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في  كبار السنأوضاع يستعرض اإلحصاء الفلسطيني 
 ،للمسنينبمناسبة اليوم العالمي  المجتمع الفلسطيني

10/01/9102  
 "رحلة الى المساواه العمرية"تحت شعار 

ن كل عام باليوم م بريحتفل العالم في االول من أكتو 
لجهودهم وتسليط الضوء على تقديرًا العالمي للمسنين 

المسنون في المجتمع،  ااالسهامات الكبيرة التي يقدمه
ورفع مستوى الوعي بالمشكالت والتحديات التي 

 كبار السنيواجهها 
 

 سنة فأكثر 01في العمر من السكان في فلسطين % 5
لمجتمع الفلسطيني في فلسطين مجتمع فتي حيث تشكل فئة ا

ل فئة كبار كشت نيحي السن نسبة مرتفعة من المجتمع ف صغار
في  كبار السنبلغ عدد إذ  ،السكان نسبة قليلة من حجم السن

من إجمالي السكان  %5بما نسبته نحو فردًا  257,151فلسطين 
 %6 يشكلون نحو فرداً  169,503 ، بواقع9102منتصف العام 

 .  في قطاع غزة %4فردًا  87,648في الضفة الغربية و
 

في فلسطين خالل  كبار السنزيادة المتوقعة في أعداد لا مغور 
ت ة وفي ثباضخفمنيتوقع أن تبقى نسبتهم  انه السنوات القادمة إال

أن  ومن المتوقعخالل سنوات العقد الحالي، % 5إذ لن تتجاوز 
 . أ هذه النسبة في االرتفاع بعد منتصف العقد القادمتبد
 

على قيد  الحياة  تشهد فلسطين تحسنا ملحوظا في معدالت البقاء
منذ بداية العقد األخير من القرن الماضي حيث ارتفع معدل توقع 

سنوات خالل العقدين  8-6البقاء على قيد الحياة بمقدار 
عامًا في عام  66الماضيين، إذ ارتفع لكل من الذكور واإلناث من 

العام  فيعامًا لإلناث  65.9و    عامًا للذكور 69.2إلى  0229
عات بارتفاع هذا المعدل خالل السنوات القادمة، مع توق 9102

وقد أدى ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة عند الوالدة إلى ارتفاع 
في فلسطين مما يستدعي ضرورة البحث   كبار السنأعداد 

 .في فلسطين كبار السنوالدراسة في مجال أوضاع  
 
 
 

 عمريةالفئات الالتوزيع النسبي للسكان في فلسطين حسب 
 9102 منتصف العام

 
 

 

 مقابل الذكور  سنة فأكثر 01ارتفاع نسبة اإلناث 
 في فلسططين 9102العام منتصف  فيالذكور  كبار السند بلغ عد
مططن اجمططالي الططذكور فططي  %5 أي مططا نسططبتهفططرد ألططف  099حططوالي 
مطططن اجمطططالي % 6 أي مطططا نسطططبته أنثطططىالطططف  035 لمقابططط فلسططططين
 .  أنثى 011ذكر لكل  20، بنسبة جنس مقدارها االناث

 
 

فرد من أسرة من بين كل ست أسر في فلسطين يرأسها 
  كبار السن

األسر من % 06إلى أن  2017 التعداد العام أظهرت بيانات
في % 04في الضفة الغربية و% 06 بواقع ،كبار السنيرأسها 

واشارت البيانات إلى أن متوسط حجم األسر التي   .قطاع غزة
كون في العادة صغير نسبيا، إذ بلغ متوسط ي كبار السنيرأسها 

بواقع )فردا  3.6في فلسطين  كبار السنحجم األسرة التي يرأسها 
مقابل  ،(فردًا في قطاع غزة 4.3فردًا في الضفة الغربية و 3.3
 .كبير السنيرأسها  ال فردا لألسر التي 5.4

 

حسب المنطقة،  كبار السنمتوسط حجم األسرة التي يرأسها 
9102 
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 أرامل  سنة فأكثر 01االناث  ثلثحوالي 
فلسططين متزوجطون مقابطل  فطي كبطار السطنمطن الطذكور % 24هنطا  
متزوجطططات، فطططي حطططين بلغطططت نسطططبة  كبطططار السطططن مطططن اإلنطططاث% 54

إلنطططاث بطططين ا% 36الطططذكور، مقابطططل  كبطططار السطططنبطططين % 5الترمطططل 
 كبططار السططنالططذكور مططع العلططم ان نسططبة الترمططل بططين . 2017خططالل 

 إلنططططاثبططططين ا% 43مقابططططل % 8فططططي فلسطططططين  9116كانططططت لعططططام 
 .كبار السن

 

 1 إعاقة/لديهم صعوبة كبار السنمن % 92حوالي 

أي مطا فطرد  841024، إلطى أن 9106اشارت بيانطات التعطداد العطام 
لطططديهم صطططعوبة  فطططي فلسططططين كبطططار السطططنمطططن مجمطططل % 32نسطططبته 

فطططي % 46فطططي الضطططفة الغربيطططة و% 35بواقطططع ، واحطططدة علطططى األقطططل
وعلى صعيد نوع اإلعاقطة، كانطت صطعوبة الحركطة هطي   .قطاع غزة
فططي % 91)فططي فلسطططين  كبططار السططنبططين  انتشططارا (%94)األعلططى 

البصططرية  يهططا الصططعوبةتل ،(فططي قطططاع غططزة% 30والضططفة الغربيططة، 
  .في فلسطين كبار السنمن مجمل  99%

 

قطد  9116الذين لديهم صعوبة لعطام  كبار السنمع العلم ان نسبة  
كمطا تفيطد بيانطات . فطي فلسططين كبطار السطن من مجمطل% 34بلغت 

المطططططط منيين صططططططحيًا  كبططططططار السططططططن، أن عططططططدد 9106التعططططططداد العططططططام 
 كانططت كبططار السططنمططن مجمططل % 86مططا نسططبته أي  فططرد 0851056

الضططططفة فططططي  %62، بينمططططا كانططططت %26غططططالبيتهم فططططي قطططططاع غططططزة 
 .  الغربية

 

من كبار السن في فلسطين أنهوا دبلوم متوسط % 05
 فأكثر

في فلسطين لطم  كبار السنمن % 49أشارت البيانات إلى ان 
في حين (. لإلناث% 56للذكور و% 96)ينهوا أي مرحلة تعليمية 

الذين أنهوا دبلوم متوسط فأعلى  كبار السنلم تتجاوز نسبة 
05 .% 

 

أن هنا  تمايزًا  9106كما أظهرت بيانات الحالة التعليمية لعام 
واضحًا بين الذكور واإلناث في التحصيل العلمي، حيث بلغت 

الذين أنهوا دبلوم متوسط فأعلى في  كبار السنمن الذكور نسبة 
لتصل  من كبار السن االناث، بينما انخفضت لدى %94فلسطين 

                                                 
1

البيانات ال تشمل ذل  الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد  
 0266إحتالله للضفة الغربية عام 

سنة فأكثر الذين  08فقط، كما بلغت نسبة األفراد % 8إلى 
من مجمل % 96يحملون الدبلوم المتوسط فأعلى في فلسطين 

 (. لإلناث% 96للذكور و% 95)سنة فأكثر  08السكان 
 

في سوق العمل بين  كبار السنتباين في نسبة مشاركة 
 طاع غزةقالضفة الغربية و 

كبار تشير البيانات الى ان نسبة المشاركة في القوى العاملة بين 
حيث توزعت بواقع % 03قد بلغت  9108خالل العام  السن
 .في قطاع غزة% 6 مقابلفي الضفة الغربية % 06

 

سنة فأكثر يمتلكون  01 السكان في العمرنحو ثالث أرباع 
 خط هاتف نقال واحد على االقل 

أظهططططرت بيانططططات مسططططت الظططططروف االجتماعيططططة واالقتصططططادية لعططططام  
الطذين يمتلكطون هطاتف خلطوي أو هطاتف  كبار السطنأن نسبة  9108

فططي الضططفة الغربيططة % 64فططي فلسطططين، بواقططع % 69ذكططي بلغططت 
في قطاع غزة، وعلى صعيد الجنس فقد بلغطت هطذه النسطبة % 68و

كبطططار  مطططن رالطططذكو وبطططين % 52 السططن السطططن كبطططارمطططن اإلنطططاث بططين 
، كبطار السطنأما على صطعيد اسطتخدام االنترنطت بطين %.  86 السن

الطططذين اسطططتخدموا  كبطططار السطططنفقطططد أظهطططرت نتطططائن المسطططت أن نسطططبة 
فطي % 92فطي فلسططين بواقطع % 96االنترنت مطن أي مكطان بلغطت 

كبططار جططنس وعلططى صططعيد .  فططي قطططاع غططزة% 93الضطفة الغربيططة و
% 38 مقابطططططل% 06اإلنطططططاث فقطططططد بلغطططططت هطططططذه النسطططططبة بطططططين  السطططططن
 .  للذكور

 

             الضفة الغربية بين ما كبار السن الفقر بين تباين في نسب
 قطاع غزةو 

قد   2017لعام  كبار السنتشير البيانات إلى أن نسبة الفقر بين 
% 5 وتشكل هذه النسبة حواليمن مجمل هذه الفئة، % 96بلغت 

من مجموع الفقراء في فلسطين، ويالحظ أن هنال  فرقًا كبيرًا بين 
 كبار السنالضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغت نسب الفقراء من 

  %.46في حين بلغت في قطاع غزة % 08في الضفة الغربية 
قد بلغت  2011لعام  كبار السنبين  الفقر أن نسبةمع العلم 

في الضفة الغربية % 06بواقع ، من مجمل هذه الفئة% 99
الذين يعانون  كبار السنكما بلغت نسبة   .في قطاع غزة% 36و

، حيث بلغت في الضفة 9106في العام  % 16الفقر المدقع 
 .قطاع غزة في  %35مقابل % 8الغربية 
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 9102حسب المنطقة،  كبار السننسبة الفقر بين 

 
 

 من وقتهم اليومي في% 01كبار السن يقضون حوالي 
 الرعاية والعناية الشخصية

ان كبار  9109/9103فقد أشارت بيانات مست استخدام الوقت 
دقيقة في انشطة العناية  96ساعة و 04السن يقضون ما معدله 

النوم، االكل والشرب والرعاية الصحية والشخصية )الشخصية مثل 
ساعات في التآنس والمشاركة في  4يقارب  وما(  والعبادات الدينية

الزيارات العائلية والمشاركة باألفراح )جتمع المحلي مثل الم
دقائق في تقديم خدمات المجتمع  3، وما يقارب ساعة و(واالتراح

 . المحلي ومساعدة االسر المعيشية أي االعمال التطوعية
 
 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 7461.  ب.فلسطين  ص -رام هللا

 ( 279/279) 2982700-02: هاتف

 ( 279/279) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني

: إلكتروني بريد

diwan@pcbs.gov.ps  

: الصفحة االلكترونية

www.pcbs.gov.ps  
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