
ّن ِكَباُر السِّ
ِة احُلقوِق َوِمْطَرقِة اإِلْهَمال َبنَي ِمظلَّ
سلسلة التقارير اخلاصة رقم )96(





ّن ِكَباُر السِّ
ِة احُلقوِق َوِمْطَرقِة اإِلْهَمال َبنَي ِمظلَّ

سلسلة التقارير
الخاصة

96

2018



التصميم والطباعة: رشكة ثريد دامينشن 

للتصميم والطباعة

كبار السن

بني مظلة الحقوق ومطرقة االهامل

سلسلة التقارير الخاصة رقم )96( 

إعداد الباحث:

أ. معن شحدة دعيس 

متابعة وإرشاف:

د. عامر الدويك، أ. خديجة زهران

التدقيق اللغوي:

أ. عبد الرحمن أبو شاملة

املقر الرئيسي
رام اهلل - خلف املجلس التشريعي

مقابل مركز الثالسيميا »أبو قراط«
هاتف: 2986958/ 2960241 2 970+

فاكس: 2987211 2 970+ ص.ب. 2264
ichr@ichr.ps :البريد االلكتروني

www.ichr.ps :الصفحة االلكترونية

مكتب الوسط

رام اهلل - رام اهلل التحتا - مقابل السفارة األملانية 
عمارة راحة - ط6

هاتف: 2989838 2 970+  فاكس: 2989839 2 970+

مكتب الشمال

نابلس

شارع سفيان - عمارة اللحام - ط1
هاتف: 2335668 9 970+   فاكس: 2366408 9 970+

طولكرم

قرب مستشفى ثابت ثابت - عمارة دعباس - ط3
تلفاكس: 2687535 9 970+

مكتب اجلنوب

اخلليل 

رأس اجلورة - بجانب دائرة السير - عمارة حريزات - ط1
هاتف: 2295443 2 970+  فاكس: 2211120 2 970+

بيت حلم

عمارة نزال - ط2 - فوق البنك العربي
هاتف: 2750549 2 970+  فاكس: 2746885 2 970+

مكتب غزة والشمال

الرمال - مقابل املجلس التشريعي - خلف بنك القدس
هاتف: 2824438 8 970+  فاكس: 2845019 8 970+

مكتب الوسط وجنوب قطاع غزة

خانيونس - شارع جمال عبد الناصر - عمارة احلسن،
الطابق الثالث، بجوار عصيرات رمانة 2 

هاتف: 2060443 8 970+  فاكس: 2062103 8 970+

عناوين مكاتب
الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان

»ديوان املظالم« 
فلسطني

الكتاب، أو نقله  ال يجوز نرش أي جزء من هذا 

عىل أي وجه، أو بأي حال، أو بأي طريقة

لحقوق  املستقلة  الهيئة  من  مسبقة  مبوافقة  إال 

اإلنسان »ديوان املظامل«.

© جميع الحقوق محفوظة لـ:

الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان املظامل«، 
فلسطني.

رام الله - 2018



احملتويات

7 ......................................................................................................................................... مقّدمة

11 .............. الفصل األول: الترشيعات والسياسات املتعلقة بكبار السن عىل الصعيد الدويل والوطني

املبحث األول: الترشيعات والسياسات املتعلقة بكبار السن عىل الصعيد الدويل.............................. 11

املحور األول: الترشيعات املتعلقة بكبار السن عىل الصعيد الدويل................................................. 11

15 ................................................ املحور الثاين: السياسات املتعلقة بكبار السن عىل املستوى الدويل 

21 ........................................................ املبحث الثاين: اإلطار القانوين والسياسايت الوطني لكبار السن

21 ............................................... املحور األول: الترشيعات املتعلقة بكبار السن عىل الصعيد الوطني

املحور الثاين: السياسات املتعلقة بكبار السن عىل الصعيد الوطني................................................. 24

27 . الفصل الثاين: اإلجراءات التنفيذية إلعامل حقوق كبار السن عىل املستوى الوطني ومؤرشات ذلك

املبحث األول: اإلجراءات التنفيذية إلعامل حقوق كبار السن......................................................... 29

39 ................. املبحث الثاين: قاعدة البيانات املتعلقة بكبار السن واملؤرشات الرئيسية لقياس حقوقهم

استنتاجات وتوصيات......................................................................................................... 43

43 ................................................................................................................................. استنتاجات

توصيات..................................................................................................................................... 45

مرفقات........................................................................................................................... 47

47 ............................................................. مرفق رقم )1( مرشوع قانون حقوق املسنني لسنة 2012 

62 .......................... مرفق رقم )2( جدول توزيع االدوار بني الجهات الرسمية بشأن حقوق كبار السن

64 ............................................................................................. مرفق رقم )3( مؤرشات كبار السن 

67 ........................................................................................................................... املراجع 





7الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم«

مقّدمة

باهتاممها  بدأ اهتامم وكاالت األمم املتحدة بحقوق األفراد كبار السن متأخراً نسبياً، قياساً 

بحقوق الفئات األخرى كاألطفال والنساء. وقد ظهر االهتامم الدويل بفئة كبار السن من خالل 

الجهود الحثيثة التي بذلتها هيئة األمم املتحدة يف نهايات القرن العرشين، والتي متثلت يف عقد 

جمعية الشيخوخة األوىل يف العام 1982، وما متخض عن هذه الجمعية من توصيات، نجم عنها 

وضع األمم املتحدة عدداً من املبادئ املتعلقة بكبار السن يف العام 1991، وإعالن الشيخوخة يف 

العام 1992، ومن ثم عقد جمعية الشيخوخة الثانية يف العام 2002.

يتميز كبار السن، كمجموعة، بالتباين والتنوع، شأنهم يف ذلك شأن باقي األفراد، ويعتمد وضعهم 

عىل الحالة االقتصادية واالجتامعية لإلقليم الجغرايف، وعىل العوامل الدميوغرافية والبيئية الثقافية 

واملتعلقة بالعمل. كام يعتمد، عىل الصعيد الفردي، عىل الحالة األرسية، وعىل مستوى التعليم والبيئة 

الحرضية أو الريفية، وعىل شغل العاملني واملتقاعدين.

إىل جانب كبار السن الذين يتمتعون بصحة جيدة، والذين تعترب حالتهم املالية مقبولة، هناك 

كثريون ال تتوافر لهم املوارد الكافية، حتى يف البلدان املتقدمة، ويربزون بجالء بني أكرث املجتمعات 

والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  لجنة  وأكدت  الحامية.  إىل  وافتقاراً  وتهميشاً  ضعفاً 

)التعليق العام رقم )3( الفقرة )12( للعام 1990(، عىل أنه يقع عىل عاتق الدول األطراف، حتى 

يف أوقات وجود قيود شديدة عىل املوارد، واجب حامية الضعفاء من أفراد املجتمع، وذلك مبنحهم 

رعاية خاصة، تختلف عن الرعاية املقدمة لألشخاص الذين هم أقل من هذا السن، وال سيام بعد 

أن أخذوا باالزدياد املطّرد عىل مستوى العامل.  فقد وصلت نسبتهم من العدد اإلجاميل لسكان 

العامل ما يقرب من %9، ومن املتوقع أن ترتفع هذه النسبة يف العام 2050 إىل ما ال يقل عن 22% 
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من عدد سكان العامل.1 كام انه من املتوقع أن ترتفع نسبتهم عىل مستوى فلسطني من %5 إىل 
الضعف يف العام 2.2030

ويف إطار تحديد فئة »كبار السن«، أُطلقت العديد من املصطلحات املستخدمة يف الوثائق 

الدولية، فهي تشمل: »كبار السن، »املسنني«، »األكرب سناً«، »فئة العمر الثالثة«، »الشيخوخة«، 

كام أُطلق مصطلح »فئة العمر الرابعة«، وذلك للداللة عىل األشخاص الذين يزيد عمرهم عىل 

 older( 80 عاماً. ووقع اختيار لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية عىل مصطلح »كبار السن

person(، وهو التعبري الذي استخدم يف قراري الجمعية العامة 5/47 و98/48. ووفقاً للمامرسة 

من  البالغني  األشخاص  املصطلحات  هذه  تشمل  املتحدة،  لألمم  اإلحصائية  اإلدارات  يف  املتبعة 

العمر 60 سنة فأكرث، )تعترب إدارة اإلحصاءات التابعة لالتحاد األورويب أن »كبار السن«، هم الذين 

بلغوا من العمر 65 سنة أو أكرث، حيث إن سن الـ 65 هي السن األكرث شيوعاً للتقاعد، وال يزال 

االتجاه العام ينحو نحو تأخري سن التقاعد).

تزداد ظاهرة الشيخوخة بني سكان العامل بشكل مطرد. فقد زاد مجموع الذين يبلغون من 

العمر 60 سنة فأكرث من 200 مليون يف العام 1950 إىل 400 مليون يف العام 1982، ومن املقدر 

أن يصل عدد هذه الفئة إىل 600 مليون يف العام 2001، وإىل 1.2 مليار يف العام 2025. ويف ذلك 

الوقت، سيكون أكرث من 70 يف املائة من كبار السن يعيشون فيام يسمى اليوم بالبلدان النامية. 

وقد زاد عدد الذين يبلغون من العمر 80 سنة فأكرث، إذ ارتفع من 13 مليون يف العام 1950 إىل 
أكرث من 50 مليون اليوم، ومن املقدر أن يزيد إىل 137 مليوناً يف العام 3.2025

وجاء يف التقرير الصادر عن إحدى اللجان التابعة لألمم املتحدة يف العام 2007 حول »شيخوخة 

السكان يف البلدان العربية«،4 أن هناك تراجعاً يف معدالت الخصوبة يف املجتمعات العربية أدت 

إىل ارتفاع نسبة املسنني البالغني 65 سنة فأكرث، من 5.7 مليون نسمة يف العام 1980، إىل 10.4 

./https://www.unfpa.org :وصندوق األمم املتحدة للسكان ،http://www.who.int :1  بحسب منظمة الصحة العاملية

2030-التغيري  »فلسطني  تقرير  ملخص  للسكان،  املتحدة  األمم  وصندوق  الفلسطيني  الوزراء  ملجلس  التابعة  للسكان  الوطنية  اللجنة    2

الدميوغرايف: فرص التنمية«، )فلسطني: اللجنة الوطنية للسكان التابعة ملجلس الوزراء الفلسطيني، وصندوق األمم املتحدة للسكان، كانون 

األول 2016(، ص 16.

3  األمم املتحدة-مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان، التعليق رقم 6 لسنة 1995 بشأن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لكبار 

.2018/8/1 بتاريخ   ،/https://www.ohchr.org عىل:  املنشور  السن، 

 ،/http://www.un.org :4  األمم املتحدة.  شيخوخة السكان يف البلدان العربية، موقع األمم املتحدة والشيخوخة اإللكرتوين املنشور عىل

بتاريخ 2018/7/24.

https://www.unfpa.org/
https://www.unfpa.org/
http://www.who.int
https://www.ohchr.org/
https://www.ohchr.org/
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ِة الُحقوِق َوِمْطَرقِة اإِلْهَمال ّن َبيَن ِمظلَّ ِكَباُر السِّ

مليون نسمة يف العام 2000، ومن املتوقع أن يرتفع عددهم إىل 14 مليوناً بحلول العام 2010، 

و21.3 مليون بحلول العام 2020. كام أن هناك ارتفاعاً يف معدالت األعامر من 58 سنة للرجال، 

و61.3 سنة للنساء يف األعوام 1980-1985، بزيادة مقدارها 7 أعوام عن األعامر التي سجلت قبل 

عرشين عاماً. ومن املتوقع أن تصل معدالت األعامر العامة إىل 73 سنة بحلول العام 2025، و76 

سنة بحلول العام 2050.

الهادفة إىل مراجعة السياسات والترشيعات  ويف إطار اهتاممها بفئة كبار السن، وجهودها 

املتعلقة بهذه الفئة، وفحص مدى انسجامها مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان ذات العالقة، 

قامت الهيئة بإعداد هذا التقرير، بغية حث أصحاب الواجب عىل القيام بالتزاماتهم تجاه هذه 

كرامتها  للحفاظ عىل  ماسة  وأصحبت يف حاجة  والتنمية،  البناء  عملية  التي ساهمت يف  الفئة 

اإلنسانية وحقها يف الحامية.

من جانب آخر، ويف ظل ضعف األدبيات املتعلقة بحقوق كبار السن، وفجوة االهتامم املحيل 

بهذه الفئة، سعت الهيئة، ومن منطلق اإلسهام يف إعامل الحق يف االطالع عىل املعلومات ونرشها، 

إىل أن يحتوي هذا التقرير عىل مسودة مرشوع قانون حقوق املسنني الفلسطيني للعام 2012، 

وقامئة املؤسسات الرسمية املناط بها إعامل الحقوق املختلفة لكبار السن املختلفة املعدة من 

قبل وزارة التنمية االجتامعية، إضافة إىل مجموعة من املؤرشات التي من شأنها أن تقيس حالة 

حقوق كبار السن الفلسطينيني.

ويف سبيل إعداد هذا التقرير، تم اتباع املنهج الكيفي، حيث تم استعراض مضمون املعايري 

الدولية التي وضعتها هيئة األمم املتحدة من مواثيق وسياسات وإجراءات دولية بشأن كبار السن، 

وتم تحليل مضمون الترشيعات والسياسات القامئة، وتحليل مامرسات أصحاب الواجب ومدى 

املعّمقة ألصحاب  املقابالت  العديد من  وإجراء  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  املعايري  انسجامها مع 

الواجب واملؤسسات األهلية العاملة يف املجال، إضافة إىل مراجعة املسوحات واإلحصاءات املتوفرة.
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الفصل األول

التشريعات والسياسات املتعلقة بكبار السن
على الصعيد الدولي والوطني

املبحث األول

التشريعات والسياسات املتعلقة بكبار السن
على الصعيد الدولي5

نعرض يف هذا املبحث ملحورين أساسيني، يتعرض األول منها إىل اإلطار القانوين الدويل املتعلق 

بكبار السن، يف حني يتعرض الثاين إىل السياسات املتعلقة بكبار السن عىل الصعيد الدويل.

احملور األول: التشريعات املتعلقة بكبار السن على الصعيد الدولي

أقرت كافة االتفاقيات واإلعالنات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، مبدأ املساواة بني األفراد 

جميعاً ودومنا متييز عىل أساس الدين، أو الجنس، أو العرق، أو خالفه من األسباب.  ويالحظ عىل 

هذه الوثائق أنها مل تقدم إشارة رصيحة إىل التزام الدول األطراف فيها باملساواة وعدم التمييز 

بالحقوق  الخاص  الدويل  والعهد  اإلنسان،  العاملي لحقوق  اإلعالن  السن؛ حيث خال  أساس  عىل 

عىل  بناء  التمييز  حظر  عىل  النص رصاحة  من   ،1966 للعام  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 

السن، وتم االكتفاء بإيراد عدد من الحقوق التي تنطبق عىل كبار السن بطريقة ضمنية، كالحق 

يف الضامن االجتامعي، والحق يف مستوى معييش الئق، والحق فيام يأمن به الغوائل يف حاالت 

البطالة، أو املرض، أو العجز، أو الرتمل، أو الشيخوخة.

5  تم االعتامد يف عرض موجز عام تضمنه اإلطار القانوين الدويل بشأن كبار السن عىل الوثائق واالتفاقيات املنشورة عىل املوقع اإللكرتوين 

./http://hrlibrary.umn.edu/arabic :2018 للمكتبة العربية لحقوق اإلنسان التابعة لجامعة مينيسوتا يف شهر متوز

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/


الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم« 12

وحول ما إذا كان التمييز عىل أساس السن املحظور مبوجب العهد يشمل كبار السن، فقد 

الثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  بشأن  لسنة 1995   6 رقم  املتحدة  األمم  تعليق  أشار 

لكبار السن، إىل أنه ال العهد وال اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يشريان، برصاحة، إىل السن كأحد 

االعتبارات التي يحظر التمييز عىل أساسها.  وبدالً من النظر إىل هذا اإلغفال عىل أنه استبعاد 

مقصود، رمبا يكون أفضـل تفسري له هو أن مشكلة الشيخوخة الدميوغرافية، عندما اعتمد هذان 

تبقى غري  املسألة  أو ملحة كام هي اآلن.  ومع ذلك، فإن  )العهدان(، مل تكن واضحة  الصكان 
محسومة، إذ ميكن تفسري منع التمييز بسبب »أي وضع آخر« عىل أنه ينطبق عىل السن.6

كام الحظت اللجنة التي أعدت التعليق املذكور آنفاً، أنه ليس من املمكن، حتى اآلن، استنتاج 

أن التمييز عىل أساس السن محظور متاماً مبوجب العهد، ذلك أن مجموعة املسائل التي ميكن 

قبول التمييز بصددها محدودة جداً. وفضالً عن ذلك، ينبغي التشديد عىل أن عدم قبول التمييز 

ضد كبار السن مؤكٌد يف كثري من الوثائق الدولية املتعلقة بالسياسة العامة، ويف ترشيعات األغلبية 

الكبرية من الدول. ويف املجاالت القليلة التي ما زال يسمح بالتمييز فيها؛ مثلام هو الحال فيام 

يتعلق بسن التقاعد اإللزامية، أو بسن الحصول عىل التعليم العايل، هناك اتجاه واضح نحو إلغاء 

التعجيل بتنفيذ هذا  اللجنة أنه ينبغي للدول األطراف أن تسعى إىل  هذه الحواجز. ومن رأي 
االتجاه إىل أكرب حد ممكن.7

مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بكبار السن للعام 1991	 

اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف العام 1991 مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بكبار 
السن مبوجب القرار رقم 91/46. واشتملت هذه الوثيقة عىل خمسة مبادئ، نلخصها فيام ييل:8

إمكانية . 1 السن  لكبار  يتاح  أن  املبدأ رضورة  هذا  عليه  ينص  ما  االستقاللية: وخالصة  مبدأ 

الحصول عىل ما يكفي حاجتهم من الغذاء، واملاء، واملأوى، وامللبس، والرعاية الصحية.

مبدأ املشاركة: وينص هذا املبدأ عىل رضورة أن يتاح لكبار السن فرصة االندماج يف املجتمع، . 2

6  التعليق رقم 6 لسنة 1995 بشأن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لكبار السن، ص 3.

7  املرجع السابق، ص 4.

./https://www.ohchr.org :8  للمزيد انظر

https://www.ohchr.org/
https://www.ohchr.org/
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وأن يشاركوا بنشاط يف صياغة وتنفيذ السياسات التي تؤثر يف رفاههم، وأن يقدموا لألجيال 

الشابة تجربتهم.

مبدأ الرعاية: وينص هذا املبدأ عىل أن يستفيد كبار السن من رعاية وحامية األرسة واملجتمع . 3

املحيل، وفقاً للقيم الثقافية يف املجتمع، سواء عىل مستوى الرعاية الصحية، أو عىل مستوى 

الخدمات االجتامعية أو القانونية.

مبدأ تحقيق الذات: ويشري هذا املبدأ إىل رضورة متكني كبار السن من التامس فرص التنمية . 4

الكاملة إلمكانياتهم.

الكرامة . 5 ويشري هذا املبدأ إىل رضورة متكني كبار السن من العيش يف كنف  الكرامة:  مبدأ 

واألمن، ودون الخضوع ألي استغالل أو سوء معاملة جسدياً أو ذهنياً.

إعالن بشأن الشيخوخة للعام 1992	 

اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف العام 1992 مبوجب القرار رقم 5/47 إعالناً بشأن 

الشيخوخة.  وقد دعا هذا اإلعالن الدول إىل:

حث املجتمع الدويل عىل تشجيع تنفيذ خطة العمل الدولية للشيخوخة، ونرش مبادئ األمم . 1

املتحدة للعام 1991 )سالفة الذكر(، ودعم االسرتاتيجيات العملية لبلوغ األهداف العاملية يف 

مجال الشيخوخة لسنة 2001، ودعم الجهود املتواصلة لتوضيح خيارات السياسات العامة، 

عن طريق تحسني البيانات املتعلقة بفئة كبار السن، والبحث، والتدريب، والتعاون التقني 

بشأنهم، وتشجيع الصحافة ووسائط اإلعالم عىل أداء دور رئييس يف خلق الوعي بشيخوخة 

لتكيف  الالزمة  واملادية  البرشية  املوارد  وتوفري  اإلقليم،  داخل  التعاون  وتشجيع  السكان، 

البرشية مع بلوغهم سن النضج.

