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في المجتمع  المسنينالفلسطيني يستعرض أوضاع  اإلحصاء
 01/10/2022، للمسنينالفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي 

 

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

التي يقدمها المسنون في المجتمع، ورفع مستوى الوعي بالمشكالت 
 التحديات التي يواجهها كبار السن.و 
 
 

 سنة فأكثر 60في العمر % من السكان في فلسطين 6

 لمجتمع الفلسطيني في فلسطين مجتمع فتي حيث تشكل فئة صغارا
نسبة  ل فئة كبار السنكشت نيحي السن نسبة مرتفعة من المجتمع ف

 297,069في فلسطين  كبار السنبلغ عدد إذ  ،قليلة من حجم السكان
، 2022منتصف العام من إجمالي السكان  %5.5بما نسبته نحو فردًا 
في  من إجمالي السكان %6.2 يشكلون نحو فرداً  196,251 بواقع

في قطاع من إجمالي السكان  %4.7 فرداً  100,818الضفة الغربية و
 غزة.  

 

في فلسطين خالل السنوات  كبار السنزيادة المتوقعة في أعداد لا مغور 
إذ لن ت ة وفي ثباضخفمنيتوقع أن تبقى نسبتهم  انه القادمة إال
أ هذه أن تبد ومن المتوقع% خالل سنوات العقد الحالي، 6تتجاوز 

 . النسبة في االرتفاع بعد منتصف العقد القادم
 

 عمرية الفئات الالتوزيع النسبي للسكان في فلسطين حسب 
 2022 منتصف العام

 

 

 مقابل الذكور  سنة فأكثر 60ارتفاع نسبة اإلناث 
حنوالي  فني فلسنطين 2022العنام منتصنف النذكور  كبار السنند بلغ عد

 مننن اجمننالي الننذكور فنني فلسننطين %5.3 أي مننا نسننبتهفننرد ألننف  144
، بنسننبة مننن اجمننالي االنننا % 5.8 نسننبتهمننا ب أنثننى ألننف 153 لمقابنن

 أنثى.   100لكل  اً ذكر  93.9جنس مقدارها 
 

 

 

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

% في 24، بواقع 2021لعام  كبار السن% من األسر يرأسها 22
متوسط حجم األسر  علمًا بأن ،% في قطاع غزة19الضفة الغربية و
نسبيا، إذ بلغ متوسط  اً يكون في العادة صغير  كبار السنالتي يرأسها 

 5.5فردا، مقابل  3.4حجم األسرة التي يرأسها كبار السن في فلسطين 
 فردا لألسر التي ال يرأسها كبير السن.

 

 2021متوسط حجم األسرة التي يرأسها كبار السن حسب المنطقة،  

 
 

 

% من الذكور 92متزوجات مقابل االناث نصف كبار السن من 
  كبار السن

% 49فلسنننطين متزوجنننون مقابنننل  % مننن النننذكور كبنننار السنننن فننني92
مقابل  الذكوركبار السن % بين 7، في حين بلغت نسبة الترمل لإلنا 

النذكور منع العلنم ان نسنبة الترمنل بنين . 2021 لعنامإلننا  بين ا% 43
% بننننين 43% مقابنننل 8فننني فلسنننطين  2007لعنننام كاننننت كبنننار السنننن 

 كبار السن. إلنا ا
 

 يعانون من أمراض مزمنة السن كبار % من70 أكثر من

السننن يعننانون مننن أمننراح مزمنننة حسنن  نتننا    ر% مننن كبننا71حننوالي 
، كمنننا بلغنننت نسنننبة كبنننار السنننن 2021مسنننل التننندخين واسنننتهال  التبنننغ 

الذين يعانون من أمراح مزمنة في كل من الضفة الغربية وقطاع غنزة 
% علننننى التننننوالي، كمننننا بلغننننت هننننذه النسننننبة حننننوالي 69% و72حننننوالي 

 % بين االنا .76% بين الذكور و66
 

 كل خمسة من كبار السن واحد من مدخن 
% 21أن حنوالي   2021 أشنارت نتنا   مسنل التندخين واسنتهال  التبنغ

، حينث بلغنت هنذه النسنبة 2021حاليًا في عام  مدخنون من كبار السن 
% منندخنات بننين 5% بننين الننذكور مننن كبننار السننن وحننوالي 38حننوالي 
سننننة فنننأكثر، كمنننا بلغنننت نسنننبة كبنننار السنننن المننندخنين فننني  60النسنننا  
% بنننين 8% بنننين النننذكور و45% )حنننوالي 26ة الغربينننة حنننوالي الضنننف
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)حوالي  خنون دم% من كبار السن في قطاع غزة 12اإلنا (، وحوالي 
 % بين اإلنا (.  1% بين الذكور و25

 % من كبار السن في فلسطين أنهوا دبلوم متوسط فأكثر16

في فلسطين لنم ينهوا أي مرحلة تعليمية كبار السن % من 33حوالي 
كبار السن % لإلنا (، في حين لم تتجاوز نسبة 45% للذكور و20)

 . 2021% وذلك لعام 16الذين أنهوا دبلوم متوسط فأعلى 
 

أن هنا  فرقًا واضحًا  2021كما أظهرت بيانات الحالة التعليمية لعام 
الذكور غت نسبة بين الذكور واإلنا  في التحصيل العلمي، حيث بل

%، 23الذين أنهوا دبلوم متوسط فأعلى في فلسطين  كبار السنمن 
% فقط، مع 8لتصل إلى االنا  من كبار السن بينما انخفضت لدى 
سنة فأكثر الذين يحملون الدبلوم المتوسط  18العلم أن نسبة األفراد 
% 26سنة فأكثر ) 18% من مجمل السكان 28فأعلى في فلسطين 

 % لإلنا (. 24للذكور و
 

 

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

% خالل العام 14بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة بين كبار السن 
% في قطاع 6% في الضفة الغربية مقابل 18حيث توزعت بواقع  2021
 غزة.

 
 

 أكثر من ثالثة ارباع كبار السن يمتلكون هاتف خلوي نقال 

سنننة فننأكثر( يمتلكننون هنناتف خلننوي نقننال فنني  60% مننن كبننار السننن )78 
% فننني الضنننفة 82، بواقنننع 2022خنننالل النصنننف األول منننن العنننام فلسنننطين 
% فنني قطنناع غننزة، مننع وجننود فجننوة بننين الجنسننين مننن كبننار 71الغربيننة و

الخلنننوي النقنننال حينننث بلغنننت النسنننبة بنننين  السنننن فننني نسنننبة امنننتال  الهننناتف
% لالننننا .  فننني حنننين بلغنننت نسنننبة كبنننار السنننن 70% مقابنننل 87النننذكور 

خنننالل النصنننف األول منننن % فننني فلسنننطين 53النننذين يمتلكنننون هننناتف ذكننني 
% في قطاع غزة وعلى 37% في الضفة الغربية و62، بواقع 2022العام 

% 56بننار السننن صننعيد الجنننس فقنند بلغننت هننذه النسننبة بننين الننذكور مننن ك
 %. 51وبين االنا  من كبار السن 

 
 

 أكثر من نصف كبار السن يستخدمون االنترنت 
تشير البيانات الى أن نسبة كبار الذين اسنتخدموا االنترننت منن أي مكنان  

، بواقننننع 2022خننننالل النصنننف األول مننننن العنننام % فنننني فلسنننطين 55بلغنننت 
% فنني قطنناع غننزة.  وعلننى صننعيد الجنننس 44% فنني الضننفة الغربيننة و60

 % لالنا . 50% مقابل 60فقد بلغت هذه النسبة بين الذكور 
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