة، لكنهـــا ال تغطـــي حاجـــات كبـــار الســـن.

تفتقـــر المنـــازل إلـــى البنيـــة التحتيـــة التـــي توائـــم احتياجـــات كبـــار الســـن، خصوصـــاً أصحـــاب 
ــات  ــام منبهـ ــخ، وال نظـ ــات، وال مطابـ ــواحط وال حمامـ ــال تشـــمل شـ ــدية، فـ ــات الجسـ اإلعاقـ
مرئيـــة، إضافـــة إلـــى صعوبـــات فـــي تأديـــة األنشـــطة اليوميـــة خـــارج المنـــزل مثـــل الذهـــاب 
ـــي  ـــل ف ـــة، والتنق ـــبات االجتماعي ـــي المناس ـــاركة ف ـــاء، والمش ـــل واألصدق ـــارة األه ـــالة، وزي للص

البيئـــة المحليـــة، والحصـــول علـــى الخدمـــات العامـــة.
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ت مقدمس الخدمة
ت اليوسية ومقابال

نتائا المجموعا

-------  ثانياً -------
نتائج المجموعات البؤرية ومقابالت 

مقدمي الخدمة

------- 1  -------

المجموعات البؤرية مع كبار السن

عقـــدت ســـّت مجموعـــات بؤريـــة فلســـطين، ثـــالث منهـــا فـــي الضفـــة الغربيـــة وثـــالث فـــي 
قطـــاع غـــزة. 

توزعت هذه المجموعات البؤرية حسب الجدول التالي:

نوع الموسرةالموقع الجغرااسالمجموعة اليوسية
المشاسنبك حرب 

العدد والنوع االجتماعس
مؤسسة إيوائية- البيرة- الضفة الغربيةجمعية االتحاد النسائي

خاصة
0 رجال5 نساء

مخيم الجلزون للالجئين- جمعية أصدقاء المسن
الضفة الغربية

 ناد نهاري- 
خيري

4 رجال4 نساء 

بيت األجداد لرعاية 
المسنين

مؤسسة إيوائية- أريحا- الضفة الغربية
حكومية

2 رجال3 نساء 

جمعية رعاية كبار السن-
دار سعاد األعظمي

0 رجال20 نساء ناد نهاريالرمال- غزة

جمعية رعاية كبار السن- 
دار سعاد األعظمي

20 رجال0 نساء ناد نهاريالرمال- غزة

جمعية الوداد للتأهيل 
المجتمعي

10 رجال10 نساء  ناد نهاريغزة

36 رجل42 امرأةالمجموع

ـــل  ـــم يحص ـــاً. ل ـــاً و85 عام ـــن 60 عام ـــا بي ـــات م ـــذه المجموع ـــي ه ـــاركين ف ـــار المش ـــت أعم راوح
معظـــم المشـــاركين فـــي هـــذه المجموعـــات علـــى التعليـــم الجامعـــي، ولـــم ينـــه معظـــم النســـاء 

ـــي.  ـــم األساس ـــل التعلي ـــص مراح ـــاركات باألخ المش

همومهـــم  عـــن  للتعبيـــر  للمشـــاركين  الفرصـــة  البؤريـــة  المجموعـــات  هـــذه  أعطـــت 
ـــم  ـــم ولخبراته ـــع له ـــل المجتم ـــن تجاه ـــتيائهم م ـــن اس ـــم ع ـــرون منه ـــر كثي ـــاكلهم، وعّب ومش
ـــد، وهـــي أنهـــا أعطتهـــم  ـــة لســـبب وحي وتجاربهـــم. وأعجـــب بعضهـــم بفكـــرة المجموعـــة البؤري

فرصـــة للتعبيـــر ال يجدونهـــا عـــادة فـــي حياتهـــم اليوميـــة.

ــن  ــث عـ ــد الحديـ ــراً عنـ ــاً كبيـ ــراً عاطفيـ ــاركين تأثـ ــن المشـ ــار السـ ــن كبـ ــد مـ ــر العديـ أظهـ
أســـرهم، فاألســـرة تظـــل الركيـــزة األساســـية فـــي حيـــاة كبيـــر الســـن.



العنف الموّجه ضد كبار السن في فلسطين 30

ت مقدمس الخدمة
ت اليوسية ومقابال

نتائا المجموعا

ــدى  ــه أبـ ــم البحـــث ألّنـ ــكروا طاقـ ــة، وشـ ــوح وصراحـ ــكل وضـ ــم بـ ــاركون آراءهـ ــى المشـ أعطـ
اهتمامـــاً بهـــم وبمشـــاكلهم، وطلـــب عديـــدون مـــن الطاقـــم إيصـــال صوتهـــم للمســـؤولين 

علـــى األصعـــدة كافـــة.

نتائج المجموعات البؤرية

ملخص النتائج

الجانب 
الصحي

يعانـــي معظـــم المشـــاركين فـــي المجموعـــات البؤريـــة مـــن األمـــراض المزمنـــة، . 1
ـــاء  ـــاركات النس ـــد المش ـــر عن ـــدم، المنتش ـــط ال ـــاع ضغ ـــكري وارتف ـــص الس باألخ
ــات،  ــب، الجلطـ ــراض القلـ ــاً أمـ ــر أيضـ ــال. تنتشـ ــاركين الرجـ ــن المشـ ــر مـ اكثـ

الروماتيـــزم وخشـــونة فـــي الركـــب.
ــر . ٢ ــم غيـ ــة تجعلهـ ــات حركيـ ــن إعاقـ ــاركين مـ ــع المشـ ــن ربـ ــل عـ ــا ال يقـ ــي مـ يعانـ

ـــي  ـــات ف ـــن صعوب ـــاركين م ـــن المش ـــل م ـــبة أق ـــي نس ـــي،و تعان ـــى المش ـــن عل قادري
الرؤيـــة والســـمع.

ـــة عـــن . 3 ـــة الصحي ـــى الرعاي ـــة عل ـــع المشـــاركين فـــي المجموعـــات البؤري يحصـــل جمي
ــة، أو  ــة االجتماعيـ ــي، أو تأميـــن وزارة التنميـ ــي الحكومـ طريـــق التأميـــن الصحـ
ـــن  ـــغيل الالجئي ـــوث وتش ـــة غ ـــادات وكال ـــق عي ـــن طري ـــن الالجئين،ع ـــوا م إذا كان

ـــروا. األون
يعانـــي أغلـــب المشـــاركين مـــن عـــدم توفـــر الـــدواء بشـــكل دائـــم فـــي العيـــادات . 4

ــراء  ــى شـ ــم إلـ ــا يضطرهـ ــن، ممـ ــوث الالجئيـ ــة غـ ــادات وكالـ ــة أو عيـ الحكوميـ
ــى  ــم وعلـ ــاً عليهـ ــاً إضافيـ ــاً ماليـ ــكل عبئـ ــاص ويشـ ــابهم الخـ ــى حسـ ــة علـ األدويـ
عائالتهـــم، خصوصـــاً أن معظـــم األدويـــة التـــي يحتاجونهـــا هـــي أدويـــة ألمـــراض 

مزمنـــة مثـــل الســـكري وضغـــط الـــدم، ويجـــب أن تتوافـــر لهـــم شـــهرياً.
 يعانـــي المشـــاركون أيضـــاً مـــن عـــدم توافـــر األجهـــزة الطبيـــة المســـاعدة مثـــل . 5

ــة. ــارات الطبيـ ــماعات والنظـ ــكازات والسـ العـ
ـــن . 6 ـــار الس ـــة لكب ـــة المقدم ـــات الصحي ـــتوى الخدم ـــى أن مس ـــاركون عل ـــع المش أجم

ال ترقـــى الحتياجاتهـــم، إذ ال خدمـــات مخصصـــة لكبـــار الســـن. ويعانـــي معظـــم 
المشـــاركين فـــي المجموعـــات البؤريـــة مـــن زياراتهـــم للعيـــادات والمستشـــفيات، 
حيـــث يضطـــرون لالنتظـــار طويـــالً لتلقـــي العـــالج، وال يوجـــد نظـــام فـــي هـــذه 
ـــراد  ـــم كاألف ـــل معه ـــم التعام ـــل يت ـــن، ب ـــار الس ـــى كب ـــور عل ـــهل األم ـــادات يس العي

ـــن. ـــار الس ـــة كب ـــار خصوصي ـــي االعتب ـــذ ف ـــن دون األخ ـــن، م اآلخري
ـــبي . 7 ـــى النس ـــن الرض ـــدراً م ـــة ق ـــات البؤري ـــي المجموع ـــاركين ف ـــم المش ـــدى معظ أب

ـــواء  ـــر المشـــاركون فـــي دور اإلي ـــة لهـــم. عب ـــة مقدمـــي الخدمـــة الصحي عـــن معامل
عـــن قـــدر أكبـــر مـــن الرضـــى، وقـــد يرجـــع هـــذا ألن مقدمـــي الخدمـــة الصحيـــة 
يقيمـــون بشـــكل دائـــم فـــي دور اإليـــواء، ممـــا يجعـــل الخدمـــة المقدمـــة أكثـــر 
ــض  ــي بعـ ــون فـ ــم يتعرضـ ــاركين أنهـ ــض المشـ ــكى بعـ ــرعًة. وشـ ــاً وسـ انتظامـ
ــة  ــفيات الحكوميـ ــي المستشـ ــاء فـ ــن األطبـ ــدة مـ ــر جيـ ــة غيـ ــان لمعاملـ األحيـ
ـــي  ـــت الكاف ـــم الوق ـــدم إعطائه ـــى ع ـــؤدي إل ـــذا ي ـــن، وه ـــط المراجعي ـــبب ضغ بس
لشـــرح مشـــاكلهم الطبيـــة للطبيـــب أو طاقـــم التمريـــض، ويشـــعر المشـــاركون 
ـــة  ـــاكلهم الصحي ـــن مش ـــر ع ـــتطيعون التعبي ـــم ال يس ـــان أنه ـــن األحي ـــر م ـــي كثي ف

بشـــكل واضـــح وكاف أثنـــاء زياراتهـــم للمراكـــز الصحيـــة.
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الصحة 
النفسية

عّبـــر المشـــاركون فـــي المجموعـــات البؤريـــة عـــن مشـــاعر القلـــق والخـــوف . 1
والوحـــدة والعزلـــة.

ــن . ٢ ــخط مـ ــاط والسـ ــن اإلحبـ ــواء عـ ــي دور اإليـ ــون فـ ــن المقيمـ ــار السـ ــر كبـ عّبـ
إهمـــال المجتمـــع لهـــم.

يعانـــي كبـــار الســـن مـــن غيـــاب كامـــل لخدمـــات الدعـــم النفســـي واالجتماعـــي. . 3
أوضـــح المشـــاركون فـــي المجموعـــات البؤريـــة مـــن الالجئيـــن أن تقليـــص خدمـــات 
وكالـــة غـــوث الالجئيـــن فـــي الســـنوات األخيـــرة أدى إلـــى تقليـــص خدمـــات اإلرشـــاد 

ـــا. ـــروا تقدمه ـــادات األون ـــت عي ـــي كان ـــي الت االجتماع
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الجانب 
المجتمعي

ـــواء . 1 ـــي دور اإلي ـــي ف ـــدت ف ـــي ُعق ـــة الت ـــات البؤري ـــي المجموع ـــاركين ف ـــم المش معظ
ـــزواج، فليـــس لهـــم  ـــر المتزوجيـــن، وإذا ســـبق لهـــم ال هـــم فـــي األغلـــب مـــن غي
ـــواء بســـبب عـــدم وجـــود عائلـــة قريبـــة تقـــدم  ـــاء. وهـــم موجـــودون فـــي دور اإلي أبن

ـــة. ـــة المطلوب ـــم الرعاي له
ال يوجـــد اتصـــال دائـــم بالعائلـــة الممتـــدة ألغلـــب المشـــاركين فـــي المجموعـــات . ٢

البؤريـــة المقيميـــن فـــي دور اإليـــواء. فزيـــارات األقـــارب قليلـــة، ومتباعـــدة. 
إحـــدى المشـــاركات لهـــا أبنـــاء مغتربـــون، لكنهـــم ممنوعـــون مـــن دخـــول األراضـــي 

الفلســـطينية، وهـــذا ســـبب إقامتهـــا فـــي دار اإليـــواء.
معظـــم المشـــاركين فـــي دور اإليـــواء ال أصدقـــاء لهـــم، وتقتصـــر دائرتهـــم . 3

االجتماعيـــة علـــى كبـــار الســـن اآلخريـــن المقيميـــن معهـــم، ولكـــن هـــذه 
العالقـــات فـــي أغلـــب الحـــاالت غيـــر قويـــة.

يقضـــي كبـــار الســـن فـــي دور اإليـــواء الوقـــت فـــي مشـــاهدة التلفـــاز، والتحـــدث . 4
ـــون  ـــة ويتعلم ـــطة الترفيهي ـــض األنش ـــون ببع ـــن، ويقوم ـــن اآلخري ـــار الس ـــع كب م
ـــة  ـــرات قليل ـــواء م ـــارج دار اإلي ـــون خ ـــرت. يخرج ـــرف اذا تواف ـــات والح ـــض الهواي بع

ـــالت. ـــة أو رح ـــارات ترفيهي ـــدة، لزي ومتباع
ـــة . 5 ـــوادي النهاري ـــي الن ـــدت ف ـــي ُعق ـــة الت ـــات البؤري ـــي المجموع ـــاركون ف ـــم المش يقي

ـــوا عـــن عالقاتهـــم بأبنائهـــم وأحفادهـــم وكيـــف  فـــي بيوتهـــم أو مـــع أبنائهـــم. وتحدث
ـــم. ـــعادة له ـــى والس ـــب الرض ـــات تجل ـــذه العالق أن ه

ـــة أوقاتهـــم فـــي . 6 ـــوادي النهاري ـــة فـــي الن يقضـــي المشـــاركون فـــي المجموعـــات البؤري
ـــة الصـــالة  ـــر أســـبوعياً، تأدي ـــادي النهـــاري مـــرة أو أكث ـــارة الن ـــزل، زي أشـــغال المن
ـــارات  فـــي المســـجد للرجـــال، النـــوم فـــي فتـــرات متقطعـــة، مشـــاهدة التلفـــاز، زي

ـــى ذهابهـــم للســـوق لتأميـــن احتياجـــات البيـــت. ـــاء، باإلضافـــة إل األقـــارب واألبن
ــل . 7 ــاالً، والقليـ ــاً نقـ ــة هاتفـ ــات البؤريـ ــي المجموعـ ــاركين فـ ــك أغلـــب المشـ ال يملـ

ــي. ــل اإلجتماعـ ــائل التواصـ ــتخدم وسـ ــم يسـ منهـ
أجمـــع معظـــم المشـــاركون فـــي المجموعـــات البؤريـــة علـــى أنهـــم . 8

ال يتلقـــون اإلحتـــرام الكافـــي مـــن أفـــراد المجتمـــع، وأن المجتمـــع 
يشـــعرهم بإنتهـــاء دورهـــم. ال أحـــد يســـمع آراءهـــم أو يستشـــيرهم.

ــارج . 9 ــراً خـ ــواء كثيـ ــي دور اإليـ ــة فـ ــات البؤريـ ــي المجموعـ ــاركون فـ ــرج المشـ ال يخـ
ـــة، ويســـتدعي خروجهـــم  ـــي مـــن مشـــاكل حركي ـــدور، ألن معظمهـــم يعان هـــذه ال

اســـتعمال وســـائل مواصـــالت خاصـــة ومكلفـــة.
عّبـــر معظـــم المشـــاركين فـــي المجموعـــات البؤريـــة عـــن صعوبـــة تنقلهـــم فـــي . 10

ــة  ــة الحركـ ــن صعوبـ ــون مـ ــن يعانـ ــا للذيـ ــدم مواءمتهـ ــات لعـ ــوارع والطرقـ الشـ
ــم،  ــبة لهـ ــة المناسـ ــالت العامـ ــر المواصـ ــدم توافـ ــداً، وعـ ــن تحديـ ــار السـ ككبـ
ـــذا  ـــرة، وه ـــيارات األج ـــًة كس ـــر كلف ـــالت األكث ـــتعمال المواص ـــم الس واضطراره
ــم.  ــي بيوتهـ ــاء فـ ــون البقـ ــم يفضلـ ــا يجعلهـ ــم، ممـ ــي عليهـ ــد العـــبء المالـ يزيـ
وعبـــر بعضهـــم عـــن اســـتيائهم مـــن معاملـــة ســـائقي ســـيارات األجـــرة لهـــم، 
فهـــم ال يصبـــرون علـــى بـــطء كبيـــر الســـن وعـــدم قدرتـــه علـــى الحركـــة بســـرعة.

ــاً، إذ ال . 11 ــار الســـن اجتماعيـ ــاوالت لدمـــج كبـ ــبه كامـــل ألي محـ ــاب شـ ــّجل غيـ ُيسـ
أنشـــطة موجهـــة لهـــم، وال يتـــم تقديـــم محفـــزات )عـــروض وخصومـــات خاصـــة 

لكبـــار الســـن( ممـــا يزيـــد مـــن شـــعورهم بالعزلـــة االجتماعيـــة.
ــار الســـن المشـــاركين مـــع لجـــان اإلصـــالح فـــي مجتمعاتهـــم . 1٢ يعمـــل بعـــض كبـ

ــزون( ــم الجلـ )مخيـ
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الجانب 
اإلقتصادي

لـــم ينـــه معظـــم المشـــاركين فـــي المجموعـــات البؤريـــة وخاصـــة مـــن النســـاء، . 1
ــة. ــراءة وال الكتابـ ــرف القـ ــم ال يعـ ــم، ومعظمهـ تعليمهـ

ـــة ال تعمـــل، فهنـــاك شـــخص أو اثنـــان . ٢ أغلبيـــة المشـــاركين فـــي المجموعـــات البؤري
ـــدر عليهمـــا بعـــض الدخـــل. يملـــكان عمـــالً خاصـــاً ي

ال يحصـــل معظـــم المشـــاركين فـــي المجموعـــات البؤريـــة علـــى راتـــب تقاعـــدي، . 3
فمعظمهـــم كان يعمـــل فـــي المهـــن الحرفيـــة كالنجـــارة والحـــدادة، وهـــذه 

المهـــن ليســـت منظمـــة بعقـــود ورواتـــب فـــي فلســـطين.
ـــن . 4 ـــي م ـــم المال ـــى الدع ـــة عل ـــات البؤري ـــي المجموع ـــاركين ف ـــم المش ـــد معظ يعتم

ـــة. ـــتقاللية المادي ـــع باالس ـــم ال يتمت ـــة. معظمه العائل
ال يمتلـــك معظـــم المشـــاركين فـــي المجموعـــات البؤريـــة أمـــالكاً يمكـــن أن تـــدر . 5

ـــالً. ـــه دخ علي
يحصـــل حوالـــي 50% مـــن المشـــاركين علـــى بطاقـــة وزارة الشـــؤون االجتماعيـــة التـــي . 6

تتيـــح لهـــم تلقـــي المســـاعدة الماليـــة مـــن برنامـــج التحويـــالت النقديـــة، والحصـــول 
علـــى التأميـــن الصحـــي الحكومـــي بالمجـــان. ولكـــن هـــذه الخدمـــات غيـــر كافيـــة 

ـــنين. ـــات المس ـــكل احتياج ـــاملة ل ـــت ش ـــة وليس ـــر منتظم وغي

العنف 
الموجه ضد 

كبار السن

ــي دور . 1 ــوا فـ ــواء كانـ ــة سـ ــات البؤريـ ــي المجموعـ ــاركين فـ ــم المشـ ــع معظـ أجمـ
ـــدر  ـــر مص ـــكل أكب ـــي يش ـــف النفس ـــى أن العن ـــة عل ـــوادي النهاري ـــي الن ـــواء أو ف اإلي

للعنـــف الموجـــه لكبـــار الســـن. يليـــه اإلهمـــال االجتماعـــي والصحـــي. 
ـــاء أو . ٢ ـــن األبن ـــى، م ـــة األول ـــي الدرج ـــرية ف ـــرة األس ـــي الدائ ـــف ه ـــذا العن ـــادر ه مص

زوجاتهـــم أو األقربـــاء.
ـــي، . 3 ـــدي اللفظ ـــاركون: التع ـــا المش ـــدث عنه ـــي تح ـــي الت ـــف النفس ـــة العن ـــن أمثل م

ـــتهزاء. ـــخرية واالس ـــن، الس ـــر الس ـــى كبي ـــراخ عل الص
تعـــرض بعـــض النســـاء المشـــاركات فـــي المجموعـــات البؤريـــة فـــي النـــوادي . 4

ــن. ــن أزواجهـ ــدي مـ ــف الجسـ ــن للعنـ ــا زلـ ــي ومـ ــي الماضـ ــة فـ النهاريـ
كان عنـــف االحتـــالل اإلســـرائيلي مصـــدراً رئيســـاً مـــن مصـــادر العنـــف الموجـــه . 5

ـــة  ـــات البؤري ـــي المجموع ـــاركين ف ـــن المش ـــد م ـــرض العدي ـــن. تع ـــار الس ـــد كب ض
ــرائيلي  ــوات الجيـــش اإلسـ ــل قـ ــن قبـ ــدي مـ ــن للعنـــف الجسـ ــة الالجئيـ وخاصـ
ــي  ــف النفسـ ــن العنـ ــم مـ ــد منهـ ــي العديـ ــتوطنين. ويعانـ ــل المسـ ــن قبـ أو مـ
ــم  ــم أو أقرباءهـ ــاركين فقـــدوا أبناءهـ ــببه االحتـــالل، فبعـــض المشـ الـــذي يسـ
ــوت البعـــض،  ــدم بيـ ــم هـ ــد تـ ــرائيلي. وقـ ــع الجيـــش االسـ ــات مـ ــي المواجهـ فـ
وهنـــاك اثنتـــان مـــن المشـــاركات لهمـــا أبنـــاء أســـرى، فـــي ســـجون الســـلطات 

اإلســـرائيلية.
ــباب العنـــف . 6 ــم أسـ ــن أهـ ــة مـ ــر والضغـــوط االقتصاديـ ــاركون أن الفقـ رأى المشـ

الموجـــه لهـــم. يعتقـــد العديـــد مـــن المشـــاركين أن غيـــاب االخـــالق ووالـــوازع 
الدينـــي يؤديـــان للعنـــف ضـــد كبـــار الســـن.

احتياجات 
كبار السن 

ــم يحتاجـــون . 1 ــة، فهـ ــتقاللية اإلقتصاديـ ــار الســـن علـــى حاجتهـــم لالسـ أجمـــع كبـ
لمعـــاش شـــهري تدفعـــه الدولـــة لهـــم.و تحـــدث كثيـــرون منهـــم عـــن ضـــرورة 

تطبيـــق نظـــام الضمـــان االجتماعـــي.
ــام . ٢ ــر نظـ ــم، وتوفيـ ــة بهـ ــة خاصـ ــات صحيـ ــر خدمـ ــرورة توفيـ ــاركون ضـ رأى المشـ

ــن. ــار السـ ــع كبـ ــامل لجميـ ــي الشـ ــي المجانـ ــن الصحـ التأميـ
ـــار . 3 ـــة لكب ـــطة الترفيهي ـــر األنش ـــي توف ـــق الت ـــة والمراف ـــوادي النهاري ـــدد الن ـــادة ع زي

ـــن. الس
إيجـــاد طـــرق لإلفـــادة مـــن خبـــرات المســـنين، وإعطائهـــم دوراً فـــي عمليـــة تنميـــة . 4

المجتمـــع.
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مقابالت مقدمي الخدمة

نتائج المقابالت مع مقدمي الخدمات لكبار السن

مقدمي 
الخدمات 

)مدراء 
الجمعيات 

الخيرية 
ودور 

اإليواء(

يعمـــل مـــدراء الجمعيـــات الخيريـــة فـــي مؤسســـات أطلقـــت بهـــف تغطيـــة . 1
النواقـــص فـــي تقديـــم الرعايـــة لكبـــار الســـن فـــي المجتمـــع الفلســـطيني.

تقـــدم بعـــض المؤسســـات الخدمـــات المنزليـــة لكبـــار الســـن مثـــل الرعايـــة . ٢
الصحيـــة المنزليـــة لكبـــار الســـن طريحـــي الفـــراش. وبعضهـــا اآلخـــر يقـــدم 

المســـتلزمات واألدوات الطبيـــة لكبـــار الســـن مجانـــاً )إذا توافـــرت(
تتعامـــل هـــذه المؤسســـات مـــع كبـــار الســـن األكثـــر فقـــراً واألكثـــر ضعفـــاً مـــن . 3

الناحيـــة الصحيـــة.
يعانـــي مـــدراء دور اإليـــواء ) الحكوميـــة والخاصـــة( مـــن نقـــص حـــاد فـــي الكـــوادر . 4

المؤهلـــة للتعامـــل مـــع كبـــار الســـن، ويعانـــون أيضـــاً مـــن شـــح المـــوارد الماليـــة، 
ـــتمراريتها. ـــن واس ـــار الس ـــة لكب ـــات المقدم ـــتوى الخدم ـــي مس ـــر ف ـــا يؤث مم

ـــر . 5 ـــر بكثي ـــة( أكث ـــواد نهاري ـــة ون ـــات )إيوائي ـــطيني لمؤسس ـــع الفلس ـــاج المجتم احتي
ـــاً. ـــر حالي ـــن المتواف م

ـــة . 6 العنـــف الموجـــه ضـــد كبـــار الســـن فـــي المجتمـــع الفلســـطيني أســـبابه اقتصادي
ــان تـــؤدي  ــة لألســـرة فـــي أغلـــب األحيـ ــة االقتصاديـ ــة االولـــى، الحالـ فـــي الدرجـ
ـــن  ـــاالت. م ـــض الح ـــي بع ـــدي ف ـــف الجس ـــي، والعن ـــف النفس ـــال والعن ـــى اإلهم إل
ـــة االجتماعيـــة،  ـــار الســـن غيـــاب شـــبكة الحماي األســـباب األخـــرى للعنـــف ضـــد كب

ـــي. ـــل االجتماع ـــاب التكاف ـــن، غي ـــار الس ـــة كب ـــة بحماي ـــن الخاص ـــاب القواني وغي
مصـــادر العنـــف الموثقـــة ضـــد كبـــار الســـن فـــي فلســـطين هـــي األســـرة فـــي . 7

ــة  ــي الدرجـ ــة( فـ ــال، العزلـ ــي )اإلهمـ ــف المجتمعـ ــي العنـ ــاالت. ويأتـ ــب الحـ أغلـ
الثانيـــة. حـــاالت العنـــف مـــن مقدمـــي الخدمـــة قليلـــة، بســـبب وجـــود عوامـــل 

ردع.
ـــف . 8 ـــي: العن ـــطين ه ـــي فلس ـــن ف ـــار الس ـــا كب ـــرض له ـــي يتع ـــف الت ـــواع العن ـــر أن أكث

ـــال. ـــي واإلهم ـــف اللفظ ـــي، العن النفس
النســـاء كبيـــرات الســـن اكثـــر عرضـــة للعنـــف مـــن الرجـــال، والتأثيـــر النفســـي . 9

ـــادي  ـــي واالقتص ـــرأة االجتماع ـــف الم ـــى ضع ـــباب إل ـــت األس ـــر, وأرجع ـــن اكب عليه
ـــؤدي  ـــا ي ـــا، مم ـــه ضده ـــف الموج ـــة العن ـــى مجابه ـــدرة عل ـــن الق ـــا م ـــذي يحرمه وال

إلـــى اســـتمراره وتكـــراره.
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مقدمي 
الخدمة 
الصحية

ـــن يتـــم التعامـــل معهـــم مـــن األمـــراض المزمنـــة، . 1 ـــار الســـن الذي ـــي معظـــم كب يعان
مثـــل الســـكري والضغـــط امـــراض القلـــب.

