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اإلحراء الفمدطيشي يدتعخض أوضاع كبار الدن في السجتسع 
 01/10/2020اليهم العالسي لمسدشين،   الفمدطيشي بسشاسبة

 
-تهفيخ الحساية لكبار الدن خالل جائحة كهفيج "تحت شعار 

 "وما بعجها 91
 

اليهم العالسي في من كل عام يحتفل العالم في االول من أكتهبخ 
لمسدشين تقجيخًا لجههدهم وتدميط الزهء عمى االسهامات الكبيخة 
التي يقجمها السدشهن في السجتسع، ورفع مدتهى الهعي بالسذكالت 

 .التحجيات التي يهاجهها كبار الدنو 
 

 ينشالسد نا منو وفيات بدبب الكهر  أربعمن كل  حهالي ثالث
عمى الخغػ مؼ أن جسيع الفئات العسخية معخضة لخطخ اإلصابة 

كبار الدؼ ىػ أكثخ عخضة لخطخ الؽفاة  الى ان، 99بـكؽفيج 
و مؼ ان بيانات وزارة الرحةتذيخ و واألمخاض الذجيجة بعج اإلصابة، 

جخاء اإلصابة بفيخوس كؽرونا في فمدطيؼ حالة وفاة  353بيؼ نحؽ 
 كسا  ،(سشة فاكثخ 66) الؽفيات كانت لسدشيؼمؼ % 75 ىشاك حؽالي

مراب اي ما  3,237بمغ عجد كبار الدؼ السرابيؼ في فمدطيؼ 
، وذلغ حتى نياية شيخ مؼ السرابيؼ في فمدطيؼ% 8ندبتو 

9/0606.   
 

 سشة فأكثخ 06في العسخ من الدكان في فمدطين % 5

 فئة صغارلسجتسع الفمدطيشي في فمدطيؼ مجتسع فتي حيث تذكل ا
ندبة  ل فئة كبار الدؼكذت ؼيحي الدؼ ندبة مختفعة مؼ السجتسع ف

 269,346في فمدطيؼ  كبار الدؼبمغ عجد إذ  ،قميمة مؼ حجػ الدكان
، 0606مشترف العام مؼ إجسالي الدكان  %5بسا ندبتو نحؽ فخدًا 
 91,510في الزفة الغخبية و %6 يذكمؽن نحؽ فخداً  177,836 بؽاقع
 .  في قطاع غدة (%5) افخاد

 
في فمدطيؼ خالل الدشؽات  كبار الدؼديادة الستؽقعة في أعجاد لا ػغور 

إذ لؼ ت ة وفي ثبازخفمشيتؽقع أن تبقى ندبتيػ  انو القادمة إال
أ ىحه أن تبج ومؼ الستؽقعخالل سشؽات العقج الحالي، % 5تتجاوز 

 . الشدبة في االرتفاع بعج مشترف العقج القادم
 

 

 
 
 
 
 

 عسخية الفئات الالتهزيع الشدبي لمدكان في فمدطين حدب 
 0606 مشترف العام

 

 

 
 مقابل الحكهر  سشة فأكثخ 06ارتفاع ندبة اإلناث 

 فــي فمدــطيؼ 0606العــام مشترــف  فــيالــحكؽر  كبــار الدــؼد بمــغ عــج
مــــؼ اجســــالي الــــحكؽر فــــي  %5 أي مــــا ندــــبتوفــــخد ألــــف  909حــــؽالي 
، مـؼ اجسـالي االنـاث% 6 أي ما ندـبتو أنثىالف  946 لمقاب فمدطيؼ

 .  أنثى 966ذكخ لكل  90بشدبة جشذ مقجارىا 
 

 أسخة من بين كل ست أسخ في فمدطين يخأسها فخد من كبار الدن 
كبار األسخ يخأسيا مؼ % 98أن  0699القؽى العاممة  أظيخت بيانات

  .في قطاع غدة% 95في الزفة الغخبية و% 99 بؽاقع الدؼ،
 كبار الدؼواشارت البيانات إلى أن متؽسط حجػ األسخ التي يخأسيا 

كؽن في العادة صغيخ ندبيا، إذ بمغ متؽسط حجػ األسخة التي يخأسيا ي
فخدًا في الزفة الغخبية  3.9بؽاقع )فخدا  3.3في فمدطيؼ  كبار الدؼ

يخأسيا  ال فخدا لألسخ التي 5.5مقابل  ،(فخدًا في قطاع غدة 4.6و
 .كبيخ الدؼ

 

 0691متهسط حجم األسخة التي يخأسها كبار الدن حدب السشطقة،  
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 سشة فأكثخ أرامل  06أكثخ من ثمث االناث 
% 48فمدطيؼ متدوجؽن مقابل  مؼ الحكؽر كبار الدؼ في% 93ىشاك 

% 6متدوجــات، فــي حــيؼ بمغــت ندــبة التخمــل  كبــار الدــؼ مــؼ اإلنــاث
مـــع . 2019 لعـــامإلنـــاث بـــيؼ ا% 43الـــحكؽر، مقابـــل كبـــار الدـــؼ بـــيؼ 