الحث عىل دعم املبادرات الوطنية املتعلقة بالشيخوخة يف سياق الثقافات والظروف الوطنية، . 2

بحيث تعترب السياسات والربامج املتعلقة بهذه الفئة جزءاً من االسرتاتيجية اإلمنائية العامة، 

السكان  الشأن، وأن يشارك  الحكومية يف هذا  الحكومية وغري  املنظامت  تتعاون كافة  وأن 

اجتامعية وثقافية  تطوير قدرات  السن عىل  كبار  املرحلة، وتشجيع  لهذه  اإلعداد  كافة يف 

وعاطفية.
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حث الدول عىل االحتفال يف العام 1999 باعتباره السنة الدولية لكبار السن.. 3

تعليــق اللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة رقــم 6 لســنة 1995 	 

بشــأن كبــار الســن

االقتصادية  بالحقوق  املعنية  اللجنة  وضعت  السن،  كبار  بفئة  الدويل  االهتامم  إطار  يف 

التي تضمنها العهد  التعليق رقم 6، الذي يفرس الحقوق  واالجتامعية والثقافية يف العام 1995 

الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، وانطباقها عىل فئة كبار السن، وذلك من أجل 

لفت انتباه الدول األعضاء يف العهد إىل حالة كبار السن.  كام وضعت اللجنة، يف العام 2007، 

مبادئ توجيهية لتسرتشد بها الدول األعضاء يف تعميق فهمها اللتزاماتها إزاء كبار السن يف تنفيذ 
أحكام العهد.9

وقد استعرض هذا التعليق البعد التاريخي والترشيعي والسياسايت لكبار السن، ووضع كبار 

العاملي  العالقة، وأشار إىل أنه مل يتم ذكرهم رصاحة يف اإلعالن  الدولية ذات  السن يف املواثيق 

أطلقت  التي  املختلفة  األسامء  التعليق  استعرض  كام  املذكور.  الدويل  والعهد  اإلنسان،  لحقوق 

عىل هذه الفئة، واعتامده مسمى »كبار السن«. وأشار إىل اختالف الحقوق التي قد تحظى بها 

هذه الفئة بحسب ظروف كل بلد، غري أن هذا التباين بني ظروف كل بلد، ينبغي أالَّ ينزل عن 

التمييز بني  العهد املذكور، والسيام الحق يف املساواة وعدم  التي أشار لها  الحد األدىن للحقوق 

الذكور واإلناث )املادة 3(، والحقوق املتعلقة بالعمل )املواد 6-8(، والضامن االجتامعي )املادة 9(، 

وحامية األرسة )املادة 10(، والحق يف مستوى معييش الئق )املادة 11(، والحق يف الصحة )املادة 

12(، والحق يف التعليم )املواد 15-13(.

اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية10	 

كتوصية  الدولية،  العمل  منظمة  عن  الصادرة  والتوصيات  االتفاقيات  من  العديد  أشارت 

سياسات العمل لسنة 1964، وعدد من الصكوك املتعلّقة بالضامن االجتامعي كاتفاقية وتوصية 

9  األمم املتحدة.  مبادئ توجيهية الستعراض خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة وتقييمها-نهج تشاريك منطلق من القاعدة، )نيويورك: 

.2007 املتحدة(،  األمم 

10  اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية املشار إليها عىل املوقع اإللكرتوين للمكتبة العربية لحقوق اإلنسان لجامعة مينيسوتا:
/http://hrlibrary.umn.edu/arabic

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/
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إعانات العجز والشيخوخة والوراثة لسنة 1967، إىل رضورة أن تراعى، يف تنظيم القضايا العاملية 

العمل  ظروف  حيث  من  سواء  السن؛  كبار  العامل  بفئة  املتعلقة  األحكام  وسياساتياً،  ترشيعياً 

والتشغيل، أو من حيث املعونات التي ميكن أن تُدفع للعامل من كبار السن؛ سواء بعد 30 سنة، 

أو 20 سنة، أو حتى 15 سنة، وفقاً لرشوط تحددها القوانني الوطنية لكل دولة، وتشرتط دفع 

العامل عدداً معيناً من االشرتاكات للحصول عىل معونات شيخوخة دورية.

وتعترب توصية املنظمة رقم 162 لسنة 1980 الخاصة بكبار السن، األوسع أحكاماً يف مجال 

العمل، وظروف ورشوط العمل الخاصة بهذه الفئة.  فقد نظمت هذه التوصية عمل كبار السن، 

واقرتحت السبل الكفيلة بتوفري ظروف عمل أفضل لهم. ومن ذلك: تخفيض عدد ساعات العمل 

السن،  أو  الخدمة  مدة  لطول  وفقاً  السنوية  اإلجازات  وزيادة  السن،  لكبار  واألسبوعية  اليومية 

ومتكني املسنني من تنظيم ساعات عملهم، وتسهيل تعيني كبار السن يف وظائف تؤدَّى يف النهار، 

وتخفيض عدد ساعات عملهم يف النوبات الليلية.

احملور الثاني: السياسات املتعلقة بكبار السن على املستوى الدولي 

بسبب ازدياد عدد كبار السن يف املجتمعات املختلفة، وبسبب ضعف االهتامم الدويل بحقوق 

هذه الفئة يف الصكوك الدولية بشكل رصيح واضح، سعى املجتمع الدويل إىل منح اهتامم أعىل 

بهذه الفئة من فئات املجتمع من خالل كثري من الجهود السياساتية، ومن أهمها:

أوالً. خطــة عمــل فيينــا الدوليــة بشــأن الشــيخوخة )خطــة جمعيــة الشــيخوخة األوىل( للعــام 
11 1982

وضعت خطة العمل الدولية األوىل للشيخوخة املعتمدة يف املؤمتر العاملي األول يف فيينا العام 

1982 توصيات باتّخاذ إجراءات بشأن كبار السن يف تسعة مجاالت، وهي: الصحة، التغذية، حامية 

العمل،  الدخل،  تأمني  االجتامعي،  الرفاه  األرسة،  املعيشية،  والبيئة  اإلسكان  املسنني،  املستهلكني 

التعليم. واتضح أن املجاالت التالية هي أكرث املجاالت صعوبة من حيث املعالجة، وهي: اإلسكان، 

والبيئة املعيشية؛ وتأمني الدخل والعاملة، وحامية املستهلكني كبار السن.

11  الحديث عن الجمعية العاملية األوىل 1982، والثانية 2002، منقول عن الصفحة اإللكرتونية الرئيسية لهيئة األمم املتحدة املتعلقة بالشيخوخة 

واملسامة »األمم املتحدة والشيخوخة«: http://www.un.org/arabic/esa/ageing/2ndageing.html بتاريخ 2018/9/25.

http://www.un.org/arabic/esa/ageing/2ndageing.html
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ــة(  ــة الشــيخوخة الثاني ــة بشــأن الشــيخوخة )خطــة جمعي ــد الدولي ــاً. خطــة عمــل مدري ثاني

ــام 2002 للع

أشارت هذه الخطة إىل أن العامل يتقدم يف السن، وأن الخمسني سنة القادمة، سوف يزداد فيها 

عدد كبار السن إىل نحو أربعة أضعاف، وسيزدادون من نحو 600 مليون نسمة إىل ملياري نسمة 

تقريباً. وبحلول العام 2050، سيكون هناك واحد من كبار السن بني كل خمسة أشخاص، وبحلول 

العام 2150، من املتوقع أن يبلغ ثلث سكان العامل ستني سنة من العمر أو أكرث«.

وتعد شيخوخة سكان العامل مدعاة للقلق لدى كل فرد، ولدى جميع األجيال يف بلدان شتى، 

تستوي يف ذلك البلدان النامية والبلدان املتقدمة. وهذا التحول يف تركيبة السكان ستنجم عنه 

نتائج عميقة لكل جانب من جوانب الحياة؛ سواء بالنسبة لألفراد أو املجتمعات. وسوف تواجه 

التنمية  التحديات من حيث املوارد؛ إذ سوف يتعني عليها أن تتعامل مع  النامية أشق  البلدان 

ومع شيخوخة السكان يف وقت واحد. ولكن عندما تطول حياة السكان، وإذا ما أصبحوا يف صحة 

أفضل، وعاشوا حياة أكرث نشاطاً، فمن شأن السكان املتحولني إىل الشيخوخة أن يتيحوا بذلك فرصاً 

ينبغي اإلفادة منها.

ومن أجل مواجهة التحديات املرتبطة بهذا التحول الدميوغرايف الهائل، قررت الجمعية العامة 

لألمم املتحدة عقد الجمعية العاملية الثانية للشيخوخة يف الفرتة من 8 إىل 12 نيسان/أبريل 2002 

يف مدريد، إسبانيا.  وقد وضعت هذه الجمعية خطة عمل متعلقة بالشيخوخة تبنت عدداً من 
التوصيات، وصنفتها يف إطار ثالث أولويات عىل النحو التايل:12

األولوية األوىل: كبار السن والتنمية، وقد ركزت هذه األولوية عىل قضية مشاركة كبار السن 

والهجرة،  الريفية  التنمية  وموضوع  السن،  لكبار  العمل  بقضايا  واالهتامم  املجتمع،  النشطة يف 

مع  التضامن  وقضية  السن،  لكبار  والتدريب  والتعليم  املعرفة  إىل  الوصول  وتهيئة  والتحضري 

األجيال، ومساندة املجتمع ألفراده كافة، والقضاء عىل الفقر، وتأمني الدخل والحامية االجتامعية/ 

الضامن االجتامعي، والوقاية والفقر.

األولوية الثانية: توفري الخدمات الصحية والرفاه يف سن الشيخوخة، من خالل تعزيز الصحة 

 ،197/9.CONF/A 12  األمم املتحدة.  »تقرير الجمعية العاملية الثانية املعنية بالشيخوخة«-مدريد 8-12 نيسان 2002، بقرار األمم املتحدة رقم

واملنشور عىل املوقع اإللكرتوين: https://social.un.org/ageing-working-group/documents/mipaa-ar.pdf بتاريخ 8/15/ 2018.

https://social.un.org/ageing-working-group/documents/mipaa-ar.pdf
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والرفاه وطول الحياة، وتوفري خدمات الرعاية الصحية للجميع، وعىل قدم املساواة، وموضوع كبار 

تقديم  الصحيني عىل  واملختصني  الرعاية  وتدريب مقدمي  املناعة/اإليدز،  نقص  السن، وفريوس 

الرعاية الصحية لكبار السن، واحتياجات كبار السن يف مجال الصحة العقلية واإلعاقة.

إجراء معالجات  السن، من خالل  لكبار  بيئة متكينية وداعمة  تهيئة  الثالثة: كفالة  األولوية 

مختلفة يف قضايا السكن والبيئة املعيشية لكبار السن، وقضايا الرعاية، ودعم مقدمي الرعاية، 

وقضايا اإلهامل وسوء املعاملة والعنف، والقضايا املتعلقة بالصور النمطية املتعلقة بكبار السن.

ثالثــاً. االســراتيجية وخطــة العمــل العامليتــان بشــأن الشــيخوخة والصحــة 2016 - 2020 - عــامل 
يتســنى فيــه لــكل فــرد أن يحيــا حيــاة طويلــة ويتمتــع بالصحــة13

انطالقاً من كافة الخطط واالسرتاتيجيات الدولية املختلفة املتعلقة بكبار السن، والسيام خطة 

مدريد للعام 2002 املتعلقة بالشيخوخة، وخطة التنمية الدولية 2030، وضعت منظمة الصحة 

العاملية اسرتاتيجية وخطة عمل بشأن صحة الشيخوخة، ومام جاء يف هذه الخطة فيام يتعلق 

بصحة املسنني:

العمل عىل . 1 إىل  املنظامت  الحكومية وغريها من  الدولية والحكومية وغري  املنظامت  دعوة 

املساعدة واإلسهام يف تنفيذ االسرتاتيجية وخطة العمل املتعلقة بالصحة، والسيام:

تحسني ودعم عافية املسنني والقامئني عىل رعايتهم، من خالل التوفري الكايف للخدمات أ. 

املساعدة.

مساندة البحوث واالبتكار وجمع البيانات عام ميكن القيام به لرعاية صحة املسنني.ب. 

مساندة تبادل املعارف والخربات املبتكرة بشأن صحة املسنني.ج. 

العمل بنشاط يف مجال الدعوة إىل الصحة يف مرحلة الشيخوخة طيلة العمر.د. 

حث الدول األعضاء عىل تنفيذ التدابري املقرتحة االسرتاتيجية واملتعلقة بالشيخوخة والصحة . 2

مبنهج متعدد القطاعات، وإرساء مركز اتصال ومجال عمل، وتعميق الوعي باالستقالل الذايت.

عن . 3 عاملي  حالة  تقرير  وإعداد  األعضاء،  للدول  الدعم  تقديم  العام  مديرها  من  الطلب 

http:// :13  جمعية الصحة العاملية التاسعة والستون، البند 463 من جدول األعامل ج.ص.ع 396، 28 أيار 2016، منشور عىل املوقع اإللكرتوين

www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/ar/ بتاريخ 2018/10/11.

http://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/ar/
http://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/ar/
http://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/ar/
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الصحة يف مرحلة الشيخوخة املتقدمة إىل جمعية الصحة العاملية الثالثة والسبعني، والعمل 

مع الرشكاء اآلخرين عىل إعداد حملة عاملية ملكافحة التمييز ضد املسنني، ودعم البحوث 

واالبتكار من أجل رعاية الصحة يف مرحلة الشيخوخة.

رابعاً. خطة العمل العربية للمسنني حتى العام 2012

وضعت خطة العمل العربية للمسنني حتى العام 2012 يف االجتامع التحضريي العريب للجنة 

العاملية  االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا للتحضري ملؤمتر األمم املتحدة للمسنني يف الجمعية 
الثانية للشيخوخة يف شهر شباط 14.2002

وقد أشارت الخطة إىل التباين يف أوضاع كبار السن، واإلمكانات املتاحة لهم، نتيجة للتباين 

الدول  بني  والفنية  املالية  املوارد  نتيجة الختالف  أو  واالجتامعي،  االقتصادي  التطور  يف مستوى 

أنها تركز عىل املقومات الجوهرية واملشرتكة لقضايا املسنني يف املنطقة، آخذة يف  العربية. غري 

االعتبار الحاالت الخاصة التي تستلزم خصوصيتها إبرازها. وقد تضمنت الخطة مراجعة شاملة ملا 

نفذ بشأن كبار السن من خطة الشيخوخة للعام 1982، والخطة العربية للعام 1993.

ويف الوقت الذي تشري فيه الخطة إىل الخصوصية العربية يف هذا املوضوع، فإنها تشري إىل 

أهمية االلتزام بخطة مدريد الدولية للشيخوخة، الصادرة يف جمعية الشيخوخة الثانية يف العام 

2002، والسيام من خالل طرح إجراءات:

اجتامعية لدعم وتأكيد دور األرسة يف رعاية املسنني.. 1

اقتصادية تركز عىل مكافحة التقصري يف أوساط املسنني.. 2

ترشيعية تحتوي عىل تحديث نظم الحامية والضامن االجتامعي.. 3

بيئية لتهيئة بيئة مالمئة وخالية من العوائق.. 4

صحية ونفسية تقوم عىل التوعية والتغذية والوقاية والعالج.. 5

سياسية، تعالج ما تعانيه الدول العربية من استمرار سياسات االحتالل اإلرسائييل يف فلسطني . 6

وهضبة الجوالن.

./https://www.unescwa.org :14  املوقع اإللكرتوين لهيئة اإلسكوا-األمم املتحدة

https://www.unescwa.org/
https://www.unescwa.org/
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ِة الُحقوِق َوِمْطَرقِة اإِلْهَمال ّن َبيَن ِمظلَّ ِكَباُر السِّ

وتشري الخطة إىل التحديات التالية:

متابعة وتنفيذ خطط العمل الدولية للشيخوخة العام 1982، وخطة العمل اإلقليمية 1993، . 1

واملبارشة يف تنفيذ خطة العمل العربية حتى العام 2012، وخطة العمل الدولية للعام 2002، 

وتوفري املواد الالزمة لذلك.

مراجعة واستحداث الترشيعات والسياسات الخاصة باملسنني.. 2

إثارة الوعي بقضية الشيخوخة.. 3

الرتكيز عىل دور األرسة يف مساعدة املسنني ورعايتهم.. 4

التنسيق بني مختلف الجهات الوطنية ملعالجة شؤون املسنني.. 5

تشجيع كبار السن عىل مواصلة العطاء واإلنتاج.. 6

مراجعة نظم الضامن االجتامعي والحامية.. 7

توفري مزيد من الدعم الحكومي.. 8

وضع وتطوير املؤرشات الدميوغرافية والعلمية املتعلقة باملسنني، ومتابعة مدى تنفيذ خطط . 9

العمل العربية.

متكني املسنات وال سيام الفقريات منهن، ووضع برامج للتمكني االقتصادي واالجتامعي.. 10

 دعم برامج عمل مؤسسات املجتمع املدين، مبا فيها املنظامت غري الحكومية، بصفتها رشيكاً 11. 

أساسياً يف عملية التنمية، وتنفيذ السياسات الرامية إىل تحسني أوضاع املسنني، وتوفري الرعاية 

االجتامعية لهم داخل األرسة.

املسنني . 12 واقع  معرفة  من  التي متكن  والتشخيصية  االستكشافية  والدراسات  البحوث  إجراء 

واحتياجاتهم.

وقد حرصت الخطة توجهاتها ذات األولوية والقضايا األكرث أهمية يف التايل:

األولوية األوىل: التنمية يف عامل آخذ يف الشيخوخة:
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قضية املشاركة النشطة يف املجتمع والتنمية.. 1

مشاركة املسنني يف قوى العمل.. 2

ضامن الدخل والعيش الكريم للمسنني واملسنات.. 3

مكافحة فقر املسنني.. 4

التنمية الريفية والهجرة والتحول الحرضي.. 5

الوصول إىل املعرفة والحصول عليها وعىل التدريب.. 6

التضامن بني األجيال.. 7

األولوية الثانية: توفري الصحة والرفاه يف سن الشيخوخة:

الصحة والرفاه مدى الحياة.. 1

تأمني الرعاية الصحية للجميع، وعىل قدم املساواة.. 2

تدريب القامئني عىل الرعاية الصحية.. 3

املسنون واإلعاقة.. 4

األولوية الثالثة: تهيئة بيئة متكينية وداعمة لجميع األعامر:

البيئة السكانية واملعيشة.. 1

الرعاية االجتامعية.. 2

سوء املعاملة.. 3

التطورات املتعلقة بالشيخوخة.. 4

دعم رعاية األرسة.. 5

دور املنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين األخرى.. 6

دمج قضايا املرأة املسنة يف صلب سياسات التنمية االجتامعية وبرامجها.. 7

النزاعات املسلحة والحروب واالحتالل والحصار.. 8
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املبحث الثاني

اإلطار القانوني والسياساتي الوطني لكبار السن

نعرض يف هذا املبحث ملحورين أساسيني، يتعرض أولهام إىل اإلطار القانوين الوطني املتعلق 

بكبار السن، يف حني يتعرض ثانيهام إىل السياسات الوطنية بشأن كبار السن.

احملور األول: التشريعات الوطنية:15

القانون األسايس للعام 2002 وتعديالته: نصت املادة 22 من القانون األسايس للعام 2002  •

العجز  والصحي ومعاشات  االجتامعي  التأمني  القانون خدمات  »ينظم  أن  وتعديالته، عىل 

والشيخوخة«.

قانون التقاعد العام لسنة 2005 وتعديالته: يف العام 2005، وضعت دولة فلسطني قانوناً  •

جديداً ينظم األحكام املتعلقة مبعاشات الشيخوخة لفئة كبار السن من املوظفني املدنيني يف 

القطاع الحكومي، إنفاذاً ملا نص عليه القانون األسايس، واستكامالً وتعديالً ملنظومة األحكام 

إىل  إضافة  هذا  القانون.  هذا  قبل  بالفعل  سارية  كانت  التي  بالتقاعد  املتعلقة  القانونية 

قانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم 16 لسنة 2004، الذي ينظم التقاعد 

للموظفني األمنيني يف الخدمة العسكرية.

الرسميني  املوظفني  بتقاعد  املتعلقة  القانونية  األحكام  العام،  التقاعد  قانون  نظم  وقد 

املدنيني يف وزارات الدولة ودوائرها املختلفة، وفقاً للمعايري والرشوط التي يفرضها، ورشوط 

وآليات دفع الراتب التقاعدي.  فقد نظمت املواد )27-36( من هذا القانون أهلية االنتفاع 

االنتفاع  عاماً  الستني  عىل  أعامرهم  تزيد  ممن  السن  كبار  املوظفني  ومنحت  بأحكامه، 

الراتب  عىل  الحصول  يف  املسن  املتقاعد  املوظف  ورثة  القانون  هذا  منح  كام  بأحكامه.  

التقاعدي ملورثهم.

يف حني، نظم قانون التأمينات واملعاشات املذكور التقاعد والحصول عىل راتب تقاعدي لقوى 

15  تم االستناد يف تحديد اإلطار القانوين عىل موقع املقتفي اإللكرتوين-جامعة بريزيت الذي يحوي كافة الترشيعات النافذة أو التي كانت 

./http://muqtafi.birzeit.edu آنذاك:  يسود  كان  الذي  للحكم  الرسمية  الجريدة  عن  واملنقولة  العثامنية،  الحقبة  منذ  فلسطني  يف  نافذة 
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األمن الفلسطيني.

عىل  • القانون  هذا  من   )3( املادة  نصت   :1956 لسنة   14 رقم  االجتامعية  الشؤون  قانون 

الخدمات  وتنسيق  اإلنتاجية،  والكفاية  الشامل،  االجتامعي  الضامن  »توفري  هي  غايته  أن 

أمر توضيح  املادة )4( منه  العمر«. وتركت  املواطنني يف جميع مراحل  االجتامعية لجميع 

مقاصد املادة )3( املذكورة، وتحديد املهامت املنوطة بالوزارة إىل مجلس الوزراء من خالل 

وضع األنظمة التنفيذية يف املوضوعات املختلفة، التي منها:

اإلرشاف عىل كافة املؤسسات التي تقدم مساعدات معنوية أو مادية، وتشتغل يف الرعاية  •

االجتامعية.

رعاية شؤون األرسة. •

إنشاء ومتويل وإدارة أي مؤسسة تحقق أي هدف من أهداف وزارة الشؤون االجتامعية مثل  •

دور العجزة.