أجمـــع مقدمـــو الخدمـــة الصحيـــة الذيـــن تمـــت مقابلتهـــم علـــى أن كبـــار الســـن . ٢
ـــى ومـــن  ـــون مـــن العنـــف النفســـي فـــي الدرجـــة األول ـــن يتعاملـــون معهـــم يعان الذي
ـــى  ـــلباً عل ـــس س ـــا ينعك ـــة، مم ـــة الثاني ـــي الدرج ـــي ف ـــي واالجتماع ـــال الصح اإلهم

ـــمية. ـــم الجس صحته
أجمـــع مقدمـــو الخدمـــة الصحيـــة علـــى أنهـــم يبّلغـــون اداراتهـــم فـــي حالـــة اكتشـــاف . 3

حـــاالت عنـــف ضـــد كبـــار الســـن،و تتولـــى اإلدارة إبـــالغ الجهـــات المســـؤولة.
ـــروا بتســـجيل حـــاالت العنـــف ضـــد كبـــار . 4 ـــة غـــوث الالجئيـــن األون تقـــوم عيـــادات وكال

ـــوع االجتماعـــي(. العنـــف  ـــى الن ـــي عل الســـن ضمـــن حـــاالت الGBV )العنـــف المبن
ــي  ــة فـ ــدات الصحيـ ــع الوحـ ــي جميـ ــج فـ ــي مدمـ ــوع االجتماعـ ــى النـ ــي علـ المبنـ
األونـــروا وجميـــع العامليـــن مدربـــون علـــى اإلبـــالغ وتســـجيل الحـــاالت، ولديهـــم 

.IMS نظـــام خـــاص بالتســـجيل والتحويـــل
ــة أو . 5 ــت كافيـ ــطين ليسـ ــي فلسـ ــن فـ ــار السـ ــة لكبـ ــة المقدمـ ــات الصحيـ الخدمـ

ــز  ــي مراكـ ــة فـ ــوادر الصحيـ ــة الكـ ــم. وقلـ ــكل احتياجاتهـ ــاملة لـ ــة أو شـ منتظمـ
الخدمـــة الصحيـــة تجعـــل العـــبء علـــى مقدمـــي الخدمـــة مضاعفـــاً وهـــذا يؤثـــر 

ــنين. ــة للمسـ ــة المقدمـ ــات الصحيـ ــودة الخدمـ ــى جـ علـ
ـــب . 6 ـــن يج ـــار الس ـــع كب ـــل م ـــن يعم ـــى أن م ـــة، عل ـــات الصحي ـــو الخدم ـــق مقدم اتف

ـــوة  ـــى بق ـــب أن يتحل ـــه يج ـــا أن ـــة، كم ـــالق والرحم ـــن األخ ـــر وحس ـــى بالصب أن يتحل
ـــل.  التحم

ـــن . 7 ـــار الس ـــي لكب ـــع الصح ـــين الوض ـــى أن تحس ـــة عل ـــة الصحي ـــو الخدم ـــع مقدم أجم
ــد  ــة. يجـــب تدريـــب المزيـ ــتراتيجيات الصحيـ ــي االسـ ــراً فـ ــراً كبيـ ــي تغييـ يقتضـ
ـــم  ـــات الدع ـــر آلي ـــن، وتوفي ـــار الس ـــع كب ـــل م ـــى التعام ـــة عل ـــوادر الصحي ـــن الك م
ــة مـــن دواء ومـــن أدوات  ــم الصحيـ ــر احتياجاتهـ ــنين، وتوفيـ ــي للمسـ االجتماعـ
طبيـــة بشـــكل مجانـــي ودائـــم، وزيـــادة الدعـــم المالـــي للنظـــام الصحـــي بشـــكل 
فـــي عـــام فـــي فلســـطين، كل ذلـــك ســـيؤدي إلـــى تحّســـن فـــي جـــودة وكميـــة 

ــن. ــة لكبار السـ ــة المقدمـ ــات الصحيـ الخدمـ
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ت مقدمس الخدمة
ت اليوسية ومقابال

نتائا المجموعا

مقدمي 
الخدمات 
النفسية 

واإلجتماعية

يعمـــل مقدمـــو الخدمـــة النفســـية االجتماعيـــة الذيـــن تمـــت مقابلتهـــم فـــي دور . 1
إيوائيـــة، ولذلـــك هـــم يتعاملـــون مـــع الفئـــات األكثـــر ضعفـــاً وهشاشـــة مـــن كبـــار 

ـــن. الس
يشـــعر كبـــار الســـن الذيـــن يقيمـــون فـــي دور اإليـــواء بحالـــة مـــن اإلنـــكار وعـــدم . ٢

ـــية  ـــة النفس ـــو الخدم ـــل مقدم ـــدء.و يعم ـــي الب ـــم ف ـــل له ـــر الحاص ـــول بالتغيي القب
واإلجتماعيـــة علـــى تســـهيل عمليـــة اإلنتقـــال مـــن بيئـــة كبيـــر الســـن القديمـــة 

إلـــى البيئـــة الجديـــدة.
يشـــعر كبـــار الســـن فـــي دور اإليـــواء باإلحبـــاط، والعزلـــة، والوحـــدة، وفقـــدان . 3

ــم( ــة لهـ ــرون أن ال دور وال قيمـ ــة ) يـ ــة اإلجتماعيـ القيمـ
يعانـــي كبـــار الســـن مـــن االكتئـــاب بشـــكل كبيـــر، وتنتشـــر األمـــراض العقليـــة . 4

المزمنـــة مثـــل الزهايمـــر، وفـــي الوقـــت نفســـه الخدمـــات العالجيـــة النفســـية 
المخصصـــة لكبـــار الســـن شـــبه معدومـــة.

غيـــاب دائـــرة الحمايـــة األســـرية هـــي الســـبب الرئيـــس الـــذي يعـــّرض كبـــار . 5
ـــر  ـــكل أو آخ ـــوا لش ـــن تعرض ـــن الذي ـــار الس ـــن كب ـــرة م ـــبة كبي ـــألذى. نس ـــن ل الس

مـــن العنـــف كانـــوا مـــن غيـــر المتزوجيـــن، أو كانـــوا يعيشـــون وحدهـــم. 
تتأثـــر النســـاء بالعنـــف النفســـي واإلهمـــال بشـــكل أكبـــر مـــن الرجـــال, لكـــن ال . 6

ــذا االختـــالف. ــباب هـ ــاث تفحـــص أسـ ــات وال أبحـ دراسـ
ــية الذيـــن تمـــت مقابلتهـــم مـــع مرتكبـــي . 7 ــة النفسـ لـــم يتعامـــل مقدمـــو الخدمـ

العنـــف، لكنهـــم أرجعـــوا أســـباب ارتـــكاب العنـــف إلـــى الضغـــط النفســـي 
ــة  ــوال االقتصاديـ ــوء األحـ ــّببه سـ ــع والـــذي يسـ ــراد المجتمـ ــى أفـ ــد علـ المتزايـ
والسياســـية واالجتماعيـــة فـــي فلســـطين. فتفريـــغ هـــذا الضغـــط يأتـــي علـــى 

ــن. ــار السـ ــال وكبـ ــاء واألطفـ ــف كالنسـ ــراف األضعـ ــاب األطـ حسـ
أجمـــع كل الذيـــن تمـــت مقابلتهـــم علـــى أن كبـــار الســـن يحتاجـــون إلـــى اإلرشـــاد . 8

النفســـي والدعـــم االجتماعـــي الدائـــم. هـــذه الخدمـــات يجـــب توفيرهـــا فـــي مراكـــز 
ـــس  ـــالج، ولي ـــي الع ـــن لتلق ـــار الس ـــا كب ـــي يرتاده ـــادات الت ـــة والعي ـــة األولي الصح
ــي  ــر العـــالج النفسـ ــاالت العنـــف، يجـــب توفيـ ــواء. وفـــي حـ فقـــط فـــي دور اإليـ

ـــن. ـــر الس ـــى كبي ـــف عل ـــار العن ـــن آث ـــف م ـــريع للتخفي ـــكل س بش
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)األمن 
الداخلي(

تقـــوم وحـــدة حمايـــة األســـرة بالتعامـــل مـــع قضايـــا العنـــف الموجـــه ضـــد كبـــار . 1
الســـن داخـــل األســـرة.

ـــب . ٢ ـــف حس ـــاالت العن ـــي ح ـــات ف ـــجالت البالغ ـــطينية بس ـــرطة الفلس ـــظ الش تحتف
ـــي. ـــوع اإلجتماع ـــة والن ـــة العمري المرحل

حجـــم مشـــكلة العنـــف ضـــد كبـــار الســـن )65+( يمثـــل جـــزءاً بســـيطاً مـــن مجمـــل . 3
حـــاالت العنـــف داخـــل األســـرة.و أغلـــب القضايـــا تنـــدرج تحـــت دائـــرة العنـــف 

ـــر. ـــتم، التحقي ـــب والش ـــد، الس ـــا التهدي ـــل قضاي ـــي، مث النفس
ـــع، . 4 ـــركل، الصف ـــع، ال ـــذاء )الدف ـــا إي ـــا قضاي ـــي معظمه ـــدي ف ـــف الجس ـــا العن قضاي

اإليـــذاء بـــأداة حـــادة، االعتـــداء باليـــد، حجـــز الحريـــة(، مـــع عـــدد قليـــل مـــن 
قضايـــا العنـــف تحـــت بنـــد العنـــف االقتصـــادي ومعظمهـــا يكـــون قضايـــا إتـــالف.

االعتـــداء فـــي األغلـــب يتـــم مـــن قبـــل األبنـــاء الذكـــور، وهنـــاك نســـبة مـــن . 5
االعتـــداءات تكـــون مـــن قبـــل الـــزوج المســـن ضـــد الزوجـــة المســـنة. ال تصـــل 

ــداً. ــادرة جـ ــاالت نـ ــي حـ ــل إاّل فـ ــة القتـ ــى درجـ ــداء إلـ ــا االعتـ قضايـ
ــاون مـــع . 6 ــا العنـــف وفـــق بروتوكـــوالت محـــددة وبالتعـ يتـــم التعامـــل مـــع قضايـ

ـــاء  ـــطينية والقض ـــة الفلس ـــة وزارة الصح ـــة االجتماعي ـــل وزارة التنمي ـــركاء مث الش
الفلســـطيني.

ــاالت العنـــف . 7 ــالغ عـــن حـ ــرورة اإلبـ ــن بضـ ــار السـ ــة كبـ ــى توعيـ ــل علـ يجـــب العمـ
ــاً  ــا، خصوصـ ــالغ عنهـ ــم اإلبـ ــف ال يتـ ــاالت العنـ ــة حـ ــم، ألن أغلبيـ ــه ضدهـ الموجـ
ـــن  ـــازل ع ـــم التن ـــا، يت ـــالغ عنه ـــم اإلب ـــرة.و إذا ت ـــراد األس ـــن أف ـــدي م اذا كان المعت

هـــذه البالغـــات وُتحفـــظ الشـــكاوي، مـــن قبـــل كبيـــر الســـن.

-------  ثالثاً -------
العنف ضد كبار السن في فلسطين

------- 1  -------

تعريف العنف وأشكاله

ـــي  ـــم ف ـــاد عدده ـــع ازدي ـــياً م ـــاً أو نفس ـــواء كان بدني ـــألذى س ـــنين ل ـــرض المس ـــاالت تع ـــد ح تزي
العالـــم، وفـــي الوقـــت نفســـه ال يتـــم التعامـــل مـــع حـــاالت إيـــذاء المســـنين األولويـــة نفســـها 

ـــع. ـــن المجتم ـــرى م ـــات األخ ـــد الفئ ـــف ض ـــاالت العن ـــى لح ـــي تعط الت

تُعّرف منظمة الصحة العالمية إيذاء المسنين بالتالي:29
ـــب،  ـــراء المناس ـــاذ اإلج ـــن اتخ ـــاً ع ـــّرراً، أو امتناع ـــداً أو متك ـــالً فري ـــنين عم ـــذاء المس ـــل إي »يمّث
ـــرب  ـــرر أو ك ـــاق ض ـــي إلح ـــّبب ف ـــا يتس ـــة مّم ـــودها الثق ـــع أن تس ـــة ُيتوق ـــن أّي عالق ـــدث ضم يح

 .World Health Organization )WHO(. Abuse of the Elderly, 2014  29
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap5.pdf
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بالشـــخص المســـن. ويشـــّكل هـــذا النـــوع مـــن العنـــف انتهـــاكاً لحقـــوق االنســـان ويشـــمل 
اإليـــذاء الجســـدي والجنســـي والنفســـي والعاطفـــي والمالـــي والمـــادي، والهجـــر، واإلهمـــال، 

وفقـــدان الكرامـــة واالحتـــرام بشـــكل كبيـــر.«

يشمل إيذاء المسنين األشكال التالية:

ـــن  « ـــر ع ـــدف التعبي ـــتخدم به ـــد، ُيس ـــد الجس ـــه ض ـــف موج ـــلوك عني ـــدي: س ـــف الجس العن
ـــف. ـــخص األضع ـــي الش ـــة ه ـــون الضحي ـــا تك ـــاً م ـــدية، وغالب ـــوة الجس الق

ـــتهتار  « ـــان واالس ـــيئة لالنس ـــة س ـــي أو معامل ـــلوك نفس ـــي س ـــل ف ـــي: يتمث ـــف النفس العن
واالزدراء بـــه. ويمـــارس باســـتخدام التوبيـــخ والشـــتائم، والـــكالم، والحرمـــان مـــن إظهـــار 
ـــن  ـــل معي ـــام بعم ـــراه للقي ـــر، واإلك ـــاب تحقي ـــماء وألق ـــب بأس ـــالّ، والتلقي ـــوالً وفع ـــف ق العواط
ضـــد الرغبـــة، والطـــرد مـــن البيـــت، أو الحبـــس داخـــل البيـــت، والترهيـــب، والتهديـــد 

الدائـــم، واإلكـــراه.