فــي  0667كانــت لعــام الــحكؽر كبــار الدــؼ العمــػ ان ندــبة التخمــل بــيؼ 
 .كبار الدؼ إلناثبيؼ ا% 43مقابل % 8فمدطيؼ 

 
 

 1لجيهم صعهبة كبار الدنمن % 91حهالي 

ــــات التعــــجاد العــــام  ــــى أن 0697اشــــارت بيان ــــخد  841994، إل أي مــــا ف
لـجييػ صـعؽبة واحـجة  فـي فمدـطيؼ كبـار الدـؼمـؼ مجسـل % 39ندـبتو 

  .فــي قطــاع غــدة% 46فــي الزــفة الغخبيــة و% 35بؽاقــع ، عمــى األقــل
انتذـارا  ، كانت صعؽبة الحخكة ىي األعمـى الرعؽبةوعمى صعيج نؽع 

فـي قطـاع % 39وفي الزفة الغخبية، % 06) كبار الدؼبيؼ  (04%)
فــــي  كبــــار الدــــؼمــــؼ مجســــل  %00البرــــخية  ييــــا الرــــعؽبةتم ،(غــــدة

الـحيؼ لـجييػ صـعؽبة  كبار الدؼندبة  في سياق مترل بمغت .فمدطيؼ
 . في فمدطيؼ كبار الدؼ مؼ مجسل% 34 في فمدطيؼ 0667 عام

 

الســــيمشييؼ  كبــــار الدــــؼ، أن عــــجد 0697تفيــــج بيانــــات التعــــجاد العــــام و 
 كبـــار الدــــؼمـــؼ مجســــل % 86مــــا ندـــبتو أي  فـــخد 9851956صـــحيًا 
الزــــفة فــــي  %79و، %97بشدــــبة  غــــالبيتيػ فــــي قطــــاع غــــدة كانــــت
 .  الغخبية

 

 من كبار الدن في فمدطين أنهها دبمهم متهسط فأكثخ% 95
% 37 حؽالي إلى ان 0699بيانات مدح القؽى العاممة لعام أشارت 

لمحكؽر % 09)في فمدطيؼ لـػ يشيؽا أي مخحمة تعميسية كبار الدؼ مؼ 
الحيؼ أنيؽا كبار الدؼ في حيؼ لػ تتجاوز ندبة  ،(لإلناث% 56و

 %. 95دبمؽم متؽسط فأعمى 
 

أن ىشاك تسايدًا  0699كسا أظيخت بيانات الحالة التعميسية لعام 
واضحًا بيؼ الحكؽر واإلناث في التحريل العمسي، حيث بمغت ندبة 

الحيؼ أنيؽا دبمؽم متؽسط فأعمى في فمدطيؼ  كبار الدؼمؼ الحكؽر 
% 8لترل إلى  االناث مؼ كبار الدؼ، بيشسا انخفزت لجى 03%

سشة فأكثخ الحيؼ يحسمؽن الجبمؽم  98فقط، كسا بمغت ندبة األفخاد 
سشة فأكثخ  98مؼ مجسل الدكان % 05الستؽسط فأعمى في فمدطيؼ 

 (. لإلناث% 06لمحكؽر و% 03)
 

                                                 
1

ضسو االحتالل اإلسخائيمي إليو عشؽة  البيانات ال تذسل ذلغ الجدء مؼ محافعة القجس والحي 
 1667بعيج إحتاللو لمزفة الغخبية عام 

             الزفة الغخبية كبار الدن ما بين الفقخ بين تباين في ندب
 قطاع غدةو 

قج   2017لعام كبار الدؼ تذيخ البيانات إلى أن ندبة الفقخ بيؼ 
مؼ مجسل ىحه الفئة، وتذكل ىحه الشدبة حؽالي % 07حؽالي بمغت 

مؼ مجسؽع الفقخاء في فمدطيؼ، ويالحظ أن ىشالغ فخقًا كبيخًا بيؼ % 5
في الدؼ  كبارالزفة الغخبية وقطاع غدة، إذ بمغت ندب الفقخاء مؼ 

مع العمػ %.  47في حيؼ بمغت في قطاع غدة % 98الزفة الغخبية 
مؼ مجسل % 00قج بمغت  2011أن ندبة الفقخ بيؼ كبار الدؼ لعام 

.  في قطاع غدة% 36في الزفة الغخبية و% 97، بؽاقع ىحه الفئة
في العام  % 16الحيؼ يعانؽن الفقخ السجقع كبار الدؼ كسا بمغت ندبة 

قطاع  في  %35مقابل % 8، حيث بمغت في الزفة الغخبية 0697
 .غدة

 
 0692ندبة الفقخ بين كبار الدن حدب السشطقة، 

 

 
 
 

كسا يالحظ أن ندبة الفقخ بيؼ أفخاد األسخ التي يخأسيا مدؼ في فمدطيؼ 
 كانت أعمى مقارنة بباقي األسخ الفمدطيشية، إذ بمغت ندبة الفقخ بيؼ أفخاد