القيام بالبحوث االجتامعية وجمع اإلحصاءات االجتامعية وتنسيقها ونرشها. •

وقد تم بالفعل وضع عدد من األنظمة املتعلقة بكبار السن لهذا القانون، كمثل نظام تعليم 

التخطيط  سلطة  وخّولها  العليا،  اللجنة  الذي شكل   ،1965 لسنة   120 رقم  األمية  ومحو  الكبار 

لربنامج كبار السن ومحو األمية، وكانت وزارة الرتبية والتعليم من بني أعضاء هذه اللجنة. وكذلك 

نظام املساعدات االجتامعية رقم 14 لسنة 1959، الذي وضع بعض الرشوط بشأن املساعدات 

املقدمة من الوزارة التي يشملها مؤسسات كبار السن.

قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004: نص هذا القانون عىل واجب وزارة الصحة يف  •

إعامل الحق يف الصحة لفئات املجتمع كافة. وكان من املفرتض أن يتم وضع األنظمة واللوائح 

املفرسة لكيفية تطبيق هذا الحق، مبا فيها وضع أحكام خاصة بكبار السن. غري أنه مل يتم 

السكان عىل وجه  الفئة من  بهذه  املتعلقة  الصحة  املنظمة لوضع  التنفيذية  اللوائح  وضع 

التحديد، وإمنا يخضعون لألحكام العامة يف القانون، التي توفر الحق يف الصحة للمواطنني 

كافة، دون أن تخصص لهم أحكاماً صحية خاصة، باعتبار أن رعاية اإلنسان يف سن الطفولة، 

إضافة إىل الرعاية الالحقة لسن الطفولة تؤثر، بالنتيجة، عىل صحة املسنني.  وقد نتج عن 
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ِة الُحقوِق َوِمْطَرقِة اإِلْهَمال ّن َبيَن ِمظلَّ ِكَباُر السِّ

ذلك ارتفاع يف معدالت البقاء عىل قيد الحياة، ووصل إىل 73.8 سنة يف العام 2017، بعد أن 

كان سن البقاء عىل قيد الحياة يف العام 1992 ال يتجاوز 67 سنة؛ أي بزيادة تجاوزت الـ 6 
أعوام خالل 25 سنة.16

الهيئة صدور تعليامت عن وزارة الصحة، غري منشورة، تحرم  لكن من جانب آخر، رصدت 

كبار السن من االستفادة من تغطية الوزارة للتحويالت الطبية لغايات زراعة الكبد، عندما يتجاوز 
عمر املصاب الستني سنة.17

القرار بقانون رقم )19( لسنة 2016 بشأن الضامن االجتامعي: هدف هذا القانون إىل توفري  •

تأمينات للعاملني غري الخاضعني للتقاعد العام، والخاضعني ألحكام قانون العمل، ومن هذه 

املنافع تأمني الشيخوخة.

راتب  وتوفري  أعاله،  املذكورة  الفئة  بني  السن من  كبار  بفئة  القانون  اهتامم هذا  إطار  ويف 

تقاعدي لهم عندما يبلغون سن 60 سنة، أضاف هذا القانون آليتني أخريني لحصول املسن عىل 

راتب تقاعدي، إضافة إىل بلوغه سن الستني مستوفياً الرشوط القانونية، وهام منح راتب تقاعدي 

يف الحالتني التاليتني:

حالة املسن الذي مل تكتمل رشوط حصوله عىل راتب تقاعدي لدى بلوغه سن الستني سنة،  •

حيث يتم متديد سن التقاعد له إىل الخامسة والستني، حتى يتمكن من إكامل بقية األقساط 

الكافية عىل حصوله عىل راتب تقاعدي )180 قسط شهرياً(.

السابق،  • البند  تقاعدي بحسب  راتب  الحصول عىل  يتمكنوا من  الذين مل  السن  كبار  منح 

ويحتاجون إىل سنوات إضافية أخرى، ما يسمى مبنحة العمر ملدة 5 سنوات بحد أقىص.

احملور الثاني: السياسات الوطنية
بيان الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ملناسبة اليوم العاملي للمسنني واملنشور عىل املوقع اإللكرتوين للجهاز بتاريخ 2018/9/30:   16

./http://www.pcbs.gov.ps

17  شاركت الهيئة يف الحلقة اإلذاعية التي نظمتها إذاعة أف. أم من مدينة رام الله بتاريخ 2018/8/8 ملناقشة تعليامت وزارة الصحة غري 

الكبد. لزراعة  طبية  تحويلة  عىل  الحصول  من  سنة،   60 أعامرهم  تتجاوز  الذين  السن،  كبار  تحرم  التي  املنشورة 

http://www.pcbs.gov.ps/
http://www.pcbs.gov.ps/
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-2016 لألعوام  السن  لكبار  االسرتاتيجية  الخطة  أساسيتني هام  مسألتني  املحور  هذا  يعالج 

2020، وإحدى صور التطبيق النظري لهذه السياسة املتمثلة يف مسودة مرشوع قانون املسنني 

للعام 2012.

الخطة االسراتيجية الوطنية لكبار السن 2020-2016. •

بعد انتهاء الخطة االسرتاتيجية لكبار السن 2010-2015، التي احتوت عىل الرؤية واألهداف 

االسرتاتيجية، تم وضع تقرير تحلييل ملا أُنجز من هذه الخطة، بانتظار أن يساعد يف بناء الخطة 
االسرتاتيجية التالية )2020-2016(.18

وقد أشار هذا التحليل األويل الذي أعدته وزارة التنمية االجتامعية إىل أن إنجازات الخطة 

السابقة )2010-2015( كانت متواضعة جداً، وتنحرص يف: 1( تشكيل اللجنة الوطنية لكبار السن، 

التي تكاد تكون مشلولة يف نشاطاتها.  2( إعداد مسودة قانون كبار السن يف فلسطني دون أن 

يصار إىل إقراره بعد.  3( بناء وتشغيل مركز بيت األجداد لرعاية كبار السن يف أريحا.  4( االحتفال 

بيوم املسن العاملي.  كام أشار التحليل إىل »أن أبرز تحديات هذه الخطة متثلت يف ضعف اإلرادة 

السياسية لدى صناع القرار يف وضع هذا املوضوع عىل أجندات أعاملهم، وعدم توفر املوارد املالية 
والبرشية للقيام بالتنفيذ الفعيل لألنشطة املقرتحة، إضافة إىل ضعف اهتامم املمولني«.19

التي   ،2020-2016 لألعوام  االسرتاتيجية  الخطة  منطلقات  بناء  يف  التحليل  هذا  ساعد  وقد 
انطلقت من القيم التالية:20

أن تلقي كبار السن للخدمة حق لهم، وليس فضالً أو إحساناً من أيٍّ كان.. 1

الحفاظ عىل كرامة املسن وتقديره واحرتامه وحقه يف تقرير مصريه.. 2

األرسة هي البيئة الطبيعية واألفضل لكبار السن.. 3

الشفافية والعدل واملساواة يف تقديم الخدمة.. 4

كرب السن مرحلة من العمر، وليست حالة مرضية.. 5

18  وزارة التنمية االجتامعية.  الخطة االسراتيجية لقطاع كبار السن يف فلسطني 2016-2020، غري منشورة. وقد زودت بها الهيئة بناء عىل 

.2018/6/27 بتاريخ  ت.س/2018/39  رقم  للوزارة  املوجهة  رسالتها 

19  املرجع السابق، ص 1.

20  املرجع السابق، ص 12-11.
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تقديم الخدمة بروح إيجابية وتعاون وشعور باملسؤولية ومبهنية عالية.. 6

تبني نهج التطوير املستمر للخدمات.. 7

اإلميان برضورة مشاركة كبار السن يف نواحي الحياة كافة.. 8

ووضعت األهداف االسرتاتيجية التالية:

خلق بيئة قانونية وترشيعية تضمن توفري وتلبية حقوق كبار السن، وبخاصة االستقاللية، . 1

واملشاركة، والعيش الكريم.

املساهمة يف بناء مجتمع يسخر طاقاته وإمكانياته كافة يف خدمة قضايا كبار السن.. 2

تقديم الخدمة النوعية الشاملة واملتكاملة لكبار السن.. 3

بناء تحالفات عىل الصعيدين الدويل والعريب بشأن قضايا كبار السن يف فلسطني.. 4

مرشوع قانون »حقوق املسنني« لسنة 2012 •

وضعت وزارة التنمية االجتامعية يف العام 2012 مسودة ملرشوع قانون »حقوق املسنني«.21  

الرعاية  تحقيق  التي ستعمل عىل  األحكام  كثري من  النص عىل  املسودة عىل  وقد عملت هذه 

الشاملة لكبار السن، ومنها:

رضورة توفري حقوق متساوية لكبار السن، ودون متييز، تأكيداً عىل ما سبق أن نص عليه . 1

القانون األسايس الفلسطيني.

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بكبار السن.. 2

إنشاء لجنة وطنية عليا لكبار السن، ودائرة مختصة بهم يف وزارة التنمية االجتامعية، . 3

القضايا  يف  وبخاصة  القضائية،  الضبطية  صفة  ومنحه  املسنني،  بحامية  خاص  ومرشد 

املتعلقة بكبار السن التي ينص عليها القانون.

الصحية، . 4 ورعايتهم  وإيوائهم،  املختلفة،  السن  كبار  بحقوق  املتعلقة  اإلجراءات  إنفاذ 

21  ملزيد من التفصيل، راجع مسودة مرشوع القانون، مرفق رقم )1(.
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وتنقلهم، وتهيئة املباين لحاجتهم.

النص عىل العقوبات املفروضة عىل من يخالف أحكام هذا القانون.. 5

النص عىل أن يكون األول من ترشين األول من كل عام يوماً وطنياً للمسنني.. 6
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الفصل الثاني

اإلجراءات التنفيذية إلعمال حقوق كبار السن

على املستوى الوطني ومؤشرات ذلك

يظهر الفصل األول من هذا التقرير الجانب الحقوقي والقانوين املتعلق بكبار السن، يف حني 

يكشف هذا الفصل عن اإلجراءات التنفيذية التي نفذتها الجهات الرسمية إلعامل هذه الحقوق، 

وكذلك عدد من املؤرشات التي متكّنا من بلورتها، دون أن نتمكن من وضع القيم الالزمة لعدد 

منها.
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املبحث األول

اإلجراءات التنفيذية إلعمال حقوق كبار السن

جوانب  أربعة  يف  والسيام  نفذت،  التي  التنفيذية  اإلجراءات  عن  املبحث  هذا  يف  نتحدث 

التي أُنشئت واملتعلقة بكبار السن، واإلجراءات  الرسمية  الرسمية وغري  تحديداً، وهي األجسام 

التنفيذية الصحية، واإلجراءات املالية يف هذا الشأن )التقاعد والضامن االجتامعي(، والخدمات 

االجتامعية املقدمة لفئة كبار السن.

ــة  ــمية املتعلق ــري الرس ــمية وغ ــام الرس ــاء األجس ــتوى إنش ــىل مس ــة ع ــراءات التنفيذي 1.  اإلج

ــار الســن بكب

يف إطار االهتامم برعاية فئة كبار السن عىل املستويني الرسمي واألهيل، وإضافة إىل الجهود 

التي تقوم بها عدد من الوزارات واملؤسسات لهذه الفئة،22 فقد تم إنشاء عدد من األجسام التي 

العائلية  بالرعاية  املجتمع، والسيام من مل يحظوا منهم  السن يف  بكبار  الرعاية واالهتامم  تقدم 

الكافية:

املسنني يف أ(  دائرة  تعترب  املسنني:  العامة لألرسة-دائرة  االجتامعية-اإلدارة  التنمية  وزارة 

وفقاً  األرسة  لشؤون  العامة  لإلدارة  التابعة  الدوائر  إحدى  االجتامعية  الشؤون  وزارة 

بوضع  املعنية  الرسمية  الجهة  وهي   ،2008 العام  املقر  واإلداري  التنظيمي  للهيكل 

السياسات والخطط وتنسيق النشاطات التي تتعلق بكبار السن عىل املستوى الوطني. 

وقد تم تأسيس هذه الدائرة يف العام 1994، لكن ال يوجد يف هذه الدائرة سوى موظف 

واحد )هو مدير الدائرة(. تتكون الدائرة من ثالثة أقسام – جميعها شاغرة حالياً، هي: 

قسم الرعاية الخارجية، قسم مراكز الرعاية الداخلية، قسم األنشطة والربامج.  توجد يف 

الدائرة وظيفة رئيس شعبة املسنني )مرشد حامية املسنني( يف كل واحدة من املديريات 

22  للمزيد حول املهامت التي تقوم بها الوزارات واملؤسسات املذكورة، انظر: مرفق رقم )2(.
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أنها كانت وظائف مشغولة ومفعلة  للوزارة، ولكنها جميعاً شاغرة أيضاً، علام  التابعة 

سابقاً، ولكن كان املرشد يعمل عىل أكرث من وظيفة يف املديرية نفسها.

لألهداف  وفقاً  املسنني،  لفئة  الخدمات  تقديم  عىل  الرشكاء،23  مع  بالتعاون  الدائرة،  تعمل 

املرسومة لها، واملتمثلة فيام ييل:

توفري الحامية والرعاية والتأهيل للمسنني الفقراء واملرىض وفاقدي الرعاية. •

تنمية قدرات الطاقم العامل مع املسنني يف املديريات واملؤسسات. •

اإلرشاف واملتابعة عىل املؤسسات العاملة يف مجال رعاية كبار السن من القطاعني األهيل  •

والخاص.

ضامن حقوق املسنني يف الحياة الكرمية. •

ومع ذلك، فإن وزارة الشؤون االجتامعية تعمل عىل توفري الحامية والرعاية والتأهيل لكبار 

السن من خالل:

تخصيص مرشد غري متفرغ يف كل مديرية للعمل مع كبار السن. •

يقدم  • الذي  االجتامعية،  للحامية  الوطني  الربنامج  ضمن  السن  لكبار  خدماتها  تقدم 

الرعائية  والخدمات  الصحي،  والتأمني  والطارئة،  الدورية  النقدية  املساعدات  خدمات 

والتأهيلية واإليوائية.  وال يوجد برنامج رعاية شاملة خاص باملسنني.

تقديم الدعم للمؤسسات العاملة مع فئة كبار السن واإلرشاف عىل نشاطاتها. •

تفعيل الرشاكة مع املؤسسات العاملة يف مجال رعاية كبار السن. •

رشاء الخدمة من املؤسسات العاملة يف مجال رعاية كبار السن. •

اللجنة الوطنية العليا لرعاية كبار السن: تم تأسيس اللجنة الوطنية العليا لرعاية كبار ب( 

العام 2011، وعدد أعضائها 19 عضواً. وترتأس وزارة  النظري، يف  السن، عىل املستوى 

اللجنة. وتضم يف عضويتها جهات حكومية وأهلية والقطاع  الشؤون االجتامعية هذه 

23  يتألف الرشكاء من كافة الجهات الرسمية الفلسطينية املشار إليها يف املرفق رقم )2( من هذا التقرير، واملؤسسات األهلية والخاصة املعنية 

بكبار السن، إىل جانب الجهات املمولة للربامج الفلسطينية املقدمة من هذه الجهات.
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وزارة  العمل،  وزارة  العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة  الصحة،  )وزارة  واملتقاعدين  الخاص 

املالية، وزارة اإلعالم واالتصاالت، املنظامت األهلية، وكالة الغوث الدولية(. لكن ال تضم 

هذه اللجنة ممثلني عن سلطة البيئة، ووزارة النقل واملواصالت، ووزارة الحكم املحيل، 

واملؤسسات التعليمية والبحثية، واملنظامت الدولية.

لرعاية ج(  األجداد  بيت  مركز  تأسس  أعيد  املسنني-أريحا:24  لرعاية  األجداد  بيت  مركز 

عاماً  أعامرهم عىل 60  تزيد  الذين  املسنني  برعاية  فقط  كبيت مختص  املسنني-أريحا 

يف العام 2010.  وكان املركز تأسس العام 1955، وكان يحوي فئات اجتامعية مختلفة 

تحتاج للرعاية والحامية، كاملعاقني، واملرىض النفسيني، والعجزة واملتسولني، وكافة الفئات 

االجتامعية التي بحاجة إىل حامية.

يتبع املركز دائرة املسنني يف وزارة التنمية االجتامعية، وتبلغ الطاقة االستيعابية له )60( مسناً 

كافة، وفقاً لرشوط ومعايري  الغربية  الضفة  الفئة من محافظات  املركز هذه  ومسنة. ويستقبل 

متطلبات الدخول للمركز واالستفادة من خدماته. ويهدف املركز إىل:

تأمني االستقرار االجتامعي والنفيس للمسن من خالل برامج الرعاية املختلفة.. 1

توفري إقامة الئقة للمسنني وعناية يومية تتناسب مع حالتهم الصحية والنفسية.. 2

إرشاك املسنني يف تخطيط وتنفيذ برامج اجتامعية ثقافية مهنية ترفيهية إلبقاء املسن . 3

فاعالً يف حياته.

ربط املسن مع بيئته التي جاء منها، وتنظيم الزيارات املتبادلة بينه وبني أقاربه.. 4

والرعاية  واملرشب  واملأكل  اإلقامة  تشمل  التي  املجانية  اإليوائية  الخدمات  املركز  ويقدم 

الداخلية  األنشطة  كافة  يف  كاملشاركة  املتنوعة  الحيوية  النفسية  والخدمات  والرتفيه،  الصحية 

من  املسنني  استقبال  تشمل  التي  النهارية،  والخدمات  الحرفية،  باألعامل  والقيام  والخارجية، 

مختلف املحافظات لقضاء وقت الفراغ.

24  مقابلة الهيئة لألستاذ محمد بشارات-مدير بيت األجداد لرعاية املسنني بتاريخ 2018/8/2.  وكذلك: وزارة التنمية االجتامعية.  املطوية 

املتعلقة ببيت األجداد لرعاية كبار السن، )فلسطني: وزارة التنمية االجتامعية(.  ووزارة التنمية االجتامعية.  تحليل ألوضاع حقوق كبار 

التنمية االجتامعية(، 2015. السن واحتياجاتهم يف فلسطني، )فلسطني: وزارة 
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وبحسب مدير املركز، يقيم يف املركز، لحظة زيارته،25 63 مسناً ومسنة، 5-6 منهم فقط من 

لهم أوالد بإمكانهم االعتناء بهم. ويستقبل املركز مسنني من األديان كافة، ومن محافظات عدة، 

ومن كال الجنسني )18 مسناً، 17 مسنة(، علامً أن بعض هؤالء املسنني يعانون من بعض اإلعاقات 

الحركية أو النفسية.

يتألف الطاقم العامل يف املركز من 35 موظفاً )املدير، رؤساء األقسام، مقدمو الخدمة، عامل 

نظافة، ممرضون، عالج طبيعي ... وغريهم(. وال يتوفر طبيب مقيم يف املركز سوى أنه يتم انتداب 

طبيب من قبل وزارة الصحة لزيارة املركز مرتني أسبوعياً، إضافة إىل طبيب صحة عقلية من قبل 

وزارة الصحة يقوم بزيارة املركز مرة كل أسبوعني. ويزود املركز باألدوية من وزارة الصحة، أو من 

وكالة غوث وتشغيل الالجئني أو من متربعني.

وقد شارك بعض أفراد الطاقم األساسيني يف تدريبات مع الجانب اإلسباين يف إسبانيا املمول 

للمركز، وبعضهم شارك يف دورات نظمتها مؤسسة العطاء يف فلسطني.

ويجري قبول املسنني يف املركز بناًء عىل تقارير البحث االجتامعي الذي يعدها باحثو الوزارة 

يف املديريات املختلفة، ووفقاً إلجراءات تقديم الخدمة املحددة من قبل وزارة التنمية االجتامعية-

من  لذلك  املحددة  النامذج26  تعبئة  وبعد  املسنني،  رعاية  األرسى-دائرة  لشؤون  العامة  اإلدارة 

املسؤولني عن استقبال املسن.

كام تُبني تعليامت/إجراءات تقديم الخدمة يف املركز اإليوايئ، وما يتم القيام به عند استقبال 

أي مسن وإىل حني خروجه من املركز، والجهات املسؤولة عن ذلك يف املركز، ابتداء من االستقبال، 

الصحي  الوضع  وتقييم  الشيخوخة،  وحامم  األمانات،  واستالم  املعتمدة،  النامذج  بتوقيع  مروراً 

الزمني  اإلطار  املركز. كام تحدد هذه  وانتهاء بخروجه من  باملؤسسة،  املسن  للمسن، وتعريف 

الذي يحتاجه كل إجراء، والذي ال يتجاوز 60 دقيقة.

التنمية د(  وزارة  إحصاءات  بحسب  األهلية:  السن  كبار  وإيواء  الرعاية  مؤسسات 

25  املرجع السابق.

26  بحسب النامذج التي زودنا بها مدير بيت األجداد يف املقابلة سالفة الذكر، فإن كافة إجراءات العمل مع كبار السن/رواد هذه الدار، 

تتم وفق عدد من النامذج كالتايل: منوذج بيانات شخصية، منوذج تقييم الوضع الصحي للمسن، منوذج تعهد دخول املسن، منوذج استالم 

وتسليم األمانات الشخصية، منوذج تسليم املسن أو املسنة، منوذج قياس العالمات الحيوية، منوذج إرشاف ومناوبة، منوذج متتاٍل خاص 

الوفاة. باملسن، منوذج تعهد مغادرة، منوذج خروج بسبب 
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االجتامعية،27 فقد بلغ عدد املؤسسات األهلية العاملة عىل رعاية كبار السن 29 مؤسسة 

منترشة يف الضفة الغربية وقطاع غزة )20 مؤسسة إيوائية، و9 مؤسسات رعاية نهارية(، 

منها ثالث مؤسسات يف قطاع غزة.

