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السيدة عوض، القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني، تستعرض الواقع الديمغرافي واالجتماعي واالقتصادي            

   2010لكبار السن في األراضي الفلسطينية عشية اليوم العالمي للمسنين والذي يصادف األول من تشرين األول 
 

 .2010من السكان في األراضي الفلسطينية مسنون في منتصف عام % 4.4 •

وأكثر من نصف    ،2010 في الربع الثاني من عام       مـن المـسنين يـشاركون فـي القوى العاملة         % 12.0 •

 . الخاص يعملون لحسابهم منهمالعاملين
 

، عشية اليوم 30/09/2010استعرضـت الـسيدة عـال عوض، القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس               

، األوضاع الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية لكبار      2010 من تشرين األول     العالمـي للمـسنين والذي يصادف األول      

االهتمام ب لم تحظ    )مرحلة الشيخوخة ( بهذه المناسبة إلى أن هذه الفئة من السكان       ، مشيرة   الـسن في األراضي الفلسطينية    

   .خاصة في البالد الناميةالكافي 
 

تشهد تحسنا ملحوظا في معدالت البقاء على قيد  الحياة منذ بداية العقد             وأشـارت السيدة عوض، أن األراضي الفلسطينية        

 سنوات خالل العقد ونصف العقد الماضيين، إذ        7-4الماضـي، حيث ارتفعت معدالت توقع البقاء على قيد الحياة بمقدار            

عاماً لإلناث منتصف    73.6  عاماً للذكور و   70.8 إلى   1992 عاما لكل من الذكور واإلناث عام        67.0ارتفـع من  نحو      

 عاماً لإلناث 75.0 عاماً للذكور، و72.0 مع التوقع بارتفاع هذا المعدل خالل السنوات القادمة ليصل إلى نحو 2010العام 

، وقد أدى ارتفاع معدل توقع البقاء على قيد الحياة عند الوالدة إلى ارتفاع أعداد كبار السن في األراضي                   2015في العام   

      . ا يستدعي ضرورة البحث  والدراسة في مجال أوضاع  المسنين في األراضي الفلسطينيةالفلسطينية مم
 

واستعرضـت السيدة عال عوض، القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني، األوضاع الديمغرافية واالجتماعية             

 : في األراضي الفلسطينية على النحو التاليواالقتصادية لكبار السن
 

  خالل السنوات القادمةةر السن في األراضي الفلسطينيثبات نسبة كبا
 

 يالسن حوالي نصف المجتمع ف لمجتمع الفلسطيني في األراضي الفلسطينية بأنه مجتمع فتي حيث تشكل فئة صغارا زاتمي

ار  بلغت نسبة كب2010ففي منتصف العام . نين سوى نسبة ضئيلة من حجم السكانسلم اأو ل فئة كبار السنكشت ال نيح

في الضفة الغربية         % 4.9بواقع (من مجمل السكان في األراضي الفلسطينية % 4.4)  سنة فاكثر60األفراد (السن 

            تغلب دق 2010، مع العلم أن نسبة كبار السن في الدول المتقدمة مجتمعة في العام )في قطاع غزة% 3.7و

 فقط% 6.0حوالي  ةعمتجمحين تبلغ نسبة كبار السن في الدول النامية سكان تلك الدول، في  من إجمالي% 16.0حوالي 

 زيادة المطلقة ألعداد كبار السن في األراضي الفلسطينية خالل السنوات القادمة إاللا مغر.  الي سكان تلك الدولمجإ نم

لسنوات العشر القادمة، في خالل ا% 4.5أي لن تتجاوز ت ة وفي ثباضخفمنيتوقع أن تبقى نسبتهم من إجمالي السكان  انه

، ويعزى ثبات نسبة المسنين من إجمالي السكان خالل 2020حين من الممكن أن تبدأ هذه النسبة في االرتفاع بعد عام 
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ة  لسطيني فة على التركيب العمري للسكان في األراضي العرتفمالسنوات القادمة إلى استمرار تأثير معدالت الخصوبة ال

 .زةي قطاع غف ةصاوخ
 

 2010ارتفاع نسبة اإلناث المسنات مقابل الذكور المسنين عام 
 

لإلناث، بنسبة  % 5.0ل مقاب% 3.8 حوالي 2010سطينية لعام لالف  سنة فأكثر في األراضي60بلغت نسبة األفراد الذكور 

ب بيولوجية يعود ارتفاع نسبة اإلناث مقابل الذكور لدى كبار السن ألسبا.   أنثى100 ذكر لكل 79.0جنس مقدارها 

 . لماوصحية، حيث تؤدي إلى زيادة العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة لإلناث مقابل الذكور في معظم دول الع
 