ـــذ  « ـــه اســـتخدام الســـلوك الجنســـي لتنفي ـــم مـــن خالل ـــي: فعـــل إجرامـــي يت ـــف الجنس العن
ـــداء الجنســـي بالقـــوة رغـــم إرادة الطـــرف اآلخـــر. االعت

ـــتيالء  « ـــا: االس ـــدة منه ـــكاالً ع ـــذ أش ـــاءة يتخ ـــكال اإلس ـــن أش ـــكل م ـــادي: ش ـــف االقتص العن
علـــى ممتلـــكات الشـــخص ) ارض، بيـــت، راتـــب تقاعـــدي، مخصصـــات ماليـــة...( بـــدون إذن. 

ـــة. ـــياءه الخاص ـــخص وأش ـــكات الش ـــالف ممتل إت

ـــواء كان  « ـــخص س ـــات لش ـــل الحتياج ـــو التجاه ـــد: ه ـــر المتعم ـــد وغي ـــال المتعم اإلهم
ـــي. ـــي أو االجتماع ـــي أو النفس ـــتوى الصح ـــى المس عل

------- ٢  -------

العنف الموجه ضد كبار السن في فلسطين

عنـــد دراســـة ظاهـــرة العنـــف ضـــد كبـــار الســـن فـــي المجتمـــع الفلســـطيني، ال يمكننـــا تجاهـــل 
خاصيـــة الوضـــع الفلســـطيني المتمثلـــة فـــي وجـــود االحتـــالل اإلســـرائيلي وتبعاتـــه األمنيـــة 
ـــار الســـن  ـــة كب ـــى فئ ـــى مجمـــل الشـــعب الفلســـطيني عامـــة وعل ـــة عل والسياســـية واالقتصادي

ـــة. خاص
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مـــن أكبـــر آثـــار االحتـــالل اإلســـرائيلي هـــو تـــردي األوضـــاع األمنيـــة والسياســـية فـــي الضفـــة 
ـــه  الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، حيـــث يتعـــرض الشـــعب الفلســـطيني العتـــداءات متكـــررة علـــى مدن
وقـــراه ومخيماتـــه، وتدمـــر الممتلـــكات ومقومـــات البنيـــة التحتيـــة، باإلضافـــة إلـــى الفصـــل 
ـــار  ـــري، وحص ـــل العنص ـــدار الفص ـــدس بج ـــزل الق ـــي ع ـــل ف ـــن المتمث ـــزاء الوط ـــي ألج الجغراف

غـــزة، وفصـــل أجـــزاء الضفـــة الغربيـــة بالحواجـــز واإلغالقـــات المســـتمرة.

ـــتقرار  ـــدم اس ـــي، وع ـــع السياس ـــتقرار الوض ـــدم اس ـــن ع ـــطيني م ـــعب الفلس ـــي الش ـــا يعان كم
ـــراً  ـــاً كبي ـــية تردي ـــذه الظـــروف السياس ـــج ه ـــريعي. وُتنت ـــس التش ـــل المجل ـــات وتعطي الحكوم
ـــاً  ـــزاً متراكم ـــة، وعج ـــر والبطال ـــدالت الفق ـــي مع ـــراً ف ـــاً كبي ـــة، وارتفاع ـــاع االقتصادي ـــي األوض ف
ــات  ــم الخدمـ ــن تقديـ ــؤولة عـ ــات المسـ ــز الجهـ ــى عجـ ــؤدي إلـ ــا يـ ــة، ممـ ــة العامـ ــي الموازنـ فـ

األساســـية لجميـــع فئـــات الشـــعب بشـــكل عـــام، ولفئـــة كبـــار الســـن بشـــكل خـــاص.

كل هـــذا يـــؤدي إلـــى التهميـــش المتزايـــد لقطـــاع المســـنين فـــي فلســـطين، وانتهـــاك حقوقهـــم 
ـــات  ـــة والخدم ـــى الرعاي ـــول عل ـــتقاللية والحص ـــة واس ـــش بكرام ـــي العي ـــة ف ـــية المتمثل األساس

ـــف. ـــن العن ـــم م ـــة وحمايته الالئق

وعنـــد دراســـة المعلومـــات المتوافـــرة عـــن العنـــف ضـــد كبـــار الســـن فـــي المجتمـــع 
ـــف  ـــح العن ـــة مس ـــية: األول دراس ـــادر أساس ـــة مص ـــن ثالث ـــات م ـــر المعلوم ـــطيني، تتواف الفلس
ـــة دراســـة  ـــي أجراهـــا الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني عـــام 200530، والثاني األســـري الت
مســـح العنـــف فـــي المجتمـــع الفلســـطيني التـــي تمـــت فـــي العـــام 201131، والثالثـــة دراســـة 

مســـح العنـــف للعـــام 201932.

ـــوا  ـــطيني تعّرض ـــع الفلس ـــي المجتم ـــراد ف ـــن األف ـــن أّن 30.1% م ـــام 2005، تبي ـــة الع ـــي دراس ف
ـــرض  ـــتوطنين. وتع ـــرائيلية أو المس ـــوات اإلس ـــل الق ـــن قب ـــان م ـــد االنس ـــي ض ـــف السياس للعن
15.1% مـــن األفـــراد للعنـــف السياســـي ضـــد التجمعـــات التـــي يقيمـــون فيهـــا، وتعـــّرض 
53.6% مـــن األســـر الفلســـطينية للعنـــف ضـــد الممتلـــكات واالقتصـــاد مـــن قبـــل القـــوات 
ــة حســـب  ــر مفصلـ ــام غيـ ــذه األرقـ ــن أن هـ ــم مـ ــى الرغـ ــتوطنين. وعلـ ــرائيلية أو المسـ اإلسـ
ـــه مـــن المنطقـــي االفتـــراض أن كبـــار الســـن وهـــم جـــزء ال يتجـــزأ مـــن  المرحلـــة العمريـــة، إال أن

نســـيج المجتمـــع الفلســـطيني يتعرضـــون للعنـــف السياســـي علـــى نطـــاق كبيـــر.

ـــف  ـــوا لعن ـــوق ( تعرض ـــا ف ـــاً وم ـــن )65 عام ـــار الس ـــن كب ـــإن 5.7 % م ـــها، ف ـــة نفس ـــق الدراس وف
ـــار  ـــن كب ـــرض 17.5% م ـــا تع ـــام 2005، بينم ـــالل الع ـــرة خ ـــراد األس ـــد أف ـــل أح ـــن قب ـــدي م جس
الســـن )65 عامـــاً ومـــا فـــوق( لعنـــف عاطفي/نفســـي مـــن قبـــل أحـــد أفـــراد العائلـــة خـــالل 

العـــام 2005.

الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلسطيني.مســـح العنـــف األســـري )كانـــون األول 2005-كـــون الثانـــي 2006(. النتائـــج   30
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1268.pdf .2006 األساسية

الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني. مســـح العنـــف فـــي المجتمـــع الفلســـطيني )2011، النتائـــج الرئيســـية(. رام اللـــه،   31
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1864.pdf .2012 فلسطين

الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني. النتائـــج األوليـــة لمســـح العنـــف فـــي المجتمـــع الفلســـطيني 2019. رام اللـــه،   32
http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2480.pdf.2019 فلسطين
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المالحـــظ طبعـــاً أن اإلحصائيـــة ركـــزت علـــى مصـــدر واحـــد مـــن مصـــادر العنـــف ضـــد كبـــار 
الســـن وهـــو العنـــف األســـري، مـــن دون التطـــرق لمصـــادر العنـــف األخـــرى التـــي قـــد يتعـــرض 
لهـــا المســـنون. كمـــا أن الدراســـة اعتمـــدت ســـّن الــــ 65 عامـــاً عنـــد جمـــع المعلومـــات، ممـــا قـــد 
ـــة الشـــيخوخة. ـــم اعتمـــاد الــــ 60 عامـــاً كحـــد بداي يعنـــي أن نســـب العنـــف قـــد تكـــون أعلـــى اذا ت

تلخـــص الدراســـة نســـبة العنـــف األســـري الموجـــه لكبـــار الســـن ) 65 عامـــاً ومـــا 
فـــوق ( حســـب نـــوع اإلســـاءة فـــي خـــالل العـــام 2005 فـــي الجـــدول التالـــي:

الجنس
نوع اإلساءة

إهمال متعمدإساءة اقتصاديةإساءة عاطفيةإساءة جسدية

7.8%4.5%15.0%5.0%ذكر

9.2%6.7%19.4%6.2%أنثى

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. مسح العنف األسري. النتائج األساسية. )2006( 

أمـــا فـــي دراســـة العـــام 2011، فقـــد تكـــررت صـــورة العنـــف السياســـي الموجـــه ضـــد أفـــراد 
المجتمـــع الفلســـطيني مـــن قبـــل االحتـــالل والمســـتوطنين ســـواًء كان العنـــف السياســـي 
ضـــد األفـــراد أو ضـــد المجتمـــع أو ضـــد الممتلـــكات والنشـــاط االقتصـــادي. بلغـــت نســـبة 
ــا 49.7%، ونســـبة العنـــف السياســـي ضـــد المجتمـــع %5.2،  العنـــف ضـــد األســـر وأفرادهـ

ونســـبة العنـــف السياســـي ضـــد الممتلـــكات %17.9

وتتلخص دراسة مسح العنف في المجتمع الفلسطيني للعام 2011 كما يلي:

النوع 
االجتماعي

المؤشر

العنف من 
االسرة

العنف 
الجسدي

العنف 
النفسي

العنف 
اإلجتماعي

العنف 
اإلقتصادي

اإلهمال 
الصحي

كال 
7.32.811.41.73.517.1الجنسين

2.99.31.23.315.5ذكر

2.713.22.13.718.3أنثى

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 2011، النتائج الرئيسية. رام الله، 

فلسطين 2012
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ـــج  ـــإن النتائ ـــنون )65+(، ف ـــه المس ـــرض ل ـــذي يتع ـــف ال ـــول العن ـــة 2019 ح ـــي دراس وف
ـــي: ـــى التال ـــير إل ـــة تش األولي

النساء من كبار السن كن أكثر عرضة للعنف من الرجال كبار السن.. 1

فـــي العـــام 2019، تعـــرض 8% مـــن كبـــار الســـن ) 65 ســـنة ومـــا فـــوق( فـــي فلســـطين ألحـــد . ٢
أنـــواع العنـــف مـــن قبـــل أحـــد أفـــراد األســـرة ســـواء كانـــوا مقيميـــن أو غيـــر مقيميـــن فـــي 

ـــزل. المن

أفـــاد 22% مـــن المســـنين المشـــاركين فـــي االســـتبيان )65+( أن االهمـــال الصحـــي هـــو . 3
أكثـــر أنـــواع العنـــف الـــذي تعرضـــوا لـــه. ) 24% كبـــار الســـن النســـاء، و19% مـــن كبـــار الســـن 

الرجـــال(

نسب العنف الموجه ضد كبار السن )65+( في دراسة 2019:

إساءة 
إجتماعية

إساءة 
اقتصادية

إهمال صحي
إساءة 

جسدية
إساءة 
نفسية

أنتشار 
ااإلساءة

المنطقة

2019 2011 2019 2011 2019 2011 2019 2011 2019 2011 2019 2011 السنة

0.6 1.7 1.6 3.5 21.6 17.1 1.7 2.8 12.4 11.4 7.6 7.3 فلسطين

0.7 1.6 1.5 3.8 21.5 20.9 1.4 3.1 12.5 13.4 7.5 8.5 الضفة 
الغربية

0.2 1.9 1.8 2.8 21.6 8.6 2.2 2.2 12.1 7.3 7.6 4.5 قطاع غزة

النوع اإلجتماعي

0.2 1.2 1.9 3.3 18.9 15.5 1.4 2.9 10.3 9.3 6.5 6.4 الرجال

0.9 2.1 1.3 3.7 23.8 18.3 1.9 2.7 14.1 13.2 8.4 7.9 النساء

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. النتائج األولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني 2019. رام الله، 
فلسطين 2019.
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------- 3  -------

عنف االحتالل االسرائيلي وتأثيره في كبار السن

يتعـــرض الفلســــطينيون الــــــذين يعيشـــون تحــــــت وطــــــأة االحتـــالل للعنـــف بأشـــكال 
متعـــددة33. ففـــي الفتـــرة مـــن كانـــون األول 2018 وحتـــى تشـــرين الثانـــي 2019، ُقتـــِـــل 408 
ـــات فـــي قطـــاع  ـــات و80% مـــن اإلصاب ـــت 84% مـــن الوفيــ ـــِرح 46,118. ووقعـ ـــاً وُج فلســــــطينيــ
ـــي  ـــت ف ـــي اندلع ـــرات الت ـــالل المظاه ـــوا خ ـــن أصيب ـــطينيين الذي ـــص الفلســـ ـــا يخ ـــي م ـــزة. وف غ
ـــاً  ـــيب 8730 شـخصـ ـــفيات، وأصـ ـــى المســتشــ ـــر مـــن نصفهـــم )53%( إل قطـــاع غـــزة، نقـــل أكث
منهـــم بالذخيـــرة الحيـــة, و61% مـــن اإلصابـــات كانـــت مـــن الرجـــال, و5% مـــن اإلصابـــات مـــن 
النســـاء, و24% مـــن االصابـــات مـــن األطفـــال. وفـــي الضـــــفة الغربيـــة، وقـــع 58% مـــن عـــدد 
ـــات خـــالل عمليـــات  ـــبة تبلـــغ 16% مـــن اإلصاب ـــياق المظاهـــرات، ووقعـــت نســ ـــات فـــي ســ اإلصاب
التفتيـــش واالعتقـــال، ووقعـــت نســــبة تبلـــغ 10% منهـــا نتيجـــة ألعمـــال العنـــف المرتبطـــة 

بالمســـتوطنين.

ـــالل  ـــروف االحت ـــف وظ ـــرض للعن ـــراء التع ـــن ج ـــطينيين م ـــية للفلسـ ـــحة النفســ ـــر الصــ وتتأث
ـــية أحـــد أهـــم التحديـــات التـــي تواجـــه منظومـــة  ـــّكل اعتـــالل الصحـــة النفسـ المزمـــن، إذ يشــــــ
الصحـــة العامـــة, وُيعانـــي مـــا يقـــدر بــــ210,000 شـــخص، أو أكثـــر مـــن شـــخص مـــن كل 10 

أشـــخاص، مـــن اضطرابـــات صحيـــة نفســـية شـــديدة أو متوســــــــــــطة فـــي قطـــاع غـــزة34.

ـــر  ـــر المباش ـــر وغي ـــف المباش ـــواع العن ـــن أن ـــد م ـــرائيلي العدي ـــالل االس ـــبب اإلحت يس
ـــن: ـــار الس ـــد كب ض

يتعـــرض كثيـــرون مـــن كبـــار الســـن للعنـــف االقتصـــادي نتيجـــة منعهـــم مـــن الوصـــول . 1
ـــي  ـــن ف ـــار الس ـــل لكب ـــادر الدخ ـــم مص ـــد أه ـــاً ألح ـــبب فقدان ـــا يس ـــم، مم ـــم وحقوله ـــى أراضيه إل

فلســـطين، وهـــو الدخـــل مـــن الزراعـــة.

ال يســـتطيع كثيـــرون مـــن كبـــار الســـن الوصـــول للرعايـــة الصحيـــة الالزمـــة بســـبب . ٢
سياســـات اإلغـــالق ومنـــع الوصـــول للقـــدس الشـــرقية.

يتعـــرض كبـــار الســـن للعنـــف النفســـي نتيجـــة عنـــف االحتـــالل المباشـــر عليهـــم وعلـــى . 3
أســـرهم وعلـــى دائرتهـــم االجتماعيـــة المحيطـــة.

يتعـــرض كبـــار الســـن للعنـــف الجســـدي نتيجـــة االعتـــداءات مـــن قبـــل الجيـــش االســـرائيلي . 4
والمستوطنين.

 Occupied Palestinian Territory. Data on casualties. East Jerusalem: United Nations Office for the  33
https://www.ochaopt.org/data/casualties .2019 ;Coordination of Humanitarian Affairs

 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian  .2019  Humanitarian needs overview  34
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/humanitarian_needs_overview_2019.pdf 2018 ;Affairs
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التعامل مع العنف ضد كبار السن في فلسطين

ــؤولين  ــبة المسـ ــم للعنـــف ومحاسـ ــال تعرضهـ ــي حـ ــن فـ ــار السـ ــة لكبـ ــر الرعايـ ــري توفيـ يجـ
ــات األمنيـــة. ــال تقـــدم كبيـــر الســـن بشـــكوى للجهـ ــات فـــي حـ حســـب قانـــون العقوبـ

وفـــي حالـــة ســـوء المعاملـــة واإلهمـــال، فـــإن الجهـــات المســـؤولة عـــن توفيـــر الرعايـــة المطلوبـــة 
ـــه  ـــة والشـــرطة والمحاكـــم الفلســـطينية. هـــذا األمـــر معمـــول ب هـــي وزارة الشـــؤون االجتماعي

وفقـــاً لقانـــون العقوبـــات بشـــكل عـــام، وال سياســـة تســـتهدف كبـــار الســـن بشـــكل خـــاص.

ـــن،  ـــار الس ـــا كب ـــرض له ـــي يتع ـــة الت ـــوء المعامل ـــف وس ـــال والعن ـــج اإلهم ـــج تعال ـــر برام ال تتواف
ـــال.  ـــف واإلهم ـــاالت العن ـــن ح ـــغ ع ـــاخن للتبلي ـــط س ـــود خ ـــة، أو وج ـــورة القانوني ـــر المش كتوفي
ـــج  ـــاالت، ال برام ـــة المج ـــي بقي ـــا ف ـــن. وكم ـــوق المس ـــة بحق ـــة دوري ـــالت توعي ـــر حم ـــا ال تتواف كم
متخصصـــة لتدريـــب االختصاصييـــن االجتماعييـــن والمرشـــدين فـــي مـــا يتعلـــق بســـوء 

معاملـــة الكبـــار والكشـــف عنهـــا.

توفـــر الحكومـــة ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي برامـــج تســـاند ضحايـــا العنـــف مـــن الفئـــات 
المهمشـــة األخـــرى كبرامـــج حمايـــة الطفـــل والمـــرأة. إال أّن هنـــاك افتقـــاراً واضحـــاً لبرامـــج 

خاصـــة بكبـــار الســـن. 

دور وزارة التنمية االجتماعية
ـــرة  ـــة، فـــإن دائ ـــة، واحتياجـــه للمســـاعدة الخارجي فـــي حـــال تعـــرض كبيرالســـن لســـوء المعامل
المســـنين واإلدارة العامـــة لألســـرة فـــي وزارة التنميـــة اإلجتماعيـــة هـــي المســـؤولة عـــن تقديـــم 
الرعايـــة المطلوبـــة لكبـــار الســـن، فترســـل مرشـــدي الـــوزارة االجتماعييـــن فـــي كل مديريـــة 
لفحـــص الحالـــة والتأكـــد مـــن وضـــع كبيـــر الســـن ورفـــع تقريـــر بالحالـــة لدائـــرة كبـــار الســـن 
التخـــاذ قـــرار بالخطـــوات الالزمـــة. ويتـــم فـــي معظـــم الحـــاالت التواصـــل مـــع الشـــركاء مثـــل 
الشـــرطة الفلســـطينية ووزارة الصحـــة الفلســـطينية لفعـــل كل مـــا يلـــزم لتقديـــم الحلـــول 

ـــف. ـــة العن ـــالج حال لع

تعانـــي هـــذه الدائـــرة مـــن ضعـــف المـــوارد البشـــرية والماليـــة. هنـــاك 17 مرشـــداً اجتماعيـــاً 
ـــكل  ـــون بش ـــط، يعمل ـــة فق ـــة الغربي ـــي الضف ـــات ف ـــات المحافظ ـــي مديري ـــنين ف ـــؤون المس لش
جزئـــي علـــى شـــؤون المســـنين، وهـــذا يعطـــل ويؤخـــر إجـــراءات العنايـــة بالمســـنين مثـــل 
التأكـــد مـــن ســـالمة المســـن، والقيـــام بالزيـــارات الدوريـــة للمراقبـــة والكشـــف عـــن حـــاالت 

اإلســـاءة، أو إصـــدار بطاقـــة وزارة التنميـــة لـــه وألســـرته فـــي حـــال احتياجـــه لهـــا. 

دور الشرطة الفلسطينية
ــاالت العنـــف  ــة األســـرة فـــي الشـــرطة الفلســـطينية بالتعامـــل مـــع حـ تقـــوم وحـــدة حمايـ

.35 داخـــل األســـرة

مقابلة: العميد عماد الناطور، وحدة حماية األسرة، الشرطة الفلسطينية، رام الله، فلسطين.2019   35



العنف الموّجه ضد كبار السن في فلسطين 44

ك
اب
ر
ك اس ا 

ر
 د نياس ال

ل 
العن

الشـــرطة هـــي المســـتجيب االول فـــي قضايـــا العنـــف األســـري، إذ تعمـــل مـــع الشـــركاء )النيابـــة 
العامـــة، وزارة التنميـــة اإلجتماعيـــة( إليجـــاد الحلـــول الالزمـــة. 

هناك جانبان للعمل:
الحمايـــة مـــن الخطـــورة، حيـــث يتـــم تقييـــم خطـــورة وضـــع كبيـــر الســـن وتقديـــر مـــا اذا . 1

كانـــت الحالـــة تســـتدعي ايجـــاد مـــالذ فـــي أســـرع وقـــت ممكـــن.

الجانب القانوني: تجهيز ملف قانوني وإحالته للنيابة والقضاء الفلسطيني.. ٢

ــوال  ــماع األقـ ــاالت سـ ــي حـ ــة فـ ــة االجتماعيـ ــن وزارة التنميـ ــنين مـ ــدة المسـ ــد مرشـ تتواجـ
ـــاد  ـــل لالرش ـــل التحوي ـــوب، مث ـــل المطل ـــوع التدخ ـــد ن ـــة وتحدي ـــن ادارة الحال ـــؤولة ع ـــي مس وه

ــا. ــاعدة القانونيـــة وغيرهمـ النفســـي، أو المسـ

ـــن  ـــادة م ـــي ع ـــكاوي تأت ـــإن الش ـــة، ف ـــي الخدم ـــن مقدم ـــداء م ـــن لالعت ـــرض المس ـــال تع ـــي ح ف
ــواء  ــى دور اإليـ ــة علـ ــن الرقابـ ــؤولة عـ ــة المسـ ــة االجتماعيـ ــوزارة التنميـ ــة كـ ــات الرقابيـ الجهـ
والنـــوادي النهاريـــة، أو مـــن وزارة الصحـــة الفلســـطينية فـــي حـــال تواجـــد كبيـــر الســـن فـــي 
ــون  ــنين تكـ ــد المسـ ــف ضـ ــة العنـ ــي حالـ ــة فـ ــة. والعقوبـ ــادات الصحيـ ــفى أو العيـ المستشـ

مشـــددة اكثـــر اذا كان المعتـــدي مـــن خـــارج نطـــاق األســـرة. 

ــد  ــن العنـــف ضـ ــا عـ ــي وصلتهـ ــا التـ ــن القضايـ ــات عـ ــرطة الفلســـطينية معلومـ ــرت الشـ وفـ
المســـنين مـــن داخـــل األســـرة لألعـــوام 2016، 2017،201836.

ـــس،  ـــب الجن ـــن حس ـــار الس ـــن كب ـــري م ـــف األس ـــكاوي العن ـــي ش ـــع مقدم توزي
ـــكن ـــكأن الس ـــي وم ـــتوى التعليم المس
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المصدر: مقابلة، الدكتورة خولة أبو الفضل، اإلدارة العامة للبحوث والتخطيط. الشرطة الفلسطينية. فلسطين.2019

مقابلة، الدكتورة خولة أبو الفضل، اإلدارة العامة للبحوث و التخطيط. الشرطة الفلسطينية. فلسطين.2019  36
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-------  رابعاً -------

الرؤية االستراتيجية لتحسين أوضاع كبار 
السن ومكافحة العنف

يـــدرك ُصنـــاع القـــرار فـــي فلســـطين أن الحـــراك الســـكاني يعنـــي أن عـــدد كبـــار الســـن فـــي 
فلســـطين ســـيزداد، ممـــا يعنـــي أن التخطيـــط للمســـتقبل أصبـــح ضـــرورة ملحـــة ال يمكـــن 
ـــاة  ـــط حي ـــي نم ـــرة ف ـــرات كبي ـــا تغيي ـــطين تواكبه ـــي فلس ـــن ف ـــار الس ـــدد كب ـــادة ع ـــا. زي تأجيله
ــي  ــة، التـ ــرة النوويـ ــا األسـ ــّل محلهـ ــي وتحـ ــدة تختفـ ــرة الممتـ ــطينية، فاألسـ ــرة الفلسـ األسـ
تعانـــي مـــن ضغـــوط اقتصاديـــة تدفـــع أفرادهـــا للعمـــل والخـــروج مـــن المنـــزل، ممـــا يعنـــي 

زيـــادة فـــي اإلقصـــاء والعزلـــة االجتماعيـــة التـــي يعانـــي منهـــا كبـــار الســـن15.

ـــنين،  ـــد المس ـــف ض ـــن العن ـــات ع ـــي البيان ـــراً ف ـــاً كبي ـــاك نقص ـــاً أن هن ـــرار أيض ـــاع الق ـــدرك صن ي
ـــرات  ـــد أن التقدي ـــا نعتق ـــا يجعلن ـــددة، مم ـــه المتع ـــف بأنواع ـــن العن ـــف ع ـــة تكش إذ ال منظوم
ـــا  ـــراً م ـــع. وكثي ـــن الواق ـــر م ـــل بكثي ـــن أق ـــار الس ـــد كب ـــه ض ـــف الموج ـــن العن ـــاً ع ـــودة حالي الموج
ـــم  ـــي تقدي ـــن ف ـــار الس ـــردد كب ـــد، وت ـــادات والتقالي ـــة الع ـــي، ومنظوم ـــرف االجتماع ـــق الع يعي
الشـــكاوي ضـــد مرتكبـــي العنـــف ضدهـــم، محـــاوالت رصـــد ظاهـــرة العنـــف بشـــكل علمـــي 

ـــق. ودقي

ــه ضدهـــم,  ــة العنـــف الموجـ ــن ومكافحـ ــة كبـــار السـ ـــص اســـتراتيجيات رعايـ وفـــي مـــا يخ
فقـــد أُطلقـــت فـــي العـــام 2010 الخطـــة االســـتراتيجية لألعـــوام 2010-2015 لكبـــار الســـن فـــي 
ــالة ورؤيـــة وأهـــداف اســـتراتيجية، وجملـــة مبـــادرات  ــا مـــن رسـ فلســـطين, بكافـــة مكوناتهـ
عمليـــة لمواجهـــة التحديـــات القائمـــة فـــي مجـــال رعايـــة كبـــار الســـن. وقـــد تمـــت مراجعـــة هـــذه 
الخطـــة ليتبيـــن أن اإلنجـــازات متواضعـــة جـــداً تنحصـــر فـــي تشـــكيل اللجنـــة الوطنيـــة لكبـــار 
ـــون كبـــار  ـــى إعـــداد مســـودة قان ـــكاد تكـــون مشـــلولة فـــي أنشـــطتها، باالضافـــة إل الســـن، التـــي ت
ـــة  ـــداد لرعاي ـــت األج ـــز بي ـــغيل مرك ـــاء وتش ـــد, وبن ـــراره بع ـــن دون إق ـــطين م ـــي فلس ـــن ف الس
ـــالل  ـــن خ ـــدودة م ـــات مح ـــي، وخدم ـــن العالم ـــوم المس ـــال بي ـــا، واالحتف ـــي أريح ـــن ف ـــار الس كب

برنامـــج التحويـــالت النقديـــة للعائـــالت الفقيـــرة. 

أمـــا الخطـــة االســـتراتيجية لقطـــاع كبـــار الســـن فـــي فلســـطين التـــي أعدتهـــا وزارة التنميـــة 
اإلجتماعيـــة فـــي دولـــة فلســـطين37، تحـــت شـــعار »نعـــم لتوفيـــر ضمـــان اجتماعـــي ورعايـــة 
صحيـــة شـــاملة لكبـــار الســـن فـــي فلســـطين« لتغطـــي االعـــوام 2016-2020، فلـــم يتـــم تنفيذهـــا 
ـــة،  ـــة االجتماعي ـــدى وزارة التنمي ـــرية ل ـــة والبش ـــوارد المالي ـــر الم ـــدم تواف ـــبب ع ـــى اآلن بس حت
وتعطـــل المجلـــس التشـــريعي، ممـــا أّخـــر النقـــاش وإقـــرار قانـــون كبـــار الســـن، وبالتالـــي 

إقـــرار الالئحـــة التنفيذيـــة ورصـــد الموازنـــات الالزمـــة لتنفيـــذ البنـــود المنصـــوص عليهـــا.

وزارة التنميـــة اإلجتماعيـــة، المؤسســـة الدوليـــة لرعايـــة كبـــار الســـن. الخطـــة اإلســـتراتيجية لقطـــاع كبـــار الســـن فـــي   37
فلسطين 2016-2020. دولة فلسطين. 2015.
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والســـبب الرئيـــس فـــي الفجـــوة بيـــن الخطـــط االســـتراتيجية والواقـــع علـــى األرض هـــو ضعـــف 
اإلرادة السياســـية لـــدى صّنـــاع القـــرار فـــي وضـــع هـــذا الموضـــوع علـــى أجندتهـــم، وعـــدم 
ـــة,  ـــطة المقترح ـــي لألنش ـــذ الفعل ـــام بالتنفي ـــرية للقي ـــة والبش ـــوارد المالي ـــر الم تواف
ـــركاء  ـــع الش ـــي م ـــيق األفق ـــدام التنس ـــن, وانع ـــام الممولي ـــف اهتم ـــى ضع ـــة إل باإلضاف

ـــوارد. ـــود والم ـــتيت الجه ـــى تش ـــؤدي إل ـــا ي ـــي مم ـــع المدن ـــة والمجتم ـــي الحكوم ف

ــة  ــة قانونيـ ــق بيئـ ــا خلـ ــدة منهـ ــتراتيجية عـ ــداف اسـ ــاس أهـ ــى أسـ ــة علـ ــذه الخطـ ــوم هـ تقـ
وتشـــريعية تضمـــن توفيـــر وتلبيـــة حقـــوق كبـــار الســـن، بخاصـــة االســـتقاللية والمشـــاركة 
ــاء  ــن، وبنـ ــار السـ ــة لكبـ ــاملة والمتكاملـ ــة الشـ ــة النوعيـ ــر الخدمـ ــم، وتوفيـ والعيـــش الكريـ

ــار الســـن. ــا كبـ مجتمـــع يســـّخر امكانياتـــه فـــي خدمـــة قضايـ

ـــدة  ـــود ع ـــى بن ـــة عل ـــّص الخط ـــداً، تن ـــن تحدي ـــار الس ـــد كب ـــف ض ـــص العن ـــا يخ ـــي م وف
ـــا: ـــرة، منه ـــذه الظاه ـــن ه ـــد م ـــى الح ـــدف إل ته

حملـــة ضغـــط مـــن أجـــل ضمـــان االلتـــزام السياســـي بالمواثيـــق الدوليـــة ووضـــع ترجمـــة  «
محليـــة لجملـــة القيـــم والمواثيـــق الدوليـــة التـــي تضمـــن حقـــوق المســـن.

وضع برامج تراقب التمييز ضد كبار السن «

ــة  « ــات خاصـ ــاج بنـــود عقوبـ ــة مـــن خـــالل إدمـ ــات المدنيـ ــر قوانيـــن العقوبـ تحديـــث وتطويـ
ــي. ــن العنـــف األســـري والمجتمعـ ــن مـ ــار السـ ــة كبـ تضمـــن حمايـ

حملـــة ضغـــط مـــن أجـــل تطبيـــق قانـــون الضمـــان االجتماعـــي لضمـــان االســـتقاللية  «
االقنصاديـــة لكبـــار الســـن.

ـــات  « ـــي احتياج ـــة تراع ـــود خاص ـــاج بن ـــالل إدم ـــن خ ـــة م ـــة العام ـــون الصح ـــر قان ـــث وتطوي تحدي
ـــم. ـــن وخصوصيته ـــار الس كب
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التوصيات

ـــى  ـــطين عل ـــي فلس ـــن ف ـــار الس ـــه لكب ـــف الموج ـــة العن ـــا يخـــص مكافح ـــي م ـــات ف ـــزت التوصي ترك
ـــة محـــاور أساســـية:  ثالث

المحور الوقائي «

المحور العالجي «

المحور الرقابي والقانوني «

ـــا  ـــرج به ـــي خ ـــات الت ـــي التوصي ـــذه ه ـــت ه ـــية، كان ـــاور الرئيس ـــذه المح ـــى ه ـــاًء عل وبن
ـــر: ـــذا التقري ه

الجانب االستراتيجي
يجـــب أن يتبـــوأ جســـم قيـــادي - وزارة التنميـــة االجتماعيـــة أو اللجنـــة الوطنيـــة لرعايـــة كبـــار . 1

الســـن مثـــالً – متابعـــة تنفيـــذ المهـــام ذات العالقـــة باألولويـــات المطروحـــة عالميـــاً ومحليـــاً 
ـــم. ـــين أوضاعه ـــن وتحس ـــار الس ـــة كب لرعاي

ـــة . ٢ ـــي جمل ـــن يراع ـــار الس ـــة كب ـــدى لرعاي ـــط الم ـــامل متوس ـــي ش ـــج وطن ـــة برنام ـــب صياغ يج
ـــة  ـــل العربي ـــة العم ـــا خط ـــي حددته ـــاور الت ـــى المح ـــا، ويتبن ـــب عليه ـــط للتغل ـــات ويخط التحدي
ــات  ــم السياسـ ــي ورسـ ــريعي والقانونـ ــنين )التشـ ــي للمسـ ــال الحقوقـ ــي المجـ ــيخوخة فـ للشـ

والتخطيـــط, وفـــي مجـــال الرعايـــة االجتماعيـــة والصحيـــة والمجـــال االقتصـــادي(.

ــات . 3 ــة ومؤسسـ ــل الحكومـ ــة , مثـ ــراف ذات العالقـ ــن األطـ ــترك بيـ ــل المشـ ــز العمـ تعزيـ
ــوة. ــداف المرجـ ــى األهـ ــول إلـ ــود والوصـ ــد الجهـ ــي لتوحيـ ــع المدنـ المجتمـ

ـــة االجتماعيـــة، مثـــل . 4 العمـــل علـــى توفيـــر العناصـــر األساســـية التـــي تشـــكل أعمـــدة الحماي
أنظمـــة التقاعـــد والتأميـــن الصحـــي ومخصصـــات العمـــال. وهـــذا يســـتدعي تكريـــس ثقافـــة 
ـــة  ـــة للتنمي ـــة ومواتي ـــاتية دائم ـــر مؤسس ـــن أط ـــات ضم ـــن المؤسس ـــبيك بي ـــيق والتش التنس

ـــي. ـــر اإليجاب والتغيي

ـــا . 5 ـــم عبره ـــطين يت ـــي فلس ـــن ف ـــار الس ـــص كب ـــدة تخ ـــاملة وموح ـــات ش ـــدة بيان ـــاء قاع إنش
جمـــع معلومـــات تفصيليـــة خاصـــة بأوضاعهـــم، لتتـــم االســـتعانة بهـــا مـــن مختلـــف الجهـــات 

المعنيـــة بالتخطيـــط والرعايـــة وتقديـــم الخدمـــات.
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الجانب القانوني والحقوقي
المصادقـــة علـــى المواثيـــق الدوليـــة وإقـــرار القوانيـــن المحليـــة التـــي تتغـــذى منهـــا . 1

والتوعيـــة بجملـــة حقـــوق كبـــار الســـن وتحديـــداً معاييـــر الحـــد األدنـــى منهـــا.

ـــرع . ٢ ـــي أس ـــه ف ـــة علي ـــة، والمصادق ـــال الحكوم ـــدول أعم ـــى ج ـــن عل ـــار الس ـــون كب ـــع قان وض
ـــى األرض. ـــوده عل ـــذ بن ـــالزم لتنفي ـــل ال ـــر التموي ـــن وتوفي ـــت ممك وق

تشـــجيع كبـــار الســـن علـــى تشـــكيل أجســـام تدافـــع عـــن حقوقهـــم , وتتولـــى إيصـــال صوتهـــم . 3
للـــرأي العـــام وصنـــاع القـــرار.

الجانب التثقيفي والتوعوي
ـــز . 1 ـــة التميي ـــن ومحارب ـــار الس ـــوق كب ـــرام حق ـــأن احت ـــة بش ـــة مجتمعي ـــالت توعي ـــام بحم القي

القائـــم علـــى أســـاس العمـــر واإلقصـــاء والتهميـــش وتغييـــر النظـــرة الســـلبية تجـــاه بيـــوت 
اإليـــواء والرعايـــة.

ــم, . ٢ ــم بحقوقهـ ــى تعريفهـ ــدف إلـ ــهم تهـ ــن أنفسـ ــار السـ ــن كبـ ــة بيـ ــالت توعيـ ــام بحمـ القيـ
ـــف  ـــاالت العن ـــي ح ـــاً ف ـــم , خصوص ـــة له ـــاءة الموجه ـــاالت اإلس ـــن ح ـــالغ ع ـــى اإلب ـــجعهم عل وتش

األســـري.

الجانب االجتماعي والخدماتي
ـــع . 1 ـــب وض ـــي يج ـــن, وبالتال ـــار الس ـــم لكب ـــة االه ـــة الحاضن ـــي البيئ ـــرة ه ـــى أّن األس ـــد عل التأكي

ــى  ــادرة علـ ــر قـ ــا يجعـــل األسـ ــاً, ممـ ــاً واجتماعيـ ــات تحمـــي األســـرة اقتصاديـ وتنفيـــذ سياسـ
تقديـــم الرعايـــة الكاملـــة لكبـــار الســـن.

ـــة . ٢ ـــور تنمي ـــمل مح ـــا لتش ـــيع نطاقه ـــن وتوس ـــار الس ـــة لكب ـــات المقدم ـــلة الخدم ـــيع س توس
ـــن. ـــار الس ـــل كب وتأهي

 بنـــاء قـــدرات الكـــوادر المهنيـــة العاملـــة فـــي مجـــال رعايـــة المســـنين، ورصـــد ومراقبـــة . 3
التمييـــز والعنـــف ضـــد كبـــار الســـن، وتتبـــع الحاجـــات الحاليـــة والمســـتجدة للمســـنين.

تشـــجيع إنشـــاء النـــوادي ومراكـــز رعايـــة النهاريـــة التـــي تعنـــى بكبـــار الســـن وتعـــزز . 4
المجتمعيـــة. المشـــاركة 



العنف الموّجه ضد كبار السن في فلسطين 49

ت
وبا
التو

إقرار وتطبيق سياسة الرعاية المنزلية لكبار السن.. 5

ــتوى 6.  ــين مسـ ــا لتحسـ ــة لهـ ــات الالزمـ ــر الميزانيـ ــة وتوفيـ ــز اإليوائيـ ــدد المراكـ ــادة عـ  زيـ
ــا. ــة فيهـ ــة المقدمـ ــودة الخدمـ وجـ

ــأ للمعنفيـــن مـــن كبـــار الســـن يراعـــي خصوصيـــة حالتهـــم ويقـــدم الرعايـــة . 7 انشـــاء ملجـ
ــة لهـــم. المطلوبـ

تشـــجيع الشـــيخوخة النشـــطة والعمـــل علـــى وضـــع وتنفيـــذ سياســـات اإلدمـــاج لكبـــار . 8
الســـن.

الجانب الصحي
ـــاده . 1 ـــم اعتم ـــاً ليت ـــتين عام ـــن بس ـــار الس ـــي لكب ـــر الزمن ـــدد العم ـــذي يح ـــف ال ـــد التعري توحي

ـــة. ـــة واالقتصادي ـــات الصحي ـــد االحتياج ـــد وتحدي ـــاس للتقاع كأس

ــود . ٢ ــم الجهـ ــة وضـ ــة والنوعيـ ــموليتها الجغرافيـ ــيع شـ ــة وتوسـ ــج الصحيـ ــد البرامـ توحيـ
المقدمـــة لتقديـــم الخدمـــة الصحيـــة وتوحيـــد أسســـها ومعاييرهـــا.

العمـــل علـــى تعديـــل القوانيـــن الصحيـــة وإدمـــاج كبـــار الســـن فيهـــا وتخصيـــص برامـــج . 3
ـــم. ـــرم حقوقه ـــم وتحت ـــي احتياجاته ـــن تلب ـــار الس ـــة لكب صحي

توفيـــر التأميـــن الصحـــي المجانـــي لكبـــار الســـن, والعمـــل علـــى توفيـــر الـــدواء واالجهـــزة . 4
ـــاً. ـــاعدة مجان ـــة المس الطبي

توفير خدمات الصحة النفسية والعقلية لكبار السن بشكل شامل ومجاني.. 5

 تدريب الكوادر الطبية في تخصصات طب وتمريض الشيخوخة.. 6

توفير خدمات الدعم النفسي واالجتماعي لكبار السن الذين تعرضوا للعنف.. 7
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الجانب القتصادي
التأكيـــد علـــى حصـــول كبـــار الســـن علـــى المعاشـــات التقاعديـــة والمســـاعدات الماليـــة . 1

ـــى مـــن  بمـــا يتناســـب مـــع المســـتوى المعيشـــي وربطهـــا بجـــدول غـــالء المعيشـــة والحـــد األدن
ـــور. األج

العمـــل علـــى توظيـــف خبـــرات وقـــدرات كبـــار الســـن بعـــد ســـن التقاعـــد، وزيـــادة . ٢
مســـاهمة كبـــار الســـن فـــي ســـوق العمـــل وتوفيـــر بدائـــل للدخـــل.

تطبيـــق قانـــون الضمـــان االجتماعـــي والعمـــل علـــى توفيـــر االســـتقاللية الماليـــة لكبـــار . 3
ـــن. الس

-------  الخاتمة -------

تؤكـــد القيـــم الدينيـــة واالخالقيـــة ومنظومـــة حقـــوق االنســـان علـــى ضـــرورة تقديـــم الرعايـــة 
المتكاملـــة لكبارالســـن, وهـــذا ينبغـــي أن يكـــون واجـــب األفـــراد والحكومـــات والمؤسســـات 

المختلفـــة فـــي المجتمـــع الفلســـطيني.

ـــا  ـــار الســـن الكثيـــر للمجتمـــع مـــن إســـهامات علـــى األصعـــدة كافـــة, ومـــن حقهـــم علين قـــّدم كب
ـــم لهـــم وحمايتهـــم مـــن األذى واإلســـاءة. جميعـــاً ضمـــان العيـــش الكري

إن همـــوم ومشـــاكل كبـــار الســـن تنبـــع مـــن إهمـــال المجتمـــع الحتياجاتهـــم وتجاهلـــه 
ـــردي  ـــن ت ـــق م ـــتقبل, والقل ـــن المس ـــوف م ـــول الخ ـــوم ح ـــذه الهم ـــم ه ـــم, وتتركزمعظ لحقوقه

ــتقاللية. ــدان االسـ ــهم وفقـ ــة انفسـ ــى رعايـ ــدرة علـ ــدم القـ ــة وعـ ــم الصحيـ أوضاعهـ

إّن أعـــداد المســـنين فـــي تزايـــد كبيـــر حـــول العالـــم، ممـــا يســـتدعي ايـــالء أهميـــة كبيـــرة 
لمســـألة تعزيـــز الخدمـــات المقدمـــة لهـــم ودعـــم برامـــج الحمايـــة والوقايـــة الخاصـــة بهـــذه 
الفئـــة مـــن الســـكان مـــن خـــالل المبـــادرات ومـــن خـــالل المؤسســـة التعليميـــة مـــن أجـــل 
ـــي  ـــرات الت ـــن الخب ـــادة م ـــة االف ـــة كيفي ـــاً معرف ـــنين وأيض ـــة للمس ـــة اليومي ـــج الرعاي ـــم برام دع
ـــال الشـــابة لإلفـــادة منهـــا.  تمتلكهـــا هـــذه الفئـــة مـــن الســـكان والتـــي مـــن الممكـــن نقلهـــا لألجي

يتمنـــى كبـــار الســـن فـــي فلســـطين أوالً ودائمـــاً زوال االحتـــالل , فهـــو بالنســـبة إليهـــم المصـــدر 
االول لـــكل همومهـــم., بســـبب االحتـــالل، فقـــدوا أراضيهـــم وتحولـــوا إلـــى الجئيـــن وهـــم ال 

ـــتقرار.  ـــالم واالس ـــول الس ـــودة وحل ـــدون الع ـــون يري يزال

الخاتمة
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-------  المالحق -------

ملحق 1: المؤسسات المساهمة في التقرير:
جمعيـــة اإلتحـــاد النســـائي: مؤسســـة خيريـــة انســـانية تأسســـت عـــام 1955، وتتمركـــز 
ـــة لــــ 20  ـــدم الرعاي ـــة تق ـــي دار إيوائي ـــنات، وه ـــة للمس ـــت النقاه ـــي إدارة بي ـــة ف ـــطة الجمعي أنش
ـــات وو  ـــى التبرع ـــا عل ـــي تمويله ـــة ف ـــد الجمعي ـــتمر. تعتم ـــي ومس ـــكل يوم ـــنات بش ـــن المس م

ـــة. 38 ـــي الجمعي ـــات ف ـــن المقيم ـــا م ـــم جمعه ـــي يت ـــة الت ـــوم اإلقام رس

ـــزون: جمعيـــة تطوعيـــة، انســـانية، اجتماعيـــة،  ـــم الجل ـــاء المســـن- مخي ـــة أصدق جمعي
ــدواء  ــر الـ ــطتها توفيـ ــن أنشـ ــم. مـ ــاء المخيـ ــن أبنـ ــدد مـ ــام 1997 عـ ــها عـ ــة، أسسـ خدماتيـ
واالجهـــزة الطبيـــة للمســـنين فـــي حـــال عـــدم توافرهـــا وقيـــام ممرضـــة الجمعيـــة بزيـــارات 
ـــدول  ـــب ج ـــم حس ـــى منه ـــة المرض ـــم، خاص ـــي بيوته ـــنات ف ـــنين والمس ـــة للمس ـــة ويومي دوري
ـــارات.39 ـــالت والزي ـــل الرح ـــنين مث ـــة للمس ـــة وتثقيفي ـــطة ترفيهي ـــة أنش ـــبقاً، وإقام ـــد مس مع

ــة  ــد لرعايـ ــي الوحيـ ــي الحكومـ ــز اإليوائـ ــو المركـ ــنين: هـ ــة المسـ ــداد لرعايـ ــت األجـ بيـ
المســـنين، التابـــع لـــوزارة التنميـــة االجتماعيـــة والمتخصـــص فـــي رعايـــة المســـنين وتأهيلهـــم. 
تبلـــغ الطاقـــة االســـتيعابية للمركـــز 60 مســـناً لكنـــه يضـــم اآلن 48 مســـناً فقـــط.40 بســـبب 

نقـــص الكـــوادر والمـــوارد الماليـــة.

ــار الســـن- دار ســـعاد األعظمـــي: جمعيـــة فلســـطينية غيـــر  ــة كبـ ــة رعايـ جمعيـ
حكوميـــة تأسســـت فـــي مدينـــة غـــزة بترخيـــص مـــن وزارة الداخليـــة ســـنة 1980 تحـــت رقـــم 
1975 بواســـطة مجموعـــة مـــن الفلســـطينيين الذيـــن ســـعوا إلـــى تحســـين صحـــة كبـــار الســـن 

وأوضاعهـــم االجتماعيـــة.

ــة  ــات اجتماعيـ ــدم فئـ ــة تخـ ــة خيريـ ــي: جمعيـ ــل المجتمعـ ــوداد للتأهيـ ــة الـ جمعيـ
مختلفـــة كالنســـاء واألطفـــال وتخصـــص جـــزءاً مـــن أنشـــطتها للمســـنين

ــة حلحـــول  ــي منطقـ ــام 2018 فـ ــة تأسســـت عـ ــة خيريـ ــرام المســـن: جمعيـ ــة إكـ جمعيـ
ـــن،  ـــن المحتاجي ـــار الس ـــة لكب ـــاعدة الطبي ـــم المس ـــى تقدي ـــدف إل ـــة، ته ـــة الغربي ـــوب الضف جن

عبـــر القيـــام بالزيـــارات الدوريـــة، وتقديـــم االدوات الطبيـــة والمســـاعدة واألدويـــة.

مقابلة: السيدة منتهى البديري، مديرة جمعية اإلتحاد النسائي، البيرة، فلسطين. 2019  38
مقابلة: السيد موسى عنبر.،مدير جمعية إصدقاء المسن، مخيم الجلزون، فلسطين. 2019  39

مقابلة: السيد راكاد شجاعية، مدير بيت األجداد، أريحا، فلسطين. 2019  40
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ملحق 2
المقابالت التي تم إجراؤها مع مقدمي الخدمة لكبار السن

المكأنالوظيفةالمؤسسةاالسم
نادي بيت ساحوري النهاري إلين قسيس

للمسنين
الضفة الغربيةمديرة النادي

الضفة الغربيةرئيس الجمعيةجمعية إكرام المسنأكرم مشعل
الضفة الغربيةرئيسة الجمعيةجمعية اإلتحاد النسائيمنتهى البديري

الضفة الغربيةأخصائية العالج الطبيعيجمعية اإلتحاد النسائيهديل زعيتر
الضفة الغربيةالمشرفة العامةجمعية اإلتحاد النسائيمقبولة الحاج

الضفة الغربيةالممرضة المقيمةجمعية اإلتحاد النسائيروأن محمد
مديرة الدار واخصائية علم دار الرفاهخولة الكرد

نفس
الضفة الغربية

الضفة الغربيةمدير الجمعيةجمعية أصدقاء المسنموسى عنبر
الضفة الغربيةممرضةجمعية أصدقاء المسنعال شلطف

بيت األجداد الحكومي راكاد شجاعية
لرعاية المسنين

الضفة الغربيةمدير الدار

بيت األجداد الحكومي المرشد االجتماعي
لرعاية المسنين

المرشد االجتماعي 
والنفسي

الضفة الغربية

غزةمدير دار الوفاءدار الوفاء اإليوائيةمدير دار الوفاء
مسئول مكافحة األمراض وكالة الغوث )األونروا(د.خليل حمد

المزمنة
غزة

ملحق ٣
مقابالت مع صّناع القرار في وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية في الضفة الغربية

الموقعالوظيفةاالسم
الضفة الغربيةوكيل عام وزارة التنمية االجتماعيةالسيد داود الديك

مدير عام اإلدارة العامة لشؤون االسرة-وزارة التنمية السيد عاصم خميس
اإلجتماعية

الضفة الغربية

الضفة الغربيةمدير دائرة المسنين- وزارة التنمية اإلجتماعيةالسيد غانم عمر
مدير دائرة تاهيل األشخاص ذوي اإلعاقة وزارة الشؤون السيد غسان فلفل

والتنمية االجتماعية
غزة

الضفة الغربيةوحدة حماية األسرة- الشرطة الفلسطينيةالمقدم عماد الناطور
مديرة دائرة النوع المجتمعي – وزارة العدل سهى عليان

الفلسطينية
الضفة الغربية

اإلدارة العامة للبحوث والتخطيط- الشرطة د. خولة أبو الفضل
الفلسطينية

الضفة الغربية

غزةمدير مركز القسطاس للدراسات القأنونيةد. جميل سالمة
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ملحق 4: أدوات البحث المستخدمة في التقرير

األسئلة التي استعملت في المجموعات البؤرية والمقابالت

أين تعيشون ومع من؟ «

كيف يمكنكم وصف جو المكان الذي تعيشون فيه؟ «

ـــخ...(،  « ـــوة، إل ـــاد، األخ ـــريك، األوالد، األحف ـــم )الش ـــم بعائلتك ـــف عالقتك ـــم وص ـــف يمكنك كي
ـــاء؟ ـــم أصدق ـــل لديك ـــم وه ـــم حيالك ـــراد عائلتك ـــلوك أف ـــف س ـــم وص ـــف يمكنك كي

كيف تمضون أيامكم؟ «

ـــم بحاجـــة  « ـــم بمفردكـــم وكنت ـــزل: إذا خرجت ـــة، خـــارج المن ـــاة اليومي مـــا هـــي تجاربكـــم فـــي الحي
ـــال، هـــل تجـــدون شـــخصاً يســـاعدكم؟ ـــى ســـبيل المث ـــى مســـاعدة فـــي الشـــارع عل إل

ما هي عالقتكم بالمدينة: هل هي مناسبة لكبار السن؟ «

ــر  « ــر )غيـ ــم المالـــي؟ هـــل لديكـــم أي راتـــب أو مدخـــرات أو شـــخص آخـ كيـــف هـــو وضعكـ
ـــك، فمـــن هـــو هـــذا الشـــخص؟  ـــة نفقاتكـــم؟ إذا كان األمـــر كذل ـــى رعاي ـــة( يتول مؤسســـات الدول

وهـــل لهـــذا األمـــر أي تأثيـــر عليكـــم؟

ـــة؟ فـــي حـــال اإليجـــاب،، مـــا هـــي المشـــاكل  « ـــة أو أمـــراض مزمن هـــل لديكـــم أي مشـــاكل صحي
ـــون منهـــا. ـــي تعان ـــة الت الصحي

ــا؟  « ــم تغطيتهـ ــف يتـ ــم، كيـ ــة نعـ ــت اإلجابـ ــهري؟ إذا كانـ ــكل شـ ــة بشـ ــذون أدويـ ــل تأخـ هـ
)الضمـــان االجتماعـــي، تأميـــن خـــاص، جهـــة أخـــرى؟(.

.هـــل لديكـــم ضمـــان اجتماعـــي؟ هـــل لديكـــم أي تأميـــن خـــاص؟ مـــن الـــذي يدفـــع التأميـــن  «
ـــم؟ ـــاص لك الخ

عندمـــا تواجهـــون مشـــكلة صحيـــة، كيـــف تذهبـــون إلـــى مراكـــز الخدمـــات الصحيـــة؟ هـــل  «
هنـــاك شـــخص لمســـاعدتكم فـــي النقـــل وتنظيـــم الزيـــارة ومـــا إلـــى ذلـــك؟

ــأن  « ــيرونكم بشـ ــل يستشـ ــم: هـ ــة معكـ ــال الرعايـ ــي مجـ ــن فـ ــي العامليـ ــو تعاطـ ــف هـ .كيـ
تفضيالتكـــم ويســـألوكم عـــن احتياجاتكـــم؟ بمعنـــى آخـــر، هـــل تشـــعرون باألمـــان عندمـــا 

تذهبـــون إليهـــم؟ هـــل تشـــعرون باحتضـــان وبكرامـــة؟

كيف يتّم التعامل مع كبار السن في مجتمعكم؟ «

ما هي أنواع العنف التي يتعرض لها كبار السن في مجتمعكم؟ «

حسب رأيكم، من هي مجموعات كبار السن المهملة في الغالب؟ «

ـــم  « ـــل أنت ـــة؟ ه ـــي كافي ـــل ه ـــا؟ ه ـــول إليه ـــن الوص ـــار الس ـــن لكب ـــي يمك ـــات الت ـــوع الخدم ـــا ن م
راضـــون عنهـــا؟ يرجـــى تضميـــن خدمـــات الصحـــة الجنســـية واإلنجابيـــة فـــي اإلجابـــة.

ما نوع الخدمات التي يحتاجها كبار السن في مجتمعكم؟ «
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هل الموظفون في مختلف مراكز الخدمات مجهزون لتلبية احتياجاتكم؟ «

ـــي؟  « ـــدي أو األذى النفس ـــف الجس ـــكال العن ـــن أش ـــكل م ـــالق ألي ش ـــى اإلط ـــم عل ـــل تعرضت ه
ـــا؟ ـــدي معن ـــخص المعت ـــة الش ـــاركة هوي ـــي مش ـــع ف ـــم مان ـــل لديك ـــك، ه ـــر كذل إذا كأن األم

هـــل ســـبق لكـــم أن تعرضتـــم لمعاملـــة غيـــر محترمـــة مـــن قبـــل القائميـــن علـــى الرعايـــة  «
ــة  ــم بطريقـ ــدث إليكـ ــم، أو التحـ ــل طلباتكـ ــك تجاهـ ــي ذلـ ــا فـ ــات؛ بمـ ــاء أو الممرضـ أو األطبـ

مســـيئة، إلـــخ؟

ما هي مخاوفكم؟ «

ما هي أو لوياتكم، احتياجاتكم ورغباتكم؟ «

مجموعات نقاش مع مقدمي الرعاية المنزلية

كيف تقضون وقتكم مع كبار السن الذين تعتنون بهم؟ «

ما هي الصعوبات والتحديات التي تواجهونها في عملكم معهم؟ «

ما هو الجانب الهّش عند كبار السن من الرجال والنساء؟ «

ما هي احتياجاتهم واهتماماتهم الرئيسية؟ «

ـــالماً  « ـــر س ـــاة أكث ـــن الحي ـــة م ـــذه المرحل ـــل ه ـــم لجع ـــة برأيك ـــه الدول ـــن أن تفعل ـــذي يمك ـــا ال م
ـــم؟ ـــاً له ـــل ألم وأق

ما هي أكثر اللحظات سعادًة في يومياتهم؟ «

ـــار  « ـــة التـــي صادفتموهـــا خـــالل عملكـــم مـــع كب مـــا هـــي أكثـــر أشـــكال العنـــف وســـوء المعامل
الســـّن؟

مجموعة نقاش مع مقدمي الخدمات

ما هي أكثر الجوانب هشاشة التي يتشاركها الرجال والنساء األكبر سناً؟ «

ما هو حجم العنف ضد كبار السن بحسب الجنس «

 ما هي أشكال العنف التي يعاني منها كبار السن؟ «

من يرتكب العنف عليهم؟ )أفراد، أفراد األسرة، األطباء، عمال الرعاية، إلخ...( «

 ما هي أسباب العنف ضد كبار السن برأيك؟ «

مـــا هـــو تأثيـــر هـــذا العنـــف علـــى كبـــار الســـن مـــن الرجـــال والنســـاء، وهـــل هـــو مختلـــف ولـــه  «
تأثيـــر أكبـــر علـــى النســـاء؟ لمـــاذا وكيـــف؟
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ما هي التحديات التي تواجهونها في عملكم مع كبار السن؟ «

 مـــا الـــذي يمكـــن القيـــام بـــه لمنـــع العنـــف ضـــد كبـــار الســـن والتخفيـــف منـــه والتصـــدي  «
ـــا؟ ـــب اتخاذه ـــراءات الواج ـــي اإلج ـــا ه ـــي وم ـــي والوطن ـــردي والمجتمع ـــتوى الف ـــى المس ـــه عل ل

ممثلو المنظمات غير الحكومية

لماذا تعملون مع كبار السن؟ «

ما هي طبيعة عملكم؟ «

هل تغطون عبر عملكم غياب أو ضعف الدولة في التدخل بقضايا مماثلة؟ «

كيف تصفون عالقتكم بمؤسسات الدولة وهل تتعاونون معها؟ «

ما هي التحديات التي تواجهونها؟ «

ما هي أكثر نقاط الضعف شيوعاً بين الرجال والنساء األكبر سًنا؟ «

ما هي أشكال العنف التي يعاني منها كبار السن؟ «

ما هي أسباب العنف ضد كبار السن؟ «

مـــا هـــو تأثيـــر هـــذا العنـــف علـــى كبـــار الســـن مـــن الرجـــال والنســـاء؟ وهـــل هـــو مختلـــف  «
ولـــه تأثيـــر أكبـــر علـــى النســـاء؟ لمـــاذا وكيـــف؟

من يرتكب العنف عليهم؟ «

مقابالت شبه موّجهة مع الخبراء وعلماء نفس

ـــى  « ـــات عل ـــاك أي اختالف ـــل هن ـــن؟ ه ـــار الس ـــة لكب ـــية العام ـــة النفس ـــف الحال ـــك وص ـــل يمكن ه
ـــي؟ ـــوع االجتماع ـــاس الن أس

ما هو التفسير النفسي الرتكاب العنف ضّد كبار السن «

 مـــا تأثيـــر هـــذا العنـــف علـــى كبـــار الســـن مـــن الرجـــال والنســـاء وهـــل هـــو مختلـــف ولـــه  «
تأثيـــر أكبـــر علـــى النســـاء؟ لمـــاذا وكيـــف؟

ما الذي يمكن فعله للتخفيف من العنف ضد كبار السن؟ «
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مقابالت مع األطباء

ما هي أهم المشاكل الصحية الشائعة التي يعاني منها كبار السن «

كيف يعمل النظام الصحي؟ «

مـــا هـــي األخالقيـــات الطبيـــة التـــي علـــى الطبيـــب التعامـــل علـــى أنطالقـــاً منهـــا مـــع كبـــار  «
الســـن

ما الذي يمكن فعله لتحسين النظام الصحي؟ «

ــا إذا كان المريـــض الكبيـــر فـــي الســـن يعانـــي مـــن أي  « هـــل لديكـــم بروتوكـــول لتحديـــد مـ
شـــكل مـــن أشـــكال العنـــف وســـوء المعاملـــة

مقابالت أفراد الشرطة )األمن الداخلي(

هـــل لديكـــم ســـجل لعـــدد الشـــكاوى المقدمـــة مـــن أشـــخاص تجـــاوزوا 60 عامـــاً وتتعلـــق  «
بالتحديـــد بحـــوادث العنـــف الجســـدي )بمـــا فـــي ذلـــك العنـــف الجنســـي(.

هـــل لديكـــم طريقـــة معينـــة للتعامـــل مـــع الشـــكاوى المقدمـــة مـــن قبـــل كبـــار الســـن  «
ـــر  ـــد يعث ـــن ق ـــن الذي ـــار الس ـــاعدة كب ـــا لمس ـــيلة م ـــم وس ـــل لديك ـــال؟ ه ـــق باإلهم ـــي تتعل والت

عليهـــم أفـــراد الشـــرطة مهمليـــن؟

ـــار الســـّن، هـــل يمكنكـــم  « إذا كنتـــم ال تحتفظـــون بســـجل لعـــدد الشـــكاوى المقدمـــة مـــن كب
ـــار فـــي الســـّن التـــي تتلّقونهـــا؟ ـــأي معلومـــة عـــن انتشـــار شـــكاوى العنـــف ضـــد الكب اإلدالء ب

-مـــن خـــالل تجربتكـــم، هـــل يتقـــّدم الكبـــار فـــي الســـّن بشـــكوى ضـــّد عنـــف أحـــد أعضـــاء  «
أســـرتهم تجاههـــم؟

ـــم  « ـــه عليه ـــف مارس ـــّد عن ـــكوى ض ـــّن بش ـــي الس ـــار ف ـــّدم الكب ـــل يتق ـــم، ه ـــالل تجربتك ـــن خ م
v طبيـــب أو أي إختصاصـــي أو مقـــّدم خدمـــات صحيـــة؟

مقابالت أفراد الشرطة )األمن الداخلي(

ــار  « ــّد كبـ ــارس ضـ ــة بالعنـــف الممـ ــات المتعّلقـ ــات، الممارسـ ــن، السياسـ ــي القوانيـ ــا هـ مـ
الســـّن فـــي بلدكـــم؟ 

هل تحتفظون بسجّل عن عدد الدعاوى التي يرفعها كبار السّن ضّد معّنفهم؟ «

مـــن خـــالل تجربتكـــم، مـــا هـــي التحديـــات األساســـية التـــي تحـــول دون اتخـــاذ اإلجـــراءات  «
القانونيـــة الالزمـــة تجـــاه ممارســـي العنـــف علـــى كبـــار الســـّن؟

ما هي خطّة الدولة )وزارة العدل( لمواجهة العنف ضّد كبار السّن؟  «
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ـــة،  ـــؤون اإلجتماعي ـــر الش ـــواب، وزي ـــرار )ن ـــاع الق ـــع صّن ـــة م ـــبه موّجه ـــالت ش مقاب
ـــخ( ـــر إل ـــب وزي ـــة، أو نائ ـــر الصح وزي

ما هي القوانين، السياسات والممارسات المتعلقة بالنظام الصحي؟ «

ما هي القوانين، السياسات والممارسات المتعّلقة بالعنف الموّجه ضد كبار السن؟ «

ــة  « ــتراتيجيات متعّلقـ ــي اسـ ــّن فـ ــار السـ ــا إلدراج كبـ ــوب اتخاذهـ ــوات المطلـ ــي الخطـ ــا هـ مـ
بالعنـــف علـــى أســـاس الجنـــس؟

ـــات  « ـــى الخدم ـــول إل ـــن الوص ـــة لتأمي ـــا الحكوم ـــي تتخذه ـــات الت ـــوات أو السياس ـــي الخط ـــا ه م
ـــّن؟ ـــار الس ـــّد كب ـــف ض ـــة العن ـــة ومحارب الصحي

ماذا حّققتم من الخطّة لغاية اآلن؟  «

ـــباب  « ـــي أس ـــا ه ـــع؟ م ـــن الواق ـــا وبي ـــن عنه ـــاريع المعل ـــات والمش ـــن السياس ـــرق بي ـــو الف ـــا ه م
ـــّن؟  ـــار الس ـــّد كب ـــف ض ـــن العن ـــّد م ـــه للح ـــب فعل ـــا يج ـــن؟ وم ـــن اإلثني ـــاوت بي التف
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