وبحسب تقرير الوزارة عن املؤسسات املوجودة يف الضفة الغربية يف نهاية شهر آب 2015، 

يتنوع نشاطها بني تقديم الخدمات اإليوائية )خدمات طبية، عالج طبيعي ووظيفي، تقديم أدوات 

أنشطة  لهم( وبني  الذين ال معيل  املسنني  لفئة  لباس،  مبيت،  مساندة، طعام، وجبات ساخنة، 

رعاية نهارية )تقديم خدمات ثقافية ترفيهية اجتامعية للمسنني، ووجبات طعام(.  ويستفيد من 

املؤسسات اإليوائية 287 مسناً ومسنة )71 ذكوراً و216 إناثاً(. كام إن هناك مركزاً إيوائياً وحيداً يف 
غزة تابع لجمعية الوفاء، ويستفيد من خدماته 34 مسناً )19 إناثاً و15 ذكوراً(.28

زارت  السن،  كبار  لفئة  خدماتها  بتقديم  املختصة  املختلفة  املدين  املجتمع  مؤسسات  ومن 

الهيئة واطلعت عىل أوضاع املؤسسات التالية:

 جمعية االتحاد النسايئ العريب-رام الله/دار العناية باملسنني:29 تأسست جمعية االتحاد )1( 

الجمعيات  من  وهي   ،1939 العام  يف  باملسنني  العناية  الله/دار  العريب-رام  النسايئ 

الريادية يف املدينة.  وتقوم رسالتها عىل أساس تقديم الخدمات االجتامعية واإلنسانية 

للفرد الفلسطيني وخدمة املجتمع بفئاته كافة، ومواكبة التطورات الحاصلة يف املجتمع.

واالجتامعية  الصحية  الخدمات  وتقديم  الجنسني،  من  املسنني  رعاية  إىل  الجمعية  وتهدف 

والنفسية لهم، والنهوض باألرسة الفلسطينية ومساعدتها يف ظروف الحياة كافة، وتحسني الخدمات 

املقدمة إىل الفئات املستهدفة عن طريق تحسني مرافق الجمعية وتطويرها.

يدفعه  الذي  والقليل  والخارجية،  الداخلية  التربعات  الجمعية يف متويلها عىل  وتعتمد هذه 

بعض ذوي املسنني املقتدرين.  لذلك، فهي تدعو إىل أن يخصص لها عدد من املوظفني الذين تدفع 

الحكومة رواتبهم، كنوع من أنواع املساندة املالية للجمعية.

27  وزارة التنمية االجتامعية.  تحليل ألوضاع حقوق كبار السن واحتياجاتهم يف فلسطني، )فلسطني: وزارة التنمية االجتامعية، 2015(، ص 43.

28  املرجع السابق.

29  مقابلة الهيئة لألستاذة نوال شاهني-املدير العام، وإحدى عضوات مجلس إدارة االتحاد النسايئ العريب-رام الله، بتاريخ 2018/7/16.  هذا 

إضافة إىل ما هو مذكور يف املطوية الخاصة باملؤسسة والصادرة عنها.
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 فيال الرفاه:30 تأسست الرفاه للرعاية االجتامعية يف العام 2009 بجهود فردية. ومل تسجل )2( 

القامئون  يرى  ما  بحسب  عملها،  الرسمية يف  الجهات  تدخالت  عن  للنأي  كجمعية خريية، 

عليها.  وتؤمن فيال الرفاه برؤية مستقبلية لتوفري أفضل الخدمات للمسنني/املسنات، وضامن 

ذهن  من  االجتامعي  باملعنى  امللجأ  شبح  إبعاد  بهدف  واحرتام،  بكرامة  للعيش  حقوقهم 

املجتمع، وخلق مناخ بيتي للمسنني واملسنات.

عىل املستوى العميل، تضم املؤسسة )18( نزيالً ونزيلة )10 رجال، و8 نساء(، إضافة إىل بعض 

الخدمات البيتية التي تقدم لعدد محدود.  وتتقاىض عن املسن مبلغ 1000-2000 شيكل شهرياً، 

إضافة إىل املعونات والتربعات التي تقدم من املجتمع املحيل ومن القامئني عىل فيال الرفاه. فضالً 

يتربعون  وإمنا  مالية،  مبالغ  أي  يتقاضون  وال  باملجان،  يعملون  الدار  إدارة  القامئني عىل  أن  عن 

بجهدهم وأيضاً بأموالهم من أجل الدار، بحسب ما أفادوا.

وبحسب القامئني عىل الدار، تبلغ النفقات السنوية لها ما يقرب من 240 ألف شيكل )أجور 

العاملني، أجرة مكان، كهرباء، وماء، ورعاية طبية، ومعيشة، ... إلخ(. ويبلغ العجز الشهري عند 

املؤسسة ما قيمته 4 آالف شيكل شهرياً.

وعىل مستوى الطاقم الوظيفي املتوفر، فقد أشارت مديرة الفيال إىل وجود مديرة للفيال، و3 

ممرضني، وممرضتني، وموظفي تنظيفات، وطبيب غري مقيم.

كام أشار القامئون عىل املؤسسة إىل ضعف الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية االجتامعية 

لهذه الفئة من فئات املجتمع.  وأشاروا، كذلك، إىل أن هناك مجموعة من القضايا التي سبق أن 

ناقشناها يف العديد من ورش العمل التي عقدتها وزارة التنمية االجتامعية يف األعوام السابقة 

القريبة، والسيام يف الورش التي عقدت يف العام 2015، وبُنيت عىل النقاشات املثارة فيها العديد 

من القضايا املطروحة يف مرشوع القانون املتعلق بحقوق املسنني، غري أن هذا املرشوع ال يزال 

طي األدراج، ومل يتم العمل عىل إقراره بعد.

بيت )3(  جمعية  تأسست  جاال:31  بيت  للمسنني/  الخريية  نقوالوس  القديس  بيت  جمعية   

القديس نقوالوس الخريية للمسنني يف مدينة بيت جاال. وتختص بتقديم خدماتها للمسنني 

املطوية  ما هو مذكور يف  إىل  إضافة  بتاريخ 2018/7/17. هذا  الله،  رام  الرفاه يف مدينة  فيال  لألستاذة خولة كرد مديرة  الهيئة  مقابلة    30

عنها. والصادرة  باملؤسسة،  الخاصة  التعريفية 

31  مقابلة الهيئة لألستاذ نزار العرة/ مدير بيت القديس نقوالوس الخريية للمسنني وزيارتها للبيت بتاريخ 2018/7/18.
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ِة الُحقوِق َوِمْطَرقِة اإِلْهَمال ّن َبيَن ِمظلَّ ِكَباُر السِّ

فقط.  وتضم حالياً )22( مسناً، يدفع كل واحد منهم مقابل الرعاية النهارية والليلية املقدمة 

له يف هذه الجمعية مبلغ 1800 شيكل. وتضم الجمعية )12( موظفاً.

وبالنظر إىل أن الجمعية تقدم خدمة إقامة شاملة طيلة النهار والليل، فان هذا األمر يفرتض 

أن يكون هناك دوام طيلة 24 ساعة، األمر الذي يزيد من االلتزامات التي تتكفل بها الجمعية، 

وال تكفي االموال املدفوعة من ذوي املسنني لتغطية النفقات كافة، لوال وجود متربعني بني الفرتة 

واألخرى، وإن مل تكن هذه التربعات دورية ومنتظمة.

وجامعة  لحم،  بيت  كجامعة  الجامعات؛  يف  يدرسون  الذين  الطلبة  الجمعية  تستقبل  كام 

القدس، والسيام تخصص العالج الطبيعي، كمتدربني فيها، إضافة إىل مساهمتهم يف تخفيف أعباء 

العمل، وبالتايل تخفيف يف عدد العاملني.

وقد وضعت الجمعية طلباً تتم تعبئته من ذوي املسن، واتفاقية كذلك توقع بني من تقبل 

الجمعية طلبه من املسنني وذوي هذا املسن. كام وضعت عدداً من املعايري التي تحكم عملية 

الجسم  سليم  يكون  وأن  ومأوى،  معيل  للمسن  يكون  أال  ومنها:  رفضه،  أو  املسن  طلب  قبول 

والعقل وقادراً عىل خدمة نفسه، وأن يكون للمسن أقرباء ولو من درجة بعيدة، وأال يكون مدمناً 

عىل املخدرات أو املسكرات، وأن يكون كفيل املسن الذي يوقع عىل اتفاقية إدخاله قادراً عىل 

دفع تكلفة اإلقامة يف الجمعية، ودفع كافة احتياجات املسن كالعالج وخالفه.

وعارصت ( 4)   .1913 العام  يف  األنطونية  الجمعية  تأسست  لحم:32  بيت  األنطونية/  الجمعية 

الحكم الرتيك واالنتداب الربيطاين والحكم األردين واالحتالل اإلرسائييل والحكم الفلسطيني. 

وتقدم الجمعية خدمات اجتامعية مختلفة، مبا فيها الخدمات املقدمة لكبار السن.  وتبلغ 

السعة االستيعابية للقسم املتعلق بالخدمات اإليوائية للمسنني 28 مسناً ومسنة، إضافة إىل 

مقابل  بسيطة  أعامالً  الجمعية  ويعملون يف  يأتون  وإمنا  السن،  كبريي  ليسوا  أشخاص   8-7

حصولهم عىل رعاية اجتامعية نهارية. كام يوجد يف الجمعية ناٍد نهاري لكبار السن، تبلغ 

سعته االستيعابية بني 35-40 شخصاً.

ويوجد يف الجمعية 29 موظفاً، جزء من الخدمات التي يقومون بها تتعلق باملسنني، إىل جانب 

الخدمات األخرى التي تقوم بها الجمعية.

32  مقابلة الهيئة للسيد فايز حزبون/ أمني الصندوق وعضو الهيئة اإلدارية للجمعية األنطونية-بيت لحم بتاريخ 2018/7/18.
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االجتامعية  الخدمات  ببقية  املتعلقة  أو  باملسنني،  املتعلقة  إيراداتها  يف  الجمعية  وتعتمد 

األخرى، عىل أكرث من مصدر، غري أنها مصادر مالية، يف أغلبها، غري ثابتة أو محددة. إذ تعتمد 

ومحلية.  خارجية  ومساعدات  تربعات  من  لها  يقدم  ما  عىل  أسايس،  بشكل  الجمعية،  إيرادات 

وتتقاىض من عدد من املسنني 500-1000 شيكل بحسب ظرفهم، علامً أن املبالغ املحصلة منهم 

ال تغطي التكاليف املرصوفة عليهم.

تغطية  املساعدة يف  منها  يقصد  التي  التجارية  املرشوعات  بعض  الجمعية عىل  تعتمد  كام 

شمسية  خاليا  تركيب  وتم  الجمعية.  يف  البسيطة  الفندقية  الغرف  وبعض  كالحضانة،  نفقاتها، 

لتوليد الطاقة الكهربائية لتغطية حاجات الجمعية. ويتم االستفادة من قاعة الجمعية، حيث يتم 

تأجريها لتنفيذ بعض النشاطات الخاصة مبؤسسات أخرى.

القدس،  الجامعات، والسيام جامعة  املتدربني من  الطلبة  الجمعية سنوياً عرشات  وتستقبل 

وجامعة بيت لحم، حيث يقومون ببعض الخدمات التي قد تساعد الجمعية، وتقلل من األعباء 

عليها تجاه املسنني الذين تؤويهم.

ومع ذلك، فإن هذه اإليرادات جميعها تبقى غري ثابتة، بحسب ما أشارت إليه إدارة الجمعية. 

لذا، فهي تقرتح أن يخصص للجمعية، وغريها من الجمعيات املامثلة، نصيب محدد يف املوازنة 

العامة للدولة. وقد يكون من املناسب تغطية املوازنة العامة لنفقات ورواتب عدد من موظفي 

الجمعية، وغريها من الجمعيات املامثلة.

2.  اإلجراءات التنفيذية عىل مستوى صحة كبار السن33

ال يوجد يف املنظومة الصحية الفلسطينية طب متخصص يف مجال الشيخوخة كام ابتدعته 

بعض األنظمة الصحية العاملية، وال يوجد نظام صحي خاص برعاية كبار السن، وإمنا يتمتع كبار 

كافة، وضمن  املجتمع  توفر ألفراد  التي  الشاملة  الصحية  الرعاية  الصحية ضمن  بالرعاية  السن 

الربوتوكوالت التي تحددها منظمة الصحة العاملية.

تقدم  التي  الصحية  الرعاية  من خالل  السن  كبار  يستفيد  الشاملة  الصحية  الرعاية  وضمن 

لإلنسان يف بداية عمره )رعاية الطفل، واألمومة، والصحة اإلنجابية(، وأيضاً من خالل اختصايص 

33  مقابلة الهيئة للدكتور أسعد رمالوي/وكيل وزارة الصحة بتاريخ 2018/7/15 إنفاذاً لرسالتها رقم ت.س/2018/41 بتاريخ 2018/7/2.
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طبيب العائلة الذي يقدم الرعاية الصحية ألفراد العائلة كافة، والذي يحدد مدى حاجة كبري السن 

يف العائلة إىل رعاية صحية متخصصة )سكري، ضغط، قلب، كولسرتول، دهون ... الخ(، ومن ثم 

يتم تحويله إىل الطبيب املختص بحسب كل حالة عىل حدة.

كام أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إىل أنها تقوم بتحديث قامئة األدوية املعتمدة يف الوزارة 

بني كل فرتة وأخرى، بحيث تتم إضافة األدوية املستجدة لحاجة أمراض كبار السن. وأنها تقدم 

بعض األدوية املجانية لكبار السن يف دور اإليواء األهلية املنترشة يف الوطن، وأن هناك برنامج 

زيارات لهذه الدور، وأن هناك باحثاً نفسياً يتبع الوزارة، يقوم بزيارة دور املسنني.

نون مع أبنائهم  أما من حيث التأمني الصحي املوفر لكبار السن، فهناك مجموعة منهم مؤمَّ

املوظفني الحكوميني، أو ضمن التأمينات الصحية الحكومية االختيارية، أو ضمن التأمينات املغطاة 

من وزارة التنمية االجتامعية.

3.  اإلجراءات التنفيذية عىل مستوى الحقوق املالية لكبار السن )التقاعد والضامن االجتامعي(

يتجاوز  ملن  تقاعدياً  راتباً  يوفران  فلسطينيان  قانونيان  نظامان  العميل، هناك  املستوى  عىل 

سن الستني كام سبق أن أوضحنا، وهام: قوانني التقاعد الحكومي النافذة املفعول يف فلسطني، 

التي متنح الرواتب التقاعدية للموظفني الحكوميني وبعض املؤسسات الخاصة املنظمة لصندوق 

التقاعد باختيارها، وقبل نفاذ القرار بقانون املتعلق بالضامن االجتامعي للعام 2016. وثانياً، القرار 

بقانون الخاص بالضامن االجتامعي للعام 2016، وهو الذي يعالج املنظومة القانونية التي توفر 

الحكومي سالفة  التقاعد  الخاص، وغري منضمني ملنظومة  القطاع  للعاملني يف  التقاعدي  الراتب 

الذكر.

املتقاعدين  عدد  بلغ  فقد  الحكومية،34  التقاعد  هيئة  بها  أفادتنا  التي  املعلومات  وبحسب 

من  منهم   )31800( عسكري،  متقاعد  و)27000(  مدين،  متقاعد   )14000( متقاعد،   )41000(

الذكور، و)2650( من اإلناث، و)6550( متقاعداً منهم متوفون، وتدفع رواتبهم التقاعدية لورثتهم 

معاالً،   )150472( املتقاعدون  يعولهم هؤالء  الذين  املعالني  بلغ عدد  القانون.  يف حني  حسب 

)29403( معالني منهم يعيلهم املتقاعدون املدنيون، و)121069( يعيلهم املتقاعدون العسكريون.

34  كتاب هيئة التقاعد الفلسطينية رقم 10 ي/13566 بتاريخ 2018/10/17 رداً عىل كتاب الهيئة رقم ت.س/2018/62 بتاريخ 2018/9/9.
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وقد بلغت نسبة املتقاعدين املسنني الذين تجاوزت أعامرهم سن الستني من العدد املذكور 

أعاله ما ال يقل عن %75 من املتقاعدين املدنيني )%76.88 ذكوراً، و%75.65 إناثاً(، وما يقرب 

من %8 فقط من املتقاعدين العسكريني )%8.96 ذكوراً، و%7.81 إناثاً(، يف إشارة إىل أن أغلب 

املتقاعدين العسكريني ليسوا من كبار السن.

أما هيئة الضامن االجتامعي، فقد بدأت باستقبال طلبات االنضامم للصندوق يف الثلث األخري 

من العام 2018 فقط، وقد بلغ عدد املنظمني للصندوق يف بداية ترشين األول من ذلك العام ما 
يقرب من عرشة آالف عامل.35

4.  اإلجراءات التنفيذية عىل مستوى الخدمات االجتامعية36

تقوم وزارة التنمية االجتامعية بتقديم املساعدات بهدف مكافحة الفقر من خالل برامج عدة 

تستهدف األرسة الفلسطينية بشكل عام، وبالتايل كبار السن، والعائالت التي يرأسها كبار السن، 

وأهمها:

برنامج التحويالت النقدية )CTP( ما بني 750 شيكالً إىل 1800 شيكل كل ثالثة أشهر  •

لكل فرد، ويستهدف األرس الفقرية.

التأمني الصحي، وتدفع رسومه من موازنة وزارة التنمية االجتامعية لصالح وزارة الصحة. •

برنامج املساعدات العينية من )WFP(، حيث يقدم ضمن هذا الربنامج وحدة غذائية  •

أو كوبون مشرتيات لكل عائلة.

برنامج رشاء الخدمات من املؤسسات األخرى، وتحديداً الرعاية اإليوائية لبعض املسنني  •

الذين يحتاجون لهذه الخدمة، حيث تقوم الوزارة بتغطية تكاليف اإلقامة والخدمة.

ps.ssc.www :35  املوقع اإللكرتوين لهيئة الضامن االجتامعي الفلسطينية

36  وزارة التنمية االجتامعية.  تحليل ألوضاع حقوق كبار السن واحتياجاتهم يف فلسطني، )فلسطني: وزارة التنمية االجتامعية، 2015(، ص 39.

http://www.ssc.ps
http://www.ssc.ps
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املبحث الثاني

قاعدة البيانات املتعلقة بكبار السن واملؤشرات
الرئيسية لقياس حقوقهم37

يشري هذا املبحث إىل طبيعة وحجم البيانات املتوفرة حول كبار السن، إضافة إىل ما يتوفر من 

مؤرشات قد تساعد يف بناء اسرتاتيجيات وسياسات سليمة خاصة بهذه الفئة.

أوالً. قاعدة البيانات املتعلقة بكبار السن

شكلت الدراسة املسحية التي أعدتها وزارة التنمية االجتامعية يف العام 2015 بعنوان »تحليل 

ألوضاع حقوق كبار السن واحتياجاتهم يف فلسطني«،38 املرجع األعم واألشمل الذي ميكن االنطالق 

وبالتايل،  املختلفة.   بالحقوق  متتعهم  ومدى  السن،  كبار  واقع  عن  معلوماتنا  استكامل  يف  منه 

املساعدة يف بناء سياسات واسرتاتيجيات مناسبة خاصة بحقوق هذه الفئة، ومن ثم ترشيعات 

متضمنة لهذه السياسات واالسرتاتيجيات.

فقد وضعت هذه الدراسة تشخيصاً لواقع كبار السن، تعرضت فيه إىل معلومات عامة عن 

تطور  وإىل  والوطني،  العاملي  املستويني  عىل  وارتفاعها  النسب  هذه  وتطور  ونسبهم،  واقعهم، 

االهتامم الدويل بفئة كبار السن، من خالل عقد جمعية الشيخوخة األوىل يف العام 1982، التي 

االستقاللية،  كمبادئ  السن  بكبار  خاصة  مبادئ   ،1991 العام  يف  املتحدة،  األمم  وضع  لحقها 

واملشاركة، والرعاية، وتحقيق الذات، ووضعها يف العام 1992 إعالناً بشأن الشيخوخة، ومن ثم 

جمعية الشيخوخة الثانية يف العام 2002.

كام أشارت الدراسة إىل واقع كبار السن يف العامل العريب، ونسبهم من السكان، واإلجراءات 

37  للمزيد، راجع الجدول الذي يتضمن قامئة املؤرشات املطورة من الهيئة يف املرفق رقم )2(.

38  بحسب الدراسة املسحية التي زودت بها الهيئة من قبل وزارة التنمية االجتامعية يف شهر متوز 2018.
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 .2012 العام  حتى  العربية  العمل  خطة  ووضعها  الصدد،  هذا  يف  العربية  البلدان  من  املتبعة 

ومن ثم، وهي املسألة األساسية واألهم، فقد أشارت الدراسة إىل أوضاع كبار السن يف فلسطني 

من حيث الصورة الدميوغرافية لهم، ومقدمو الخدمة لهم، والجوانب املتعلقة بالرعاية الصحية، 

وقضايا الدخل واملعاشات، والدعم األرسي، واإلطار القانوين.

التعليمي والصحي والحقوق  وخلصت الدراسة إىل الكثري من االستنتاجات املتعلقة بالشأن 

املالية األخرى لكبار السن.  وأوصت بتعزيز وحامية حقوق كبار السن، وإعداد برنامج وطني 

لرعاية كبار السن يف فلسطني عىل الصعد املختلفة؛ الترشيعية، والصحية، واالجتامعية، واالقتصادية، 

وعىل الصعيد املؤسسايت الوطني، وصوغ وإقرار السياسات ذات العالقة، مبا يف ذلك وضع قاعدة 

بيانات تفصيلية بأوضاع كبار السن يف فلسطني، توفر للجهات املعنية بالتخطيط والرعاية وتقديم 

الخدمة، كافة البيانات األساسية حول كبار السن.

ثانياً. املؤرشات الرئيسية لقياس حقوق كبار السن

ومن  الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  من  عليها  حصلت  التي  املعلومات  مجمل  من 

كبار  واقع  بقياس  املتعلقة  املؤرشات  من  مجموعة  الهيئة  بلورت  األخرى،  ومتابعاتها  مراسالتها 

الجهات  كافة  وفقها  تعمل  باتجاه وضع مؤرشات وطنية  قاعدة  تشكل  فلسطني، ليك  السن يف 

املتعاملة مع هذه الفئة عىل املستويني الرسمي وغري الرسمي.39 غري أنها مل تتمكن من معرفة 

قيمة عدد من هذه املؤرشات بسبب عدم توفر البيانات الالزمة، وإمنا استطاعت معرفة قيمة 

جزء منها.

فقد اعتمد الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني مصطلح »كبار السن« للداللة عىل األشخاص 

يف  الفلسطينيني  السكان  من  الفئة  هذه  نسبة  وبلغت  سنة.   الستني  أعامرهم  تتجاوز  الذين 

اإلحصاء الذي أجراه الجهاز نهاية العام 2017 ما نسبته %5 من العدد اإلجاميل للسكان )5.4% 

يف الضفة الغربية، و%4.3 يف قطاع غزة(.

وبلغت نسبة الذكور املسنني املتزوجني %93.5، يف حني بلغت نسبة اإلناث املسنات املتزوجات 

39  هناك مجموعة مؤرشات أخرى أشارت إليها وزارة التنمية االجتامعية يف دراستها التحليلية لواقع كبار السن املشار إليها يف أكرث من هامش 

من هذا التقرير.
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ِة الُحقوِق َوِمْطَرقِة اإِلْهَمال ّن َبيَن ِمظلَّ ِكَباُر السِّ

السن  اإلناث كبريات  الذكور %5.2، ومن بني  السن من  الرتمل بني كبار  %46.5. وبلغت نسبة 

.37%

وفيام يتعلق بتعليم كبار السن، فقد بلغت نسبة كبار السن األميني %25.7، وبلغت نسبة 

كبار السن الذين مل ينهوا أي مرحلة تعليمية %42، يف حني بلغت نسبة كبار السن الذين أنهوا 

دبلوماً متوسطاً فأعىل 15.1%.

العقد  بداية  منذ  ملحوظاً  تحسناً  فلسطني  تشهد  الحياة،  قيد  البقاء عىل  توقع  ومن حيث 

األخري من القرن املايض، حيث ارتفع معدل توقع البقاء عىل قيد الحياة مبقدار 6-8 سنوات خالل 

العقدين األخريين، إذ ارتفع من 67 عاماً يف العام 1992 إىل 72.7 عام يف العام 2017 بالنسبة 

للذكور، و75 عاماً بالنسبة لإلناث. وفيام يتعلق بنسبة األرس التي يرأسها كبار السن، فقد بلغت 

%15.9 من األرس، فيام بلغ متوسط حجم األرسة التي يرأسها مسن 3.7 فرد، وغري املسن 5.4 فرد.

كام بلغت نسبة مشاركة كبار السن يف القوى العاملة من إجاميل كبار السن %12.1، فيام بلغ 

معدل البطالة بني كبار السن املشاركني يف القوى العاملة %11.6. ومن الناحية الصحية، فلم ينص 

القانون وال اللوائح التنفيذية عىل أي عالج مجاين ألي فئة من فئات كبار السن، كام مل تخصص 

أي عيادات معينة لكبار السن.

وبالنسبة ملصدر دخل كبار السن، أفادت الدراسة التحليلية لوزارة التنمية االجتامعية يف العام 

2015، باعتامد %16.1 من كبار السن يف دخلهم عىل تقاعدهم، و%13.2 عىل املساعدة املقدمة 

من جهات حكومية، و%6.7 من الضامن االجتامعي، و%11.4 مساعدة من جهة غري حكومية، 

و%54.3 عىل مساعدة األبناء، و%11.4 عىل مساعدة البنات، و%14 عىل عمله الحايل، و14.7% 

عىل دخله املتأيت من أمالكه الخاصة أو العائلية، و%9.5 من جهات أخرى.  وقد بلغت نسبة من 

يعولون أنفسهم وآخرين من كبار السن 29.8%.

يف حني مل تصل الهيئة إىل معرفة قيمة )13( مؤرشاً أخرى،40 وتحتاج إىل أن تنجز الحقاً من 

الجهات ذات العالقة )والسيام وزارة التنمية االجتامعية، والجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني( 

40  أفاد الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني يف رده عىل مراسالت الهيئة بتاريخ 7/3 و2018/10/16 بأنه ال تتوفر لديه معلومات حول هذه 

املؤرشات.
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الذيــن  للســكان  املئويــة  النســبة  الستني،  بلغوا  التالية: متوسط دخل من  املؤرشات  والسيام 

للسـكان  املئويـة  النسـبة  رسمية،  غري  رعاية  املنزل  يف  ويتلقون  تجاوزوها  أو  الســـتني  بلغــوا 

الذيـن بلغـوا السـتني أو تجاوزوهـا ويتلقـون يف املـنزل رعايـة مـن فنيــني متخصصني، النسـبة 

لكبار  مؤسسـية  مرافـق  يف  ويقيمـون  تجاوزوهـا  أو  السـتني  بلغـوا  الذيـن  للسـكان  املئويـة 

بلغــــــــوا  شــــــخص  لكـــل 100000  املؤسسيــــــــة  املرافــق  األمــاكن يف  السن، وعــدد 

الســـــــتني أو تجاوزوها، مـدى امتـالك البلـد مراكـز بحثيــة تعنى مبسألة كبار السن، ومعــرتف 

لكبار  الصحية  بالقضايا  تعنى  الجامعــة  لخريجـي  تدريـب  مراكـز  وجـود  ومـدى  وطنياً،  بها 

السن، ومعـدالت من يعيلهم كبار سن، ومعــدالت معرفـــة الكبـــار بالقــــراءة والكتابــــة، 

واتجاهــــات االعتــــالل عند كبار السن، وعدد املؤمنني صحياً من كبار السن.
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استنتاجات وتوصيات

استنتاجات

تضمنته  ما  ضوء  عىل  السن  بكبار  املتعلقة  الوطنية  والسياسات  للترشيعات  مراجعتنا  من 

املواثيق الدولية يف هذا الشأن، يالحظ ما ييل:

السن، ( 1 كبار  أعداد  زيادة  إىل  الدويل والوطني،  املستويني  املعلومات واملعطيات، عىل  تشري 

وتوجه هذا العدد إىل االرتفاع يف املستقبل.

زيادة االهتامم الدويل بفئة كبار السن، حيث عقدت األمم املتحدة يف العام 1982 مؤمتر ( 2

الشيخوخة األول )جمعية الشيخوخة األوىل(، وأوصت باالهتامم يف السنوات القادمة بحقوق 

وضعها  التي  التوصيات  عىل  بني  وقد  ورفاههم.   وتغذيتهم  والسيام صحتهم  السن،  كبار 

هذا املؤمتر، مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بكبار السن للعام 1991، وإعالن األمم املتحدة 

بشأن الشيخوخة للعام 1992.  ومن ثم عقدت األمم املتحدة يف العام 2002 املؤمتر الثاين 

التي  واالسرتاتيجيات  الخطط  فيه  راجعت  الذي  الثانية(  الشيخوخة  )جمعية  للشيخوخة 

جاءت يف املؤمتر األول، ووضعت توصياتها لتصور مستقبل املسنني.

هناك جهود واضحة لدى وزارة التنمية االجتامعية الفلسطينية فيام يتعلق بفئة كبار السن، ( 3

العام  السن يف فلسطني يف  كبار  واقع  تحليلية حول  الوزارة دراسة مسحية  حيث وضعت 

2015، ووضعت مرشوع قانون خاص بكبار السن يف العام 2012، إال أن هذه الجهود الوطنية 

ال زالت تسري ببطء.

التي ( 4 الخاصة  للمعاملة  وحاجتهم  السن  بكبار  خاصة  أحكاماً  الوطنية  القوانني  تتضمن  مل 

تتالءم مع قدراتهم، أسوة مبا نصت عليه العديد من املواثيق الدولية؛ كاالتفاقيات والتوصيات 

بالحقوق  املتعلقة  والتعليقات  الدولية،  العمل  منظمة  عن  الصادرة  بالعمل  املتعلقة 
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االقتصادية واالجتامعية والثقافية، والسيام القوانني الصحية، وقوانني العمل )كقانون العمل، 

وقانون الخدمة املدنية(.

هناك منظومة قانونية فلسطينية لتوفري رواتب تقاعدية ملن يبلغون سن الستني من املواطنني ( 5

الذين يعملون يف القطاع الحكومي العام، غري أن املواطنني الذين يعملون يف القطاع الخاص 

ال ميكنهم حتى اآلن الحصول عىل رواتب تقاعدية عند بلوغهم سن الستني إال بعد عرش 

سنوات، عىل األقل، بحسب القرار بقانون الخاص بالضامن االجتامعي لسنة 2016.

ال توجد قاعدة بيانات مكتملة بشأن كبار السن يف فلسطني، تساعد عىل رسم السياسات ( 6

ووضع الخطط واالسرتاتيجيات، وتساعد عىل بناء مؤرشات تقيس حالة حقوق املسنني.

ال تقدم الجهات الرسمية أي مساعدات مالية منتظمة للمؤسسات األهلية التي ترعى فئة ( 7

كبار السن.

بكبار ( 8 الخاصة  النهارية  والرعاية  النوادي  عدد  عن  ومكتملة  دقيقة  معلومات  هناك  ليس 

السن، وبخاصة مع إمكانية قبول فكرة النوادي النهارية لهذه الفئة أكرث من قبول الحاجة 

للرعاية الليلية.
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ِة الُحقوِق َوِمْطَرقِة اإِلْهَمال ّن َبيَن ِمظلَّ ِكَباُر السِّ

توصيات

القانونية  املنظومة  ومواءمة  السن،  كبار  بها  يتمتع  التي  الحقوق  حالة  تحسني  أجل  من 

الفلسطينية مبا ينسجم مع املعايري الدولية يف هذا الشأن، تويص الهيئة مبا ييل:

فإنه من الرضوري متابعة إجراءات . 1 السن،  القانونية لحقوق كبار  البنية  يف إطار استكامل 

إقرار مسودة مرشوع قانون حقوق املسنني لسنة 2012 بعد مراجعتها مع املواثيق الدولية 

ذات العالقة.

السن، . 2 كبار  يخدم حاجة  مبا  الفلسطينية  القانونية  املنظومة  الالزمة عىل  التعديالت  إجراء 

فيام مل يعالجه قانون حقوق املسنني املذكور آنفاً، كقانون الصحة، وقانون العمل، وقانون 

الخدمة املدنية، مبا يف ذلك من منح كبار السن حقوقاً أفضل من حيث ساعات عمل أقل، 

وإجازات سنوية أكرث.

السن . 3 كبار  إيواء  لدور  معينة  مساعدات  تخصيص  عىل  السنوية  العامة  املوازنة  يف  النص 

هذه  تزويد  و/أو  فقط،  نهارية  رعاية  أم  وليلية  نهارية  رعاية  تقدم  التي  سواء  األهلية؛ 

مالية  اعتامدات  تخصيص  و/أو  والغذاء،  والكهرباء  كاملاء  املختلفة  باحتياجاتها  املؤسسات 

لعدد من املوظفني العاملني فيها.

رضورة وضع قاعدة بيانات مكتملة بشأن كبار السن يف فلسطني، تساعد يف رسم السياسات . 4

ووضع الخطط واالسرتاتيجيات، وتساعد يف بناء مؤرشات تقيس حالة حقوق املسنني.

العالقة، . 5 ذات  والوزارات  لإلحصاء،  املركزي  والجهاز  االجتامعية،  التنمية  وزارة  قيام  رضورة 

بتطوير مؤرشات وافية بشأن كبار السن يف فلسطني.

رضورة زيادة اهتامم املؤسسات الرسمية واألهلية بتأسيس نواٍد للرعاية النهارية لكبار السن، . 6

والسيام مع ارتفاع معدالت التحاق املرأة بالعمل خارج املنزل، والزيادة املطّردة لفئة كبار 

السن.

أن تقوم وزارة التنمية االجتامعية بنرش وتعميم الدراسة املسحية والتحليلية التي وضعتها . 7

السن واحتياجاتهم يف  بـ »تحليل ألوضاع كبار  العام 2015، واملعنونة  السن يف  حول كبار 
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فلسطني«، و«الخطة االسرتاتيجية لقطاع كبار السن يف فلسطني 2016-2020«، عىل أوسع 

نطاق ممكن.

التي . 8 عالياً يف األبحاث  السن اهتامماً  الفلسطينية موضوع كبار  الجامعات  رضورة أن تويل 

والصحية  االجتامعية  املجاالت  ويف  تخرجهم،  أجل  من  أو  دراستهم،  طلبتها، خالل  يجريها 

والتعليمية والعلمية املختلفة.
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مرفقات

مرفق رقم )1(

مشروع قانون حقوق املسنني لسنة 2012 41

رئيُس اللجنِة التَّنفيذيَِّة لِمنظمِة التَّحريِر الِفلَْسِطينيَِّة،

لْطِة الَوطنيَُّة الِفلَْسِطينيَُّة، رئيُس السُّ

وبعَد االطِّالِع عىل قانوِن األساِس لِسنِة 2003 م، وتَْعديالتِِه،

ؤوِن االْجِتامعيَِّة رَقْم )14( لسنِة 1956م، وعىل قانوِن ِوزارَِة الشُّ

وعىل قانوِن ُصندوِق النَّفقِة رَقْم )6( لسنِة 2005 م، 

وعىل الالئحِة التَّْنظيميَِّة لِرعايِة املُِسنِّنَي رَقْم )2( لِسنِة 2002 م،

ِم ِمْن َمْجلِِس الُوزراِء، وعىل َمرشوِع القانوِن املُقدَّ

وِبناًء عىل ما أَقَرَُّه املَْجلُِس التَّرشيعيُّ ِبَجلْسِتِه املُْنعقدِة بتاريِخ    /   /     م، أَْصَدرْنا القانوَن التّايل:

ُل الفصُل األوَّ

ٌة تعاريُف وأحكاٌم عامَّ

ُة )1( املادَّ

َصُة لها أدناُه، ما  يف تَطبيِق أحكاِم هذا القانوِن، يكون للعبارات والكلامت التّاليِة املَعاين املَُخصَّ

مل تَُدّل الَقرينُة عىل ِخالِف ذلَك:

ؤوِن االْجِتامعيَِّة. الِوزارُة: ِوزارُة الشُّ

ؤوِن االْجِتامعيَِّة. الوزيُر: وزيُر الشُّ

41  بحسب املسودة التي زودتنا بها وزارة التنمية االجتامعية بتاريخ 2018/7/15.
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َن لَِنْفِسِه كُلِّيّاً  : كُلُّ ُمواِطٍن ِفلَْسِطينيٍّ أَكْمَل ِسنَّ )60( سنًة ِميالديًَّة غريِ قادٍر عىل أْن يَُؤمِّ املُِسنُّ

خُص العاِديُّ لَِنْفِسِه ِمْن رَضُوراِت الَحياِة الطَّبيعيَِّة ِبَسبِب ِسنِِّه، أو نَتيجِة  ُنُه الشَّ أو ُجزئيّاً ما يَُؤمِّ

قُصوٍر يف قُْدراتِِه البَدنيَِّة، أو الَعْقليَِّة، أو النَّْفِسيَِّة.

اللْلَْجنُة: اللْلَجنُة الَوطَِنيَُّة للُمِسنِّنَي.

السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية.

الالئَِحُة: الالئِحُة التَّْنفيذيَُّة لِهذا القانوِن.

ؤوِن االْجِتامعيَِّة املَْعِنيَِّة مِبُبارَشَِة ُشؤوِن املُِسنِّنَي  دائِرَُة رِعايِة املُِسنِّنَي: الّدائِرَُة التّابعُة لِِوزارَِة الشُّ

وُمتابََعِتِهْم ِطبْقاً لِهذا القانوِن واألنِْظمِة الّصاِدرَِة مِبُوِجِبِه.

ُد ُرزْمَة الِخْدماِت الَّتي يَِحقُّ للُمِسنِّ الُحصوُل عليْها  ِبطاقَُة ِخْدَمِة املُِسنِّنَي: الِبطاقُة الَّتي تَُحدِّ

ِضْمَن بَرنامٍج ُمَنظٍَّم لََدى الِوزارَِة.

َوفَْق  كُلِّيّاً  أو  ُجزْئِيّاً  ُمْعفاًة  باملُِسنِّنَي  ًة  خاصَّ يًَّة  ِصحِّ ِخْدماٍت  لِتقديِم  بَرْنامٌج   : يُّ حِّ الصِّ التَّأمنُي 

أحكاِم هذا القانوِن واألنِْظمِة الّصادرَِة مِبُوِجِبِه.

ُم  تَُقدِّ أماكَن  أيَِّة  أو  الطُّرُِق،  أو  الَعَمِل،  وأماكِِن  ِة،  العامَّ األماكِن  َجْعُل   : العامِّ املكاِن  ُمواَءَمُة 

ًة للُجْمهوِر ُمناسبًَة الْسِتْخداِم املُِسنِّنَي. ِخْدماٍت عامَّ

ِة  املُْختَصَّ الِجهاِت  ِقبَِل  ِمْن  لها  ٍص  ُمرَخَّ ٍة  أو خاصَّ ٍة  عامَّ َسٍة  ُمَؤسَّ كُلُّ  املُِسنِّنَي:  رِعايِة  َسُة  ُمَؤسَّ

للُمِسنِّنَي أو نادياً  ِبإيواِء املُِسنِّنَي، أو رِعايَِتِهْم، وتَْقديِم الْخْدماِت الالزَِمِة إليِْهْم، َسواٌء أكانْت داراً 

للُْمِسنِّنَي، أو َمرْكَزاً نَهاِريّاً، أو ِخالفَُه.

ُم ِخْدماِت اإلِقامِة الّدامئِة، أو املَُؤقَّتِة للُْمِسنِّنَي. َسٌة اْجِتامعيٌَّة تَُقدِّ داُر املُِسنِّنَي: ُمَؤسَّ

املُِسنِّنَي  مِبُشاَركَِة  وتَْعَمُل  ُس  تَُؤسِّ ِرياِضيٌَّة  ثَقافيٌَّة  تَرِْفيهيٌَّة  اْجِتامعيٌَّة  َسٌة  ُمَؤسَّ املُِسنِّنَي:  نادي 

وإْسهاِمِهْم َوفْقاً ألْحكاِم هذا القانوِن واألنظمِة الّصاِدرَِة مِبُوِجِبِه.

هذا  أحكاِم  َوفَْق  للُْمِسنِّنَي  نَهاريًَّة  وأنِْشطًَة  ِخْدماٍت  تَُوفُِّر  اْجِتامعيٌَّة  َسٌة  ُمَؤسَّ  : نهاريٌّ َمرْكٌَز 

القانوِن، واألنِْظمِة الّصاِدرَِة مِبُوِجِبِه.

، واملَُكلَُّف  ِة األِخّصايئِّ االْجِتامعيِّ ُ يف الِوزارَِة، ويَقوُم مِبََهمَّ ْخُص املَُعنيَّ ُمرِْشُد ِحاميِة املُِسنِّنَي: الشَّ

ِمْهِنيّاً ِبرعايِة املُِسنِّنَي وِحاميَِتِهْم ِطبْقاً لِهذا القانوِن، واألنِْظمِة الّصاِدرَِة مِبُوِجِبِه.
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ِة الُحقوِق َوِمْطَرقِة اإِلْهَمال ّن َبيَن ِمظلَّ ِكَباُر السِّ

ُة )2( املادَّ

يَُهُدُف هذا القانوُن إىل تَحديِد الَقواعِد واملَبادِئ الرّاميِة إىل َدْعِم رِعايِة املُِسنِّنَي، وِحاميَِتِهْم، 

، وَضامِن الُحقوِق مِبا فيها االْسِتْقالليَُّة واملُشاركَُة،  وَصْوِن كَراَمِتِهْم يف إِطاِر التَّضاُمِن الَوطَنيِّ واألرَُسِيِّ

ِشنَي ِمْنُهْم، ِمْن ِخالِل ِخْدماٍت اْجِتامعيٍَّة  والحياُة الكرميُة، والَعطاُء املُتواصُل للُْمِسنِّنَي، وبخاصة املَُهمَّ

كيِز عىل الِخْدماِت التَّْنَمِويِة. نوعيٍَّة بالرتَّ

ُة )3( املادَّ

أو  البَدنيَُّة،  حالتُُه  كانْت  َمْهام  أرُْسَتِِه  ِبأَفْراِد  ُمحاطاً  طَبيعيٍَّة  ِبِصفٍة  العيِش  يف  الَحقُّ  للُْمِسنِّ 

األْهلِيَُّة  والَجْمِعيّاُت  السلطة  وتَتَِّخُذ  يِنيَِّة.   والدِّ املُْجتََمِعيَِّة  لِِقيَِمنا  َوفْقاً  االْجِتامعيَُّة،  أو  النَّْفسيَُّة، 

وتَْشجيعِ  باملُِسنِّنَي،  ِل  التََّكفُّ ِبواِجِب  للِْقياِم  ؛  األرَُسِ لُِمساعَدِة  املُناِسبَة  التَّدابرَي  املَْعِنيَُّة،  َصُة  املُتََخصِّ

من  أَنُْفِسِهْم  املُِسنِّنَي  ومَتكنِي  واملالِيَِّة،  املادِّيَِّة  اإلِْمكاناِت  وتَوفريِ  األرَُسي،  َوَسِطهم  يف  إْدماِجِهْم 

يَْضَمُن  مِبا  الطَّبيعيِّ  ُمِحيِطِهِم  إِلبْقائِِهْم يف  يٍَّة  اْجِتامعيٍَّة وِصحِّ ِبِخْدماٍت  إِقاَمِتِهْم  َمَقرِّ  االنِْتفاِع يف 

لَُهْم حياًة كرميًة.

