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  2011 اليوم العالمي للمسنين

واقع  ،حصاء الفلسطينياإلالسيدة عال عوض، رئيس ستعرضت ا

اليوم العالمي للمسنين  عشيةوذلك ) سنة فأكثر 60(كبار السن 

  .2011والذي يصادف األول من تشرين األول 

من السكان في األراضي الفلسطينية مسنون في منتصف % 4.4

 .2011عام 
لفلسطينية تحسنا ملحوظا في معدالت البقاء على قيـد   تشهد األراضي ا

الحياة منذ بداية العقد الماضي حيث ارتفعت معدالت توقع البقاء علـى  

سنوات خالل العقد ونصف العقد الماضـيين، إذ   7-4قيد الحياة بمقدار 

إلـى   1992عاما لكل من الذكور واإلناث عـام   67.0ارتفع من نحو 

مع التوقع  2011عاماً لإلناث منتصف العام  73.9عاماً للذكور و 71.0

عامـاً   72.0بارتفاع هذا المعدل خالل السنوات القادمة ليصل إلى نحو 

، وقد أدى ارتفاع معـدل  2015عاماً لإلناث في العام  75.0للذكور، و

توقع البقاء على قيد الحياة عند الوالدة إلى ارتفاع أعداد كبار السن في 

مما يستدعي ضرورة البحث  والدراسة في مجال األراضي الفلسطينية 

       . أوضاع  المسنين في األراضي الفلسطينية
  

خالل السنوات  ةثبات نسبة كبار السن في األراضي الفلسطيني

  القادمة

لمجتمع الفلسطيني في األراضي الفلسطينية بأنه مجتمع فتي حيث ا زاتمي

ـ ت ال نيحي السن حوالي نصف المجتمع ف تشكل فئة صغار ل فئـة  كش

ففـي  .  نين سوى نسبة ضئيلة مـن حجـم السـكان   سلما أو كبار السن

) سـنة فـاكثر   60األفراد (بلغت نسبة كبار السن  2011منتصف العام 

فـي  % 4.8بواقع (من مجمل السكان في األراضي الفلسطينية % 4.4

، مع العلم أن نسبة كبار السـن  )في قطاع غزة% 3.7الضفة الغربية و

% 16.0حـوالي   تغلب دق 2010المتقدمة مجتمعة في العام  في الدول

سكان تلك الدول، في حين تبلغ نسبة كبار السن في الـدول   من إجمالي

 مغر.  الي سكان تلك الدولمجإ نم فقط% 6.0حوالي  ةعمتجمالنامية 

زيادة المطلقة ألعداد كبار السن فـي األراضـي الفلسـطينية خـالل     لا

يتوقع أن تبقى نسبتهم مـن إجمـالي السـكان     هان السنوات القادمة إال

خـالل السـنوات العشـر    % 4.5أي لن تتجـاوز  ت ة وفي ثباضخفمن

 القادمة، في حين من الممكن أن تبدأ هذه النسبة في االرتفاع بعد عـام 

2020.  
  

  ارتفاع نسبة اإلناث المسنات مقابل الذكور المسنين 

سطينية لعام لالف ألراضيسنة فأكثر في ا 60 بلغت نسبة األفراد الذكور

 79.7لإلناث، بنسبة جنس مقدارها % 5.0ل مقاب% 3.8 حوالي 2011

  .  أنثى 100ذكر لكل 
  

  

  

  

  

  أسر في األراضي الفلسطينية  سبعأسرة من بين كل 

  يرأسها مسن

إلى أن نسبة األسر الممتـدة فـي األراضـي     2010تشير بيانات عام 

فـي  % 16.3فة الغربية وفي الض% 10.6(، %12 حواليالفلسطينية 

وقد بلغت نسبة األسر التي يرأسها رب أسرة مسـن فـي   ). قطاع غزة

فـي  % 16.4(من األسـر الفلسـطينية    % 15.2األراضي الفلسطينية 

إلـى أن   توتشـير البيانـا  ).  في قطاع غزة% 13.1الضفة الغربية و

متوسط حجم األسر التي يرأسها مسن تكون في العادة صغيرة نسبيا إذ 

 4.1لغ متوسط حجم األسرة التي يرأسها مسن في األراضي الفلسطينية ب

، في 2010فردا لألسر التي يرأسها غير مسن في العام  6.3فردا مقابل 

 3.9حين بلغ متوسط حجم األسر التي يرأسها مسن في الضفة الغربيـة  

   .فرداً 4.5قطاع غزة في وفرداً 
  

الراضي الفسطينية، في امسن يرأسها التي  متوسط حجم األسرة

  2010حسب المنطقة، 
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  االناث المسنات أرامل نصف 

من الذكور المسنين في األراضي الفلسطينية متزوجـون  % 90.8هناك 

من اإلناث المسنات متزوجات، في حين بلغـت نسـبة   % 42.8مقابل 

نـاث عـام   لإل% 49.7للذكور، مقابـل  % 8.4الترمل بين كبار السن 

2010.   