 األسرة وكبار السن 
 

 2009أسرة من بين كل ست أسر في األراضي الفلسطينية يرأسها مسن  في عام 
 

 نمط العائلة النووية، إال أن العائلة في األراضي الفلسطينية ال           رغـم أن نمط العائلة الممتدة آخذ باالنخفاض ليسود مكانه         

تـزال تحـافظ على ترابطها األسري وعلى محبة واحترام ورعاية المسن بالرغم من التحوالت الكبيرة التي طرأت على                   

ممتدة في األراضي    إلى أن نسبة األسر ال     2009نمـط حياة العائلة الفلسطينية خالل السنوات الماضية،  تشير بيانات عام             

وقد بلغت نسبة األسر التي يرأسها      ). في قطاع غزة  % 16.3في الضفة الغربية و   % 10.6(،  %12.2الفلـسطينية بلغـت     

في قطاع  % 15.2في الضفة الغربية و   % 17.7 ( الفلسطينية   من األسر % 17.0رب أسرة مسن في األراضي الفلسطينية       

األسر التي يرأسها مسن تكون في العادة صغيرة نسبيا إذ بلغ متوسط حجم              إلى أن متوسط حجم      تتشير البيانا و).  غـزة 

 فردا لألسر التي يرأسها غير مسن في العام         5.8 فردا مقابل    3.9األسـرة التـي يرأسـها مسن في األراضي الفلسطينية           

 فرداً على 4.3 و فردا3.7ً، فـي حـين بلغ متوسط حجم األسر التي يرأسها مسن في الضفة الغربية  وقطاع غزة        2009

 .التوالي
 

من اإلناث المسنات متزوجات، في     % 46.5من الذكور المسنين في األراضي الفلسطينية متزوجون مقابل         % 89.1هناك  

، ويمكن تفسير   2009لإلناث وذلك في عام     % 46.4للذكور، مقابل   % 9.5حـين بلغت نسبة الترمل من بين كبار السن          

لذكور عنها لإلناث إلى احتمال زواج الذكر بعد وفاة زوجته اكبر من احتمال زواج األنثى، ارتفاع هذه النسب لكبار السن ا

 . باإلضافة إلى ارتفاع العمر المتوقع لإلناث مقابل الذكور
 

 الحالة العملية
 

، ونحو 2010مشاركين في القوى العاملة الفلسطينية في الربع الثاني )  سنة فأكثر60(من المسنين % 12.0

  من العاملين منهم يعملون لحسابهم الخاص55.1%
 

ريف المسن في كثير من الدول بسن التقاعد فيها وقد تم اعتماد سن التقاعد في األراضي الفلسطينية بلوغ العامل  يرتبط تع

ن يكونوا خارج القوى العاملة، لكن  فاكثر أالستين من العمر، حيث يفترض باألفراد الذين يبلغون الستين من العمر
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جتماعية التي يعيشها كبار السن أو من يعيلوهم قد تدفعهم أن يكونوا داخل القوى العاملة لسنوات ية واالداصتقالا فوللظر

إضافية أخرى قد تصل حتى بداية عقد الثمانينات من العمر أحيانا، فقد بلغت نسبة مساهمة كبار السن من إجمالي 

أن هناك فروقا  الحظما ي، ك2010في الربع الثاني % 12.0ي لوا حيةينسطالمشاركين في القوى العاملة في األراضي الفل

واضحة ما بين الحالة العملية لكبار السن على مستوى المنطقة والجنس، ففي حين تصل نسبة مساهمة كبار السن في   

 بينهم على مستوى في قطاع غزة، وتنخفض نسبة البطالة فيما% 6.2نجدها % 14.7 القوى العاملة في الضفة الغربية إلى

في قطاع غزة، بينما بلغت نسبة العاطلين عن العمل لكبار السن من % 31.1 مقارنة مع ،%7.9الضفة الغربية لتصل إلى 

 إلى أن نسبة تومن جانب آخر تشير البيانا %.2.0في حين لم تتجاوز هذه النسبة لإلناث كبيرات السن % 14.2الذكور 

 . يعملون كمستخدمين بأجر% 20.3مقابل ، %)55.1(لحسابهم الخاص ون ليعمكبيرة من كبار السن العاملين 
 

 الحالة التعليمية
 

 2009ارتفاع نسبة األمية في صفوف كبار السن عام 
 

 السن الذين لـم ينهوا أيـة مرحلة     كباربلغت نسبة  2009ففي العام .   أميون من المسنين  إلى أن هناك نسبة عالية  أشارت البيانات

من  % 54.1 نحو  يمثلون  بذلك  وهمأميون   % 56.2 منهم  ، مجمل كبار السن من )لإلناث % 84.8للذكور و  % 56.5 (%72.7ية تعليم

 األراضي في  متوسط فأعلى دبلوم  أنهوا  الذين  كبار السن  نسبة تتجاوزاألميين البالغين في المجتمع الفلسطيني ككل، في حين لم 

 واإلناث في التحصيل العلمي،     الذكور   بين  واضحا  أن هناك تمايزا   2009 في العام عليم التبيانات أظهرت كما  .  %5.7الفلسطينية  

 لدى  انخفضتبينما ، %10.1 بلغت  األراضي الفلسطينية   في فأعلى متوسط  نسبة كبار السن الذكور الذين أنهوا دبلوم         بلغتحيث 

 سنة فاكثر في األراضي الفلسطينية ال تتجاوز      15 األفراد  فقط، مع العلم أن نسبة األمية بين     % 2.4كبار السن من اإلناث لتصل إلى      

 في    فأعلى سنة فاكثر الذين يحملون الدبلوم المتوسط        15، كما بلغت نسبة األفراد  )لإلناث % 8.3للذكور مقابل   % 2.6( 5.4%

 ).  لإلناث %13.7 وللذكور  % 16.1( سنة فاكثر 15من مجمل السكان  %  14.9األراضي الفلسطينية   
 

  الصحيةالحالة

 2007اإلعاقة البصرية أكثر انتشارا بين كبار السن في الضفة الغربية عام 
 

ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته     (اسة نمط اإلعاقة أو الصعوبات بين كبار السن في الضفة الغربية باستثناء     عند در

 أن   2007لتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت عام         أظهرت بيانات ا ، )1967عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام       سرائيلإ

 في الضفة الغربية، مع وجود فروقات ما     ن الس ربامن مجمل ك % 26.3ت  غلبنسبة كبار السن الذين لديهم صعوبة واحدة على األقل        

%  23.1ابل قم% 29.1ل قذكور واإلناث، حيث بلغت نسبة كبار السن من اإلناث واللواتي لديهن صعوبة واحدة على األ            ل ا بين

وذلك من مجمل سكان     % 5.3الضفة الغربية ولمختلف األعمار   ي ين بلغت نسبة األفراد الذين يعانون من صعوبات ف     في حللذكور، 

ار السن في الضفة الغربية كانت الصعوبة البصرية األكثر      بك ة أنواع الصعوبات وأكثرها شيوعا بين   سدرا  دعن و.  الضفة الغربية 

ار السن الذين لديهم       كبل جممن م %  11.1 و%14.7 و %16.4ية تلتها الصعوبة السمعية إذ بلغت على التوالي           ومن ثم الحرك 

ان في الضفة الغربية  سكلان يصعوبة واحدة على األقل، بينما بلغت نسبة األفراد الذين لديهم صعوبات بصرية وحركية وسمعية ب    

 . الغربية من مجمل سكان الضفة % 1.4و %  2.1و% 2.9على التوالي  
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 الخصائص الثقافية 
 

 2009ثالث من كل أربعة مسنين يشاهدون التلفاز، وواحد من كل اثنين منهم يستمع إلى الراديو وفق بيانات عام 
 
 التلفاز    ومشاهدة  من كبار السن يقضون وقتا طويال في البيت، وهذه فرصة لالستماع إلى الراديو          جيدة  الواضح أن هناك نسبة     من

              في الضفة الغربية، % 80.5( كبار السن من% 74.8 أن 2009نتائج مسح الثقافة األسري تى قراءة الصحف، إذ أظهرت   وح

 مالحظة ارتفاع نسبة    مع%)  44.7( السن إلى الراديو       كباريشاهدون التلفاز، كما بلغت نسبة استماع     )  في قطاع غزة % 62.6و

  مقابل في قطاع غزة% 48.0  حيث بلغت في الضفة الغربية،بالمسنيني قطاع غزة مقارنة االستماع للراديو للمسنين المقيمين ف  

%  43.3و %46.4 االستماع للراديو للذكور المسنين مقارنة باإلناث المسنات إذ بلغت    نسبةفي الضفة الغربية، وارتفاع % 43.2

 . على التوالي 
 

وذلك من مجمل المسنين الذين يستطيعون       % 19.0 الصحف نحو  ؤونيقر فقد بلغت نسبة كبار السن الذين  ، قراءة الصحف وحول

مقابل              %)24.2  ( ما بين كبار السن المقيمين في الضفة الغربية    الصحف  مع مالحظة وجود فروق حول قراءة     ،القراءة والكتابة 

 .)%9.0(ت   وللمسنا)%31.8( في قطاع غزة، وللمسنين الذكور    )7.6%(
 

من مجمل المسنين الذين       % 37.2 الذين يقرؤون الكتب     2009كتب، فقد بلغت نسبة كبار السن في العام    أما بخصوص قراءة ال  

%  31.7للذكور، و  % 40.1وبواقع  ). في قطاع غزة%  26.3في الضفة الغربية و   % 41.1بواقع  (يستطيعون القراءة والكتابة   

 . لإلناث
 
 
 

 