ُة )4( املادَّ

تَْكَفُل السلطة رِعايَة املُِسنِّنَي مِبا يَْضَمُن لَُهْم حياًة كرميًة مِبُساعدتِِهْم مادِّيّاً وَمْعنويّاً، وتَقديِم 

ِل باملُِسنِّنَي  َكِنيَِّة واالْجِتامعيَِّة واإلِداريَِّة الالزَِمِة، وال ِسيَّام إىل َضامِن التََّكفُّ يَِّة والسَّ حِّ الِخْدماِت الصِّ

تَليُق  َمِعيشيٍَّة  ظُروٍف  وتَوفريِ  َصْعٍب،  َوْضعٍ  يف  واملَْوُجوديَن  يٍَّة،  أرَُسِ َروابَط  دوَن  أو  املَْحرومنَي 

ِبحالِتِهِم البَدنيَِّة والنَّفسيَِّة.

ُة )5( املادَّ

يَُعدُّ َجميُع املُِسنِّنَي الِفلَْسِطينيِّنَي ُمتَساويَن يف تَلَقِّي الِخْدماِت ِمَن الِوزارَِة َمَع ُمراعاِة ُخُصوِصيَِّة 

يِن، أو اللَُغِة، أو الِجْنِس، أو الُعرِْف أو  حاجِة كُلِّ ُمِسنٍّ عىل ِحَدٍة، وال يَجوُز التَّْمييُز بَيَْنُهْم ِبَسبَِب الدِّ

اللْلَوِن، أو املَكانِة االْجِتامعيَِّة، أِو الوظيفِة.  وتَْنطَِبُق اإلِجراءاُت الوارَدُة ِبهذا القانوِن عىل األَجانِب 

االتِّفاقيّاِت  وُمراعاِة  باملِثِْل،  املُعاملِة  َمبْدأِ  أساِس  عىل  وذلَك  الِفلَْسِطينيَِّة،  األرايض  عىل  املُقيمنَي 

ْولِيَِّة يف هذا املَجاِل. الدَّ
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املادة )6(

أَفَْضِل  تَقديِم  أَْجِل  ِمْن  الخاصِّ  والِقطاِع  واألَهليَِّة  ْوليَِّة  الدَّ ساِت  املَُؤسَّ َمَع  الِوزارَُة  تَتَعاوُن 

الِخْدماِت للُْمِسنِّنَي وأَيرَْسِها.

ُة )7( املادَّ

تَْعتَِمُد ِحاميُة املُِسنِّنَي ورِعايَتُِهْم عىل املَبادِئ األساسيَِّة اآلتيِة:

ولِة االْجِتامعيَِّة واالقِْتصاديَِّة.. 1 اْعِتباُر قضايا املُِسنِّنَي واْحِتياجاتِِهْم يف ُصلِْب سياساِت الدَّ

املُِسنِّوَن يف . 2 يالقيها  الَّتي  واإلقصاِء  والتَّمييِز  واالْسِتغالِل  الُعْنِف  أشكاِل  َجميعِ  ِمْن  ِحاميَتُُهْم 

. الَوَسِط األرَُسِيِّ واالْجِتامعيِّ

ُمساعدتُُهْم عىل املُشاركِة ِبِصفٍة ِفْعلِيٍَّة يف اإلسهاِم يف اإلنِْتاِج والَعطاِء يف َجميعِ َمجاالِت الَحياِة . 3

ياضيَِّة واالْسِتفادِة من ِخرْباتِهم وقُْدراتِِهْم. االْجِتامعيَِّة والثَّقافيَِّة والرِّ

تضافر دور األرسة والسلطة ومؤسسات املجتمع األهيل يف رعاية املسنني.. 4

ُمامرَسِتها . 5 من  لِتمكيِنِهْم  لَُهْم،  الالزمِة  املَعونِة  وتَقديُم  ُحقوِقِهْم  َمعرفِة  عىل  ُمساعدتُُهْم 

واالنِْتفاِع ِبها.

عوباِت الَّتي تَْعرَتُِضُهْم يف . 6 ِتِهْم وَضامُن كراَمِتِهْم، وذلَك مِبُساعدتِِهْم عىل ُمجابََهِة الصُّ ِحاميُة ِصحَّ

. نِّ ِمِهْم يف السِّ َحياتِِهُم اليوميَِّة ِبُحْكِم تََقدُّ

املُجتمعِ، . 7 انِْدماِجِهْم يف  تَحقيِق  لِِكفالَِة  املُِسنِّنَي  تُواِجُه  الَّتي  عوباِت  بالصُّ العامِّ  الرَّأِي  تَوعيَُة 

وِحاميَِتِهْم ورَفاِهيَِّتِهْم.

َكِنيَِّة، واْسِتعامُل وسائِل . 8 األَْخُذ باالْعِتباِر ُمراعاة حاجاِت املُِسنِّنَي الُخصوِصيَِّة يف املرَشوعاِت السَّ

النَّْقِل الُعموميَِّة، وتَبْسيُط اإلْجراءاِت اإلِداريَِّة، ِبُخصوِصِهْم إلنْجاِز ُمعاملَِتِهْم، وإِنْشاُء َمْكتٍَب 

يف كلِّ ِوزارٍَة لِتلَك الغايِة.

ُة )8( املادَّ

ميُوْغراِفيََّة واالْجِتامعيََّة  اِت الدِّ التََّغريُّ تلتزم الوزارُة بإنْشاِء قاعدِة بَياناٍت َحْوَل املُِسنِّنَي تُواكُِب 

راساِت َحْوَل أوضاِع املُِسنِّنَي ورِعايَتُُهْم، مِبا يَْكَفُل تَحقيَق  واالقِْتصاديََّة، وتَشجيُع إجراِء البُحوِث والدِّ

انِْدماِجِهْم يف املُْجتمعِ وِحاميَِتِهْم.
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ِة الُحقوِق َوِمْطَرقِة اإِلْهَمال ّن َبيَن ِمظلَّ ِكَباُر السِّ

الفصُل الّثاني

نَي ُة لْلُمِسنِّ اْلَلجنُة الَوطنيَّ

ُة )9( املادَّ

ى )اللْلَجنُة الَوطنيَُّة لِلُْمِسنِّنَي( ِبرئاسِة اُلَوزيِر تَتْبَُع الِوزارََة، وتَُشكَُّل ِبقراٍر رِئايسٍّ . 1 تُْنشأُ لَْجَنٌة تَُسمَّ

ِبُشؤوِن  والِخرْبَِة  االْخِتصاِص  َذوي  ِمن  ُمَمثِّلنَي  الِوزراِء، وتَُضمُّ  َمْجلِِس  ِمْن  تَنسيٍب  ِبناًء عىل 

: ساِت املُْجتَمعِ األْهلِيَِّة ذاِت الَعالقِة والِقطاِع الخاصِّ املُِسنِّنَي َعِن الِوزراِت املعنيَِة، وُمَؤسَّ

ِة.أ.  حَّ ُمَمثٌِّل عن ِوزارِة الصِّ

ُمَمثٌِّل عن ِوزارِة املاليَِّة.ب. 

ُمَمثٌِّل عن وزارة الدولة لشؤون التخطيط.ج. 

ُمَمثٌِّل عن ِوزارِة الَعَمِل.د. 

ُمَمثٌِّل عن ِوزارِة شؤون املَْرأَِة.ه. 

ياَضِة.و.  باِب والرِّ ُمَمثٌِّل عن املجلس األعىل للشَّ

ُمَمثٌِّل عن املجلس األعىل لإلعالم.ز. 

ينيَِّة.ح.  ؤوِن الدِّ ُمَمثٌِّل عن ِوزارِة األَْوقاِف والشُّ

ُمَمثٌِّل عن ِوزارِة الثَّقافَِة.ط. 

.ي.  ُمَمثٌِّل عن َهيْئِة التَّقاُعِد العامِّ

.ك.  ُمَمثٌِّل َعِن الِقطاِع الخاصِّ

ُمَمثٌِّل عن ِوزارِة الَعْدِل.ل. 

ُمَمثٌِّل عن َجْمعيَِّة الِهالِل األَْحَمِر الفلسطيني.م. 

ِْبيَِّة والتَّعليِم.ن.  ُمَمثٌِّل عن ِوزارِة الرتَّ

ممثل عن وزارة الشؤون االجتامعية.س. 

ممثل عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.ع. 

َمْجلُِس ف.  يَْختارُُهْم  املُِسنِّنَي  ِبُشؤوِن  الفاعلَِة  األْهلِيََّة  الَجْمعيّاِت  مُيَثِّلوَن  أَْعضاٍء  ثالثُة 

َسِتِه. ِة ثاَلِث سنواٍت، ويَِتمُّ تَْنسيُب كُلِّ ُعْضٍو ِمْنُهْم ِمْن ِقبَِل ُمَؤسَّ الُوزراِء لُِمدَّ
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اْجِتامعاتِها، . 2 قواعَد  ُن  تَتََضمَّ داخلِيًَّة  الئِحًة  أعاملِها  بَْدِء  ِمْن  أْشُهٍر  ِستَِّة  ِخالَل  اللْلَجنُة  ُم  تَُقدِّ

والتَّْصويَت عىل قرارتِها، وكُلَّ ما يَتََعلَُّق ِبتَْنظيِم َسرْيِ أعاملِها، ولَها أْن تَْستعنَي يف أداِء َمَهاّمتِها 

مِبا تراُه ِمْن َذوي الِخرْبَِة ِمْن دون أْن يكوَن لَُهْم َحقُّ االْشرِتاِك يف التَّصويِت.

ُة )10( املادَّ

تَْختَصُّ اللْلَجنُة مِبا يأيت:

املُْجتمعِ، وُمتابعُة . 1 املُِسنِّنَي وإِْدماِجْهْم يف  لِرعايِة  التَّْنفيذيَِّة  ِة وُخطَِطها  العامَّ ياسِة  السِّ اقرِْتاُح 

والنَّْفيِسَّ  يَّ  حِّ والصِّ املادِّيَّ  األَْمَن  لَها  يَُوفُِّر  مِبا  ِة  املُْختَصَّ الِجهاِت  َمَع  الُخطَِط  هِذِه  تَْنفيِذ 

. واالْجتاِمعيَّ

َوْضُع ُخطٍَّة إِْعالميٍَّة لِتَْوِعيَِة املُْجتََمعِ ِبُحقوِق املُِسنِّنَي، وَدْوِر األرُْسَِة واملُجتمعِ يف رِعايَِتِهْم.. 2

ِة ِبشأِن الَقراراِت الَّتي تَتََعلَُّق باملُِسنِّنَي.. 3 التَّْنسيُق َمَع الِجهاِت الُحكوميَِّة املُْختَصَّ

واإلِقليميَِّة . 4 ولِيَِّة  الدَّ املَُنظَّامِت  َمَع  التَّعاُوِن  ِبَهَدِف  املَْعِنيَِّة  الُحكوميَِّة  الِجهاِت  َمَع  التَّْنسيُق 

املَْعِنيَِّة ِبرعايِة املُِسنِّنَي، وِدرِاسِة قراراتِها وتَْوصياتِها.

، َعِن املُِسنِّنَي وَمَدى . 5 َنويِّ إىل كُلٍّ ِمْن مجلس الوزراء واملَْجلِِس التَّرْشيعيِّ إْعداُد التَّقريِر السَّ

َصِة لحاميتهم. تَْنفيِذ الرَبامِج املَُخصَّ

ُة )11( املادَّ

ترصد السلطة االْعِتامَد املايلَّ الالزَم لِلجنِة، ويُْدَرُج لها بند خاص يف ُموازنة الَوزارِة.
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ِة الُحقوِق َوِمْطَرقِة اإِلْهَمال ّن َبيَن ِمظلَّ ِكَباُر السِّ

الفصُل الّثالُث

نَي ُمْرِشدو ِحمايِة امُلِسنِّ

ُة )12( املادَّ

ٌة ِباملُِسنِّنَي تتكون من عدد من مرشدي . 1 تُْنَشأُ مِبُوِجِب أْحكاِم هذا القانوِن يف الوزارة دائِرٌَة خاصَّ

ِمَن  تَْعليامٌت  فيهْم،  تَوافُرُها  الواجِب  وِط  الرشُّ وتَْحديِد  باْخِتيارِهم،  يَْصُدُر،  املسنني.  حامية 

الَوزيِر.

بِْطيَِّة الَقضائيَِّة.. 2 يكوُن لُِمرِْشِد ِحاميِة املُِسنِّنَي، يف ُمامرسِة َمَهاّمتِِه، ِصَفُة الضَّ

يَِجُب، عىل ُمرِْشِد ِحاميِة املُِسنِّنَي قَبَْل ُمبارَشَتِِه لَِمَهاّمتِِه، أداِء اليَمنِي اآلتيِة أمام الوزير )أُقِْسُم . 3

ِباللِه الَعظيِم أْن أقوَم ِبوظائِفي ِبُكلِّ رَشٍَف وأَمانٍَة، وأْن أَْسَهَر عىل اْحرِتاِم القانوِن، وأْن أُحاِفَظ 

يَِّة املِْهِنيَِّة(. ِّ عىل الرسِّ

ُة )13( املادَّ

يَقوُم ُمرِْشُد ِحاميِة املُِسنِّنَي ِبتَقديِم اإلرْشاداِت واالْسِتشاراِت والتَّوجيهاِت، والِخْدماِت للُْمِسنِّنَي، 

ينيَِّة.   ويُساِعُد املسن يف ُحصولِِه عىل ِخْدماٍت أُْخرى ِمَن الَجْمِعيّاِت الَخرْييَِّة والَهيْئاِت املَِحلِّيَِّة والدِّ

، واتِّخاِذ التَّدابريِ العاجلِة لِِحاميِة املُِسنِّنَي ورِعايَِتِهْم. ِل الِوقايئِّ والعالجيِّ ولَُه َحقُّ التََّدخُّ

ُة )14( املادَّ

، أو النَّْفيسِّ لإلرشاِف عىل  ُ الوزيُر ُمرشديَن لِحاميِة املُِسنِّنَي ِمْن َذوي االْخِتصاِص االْجِتامعيِّ يَُعنيِّ

رِعايِة املُِسنِّنَي، ويكوُن لَُهْم َحقُّ الُحصوِل ِمَن الِجهاِت املَُعيَّنِة عىل املَعلوماِت املُتََعلِّقِة مِبُْستََحقِّ 

الرِّعايِة الالزمة ألداِء َعَملِِهْم، واْسِتدعاِء األقارِب املَُكلَّفنَي ِبالرِّعايِة وتَْوجيِهِهْم إىل واجباتِِهْم، وَضبِْط 

الِجهاِت  إىل  وإحالَِتها  بشأنِها،  الالزمِة  املَحارِضِ  وتَحريِر  القانوِن،  هذا  ألحكاِم  املُخالفِة  الوقائعِ 

ِة. املُْختصَّ



الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم« 54

الفصُل الّرابُع

نَي ِل بامُلِسنِّ َكفُّ َدْوُر األسرِة وواجباُتها يف التَّ

ُة )15( املادَّ

كاَن . 1 طالاَم  الزَّْوُج  ويَتَّوالها  ُوريَِّة،  الرضَّ اْحِتياجاتِِهِم  وتَلْبيِة  ُمِسنِّيها  رِعايِة  األرُسُة يف  تَتَكاتَُف 

أقارِبِه  أََحَد  قانوناً،  ِبها،  املَُكلَُّف  كاَن  الرِّعايِة  هِذِه  تََوفُِّر  َعَدُم   َ تَبَنيَّ فإذا  أدائِها،  عىل  قادراً 

ْن يَْقِدُر عىل الِقياِم مِبَسؤولِيَِّة رِعايِة املُِسنِّ واملُحافظِة عليِه، واإلرشاِف  املُقيمنَي يف ِفلَْسطنَي ِممَّ

تيِب التّايل: عىل شؤوِن حياتِِه، وذلَك َوفَْق الرتَّ

َد أفراُد الِفئِة اْختاروا ِمْن بَيَْنُهْم َمْن يَتََوىّل رِعايَة  األوالُد ثُمَّ أوالُد األوالِد ثُمَّ اإلِْخوُة، وإذا تََعدَّ

املُِسنِّ َمَع إِْخطاِر ُمرْشِد ِحاميِة املُِسنِّنَي ِبذلَك.

ْم أََحٌد ِمَن الِفئَِة التّاليِة لِتََويّل الرِّعايِة، فرََيْفَُع ُمرشُد ِحاميِة . 2 أّما إِذا مل يَِتمَّ االتِّفاُق بَيَْنُهْم، ومل يَتََقدَّ

ِة لِتَُكلَِّف َمْن يَتَوىّل ِمَن األقارِب املُشاِر إليِْهْم، أو ِمْن َغريِِهْم  املُِسنِّنَي األَْمَر إىل املَْحكمِة املُْختَصَّ

َة.   الخاصَّ وظُروفَها  حالٍة  كُلِّ  ِبَحَسِب  املُِسنِّنَي  ُدوِر  إحدى  يف  إقامتَُه  َر  تُِقرِّ أو   ، املُِسنِّ رعايَة 

ويُراَعى يف َجميعِ األحواِل تَطبيُق أَْحكاِم قانوِن ُصندوِق النََّفقِة.

ُة )16( املادَّ

ذلَك، . 1 ْق  يَتََحقَّ مل  فِإذا  ذلَك،  يَْكفي  ماٌل  لُه  كاَن  إذا  املُِسنِّ  أَمواِل  ِمْن  الرِّعايِة  نََفقاُت  تكوُن 

وطَلََب املَُكلَُّف ِبالرِّعايِة الُحصوَل عىل تَكاليِفها، يتحملها األوالُد ثُمَّ أوالُد األوالِد، ثُمَّ اإلخوُة، 

رُُه لَها، ونَِصيِب كُلٍّ ِمْنُهْم ِفيها. وذلَك َوفْقاً لاِم يَُقدِّ

هِذِه  ِقيمَة  َر  لِتَُقدَّ ِة  املُْختَصَّ املَحكمِة  إىل  األَْمَر  املُِسنِّنَي  ِحاميِة  ُمرِْشُد  رَفََع  يَتَِّفقوا،  مل  فِإذا 

، وَمْن يُلْزَْم ِبها. التَّكاليِف َمَع رضورة أن تراعي، يف تَْقديرِها، الِخْدماِت الطِّبِّيََّة املَطْلوبَة للُمِسنِّ

أّما إِذا كاَن َمْن َورََد ِذكْرُُهْم يف الَفْقرَِة الّسابقِة َغرْيَ قادريَن عليْها، أو كاَن املَُكلَُّف ِبالرِّعايِة ِمْن . 2

رَِت الِوزارُة لَُه ُمكافأًة تَْدفَُعها لَُه.  ويُراَعى يف َجميعِ األحواِل تَطبيُق أحكاِم قانوِن  َغرْيِِهْم قَدَّ

ُصْندوِق النََّفقِة.
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ِة الُحقوِق َوِمْطَرقِة اإِلْهَمال ّن َبيَن ِمظلَّ ِكَباُر السِّ

ُة )17( املادَّ

تَرتيباٍت  ِخالِل  ِمْن  َمساكِِنِهْم  يف  أو   ، األرَُسِيِّ َوَسِطِهُم  يف  املُِسنِّنَي  إبقاِء  عىل  السلطة  تَْعَمُل 

َة واإلِعانَة ِباملَْنزِِل،  ٍل شامٍل يَجمُع يف آٍن واحٍد الِعالَج والتَّْجهيزاِت الخاصَّ وتَدابرَي تَْسَمُح ِبتَْوفريِ تََكفُّ

ُوريََّة الَّتي ِمْن شأنِها تَلِْبيَُة حاجاتِِهْم، وعنَد االقِْتضاِء ِمْن ُمرافقِة  واملُساعدَة املَْنزليََّة، والِخْدماِت الرضَّ

ُمناسبٍة لِحالَِتِهِم البَدنيَِّة والنَّْفسيَِّة.

ُة )18( املادَّ

خِص املَُكلَِّف ِبِرعايِة املُِسنِّ إِْخباُر املرُْشِِف يف حالِة َمرَِض املَْشموِل ِبالرِّعايِة، أو تَبْديِل  عىل الشَّ

َمْسَكِنِه، أو ِغياِبِه َعِن املَْسِكِن، وَعْن كُلِّ أمٍر يَطَْرأُ عليِْه، أو يف حالِة وفاتِِه.

الفصُل اخلامُس

نَي ُة ِبِحمايِة امُلِسنِّ اإلجراءاُت اخلاصَّ

املادة )19(

يٍَّة، وتَرى . 1 عىل كُلِّ أرُْسِة ُمِسنٍّ تَرى أنَّها َغرُي قادرٍة عىل إِيوائِِه، أو رِعايَِتِه ألسباٍب قاهرٍة وِجدِّ

ُم إىل دائرِة رِعايِة املُِسنِّنَي ِبطَلَِب تَوفريِ  أنَّ بقاَءُه لََديِْها يَُشكُِّل َخطَراً عليِْه، أو عىل حياتِِه، التََّقدُّ

اإِليواِء والرِّعايِة لَُه، لِتَقوَم دائرُة الرِّعايِة ِبإجراِء بَْحٍث َعِن األرُسِة واملُِسنِّ لِلتَّأكُِّد ِمْن ُوجوِد هذا 

أِن. األسباِب، وإصداِر تَوِصيَِتها بهذا الشَّ

ِة تَْغيرَي املَُكلَِّف ِبالرِّعايِة . 2 وعىل ُمرْشِد ِحاميِة املُِسنِّنَي املُْختَصِّ أْن يَطْلَُب ِمَن املَحكمِة املُْختَصَّ

إىل أرُْسِة بَديٍل، أو إِحالَة املُِسنِّ إىل إْحدى ُدوِر الرِّعايِة التّابعِة للَوزارِة كُلاّم َدَعِت الحاجُة إىل 

ذلَك، أو يف َمراكَز نَهاريٍَّة.

ورِة، ويف . 3 ساِت رِعايِة املُِسنِّنَي، أو املراكِز النَّهاريَِّة إاّل عنَد الرضَّ ال يَِتمُّ اللجوُء إىل اإليواِء مِبَُؤسَّ

حالِة َعَدِم تَْوفريِ بَديٍل لِذلَك، َوفْقاً لرُِشوٍط يَِتمُّ تَنظيُمها مِبُوجِب الئحٍة.
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ُة )20( املادَّ

سِة رِعايٍة، أو بَقاُؤُه ِفيها ُدوَن رِضاُه، ويَِتمُّ قَبوُل املُِسنِّ وُخروُجُه ِبناًء  ال يَجوُز قَبوُل املُِسنِّ مِبَُؤسَّ

ِة، أو الِوزارِة بعَد  ْن مُيَثِّلُُه قانوناً، أو ِبناًء عىل قَراٍر ِمَن املَْحكمِة املُْختَصَّ عىل طَلٍَب كِتايبٍّ ِمْنُه، أو ِممَّ

َدِة ِبالالئحِة. وِط املَُحدَّ تَوافُِر الرشُّ

ُة )21( املادَّ

َل َمصاريَف اإلقامِة، إذا كاَن لَُه ماٌل، أو  ُ عىل كُلِّ ُمِسنٍّ َوقََع قَبولُُه ِبداِر املُِسنِّنَي أْن يَتََحمَّ يَتََعنيَّ

ْن تَِجُب عليِْهُم  ساُت الرِّعايِة مِبُطالبِة املَيْسوريَن ِممَّ ُمْمتَلَكاٌت، أو كاَن يَتََمتَُّع ِبَنَفَقٍة، وتَقوُم ُمَؤسَّ

ِل َمصاريِف الرِّعايِة. النََّفَقُة عىل املُِسنِّ بَتََحمُّ

ُة )22( املادَّ

تَلْتَزُِم السلطة مِبساَعَدِة املُِسنِّنَي، ال ِسيَّام ُمحاربُة كُلِّ أشكاِل الُعْنِف وُسوِء املُعاملَِة واالْعِتداِء . 1

. والتَّْهِميِش واإلقْصاِء ِمَن الَوَسِط األرَُسِيِّ واالْجِتامعيِّ

ِة ِبُكلِّ حالِة ُسوِء ُمعاملٍة، أو . 2 لْطاِت املُْختَصَّ ، أو َمْعَنويٍّ تَبْليُغ السُّ يَِحقُّ لُِكلِّ َشخٍص طَبيعيٍّ

إهامٍل يف َحقِّ املُِسنِّنَي.

ُد َسالمَة . 3 لُِمرْشِد ِحاميِة املُِسنِّنَي اتِّخاُذ التَّدابريِ العاجلَِة الِوقائيَِّة والِعالجيَِّة يف الحاالِت الَّتي تَُهدِّ

يَُّة، أِو االْجِتامعيَُّة. حِّ املُِسنِّنَي، َسواٌء البَدنيَُّة، أِو النَّفسيَُّة، أِو الصِّ

يَِتمُّ اللجوُء إىل الَوساطِة العائليَِّة واالْجِتامعيَِّة َعْن طَريِق ُمرْشِد ِحاميِة املُِسنِّنَي إِلبقاِء املُِسنِّ . 4

. يف َوَسِطِه األرَُسِيِّ

ُة )23( املادَّ

تَْرَعى الَوزارُة املُِسنِّنَي الَّذيَن فََقدوا املُِعيَل، وال يُوجُد لَُهْم َمْن يَُعولُُهْم، أو لَِعَدِم كِفايِة َدْخلِِهْم، 

مِة للُمِسنِّنَي، وكَذلَك  أو َدْخِل املُِعيِل.  وتعمل الَوزارُة عىل توفري َجميَع الِخْدماِت واملُساعداِت املَُقدَّ

تَْعَمُل الَوزارُة عىل َدْعِم بُيوٍت ونَواٍد، واملراكِز النَّهاريَِّة املَْعِنيَِّة باملُِسنِّنَي.
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ِة الُحقوِق َوِمْطَرقِة اإِلْهَمال ّن َبيَن ِمظلَّ ِكَباُر السِّ

ُة )24( املادَّ

ولِهذا  املُِسنِّنَي،  ِبُشؤوِن  رَضيِبيٍَّة  بتسهيالت  املُِسنِّنَي  ِبِرعايِة  املَْعِنيَِّة  ساِت  املَُؤسَّ َجميُع  تَتََمتَُّع 

ائِب، َجميُع املَوادِّ الالزمِة لِِرعايِة املُِسنِّنَي واملَوادِّ الطِّبِّيَِّة،  الَغرَِض تُْعَفى، ِمَن الرُّسوِم والَجامرِك والرضَّ

تلك  تكن  مل  ما  ِة.  املُرََخصَّ املُِسنِّنَي  رِعايِة  ساِت  لُِمَؤسَّ الالزمِة  النَّقِل  َوَوسائِِط  املُساعدِة  والَوسائِل 

املؤسسات مؤسسات ربحية تقدم خدماتها مبقابل.

ُة )25( املادَّ

ْخُص املَُكلَُّف ِبالرِّعايِة واملَراكُز النَّهاريَُّة وداُر رِعايِة املُِسنِّنَي، ونَوادي  مُتَْنُح األرُْسُة البَديلُة، أِو الشَّ

الطِّبِّيِِّة:  وِشبِْه  الطِّبِّيَِّة،  املُتابعِة  إِيجاِد  يف  ولِة  الدَّ َدْعَم  ِباملُِسنِّنَي،  ِل  التََّكفُّ ُمقاِبَل  ُة،  الخاصَّ املُِسنِّنَي 

النَّْفِسيَِّة واالْجِتامعيَِّة.

ُة )26( املادَّ

َوفْقاً ألَْحكاِم هذا القانوِن، فللُمِسنِّنَي الَحقُّ يف تَشكيِل َجْمعيّاٍت َخرْييٍَّة، وَهيْئاٍت أَْهليٍَّة، ونواٍد، 

ٍة ِبِهْم. ساٍت غريِ ِربِْحيٍَّة خاصَّ وُمَؤسَّ

ُة )27( املادَّ

ٍة ِبِرعايِة املُِسنِّنَي، وُمبارَشَُة نَشاِطها إال عند ُحصولِها عىل تَرخيٍص  َسٍة خاصَّ ال يَجوُز إِنشاُء ُمَؤسَّ

ساُت لِرَقابٍة ِمْن كُلٍّ ِمْن ِوزارِة:  ُدها الالئحُة، وتَْخَضُع تلَك املَُؤسَّ وابِط الَّتي تَُحدِّ ِمَن الِوزارِة َوفَْق الضَّ

ِة. حَّ ؤوِن االْجِتامعيَِّة، َوِوزارِة الصِّ الشُّ

ُة )28( املادَّ

املَْنصوِص  خيِص  الرتَّ ِمْن رُشوِط  ِة أليِّ رَشٍْط  الخاصَّ املُِسنِّنَي  ساِت رِعايِة  ُمَؤسَّ يف حالِة ُمخالفِة 

ُب إِخطارُها ِبَوقِْف أسباِب املُخالفِة  عليْها يف هذا القانوِن، أو يف األَنْظمِة الّصادرِة مبوجبهم، فَيَتََوجَّ

وإزالِتها، فِإذا مل تَلْتَزِْم ِبذلَك ِخالَل َخْمَسَة َعرْشَ يوماً ِمْن تاريِخ إِْخطارِها، يكوُن للَوزيِر إصداُر قَراٍر 

سِة إداريّاً  ٍة ال تَتَجاوُز ثاَلثَة أْشُهٍر، أو إغالِق املَُؤسَّ سِة تَحَت إدارِة الِوزارِة لُِمدَّ ُمَسبٍِّب ِبَوْضعِ املَُؤسَّ

أِن أْن يَطَْعَن يف الَقراِر  ْخيِص ِبَحَسِب األحواِل.  ويَِحقُّ لِصاحِب الشَّ ِة ثاَلثِة أْشُهٍر، أو إلغاِء الرتَّ لُِمدَّ

ِة ِخالَل ِستِّنَي يوماً ِمْن تاريِخ إخطارِِه ِبالَقراِر. أماَم املَحكمِة املُْختَصَّ
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ُة )29( املادَّ

ِة، وتََضُع السلطة  يَِّة العامَّ حِّ ساِت الصِّ لِلُْمِسنِّ الَحقُّ يف االْسِتفادِة ِمْن َمّجانِيَِّة الِعالِج يف املَُؤسَّ

الوسائَل املُناسبَة لِلِْوقايِة ِمَن األمراِض والَحوادِث الَّتي مُيِْكُن أْن تُِصيَب املُِسنِّنَي، ويَِتمَّ الَعَمُل عىل 

ِة يف ُمحافظاِت السلطة كافًَّة. حَّ يُْخوخِة يف ُمِديريّاِت الصِّ ٍة ِبِطبِّ الشَّ يٍَّة خاصَّ اْسِتحداِث َدوائَر ِصحِّ

ُة )30( املادَّ

، وتَْعَمُل ِوزارُة  يَْستَفيُد املُِسنُّوَن املُْعِوزيَن وُمراِفقوُهْم ِمْن َمّجانِيَِّة النَّْقِل يف وسائِل النَّْقِل العامِّ

املُواَصالِت عىل تَْهِيئَِة الِبيئِة املُناسبِة لِتَْسهيِل َحرَكَِة املُِسنِّنَي.

ُة )31( املادَّ

وتَتََوىلَّ  ُعموِميًَّة.   ِخْدَمًة  تَْضَمُن  الَّتي  واألَماكِِن  ساِت  املَُؤسَّ األَْولَِويَِّة يف  ِمَن  املُِسنُّوَن  يَْستَفيُد 

الِوزارَُة ِبالتَّْنسيِق َمَع اللْلَْجَنِة الَوطَِنيَِّة إِْصداَر ِبطاقَِة ِخْدَمِة املُِسنِّنَي، مُيَْنُح ِمْن ِخاللِها تَْخِفيٌض ال يَِقلُّ 

َعْن %50 عىل الرُُّسوِم الَّتي تَْفرُِضها السلطة، إضافًة إىل ُرزَْمِة ِخْدماٍت لِلُْمِسنِّنَي ِضْمَن بَرنامٍج ُمَنظٍَّم 

لََدى الِوزارَِة، ويَْصُدُر مِبُوِجِب الئحٍة.

ُة )32( املادَّ

ِل واالْسِتْعامَل  تَْعَمُل السلطة عىل تَحقيِق ِبيئٍة ُمناسبٍة لِلُْمِسنِّنَي تَْضَمُن لَُهْم ُسهولََة الَحرَكَِة والتََّنقُّ

بَدائَل  إِيجاُد  املَْعِنيَِّة  الِجهاِت  فََعىَل  يٍَّة،  ِجدِّ ذلَك ألسباٍب  ِر  تََعذُّ حالِة  ِة، ويف  العامَّ لألَماكِن  اآلِمَن 

ُمناسبٍة تَْضَمُن اْسِتْعامَل املكاِن العامِّ لِلُْمِسنِّنَي.

ُة )33( املادَّ

الُحكوميَِّة  الِجهاِت  إِلْزاِم  املعنية َمسؤولِيََّة  الجهات  بالتنسيق مع   ِّ املَِحيلِّ الُحْكِم  ِوزارُة  تَتََوىّل 

وِط واملُواَصفاِت الَفنِّيَِّة والَهْنَدِسيَِّة واملِْعامِريَِّة الواجِب تَوافُرُها يف املَباين واملَراِفِق  ِة ِبالرشُّ والخاصَّ

ِة الَقدميِة والَجديَدِة لِِخْدمِة املُِسنِّنَي. العامَّ

ُة )34( املادَّ

ُع السلطة ُمشاَركََة املُِسنِّنَي َذوي الِخرْبِة والَكفاَءِة يف َشتّى النَّشاطاِت املُِفيدِة لِلُْمجتمعِ،  تَُشجِّ
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ِة الُحقوِق َوِمْطَرقِة اإِلْهَمال ّن َبيَن ِمظلَّ ِكَباُر السِّ

ساِت  ال ِسيَّام النَّشاطاُت االقِْتصاديَُّة واالْجِتامعيَُّة والثَّقافيَُّة.  وتَْشغيَل املُِسنِّنَي القاِدريَن يف املَُؤسَّ

ساِت. ْخِل لِتلَك املَُؤسَّ ِة ِمْن ِخالِل َخْصٍم لِِنْسبٍَة ِمْن ُمرَتَّباتِِهْم ِمْن رَضيبِة الدَّ الخاصَّ

الفصُل الّسادُس

الُعقوباُت

ُة )35( املادَّ

َمَع َعَدِم اإلِْخالِل ِبأيَِّة ُعقوبٍة أََشدَّ يَُنصُّ عليْها قانوٌن آَخُر، يُعاقَُب كُلُّ ُمَكلٍَّف ِبالرِّعايِة قانوناً، . 1

إِن اْمتََنَع َعِن الِقياِم ِبالِْتزاماتِِه املَْنصوِص عليْها يف هذا القانوِن، أو َوقََع ِمْنُه إِْهامٌل، أو تَْفريٌط 

ًة ال تَزيُد عىل سنٍة، وِبَغرامٍة ال تَزيُد عىل أَلِْف ديناٍر أُرُْديِنٍّ، وال تَِقلُّ َعْن  يف ذلَك، ِبالَحبِْس ُمدَّ

. َخْمسامئَِة ِديناٍر، أو مِبا يُعاِدلُها ِبالُعْملَِة املُتَداَولَِة قانوناً، أو ِبإْحدى هاتنَْيِ الُعُقوبَتنَْيِ

، وَغرامًة ال تَزيُد عىل َخْمسِة آالِف ِديناٍر، وال . 2 ًة ال تَزيُد عىل َسَنتنَْيِ وتَكوُن الُعقوبُة الَحبَْس ُمدَّ

تَِقلُّ َعْن ألِف ِديناٍر، أو مِبا يُعاِدلُها ِبالُعْملَِة املُتَداَولَِة قانوناً، أو إِْحدى هاتنَْيِ الُعُقوبَتنَْيِ إذا كاَن 

املَْشموُل ِبالرِّعايِة أََحَد الوالَديِْن.

ُة )36( املادَّ

 ، لِْح، إِلبْقاِء املُِسنِّ يف َوَسِطِه األرَُسِيِّ دوَن اإلِْخالِل ِبأَْحكاِم املادَِّة أَعالُه، يَِتمُّ اللْلُجوُء إىل إِجراِء الصُّ

لِْح، تُطَبَُّق أَْحكاُم املادَِّة الّسابقِة ِمْن  َر إِْجراُء الصُّ ِطبْقاً لِلتَّرْشيعِ املَْعموِل ِبِه.  ويف حالِة ما إذا تََعذَّ

هذا القانوِن.

ُة )37( املادَّ

يُعاقَُب، ِبالَحبِْس وِبَغرامٍة ال تَزيُد عىل ثالثِة آالِف ِديناٍر، وال تَِقلُّ َعْن ألِف ِديناٍر، أو مِبا يُعاِدلُها 

، الِخْدماِت، أِو  ، كُلُّ َمْن تَلَّقى، َعْن طَريِق الِغشِّ ِبالُعْملَِة املُتَداَولَِة قانوناً، أو إِْحدى هاتنَْيِ الُعقوبَتنَْيِ

ِل عليْها ِبِصَفٍة غريِ َمرْشوعٍة. اإلِعاناِت املَْذكورَة يف هذا القانوِن، َمَع اْسرِتْداِد املَبالغِ املُتََحصَّ



الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم« 60

ُة )38( املادَّ

ًة ال تَِقلُّ َعْن َخْمِس َسنواٍت، كُلُّ َشْخٍص ساَعَد، أو َسهََّل، ِبأيَِّة َوسيلٍة كانْت،  ْجِن ُمدَّ يُعاقَُب، ِبالسِّ

لِلُْحصوِل عىل اإلِعاناِت االْجِتامعيَِّة املَْنُصوِص عليْها يف هذا القانوِن لُِمْستَِفيديَن غريِ رَشِْعيِّنَي.

ُة )39( املادَّ

يُعاقَُب، ِبالَحبِْس وِبَغرامٍة ال تَزيُد عىل ثالثِة آالِف ِديناٍر أُرُْديِنٍّ، وال تَِقلُّ َعْن ألِف ِديناٍر، أو مِبا 

، كُلُّ َمْن: يُعاِدلُها ِبالُعْملِة املُتَداَولَِة قانوناً، أو ِبِإْحدى هاتنَْيِ الُعقوبَتنَْيِ

ِة.. 1 لْطَِة املُْختَصَّ َسًة الْسِتْقباِل املُِسنِّنَي ُدوَن ترخيص ِمَن السُّ َ ُمَؤسَّ َل، أو أَلْغى، أو َسريَّ أَنَْشأَ، أو َعدَّ

ِبِهْم، . 2 ِة  الخاصَّ ساِت  لِلُْمَؤسَّ أو  لِلُْمِسنِّنَي،  اْسِتْغاللُُه  ثَبََت  َمْن  كُلُّ  نَْفِسها،  ِبالُعقوبَِة  ويُعاقَُب، 

ألَْغراٍض تَتَناَف َمَع الِقيَِم الَوطَِنيَِّة والَحضاِريَِّة.

ُة )40( املادَّ

يُعاقَُب، ِبالَحبِْس وِبَغرامٍة ال تَتَجاوُز َخْمَسامئََة ِديناٍر، كُلُّ َمْن مَيَْنُع ُمرِْشَد ِحاميِة املُِسنِّنَي ِمَن 

َد إِْخفاَء َحقيَقِة  الِقياِم مِبََهاّمت أو يَُعرِْقُل ُحْسَن َسرْيِ األَبْحاِث كاإلِْدالِء ِبترَْصيحاٍت خاِطئٍَة، أو تََعمَّ

، وذلَك كلُُّه َمَع َعَدِم اإلِْخالِل ِبأَيَِّة ُعقوبٍة أََشدَّ يَُنصُّ عليْها قانوٌن آَخُر.  ويف حالِة الَعْوِد  َوْضعِ املُِسنِّ

تُضاَعُف الُعقوبُة.

الفصُل الّسابُع

ٌة أحكاٌم ِختاميَّ

ُة )41( املادَّ

ال يَِخلُّ تَطبيُق أَحكاِم هذا القانوِن ِبالحقوِق واالْمِتيازاِت املَُقرَّرَِة للُْمِسنِّنَي يف قانوِن ُصندوِق 

ْخِصيَِّة، أو أْي قانوٍن آَخَر، ويُراَعى ذلَك عْن تَقديٍر  ِقنَي، أو قانوِن األَْحواِل الشَّ النََّفَقِة، أو ُحقوِق املَُعوَّ

إىل نََفَقٍة عىل املُِسنِّنَي، أو إِعانَِتْهْم.  ويَِتمُّ النَّظَُر يف أيِّ شأٍن ِمْن ُشؤوِن املُِسنِّنَي عىل َوْجِه االْسِتْعجاِل.
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ِة الُحقوِق َوِمْطَرقِة اإِلْهَمال ّن َبيَن ِمظلَّ ِكَباُر السِّ

ُة )42( املادَّ

يُْعتََمُد اليوُم األوَُّل ِمْن أُكْتوبَر ِمْن كُلِّ سنٍة يوماً َوطَِنيّاً للُْمِسنِّنَي.

ُة )43( املادَّ

يُلْغى كُلُّ ُحْكٍم يَتَعارُض َمَع أَْحكاِم هذا القانوِن.

ُة )44( املادَّ

يَبقى الَعَمُل ِباللْلَوائِح الّسابقِة ِبالَقْدِر الَّذي ال يَتَعارُض َمَع أحكاِم هذا القانوِن، إىّل أْن تُلْغى أو 

َل ِبالئحٍة جديدٍة تَْصُدُر ِمْن َمْجلِِس الُوَزراِء لِتَنفيِذ أَْحكاِم هذا القانوِن. تَُعدَّ

ُة )45( املادَّ

ُه، تَْنفيُذ أَحكاِم هذا القانوِن، ويُْعَمُل بِه ِمْن تاريِخ  ِة، كُلٌّ ِفيام يَُخصُّ عىل َجميعِ الِجهاِت املُْختَصَّ

نرَْشِِه يف الَجريدِة الرَّْسِميَِّة.

