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مقدمة

وطني قامت وزارة التنمية االجتماعية، وللمرة الثالثة باعداد التقرير ال❖

ذلك الخاص بالمراجعة االقليمية لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، و

.بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية كبار السن

من % 5عام فما فوق ما نسبته 60يشكل كبار السن في فلسطين من عمر ❖

يني مجمل عدد السكان وفق تقديرات الجهاز المركزي لالحصاء الفلسط

كبير سن من الذكور 282679حيث بلغ عددهم 2021في منتصف العام 

ي وعلى الرغم من نسبتهم القليلة اال انهم يواجهون تحديات ف. واالناث

.الخ ... المجاالت الصحية واالجتماعية واالقتصادية 



انجازات الدولة في مجال كبار السن 



.تاسيس دائرة رعاية كبار السن في وزارة التنمية االجتماعية▪

.تاسيس دائرة صحة كبار السن في وزارة الصحة ▪

.الخيرية العاملة في مجال رعاية كبار السن الجمعيات دعم ▪
.السن لكبار رعاية اقامة مؤسسات على القطاع الخاص تشجيع ▪

.توفير خدمات نهارية لكبار السن ▪

.لكبار السن منزلية، وادوات طبية مساعدة توفير خدمات ▪

.تدريب واعداد الكوادر المتخصصة للعمل مع كبار السن▪

.السن توفير الدعم النفسي واالجتماعي والقانوني لكبار ▪

.االحتفال باليوم العالمي لكبار السن ▪

.اعداد التقارير والدراسات الوطنية الخاصة بكبار السن ▪

.التوعية بحقوق كبار السن ▪



در دخل تقديم المساعدات النقدية الدورية والطارئة لكبار السن الفقراء والذين ال مص▪
.لهم االحيان 

.توفير التامين صحي  لكبار السن الفقراء والمرضى ▪

.2025-2021اعداد االستراتيجية الوطنية لكبار السن لالعوام ▪

.تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية كبار السن ▪

.بناء وتشغيل مركز بيت االجداد لرعاية كبار السن في مدينة اريحا▪

اعداد مسودة قانون كبار السن بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية كبار السن▪



التحديات 

 لشعب كبار السن في فلسطين كباقي ابناء احيث يعاني : االسرائيلي االحتالل
روض كما وان الحصار المفوممارساته، ، الفلسطيني من عنف االحتالل االسرائيلي

ة على قطاع غزة ، والحروب المتكررة اوجدت كبار السن في ظروف صعبة ومعقد
.  جدا 

عدم وجود ضمان اجتماعي يوفر الحياة الكريمة لكبار السن.
 اقرار مسودة قانون كبار السن عدم.
 عدم توفر الرعاية الصحية الشاملة والمجانية.
 والمنزلية بشكل كامل عدم توفر الخدمات النهارية.
 ة والطفل وتجاهل كبار السن أبالمراهتمامات الممولين.

 نقص الكوادر العاملة مع كبار السن.
 في مجال خدمات كبار السن المؤسسات المتخصصة والعاملة نقص.
 المؤسساتضعف التنسيق ما بين.
 عدم توفر الميزانيات لتنفيذ االنشطة والبرامج.



شكرا لحسن اهتمامكم

عمر غانم 

وزارة التنمية االجتماعية 

فلسطين 