 .االسخ بقية لبيؼ االفخاد  % 26 مقابل% 32األسخ التي يخأسيا مدؼ 
 

بمغت ندبة االسخ التي يعيميا كبار الدؼ وتمقت مداعجة عيشية او ماديو 
مؼ % 14حؽالي  5/2020-3نتيجة لفخض حالة الطؽارئ خالل الفتخة 

في حيؼ بمغت ندبة األسخ التي .  اجسالي االسخ التي يعيميا كبار الدؼ
يعيميا كبار الدؼ واضطخت لالقتخاض أو الذخاء بالجيؼ لتغطية نفقاتيا 

 .مؼ إجسالي األسخ التي يعيميا كبار الدؼ% 41السعيذية حؽالي 
  

تباين في ندبة مذاركة كبار الدن في سهق العسل بين الزفة 
 الغخبية وقطاع غدة

كبار الدؼ تذيخ البيانات الى ان ندبة السذاركة في القؽى العاممة بيؼ 
في الزفة % 98حيث تؽزعت بؽاقع % 94قج بمغت  0699خالل العام 

 .في قطاع غدة% 6الغخبية مقابل 
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 أكثخ من ثمثي كبار الدن يستمكهن هاتف خمهي نقال 
  0699 أظيخت بيانات السدح االسخي لتكشؽلؽجيا السعمؽمات واالترـاالت 

فـــي % 76نقــال بمغــت أن ندــبة كبــار الدــؼ الــحيؼ يستمكــؽن ىــاتف خمــؽي 
فـــي قطـــاع غـــدة، كســـا % 76فـــي الزـــفة الغخبيـــة و% 79فمدـــطيؼ، بؽاقـــع 

أظيــخت نتــائم السدــح إلــى وجــؽد فجــؽة بــيؼ الجشدــيؼ مــؼ كبــار الدــؼ فــي 
% 86ندبة امتالك الياتف الخمـؽي الشقـال حيـث بمغـت الشدـبة بـيؼ الـحكؽر 

ن فـــي حــيؼ بمغـــت ندـــبة كبــار الدـــؼ الـــحيؼ يستمكـــؽ .  لالنـــاث% 67مقابــل 
فــي الزــفة % 36بؽاقــع  0699فــي فمدــطيؼ فـي العــام % 33ىـاتف ذكــي 

في قطاع غدة وعمـى صـعيج الجـشذ فقـج بمغـت ىـحه الشدـبة % 07الغخبية و
 %. 36كبار الدؼ  وبيؼ االناث مؼ% 36مؼ كبار الدؼ  بيؼ الحكؽر

 

 االنتخنت يدتخجمهن  الدن كبار ربع حهالي
تذيخ البيانات الى أن ندبة كبار الحيؼ اسـتخجمؽا االنتخنـت مـؼ أي مكـان  

فـــي الزـــفة الغخبيـــة % 04بؽاقـــع  0699فـــي فمدـــطيؼ لمعـــام % 04بمغـــت 
وعمـى صــعيج الجــشذ فقــج بمغـت ىــحه الشدــبة بــيؼ .  فـي قطــاع غــدة% 00و

ندــبة كبــار الدــؼ الــحيؼ بمغــت بيشســا  .لالنــاث% 06مقابــل % 07 الــحكؽر
فيدبؽك، تؽيتخ، ليشكج )ات التؽاصل االجتساعي او السيشي يدتخجمؽن شبك

بؽاقـــع  0699فـــي فمدـــطيؼ لمعـــام % 87مـــؼ مدـــتخجمي االنتخنـــت ..( ان 
في قطاع غدة ولؽحظ وجؽد فخوقات في % 78في الزفة الغخبية و% 99

ندبة استخجام شـبكات التؽاصـل االجتسـاعي عمـى صـعيج الجـشذ مـؼ كبـار 
 . لالناث% 83لمحكؽر مقابل % 96الدؼ حيث بمغت ىحه الشدبة 

 

 اإلهسال الرحي هه أكثخ أنهاع اإلساءة التي تعخض لها كبار الدن 
أن  0699أظيخت بيانات مدح العشف في السجتسع الفمدطيشي لعام 

مؼ قبل تعخضؽا لإلىسال الرحي ( سشة فأكثخ 65)مؼ كبار الدؼ % 00
% 99لمشداء كبيخات الدؼ و% 04) في فمدطيؼ بؽاقع افخاد االسخة أحج 

 (.  لمخجال كبار الدؼ
 

ألحج أنهاع اإلساءة عمى تعخضها  الحين( فأكثخ سشة 05) كبار الدنندبة 
شهخًا الساضية التي سبقت السقابمة  90خالل األقل من قبل أحج أفخاد األسخة 
  0691،ونهع اإلساءة لمعام حدب الجشذ 
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 :السعمهمات يخجى االتراللسديج من 
 الجهاز السخكدي لإلحراء الفمدطيشي

 9062.  ب.صفمدطين   -رام هللا
 
 ( 970/976) 2982700-02: اتفى
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 1800300300: خط مجاني
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