َصَدَر يف مدينِة راَم الله: 2012/1/1م

املوافُق:  - /- 1433هـ

محمود عباس - رَئيُس اللْلَْجنِة التَّْنفيذيَِّة لُِمَنظََّمِة التَّْحريِر الِفلَْسطينيَِّة

لْطَِة الَوطَِنيَِّة الِفلَْسِطينيَِّة رَئيُس السُّ
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مرفق رقم )2(

التنمية  وزارة  دراسة  املنشور يف  الرشيكة بحسب  الجهات  كافة  بني  األدوار  توزيع  جدول 

االجتامعية حول »تحليل ألوضاع حقوق كبار السن واحتياجاتهم يف فلسطني« العام 2015

األدوار املطلوبة منهااجلهات
دائرة كبار السن 
يف وزارة الشؤون 

االجتامعية

التنسيق مع اللجنة الوطنية لكبار السن إلعداد وتنفيذ الربامج . 1
واملشاريع التي تكفل تحقيق الرعاية الالزمة لكبري السن، وذلك من 

خالل برامج مشاريع مقاومة التمييز واإلقصاء، وتوعية الكبار بحقوقهم، 
وتشجيع البحوث والدراسات، واستثامر تجاربهم وخرباتهم يف إنشاء 

مشاريع صغرية خاصة بكبار السن، وتشجيع القطاع الخاص عىل 
تشغيل القادرين منهم.

التنسيق مع الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني لبناء قاعدة معلومات . 2
وبيانات وإحصاءات حول كبار السن تواكب التغريات الدميوغرافية 

واالجتامعية واالقتصادية.

التنسيق مع وسائل اإلعالم الرسمية والخاصة إلعداد برامج إعالمية . 3
لتوعية األرسة واملجتمع بحقوق واحتياجات كبري السن والصعوبات 
التي يواجهها؛ سواء داخل األرسة أو يف املجتمع، مبا يكفل اندماجه 

يف املجتمع وحاميته ورفاهيته، وذلك من خالل املحارضات التوعوية، 
والنرشات اإلعالمية، والحلقات التلفزيونية، والربامج اإلذاعية.

التنسيق مع سلطة النقد لتشجيع املصارف عىل منح املسنني قروضاً . 4
تشغيلية بأقساط وفوائد ميرسة.

تحقيق بيئة مناسبة لكبار السن تضمن لهم سهولة واستقاللية الحركة . 5وزارة الحكم املحيل
والتنقل واالستعامل اآلمن لألماكن العامة، بحيث يتوقف إصدار 

الرتاخيص الالزمة بناء عىل توفر الظروف املوامِئة لكبار السن.

وزارة الربية والتعليم 
العايل

إعداد الربامج والخطط واملناهج الدراسية، بحيث تتضمن علم كبار . 6
السن )الشيخوخة( كتخصص رئييس، أو كجزء من خطة دراسية ضمن 

التخصصات األخرى التي لها عالقة بهذا العلم.

اعتبار خدمة الطالب يف املؤسسات القامئة عىل رعاية كبار السن . 7
كساعات دراسية معتمدة يف الخدمة االجتامعية للطالب.

مكافحة محو األمية لدى كبار السن، وتوفري فرص التعليم طوال سني . 8
العمر.
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ِة الُحقوِق َوِمْطَرقِة اإِلْهَمال ّن َبيَن ِمظلَّ ِكَباُر السِّ

توفري حافالت خاصة مالمئة لكبار السن عىل الخطوط العامة.9. وزارة النقل واملواصالت 

نرش الوعي بني السائقني وتدريبهم عىل كيفية مساعدة الشخص كبري . 10
السن عىل استخدام املواصالت العامة.

وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا 

املعلومات

تسهيل استخدام شبكة املعلومات.. 11

تخفيض فاتورة الهاتف لكبري السن بنسبة ميكن تحديدها باالتفاق مع . 12
وزارة الشؤون االجتامعية، وبالتنسيق مع رشكات االتصاالت الخاصة.

استحداث دوائر صحية خاصة بطب الشيخوخة وكبار السن يف . 13وزارة الصحة
مديريات الصحة التابعة لها تقوم بإجراء الفحص الدوري الشامل لكبار 
السن، وذلك بهدف االكتشاف املبكر لألمراض وعالجها، وتأهيل املعاقني 

بدنياً وتقديم خدمات التثقيف الصحي.

تنسيق إعداد وتقديم الربامج التثقيفية وبرامج التوعية املجتمعية فيام . 14وزارة اإلعالم
يتعلق مبعاملة واحرتام حقوق املسنني.

توفري االعتامدات املالية الرضورية ملختلف الوزارات املعنية بتطوير . 15وزارة املالية
وتوفري خدمات للمسنني.

تشجيع مؤسسات القطاع الخاص عىل تشغيل كبار السن القادرين عىل . 16وزارة العمل
العمل، وتوفري فرص التطوع ملن يحبذ من املسنني مع توفري مخصص 

مايل بسيط.

املراكز اإليوائية والنهارية 
الخاصة بكبار السن

تقديم الخدمات االجتامعية والصحية والنفسية والثقافية والرتفيهية إىل . 17
املستفيدين لتمكينهم من التغلب عىل اآلثار التي نجمت عن عجزهم 

وضامن حياة كرمية هادئة لهم، خالل مدة بقائهم يف هذه املراكز، 
وتأمني اإلقامة الالئقة بهم، ووقايتهم من أمراض الشيخوخة وعالجها.

سن قانون يحمي حقوق املسنني كافة.. 18املجلس الترشيعي

إقرار املوازنات الالزمة لتطبيق القانون.. 19

املؤسسات األهلية 
الحقوقية واملتخصصة

متابعة مدى احرتام حقوق هذه الفئة من قبل املسؤولني الحكوميني . 20
واألهايل، والعمل عىل توعية جميع املعنيني بحقوق وسبل التعامل مع 

املسنني، مبا يضمن لهم حياة كرمية، ورصد االنتهاكات الحقوقية.

مركز اإلحصاء الفلسطيني 
واملعاهد البحثية األخرى

إجراء الدراسات املتخصصة بكبار السن.. 21

بناء قاعدة بيانات وطنية خاصة بكبار السن بالتنسيق مع وزارة . 22
الشؤون االجتامعية.
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مرفق رقم )3(

مؤرشات حول كبار السن يف فلسطني

مؤشرات حول كبار السن يف فلسطني

قيمة المؤشر1 المؤشرالرقم 
الوطني

60العمر املعتمد لكبري السن2

%4.6نسبة كبار السن من السكان3

%5.1نسبة كبار السن من اإلناث4

%4.2نسبة كبار السن من الذكور5

%53.8نسبة كبار السن من اإلناث من العدد اإلجاميل لكبار السن6

%91.9نسبة الذكور املسنني املتزوجني7

%46.5نسبة اإلناث املسنات املتزوجات8

%7.4نسبة الرتمل بني كبار السن الذكور9

%44.4نسبة الرتمل بني كبار السن اإلناث10

%25.5نسبة كبار السن األميني11

 %46.5نسبة كبار السن الذين مل ينهوا أي مرحلة تعليمية12

18 %نسبة كبار السن الذكور الذين أنهوا دبلوماً متوسطاً فأعىل13

5.5 %نسبة كبار السن اإلناث الذين أنهوا دبلوماً متوسطاً فأعىل14

75.4 سنةتوقعات البقاء عىل قيد الحياة لإلناث منتصف 152017

72.3 سنةتوقعات البقاء عىل قيد الحياة للذكور منتصف 162017

متوسط دخل من بلغوا الستني17

18
النســبة املئويــة للســكان الذيــن بلغــوا الســـتني أو تجاوزوها، 

ويتلقون يف املنزل رعاية غري رسمية

19
النسـبة املئويـة للسـكان الذيـن بلغـوا السـتني أو تجاوزوهـا ويتلقـون 

يف املـنزل رعايـة مـن فنيــني متخصصني

1       تم االعتامد يف بعض املعلومات/املؤرشات الواردة يف الجدول أعاله عىل ما زودنا به الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني يف 3 متوز 2018 عن البيانات الصادر 

عن الجهاز يف يوم املسنني العاملي بتاريخ 2017/10/1.
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20
النسـبة املئويـة للسـكان الذيـن بلغـوا السـتني أو تجاوزوهـا ويقيمـون 

يف مرافـق مؤسسـية لكبار السن

21
عــدد األمــاكن يف املرافــق املؤسسيــــــــة لكـــل 100000 شــــــخص 

بلغــــــــوا الســـتني أو تجاوزوها

22
مـدى امتـالك البلـد مراكـز بحثيــة معــرتفاً بها وطنياً تعنى مبسألة كبار 

السن

23
مـدى وجـود مراكـز تدريـب لخريجـي الجامعــة تعنى بالقضايا 

الصحية لكبار السن
ال يوجد2

%17.2نسبة األرس التي يرأسها كبار السن24

3.3 فردمتوسط حجم األرسة التي يرأسها مسن25

5.9 فردمتوسط حجم األرسة التي يرأسها غري مسن26

%12.1نسبة مشاركة كبار السن يف القوى العاملة من إجاميل كبار السن27

%11.6معدل البطالة بني كبار السن املشاركني يف القوى العاملة28

عدد كبار السن الذين يعيلون أرسا29ً

معـدالت من يعيلهم كبار سن30

60 عاماًسـن التقـاعد31

معــدالت معرفـــة الكبـــار بالقــــراءة والكتابــــة32

اتجاهــــات االعتــــالل عند كبار السن33

عدد املؤمنني صحياً من كبار السن34

سن كبار السن املؤهلني للعالج املجاين35

ال يوجد3عدد العيادات املخصصة لكبار السن36

%11.6نسبة كبار السن الذين يعيلون أنفسهم37

%29.8نسبة كبار السن الذين يعيلون أنفسهم وآخرين38

%58.6نسبة كبار السن الذين يعيلهم اآلخرون39

2      أفاد الدكتور أسعد رمالوي/ وكيل وزارة الصحة يف مقابلته مع الهيئة بتاريخ 8102/7/51، بأنه ال يوجد لدينا أطباء تخصص كبار السن، ولكن لدينا فكرة 

طبيب العائلة الذي يؤدي دوره بالنسبة لكافة أفراد العائلة، سواء كبار سن أو غريهم، ومن ثم يتم تحويل الفرد املريض يف العائلة إىل الطبيب املختص 

)كطبيب سكري، أو طبيب قلب، أو خالفه( إذا لزم األمر، إضافة إىل اهتاممنا برعاية صحة الطفل واألم اللذين سيصبحان بعد حني يف مرحلة الشيخوخة، 

ويتجاوزا مرحلة الستني عاماً.

3       بحسب ما أفادنا به الدكتور أسعد رمالوي/ وكيل وزارة الصحة يف مقابلته بتاريخ 8102/7/51، املرجع السابق.
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املراجع

أوالً. املقابالت والزيارات

·  مقابلة د. أسعد الرمالوي/ وكيل وزارة الصحة، بتاريخ 2018/7/15.	

· مقابلة األستاذ غانم عمر/ دائرة شؤون األرسة-وزارة التنمية االجتامعية، بتاريخ 2018/6/27.	

· مقابلة األستاذة نوال شاهني/ مدير عام جمعية االتحاد النسايئ العريب-رام الله، وزيارة الجمعية بتاريخ 2018/7/16.	

· مقابلة األستاذة خولة كرد/ مديرة فيال الرفاه للرعاية االجتامعية-رام الله، وزيارة الفيال بتاريخ 2018/7/17.	

· الهيئة اإلدارية للجمعية األنطونية الخريية-بيت لحم، وزيارة 	 مقابلة األستاذ فايز حزبون/ أمني الصندوق وعضو 
الجمعية بتاريخ 2018/7/18.

· مقابلة األستاذ نزار العرة/ رئيس مجلس إدارة جمعية بيت القديس نقوالوس الخريية للمسنني-بيت جاال، وزيارة 	
البيت بتاريخ 2018/7/18.

· مقابلة األستاذ محمد بشارات/ مدير عام بيت األجداد لرعاية كبار السن-أريحا، التابع لوزارة التنمية االجتامعية، 	

وزيارة البيت بتاريخ 2018/8/2.

ثانياً. املراسالت والردود

· رد األستاذ عاصم خميس/ مدير عام دائرة شؤون األرسة يف وزارة التنمية االجتامعية بتاريخ 2018/7/15 عىل مراسلة 	
الهيئة رقم ت.س/2018/39 بتاريخ 2018/6/27، حول املعلومات املتعلقة بكبار السن لدى الوزارة.

· بتاريخ 	 الهيئة  مراسلة  عىل   ،2018/10/16 وبتاريخ   2018/7/3 بتاريخ  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  رد 
2018/6/25 حول اإلحصائيات املتعلقة بكبار السن.

· رد هيئة التقاعد الفلسطينية بتاريخ 2018/10/17 عىل مراسلة الهيئة بتاريخ 2018/9/9.	

ثالثاً. اإلطار القانوين والسياسايت الدويل والوطني

· اإلطار القانوين والسياسايت الدويل	

اإلطار القانوين الدويل

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 1948.	 
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العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية للعام 1966.	 

مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بكبار السن لسنة 1991.	 

إعالن األمم املتحدة بشأن الشيخوخة لسنة 1992.	 

التعليق رقم 6 لسنة 1995 عىل العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية بشأن كبار السن.	 

اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية ذات العالقة.	 

املبادئ التوجيهية الستعراض خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة وتقييمها للعام 2007.	 

اإلطار السياسايت الدويل

خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة )خطة جمعية الشيخوخة األوىل( للعام 1982.	 

خطة عمل مدريد بشأن الشيخوخة )خطة جمعية الشيخوخة الثانية( للعام 2002.	 

خطة العمل العربية للمسنني حتى العام 2012.	 

االسرتاتيجية وخطة العمل العامليتان بشأن الشيخوخة والصحة 2016-2020: عامل يتسنى فيه لكل فرد أن يحيا 	 
حياة طويلة ويتمتع بالصحة.

· اإلطار القانوين والسياسايت الوطني	

اإلطار القانوين الوطني

القانون األسايس الفلسطيني لسنة 2002 وتعديالته.	 

قانون الشؤون االجتامعية األردين رقم 14 لسنة 1954، وعدد من األنظمة الصادرة مبقتضاه.	 

قانون الصحة رقم 20 لسنة 2004.	 

قانون التقاعد رقم 7 لسنة 2005 وتعديالته.	 

القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضامن االجتامعي.	 

اإلطار السياسايت الوطني

السن يف فلسطني 2016-2020، غري 	  الخطة االسرتاتيجية لقطاع كبار  الفلسطينية.   التنمية االجتامعية  وزارة 
منشورة.

وزارة التنمية االجتامعية الفلسطينية.  دليل اإلجراءات املعيارية والنامذج املتعلقة بالخدمات املقدمة من قبل 	 
وزارة التنمية االجتامعية 2012، غري منشور.

الجهاز املركزي الفلسطيني لإلحصاء.  مؤرشات حول كبار السن يف العامني 2017 و2018.	 

وزارة التنمية االجتامعية الفلسطينية.  مرشوع قانون حقوق املسنني لسنة 2012، غري منشور.	 

السن 	  بكبار  تعنى  التي  للمؤسسات  االجتامعية  التنمية  وزارة  قامئة  الفلسطينية.   االجتامعية  التنمية  وزارة 
2018، غري منشورة.

وزارة التنمية االجتامعية الفلسطينية.  تحليل ألوضاع حقوق كبار السن واحتياجاتهم يف فلسطني بتاريخ ترشين 	 
األول 2015، غري منشورة.
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رابعاً. املواقع اإللكرونية:

1 ../http://www.pcbs.gov.ps
2 ../https://www.ohchr.org
3 ..http://www.un.org/arabic/esa/ageing/esc.html
4 . ./http://www.who.int
5 ..http://hrlibrary.umn.edu/arabic
6 ../http://www.un.org 
7 ../https://social.un.org
8 ../https://www.unescwa.org
9 ..http://muqtafi.birzeit.edu

10 ...www.ssc.ps
11 ./https://www.unfpa.org

http://www.pcbs.gov.ps/
http://www.pcbs.gov.ps/
https://www.ohchr.org/
https://www.ohchr.org/
http://www.un.org/arabic/esa/ageing/esc.html
http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://hrlibrary.umn.edu/arabic
http://www.un.org/
http://www.un.org/
https://social.un.org/
https://social.un.org/
https://www.unescwa.org/
https://www.unescwa.org/
http://muqtafi.birzeit.edu
http://www.ssc.ps
https://www.unfpa.org/
https://www.unfpa.org/
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منشــورات الهيئـــة

سلسلة التقارير السنوية:

التقرير السنوي األول، شباط 1994 - حزيران 1995، 1995.. 1
التقرير السنوي الثاين، 1 متوز 1995 - 31 كانون األول 1996، 1997.. 2

التقرير السنوي الثالث، 1 كانون الثاين 1997 - 31 كانون األول 1997، 1998.. 3

التقرير السنوي الرابع، 1 كانون الثاين 1998 - 31 كانون األول 1998، 1999.. 4

التقرير السنوي الخامس، 1 كانون الثاين 1999 - 31 كانون األول 1999، 2000.. 5

التقرير السنوي السادس، 1 كانون الثاين 2000 - 31 كانون األول 2000، 2001.. 6

التقرير السنوي السابع، 1 كانون الثاين 2001 – 31 كانون األول 2001، 2002.. 7

التقرير السنوي الثامن، 1 كانون الثاين 2002 – 31 كانون األول 2002، 2003.. 8

التقرير السنوي التاسع، 1 كانون الثاين 2003 – 31 كانون األول 2003، 2004.. 9

التقرير السنوي العارش، 1 كانون الثاين 2004 – 31 كانون األول 2004، 2005.. 10

التقرير السنوي الحادي عرش، 1 كانون الثاين 2005 – 31 كانون األول 2005، 2006.. 11

التقرير السنوي الثاين عرش، 1 كانون الثاين 2006 – 31 كانون األول 2006، 2007.. 12

التقرير السنوي الثالث عرش، 1 كانون الثاين 2007 – 31 كانون األول 2007، 2008.. 13

التقرير السنوي الرابع عرش، 1 كانون الثاين 2008 – 31 كانون األول 2008، 2009.. 14

التقرير السنوي الخامس عرش، 1 كانون الثاين 2009 – 31 كانون األول 2009، 2010.. 15

التقرير السنوي السادس عرش، 1 كانون الثاين 2010- 31 كانون األول 2010، 2011.. 16

التقرير السنوي السابع عرش، 1 كانون الثاين 2011- 31 كانون األول 2011، 2012.. 17

التقرير السنوي الثامن عرش، 1 كانون الثاين 2012- 31 كانون األول 2012، 2013.. 18

التقرير السنوي التاسع عرش، 1 كانون الثاين 2013- 31 كانون األول 2013، 2014.. 19

التقرير السنوي العرشون، 1 كانون الثاين 2014- 31 كانون األول 2014، 2015.. 20

التقرير السنوي الواحد والعرشون، 1 كانون الثاين 2015- 31 كانون األول 2015، 2016.. 21

التقرير السنوي الثاين والعرشون، 1 كانون الثاين 2016 -31 كانون األول 2016، 2017.. 22

التقرير السنوي الثالث والعرشون، 1 كانون الثاين 2016 -31 كانون األول 2017، 2018.. 23
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سلسلــة التقاريــر القانونيــة:

محمود شاهني.  تقرير حول لجان التحقيق الفلسطينية، 1998.. 1

أريان الفاصد.  تقرير حول آليات املساءلة وسيادة القانون يف فلسطني، 1998.. 2

حسني أبو هنود.  تقرير حول الترشيعات وآلية سّنها يف السلطة الوطنيــة الفلسطينيـة »دراسـة تحليليـة«، 1998.. 3

جربيل محمد.  دراسة حول فاقدي الهوية، 1998.. 4

الغربية وقطاع غزة، . 5 الفلسطينيني يف الضفة  الدويك.  الحركة عرب الحواجز، تقرير حول تقييد حرية حركة  عامر 

.1998

قيس جبارين.  تقرير حول جنوح األحداث يف الترشيعات الفلسطينية، 1998.. 6

عيىس أبو رشار )وآخرون(.  مرشوع قانون السلطة القضائية: دراسات ومالحظات نقدية، 1998.. 7

زياد عريف )وآخرون(.  قوانني الرشطة يف فلسطني: دراسات ومالحظات نقدية، 1998.. 8

عزمي الشعيبي )وآخرون(.  قانون املطبوعات والنرش: »دراسات ومالحظات نقديّة«، 1999.. 9

محمود شاهني.  تقرير حول النيابة العامة الفلسطينية، 1999.. 10

11 ..Gil Friedman, The Palestinian Draft Basic Law: Prospects and Potentials, 1999

أريان الفاصد.  أصوات الصمت: تقرير حول حرية التعبري يف ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، 1999.. 12

عزيز كايد.  تقرير حول تداخل الصالحيات يف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، 1999.. 13

بيري شلسرتوم.  تقرير حول مرشوع قانون األحزاب السياسية الفلسطيني، 1999.. 1

الفلسطينيني، املامرسة اإلرسائيلية يف ضوء معايري حقوق . 14 الحق يف جمع شمل وإقامة األطفال  مصطفى مرعي.  

اإلنسان الدولية.  1999.

الحقوق . 15 حامية  مجال  يف  واألداء  واإلشكاليات،  التطورات  الفلسطينية،  العليا  العدل  محاكم  هنود.   أبو  حسني 

والحريّات، 1999.

أ. د. محمد علوان ود. معتصم مشعشع.  حقوق اإلنسان يف قانوين العقوبات الفلسطيني واألردين، 1999.. 16
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