  

  يعملون لحسابهم الخاصالعاملين  نصف المسنين من أكثر

بلغت نسبة مساهمة كبار السن من إجمالي المشاركين في القوى العاملة 

ما ، ك2011الربع الثاني  خالل% 14.0ي لواح يةينفي األراضي الفلسط

الحالة العملية لكبـار السـن علـى     فيأن هناك فروقا واضحة  الحظي

المنطقة والجنس، ففي حين تصل نسبة مساهمة كبار السن فـي   مستوى

في قطـاع  % 6.5نجدها % 17.5 القوى العاملة في الضفة الغربية إلى

علـى مسـتوى   نسبة العاطلين عن العمل لكبار السـن  غزة، وتنخفض 

في قطاع غـزة،  % 11.2مقارنة مع  ،%3.5الضفة الغربية لتصل إلى 

في % 5.6العمل لكبار السن من الذكور بينما بلغت نسبة العاطلين عن 

ومـن جانـب    %.0.7حين لم تتجاوز هذه النسبة لإلناث كبيرات السن 
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ـ يعمإلى أن نسبة كبيرة من كبار السن العاملين  تآخر تشير البيانا ون ل

  . يعملون كمستخدمين بأجر% 19.2، مقابل %)54.7(لحسابهم الخاص 
  

  2010ارتفاع نسبة األمية في صفوف كبار السن عام 

في العـام    أميون من المسنينإلى أن هناك نسبة عالية  أشارت البيانات

السن الذين لـم ينهوا أيـة مرحلة تعليمية  كباربلغت نسبة  ، فقد2010

 ،مجمل كبـار السـن   من )لإلناث %77.4للذكور و% 40.2( 60.9%

من األميـين فـي   % 66.6نحو  يمثلونبذلك  وهمأميون % 44.8منهم 

 الـذين كبار السـن   نسبة تتجاوزالمجتمع الفلسطيني ككل، في حين لم 

كمـا  .  %8.2األراضـي الفلسـطينية    فيمتوسط فأعلى  دبلومأنهوا 

 بـين  واضـحا أن هناك تمايزا  2010في العام  التعليم بيانات أظهرت

كبـار السـن    نسـبة  بلغتواإلناث في التحصيل العلمي، حيث  الذكور

 بلغـت األراضي الفلسطينية  فيفأعلى  متوسطالذكور الذين أنهوا دبلوم 

% 3.9لدى كبار السن من اإلناث لتصل إلـى   انخفضتبينما ، 13.6%

في األراضـي   فأكثرسنة  15 األفرادفقط، مع العلم أن نسبة األمية بين 

كما  ،)لإلناث% 7.8للذكور مقابل % 2.4( %5.1الفلسطينية ال تتجاوز 

 فأعلىالذين يحملون الدبلوم المتوسط  فأكثرسنة  15بلغت نسبة األفراد 

 فـأكثر سـنة   15من مجمل السكان % 14.9في األراضي الفلسطينية 

 ). لإلناث %13.8و للذكور% 15.9(
  

  انتشار كبير لألمراض المزمنة بين كبار السن 

ـ % 70.6 إلـى أن  2010بيانات مسح االسرة الفلسطيني أشارت   ن م

مصـابون بمـرض    فأكثر في األراضي الفلسطينيةسنة  60كبار السن 

فـي الضـفة الغربيـة مقابـل     % 71.6 ، بواقعمزمن واحد على األقل

بـين  اإلصابة نسبة أظهرت البيانات ارتفاع و.  في قطاع غزة% 68.6

% 64.7مقابـل   لالنـاث  %75.1 حيث بلغـت  اإلناث مقارنة بالذكور

  .للذكور

  اض المزمنة بين كبار السنانتشار االمرنسبة 

  2010حسب المنطقة، 
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التدخين بين كبار السن الذكور يفوق مثيالته بين اإلناث بحوالي 

  مرة 11

فـي   كبار السنمجمل من % 15حوالي أن  2010أظهرت بيانات عام 

بـين  % 2.7بين الذكور مقابل % 30.3يدخنون؛  األراضي الفلسطينية

إذ بلغت  الضفة الغربية وقطاع غزةيالحظ وجود فروق بين و.  إلناثا

في حين بلغت  %17.7 نسبة التدخين بين كبار السن في الضفة الغربية

  . في قطاع غزة% 8.9 هذه النسبة
  

أكثر من ثلث كبار السن يقيمون حالتهم الصحية بأنها أقل من 

  سيئة-جيدة

في األراضي ار السن من كب% 38.3ان  2010اظهرت بيانات عام 

في % 39.9(سيئة؛  –قيموا صحتهم بأنها أقل من جيدة الفلسطينية 

  .)في قطاع غزة% 35.5والضفة الغربية 
  

  2010كبار السن فقراء في العام  ربع

بين ترتفع معدالت الفقر  ، اذوالفقر التقدم بالعمرهناك عالقة ما بين 

لى أن نسبة الفقر بين مقارنة بالشباب، فتشير البيانات إ كبار السن

، وهذه هذه الفئةمن مجمل % 25.0قد بلغت   2010كبار السن لعام 

من مجموع الفقراء في األراضي الفلسطينية، % 5.0النسبة تشكل 

من % 4.4مع العلم أن نسبة كبار السن في المجتمع ال تتجاوز 

بين الضفة الغربية  اًكبير اًمجمل السكان،  ويالحظ أن هنالك فرق

إذ بلغت نسب الفقراء من كبار السن في الضفة الغربية  ،طاع غزةوق

  %.33.3في حين بلغت في قطاع غزة % 21.1
  

  2010نسبة الفقر بين كبار السن حسب المنطقة،        
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  حوالي نصف كبار السن ال يقرأون الجرائد والمجالت

في األراضي من كبار السن % 47.8 ان 2010اشارت بيانات عام 

في % 41.2ال يقرأون الجرائد أو المجالت إطالقا؛ الفلسطينية 

من كبار % 64.5في قطاع غزة، بينما أفاد % 60.0الضفة الغربية و

% 27.7أنهم يشاهدون التلفاز يوميا وفي األراضي الفلسطينية السن 

  .يستمعون إلى الراديو بشكل يومي
  

  االتصاللمزيد من التفاصيل يرجى 
  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  فلسطين -رام اهللا 
  )972/970( 2982700-02:هاتف
  )972/970( 2982710 -02: فاكس

  1800300300: خط مجاني
  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني


