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في  المسنينالفلسطيني يستعرض أوضاع  اإلحصاء
، للمسنيناليوم العالمي  عشيةالمجتمع الفلسطيني 
01/10/2021 

 

اليوم في من كل عام يحتفل العالم في االول من أكتوبر 
وتسليط الضوء على العالمي للمسنين تقديرًا لجهودهم 

االسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في المجتمع، ورفع 
التحديات التي يواجهها كبار مستوى الوعي بالمشكالت و 

 السن.
 

 

 ينننا من المسو وفيات بسبب الكور  أربعمن كل  حوالي ثالث
على الرغم من أن جميع الفئات العمرية معرضة لخطر 

كبار السن هم أكثر عرضة  الى ان، 19اإلصابة بـكوفيد 
بيانات تشير و لخطر الوفاة واألمراض الشديدة بعد اإلصابة، 

في وفاة  حاالت 4,286ه من بين نحو ان وزارة الصحة
% من 78 حوالي، جراء اإلصابة بفيروس كورونافلسطين 

بلغ  كما ،(سنة فاكثر 60) لكبار السنكانت  حاالت الوفاة
اي  ا  مصاب 23,942عدد كبار السن المصابين في فلسطين 

، وذلك حتى % من المصابين في فلسطين6ما نسبته 
25/9/2021  . 

 

 سنة فأكثر 60في العمر % من السكان في فلسطين 5
المجتمع الفلسطيني في فلسطين مجتمع فتي حيث تشكل فئة 
فئة صغار السن نسبة مرتفعة من المجتمع في حين تشكل 

كبار بلغ عدد إذ  ،كبار السن نسبة قليلة من حجم السكان
من  %5بما نسبته نحو فردا   282,679في فلسطين  السن

 186,804 ، بواقع2021منتصف العام إجمالي السكان 
 فردا   95,875في الضفة الغربية و %6 يشكلون نحو أفراد

 في قطاع غزة.   5%
 
 
 

في فلسطين خالل  كبار السنورغم الزيادة المتوقعة في أعداد 
السنوات القادمة إال انه يتوقع أن تبقى نسبتهم منخفضة وفي 

ومن % خالل سنوات العقد الحالي، 5ثبات إذ لن تتجاوز 
أ هذه النسبة في االرتفاع بعد منتصف العقد أن تبد المتوقع
 . القادم

 

 عمرية الفئات الالتوزيع النسبي للسكان في فلسطين حسب 
 2021 العاممنتصف 

 

 

 مقابل الذكور  سنة فأكثر 60ارتفاع نسبة اإلناث 
في  2021العام منتصـــــــــــــف الذكور  كبار الســـــــــــــند بلغ عد

من  %5 أي ما نســـــــــــــبتهفرد ألف  136حوالي  فلســـــــــــــطين
مــا ب أنثىالف  146 مقــابــل اجمــالي الــذكور في فلســـــــــــــطين

 93، بنســـــــبة جنه مقدارها من اجمالي االناث% 6 نســـــــبته
 أنثى.   100لكل  ا  ذكر 

 

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

% 23، بواقع 2020لعام  كبار السن% من األسر يرأسها 21
متوسط  علما  بأن ،% في قطاع غزة17في الضفة الغربية و

 ا  يكون في العادة صغير  كبار السنحجم األسر التي يرأسها 
ها كبار السن في نسبيا، إذ بلغ متوسط حجم األسرة التي يرأس

فردا لألسر التي ال يرأسها  5.5، مقابل فردا 3.4فلسطين 
 كبير السن.
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متوسط حجم األسرة التي يرأسها كبار السن حسب 
 2020المنطقة، 

 
 
 

 سنة فأكثر أرامل  60أكثر من ثلث االناث 
فلســــطين متزوجون مقابل  % من الذكور كبار الســــن في93
% بين كبار 5، في حين بلغت نســــــــبة الترمل لإلناث% 49

. مع 2020% بين اإلناث لعام 42مقابل  الســـــــــــــن الذكور
العلم ان نســــــــــبة الترمل بين الذكور كبار الســــــــــن كانت لعام 

% بين اإلناث كبار 43% مقابل 8في فلســـــــــــــطين  2007
 السن.

 

على  واحدة إعاقة/لديهم صعوبة كبار السن نصفحوالي 
 االقل

في فلســـــــطين لديهم صـــــــعوبة  كبار الســـــــن % من48 حوالي
% في الضـــــــــــــفــة 45، بواقع 2020عــام  واحــدة على األقــل

، الصعوبة% في قطاع غزة.  وعلى صعيد نوع 54والغربية 
 األعلى انتشـــاراهي  واســـتخدام االيدي كانت صـــعوبة الحركة
 بنسبة تليها الصعوبة البصرية ،%31بواقع بين كبار السن 

24%. 
 

% من كبار الســــــــــــن في فلســــــــــــطين 33 فإنآخر من جانب 
تشـــــــــــــخي   وفق واحد على االقل يعانون من مرض مزمن

% 36طبي ويتلقى عالج طبي بصــــــــورة مســــــــتمرة له، بواقع 
 % في قطاع غزة.27في الضفة الغربية و

 الذين لديهم تأمين صـــحي قد بلغت كبار الســـن نســـبة وبلغت
في قطاع  %97 بواقع ،الســــــــــنكبار % من مجمل 90نحو 
 % في الضفة الغربية.  86و، غزة

 

 % من كبار السن في فلسطين أنهوا دبلوم متوسط فأكثر15
في فلسطين لـم ينهوا أي مرحلة كبار السن % من 34حوالي 
% لإلناث(، في حين لم تتجاوز 47% للذكور و20تعليمية )
وذلك  %15الذين أنهوا دبلوم متوسط فأعلى كبار السن نسبة 
 . 2020لعام 
 

أن هناك  2020كما أظهرت بيانات الحالة التعليمية لعام 
واضحا  بين الذكور واإلناث في التحصيل العلمي، حيث  فرقا  

الذين أنهوا دبلوم متوسط  كبار السنمن الذكور بلغت نسبة 
االناث من %، بينما انخفضت لدى 24فأعلى في فلسطين 

نسبة األفراد  مع العلم أن% فقط، 8لتصل إلى كبار السن 
سنة فأكثر الذين يحملون الدبلوم المتوسط فأعلى في  18

% 24سنة فأكثر ) 18% من مجمل السكان 26فلسطين 
 % لإلناث(. 28للذكور و

 

تباين في نسبة مشاركة كبار السن في سوق العمل بين 
 الضفة الغربية وقطاع غزة

% 13نسبة المشاركة في القوى العاملة بين كبار السن بلغت 
% في الضفة 17حيث توزعت بواقع  2020خالل العام 
 % في قطاع غزة.5الغربية مقابل 

 

 من كبار السن% من الفقراء في فلسطن 5
 2017لعام كبار السن تشير البيانات إلى أن نسبة الفقر بين 

% من مجمل هذه الفئة، وتشكل هذه 27حوالي قد بلغت 
مع % من مجموع الفقراء في فلسطين، 5النسبة حوالي 

الضفة الغربية وقطاع  مالحظة وجود فارق كبير على مستوى 
 .غزة
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 2017نسبة الفقر بين كبار السن حسب المنطقة، 
 

 
 

 

كما يالحظ أن نسبة الفقر بين أفراد األسر التي يرأسها مسن 
كانت أعلى مقارنة بباقي األسر الفلسطينية، إذ في فلسطين 

% 32بلغت نسبة الفقر بين أفراد األسر التي يرأسها مسن 
بلغت نسبة االسر  .لبقية االسربين االفراد  % 29 مقابل

التي يعيلها كبار السن وتلقت مساعدة عينية او ماديه نتيجة 
% 14حوالي  5/2020-3لفرض حالة الطوارئ خالل الفترة 

اجمالي االسر التي يعيلها كبار السن.  في حين بلغت من 
نسبة األسر التي يعيلها كبار السن واضطرت لالقتراض أو 

% من 41الشراء بالدين لتغطية نفقاتها المعيشية حوالي 
 إجمالي األسر التي يعيلها كبار السن.

  
 أكثر من ثلثي كبار السن يمتلكون هاتف خلوي نقال 

 يمتلكون هاتف خلوي نقال في فلسطينكبار السن % من 76 
% في 70% في الضفة الغربية و79، بواقع 2019لعام 

وجود فجوة بين الجنسين من كبار السن في مع قطاع غزة، 
نسبة امتالك الهاتف الخلوي النقال حيث بلغت النسبة بين 

% لالناث.  في حين بلغت نسبة 67% مقابل 86الذكور 
% في فلسطين في 33تف ذكي كبار السن الذين يمتلكون ها

% في قطاع 27% في الضفة الغربية و36بواقع  2019العام 
 غزة وعلى صعيد الجنه فقد بلغت هذه النسبة بين الذكور

 %. 30كبار السن  % وبين االناث من36من كبار السن 
 

 
 

 االنترنت يستخدمون  السن كبار ربع حوالي
تشير البيانات الى أن نسبة كبار الذين استخدموا االنترنت  

بواقع  2019% في فلسطين للعام 24من أي مكان بلغت 
% في قطاع غزة.  وعلى 22% في الضفة الغربية و24

% مقابل 27 صعيد الجنه فقد بلغت هذه النسبة بين الذكور
نسبة كبار السن الذين يستخدمون بلغت بينما  % لالناث.20
ت التواصل االجتماعي او المهني )فيسبوك، تويتر، شبكا

% في فلسطين للعام 87من مستخدمي االنترنت لينكد ان ..( 
% في قطاع غزة 78% في الضفة الغربية و91بواقع  2019

 ولوحظ وجود فروقات في 
نســـــبة اســـــتخدام شـــــبكات التواصـــــل االجتماعي على صـــــعيد 

% للذكور 90الجنه من كبار السن حيث بلغت هذه النسبة 
 % لالناث.83مقابل 
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 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 1647ص.ب.  
  P6028179فلسطين   -رام هللا
 ( 972/970) 2982700-02هاتف: 

 ( 972/970) 2982710 -02فاكه: 
 1800300300الرقم مجاني: 
  diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 
 صفحة إلكترونية: 

http://www.pcbs.gov.ps 

 

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

