
   
 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
  2015، الشباب الفلسطينيمسح النتائج الرئيسية ل

 

 
السكان واألسرة 
ألف  716مميون نسمة، منيم  1.404في فمسطين حوالي  2015سنة المقدر منتصف عام ( 29-15)بمغ عدد األفراد 

سنة المقدر في ( 29-15)وبمغ عدد األفراد .  أنثى 100ذكر لكل  104.1ألف أنثى بنسبة جنس مقدارىا  688ذكر و
ذكر لكل  104.8أنثى بنسبة جنس مقدارىا  ألف 421ذكر و ألف 441ألف نسمة، منيم  862الضفة الغربية حوالي 

ألف أنثى  267ألف ذكر  275ألف نسمة، منيم  542بينما قدر عددىم في قطاع غزة لنفس العام بحوالي .  أنثى 100
 .أنثى 100ذكر لكل  103.0بنسبة جنس مقدارىا 

 
سنة ( 14-0)نسبة األفراد في الفئة العمريـة يشير التركيب العمري أن المجتمع الفمسطيني مازال مجتمعًا فتيًا، فقد قدرت 

،  %30.0سنة ( 29-15)من مجمل السكان فـي فمسطين، وبمغت نسبة األفراد % 39.4بحوالي  2015منتصف العام 
. فقط% 4.5( سنة فأكثر 60)في حين بمغت نسبة األفراد الذين تبمغ أعمارىم 

 
من مجمل السكان الفمسطينيين % 41.5ئين في فمسطين بمغت إلى أن نسبة السكان الالج 2015تشير البيانات لعام 

من السكان في الضفة الغربية الجئين، في حين بمغت نسبة % 24.4أن  إلىالمقيمين في فمسطين، وتشير البيانات 
%.  68.5الالجئين في قطاع غزة  

 
مرة ولم  ألولعاقدون لمقران % 1.6لم يتزوجوا أبدًا، و( سنة فأكثر 12)من السكان % 43.1 أنكما أظيرت البيانات 

ما بين % 0.9أرامل و% 2.8، وتوزعت باقي النسب بواقع %51.6يتم الدخول، في حين بمغت نسبة المتزوجين 
. مطمقين ومنفصمين

 
فردًا  5.7و أفراد في الضفة الغربية 5.0فردًا، بواقع  5.2في فمسطين  2015بمغ متوسط حجم االسرة الفمسطينية لمعام 

   في الضفة الغربية % 12.6بواقع % 14.0سنة ( 29-15)وبمغت نسبة األسر التي يرأسيا شباب .  في قطاع غزة
في % 70.9من األسر لدييا شاب واحد عمى األقل، بواقع % 71.8كما أشارت البيانات أن .  في قطاع غزة% 16.6و

.   في قطاع غزة% 73.6الضفة الغربية و
 



  التعليم
في الضفة الغربية % 36.3سنة ممتحقون حاليًا بالتعميم، بواقع ( 29-15)الشباب من % 36.9اشارت النتائج ان 

في قطاع غزة، مع اختالفات واضحة مابين الشباب الذكور واالناث اذ بمغت نسبة الممتحقين حاليا من الشباب % 37.9و
. لالناث الشابات% 042.مقابل % 32.1الذكور 

 
    سنة الذين أنيوا مرحمة التعميم الجامعي بكالوريوس فأعمى قد بمغت( 29-15)تائج أن نسبة الشباب وأظيرت الن

% 13.7، في حين بمغت ىذه النسبة في الضفة الغربية (لإلناث% 14.3لمذكور مقارنة مع % %11.2 )12.7
.  في قطاع غزة% 11.1و

سنة الذين سبق ليم االلتحاق بالتعميم العالي في فمسطين ىم من ( 29-17)من الشباب % 88.2كما أشارت النتائج أن 
كان المعدل في % 6.0كان األىل أصحاب القرار في االختيار، ونحو % 5.8كمياتيم مقابل  أواختاروا جامعتيم 

من اختاروا  فسيممن الشباب الذكور أنيم أن% 89.6 أشارالكمية، بالمقابل / السبب في اختيار الجامعة العامة الثانوية 
. الكمية/ من اإلناث الشابات أشرن أنين من اختار الجامعة % 87.2الكمية مقابل / الجامعة

 
يوم واحد عن الدراسة ألسباب ال  األقلتغيبوا عمى  أنيمسنة الممتحقون بالتعميم ( 29-15)من الشباب % 39.9أفاد 

% 42.7في حين أفاد .  في قطاع غزة% 49.8ة الغربية وفي الضف% 33.3تتعمق  باإلضراب أو تعميق الدوام، بواقع 
. الشابات لإلناث% 37.6تغيبوا عن الدراسة مقابل  أنيممن الذكور الشباب 

 
في فمسطين انيم انقطعوا عن الدراسة لفترة تزيد عن اربعة شيور خالل  سنة( 29-15)من الشباب % 5.2اشار 

. في قطاع غزة% 5.8من الشباب مقابل % 4.9التحاقيم بالتعميم فبمغت في الضفة الغربية 
 

يرغبون بالحصول عمى درجات عممية اعمى من سنة ( 29-15)من الشباب % 035.كما اشارت النتائج ان 
%.  46.2في حين بمغت في قطاع غزة % 27.6، فبمغت النسبة في الضفة الغربية (دكتوراهماجستير و)البكالوريوس 

سنة ( 29-15)، في حين بمغت نسبة الشباب %31.9وبمغت لالناث % 38.9وعمى مستوى الجنس فقد بمغت لمذكور 
. فقط من الشباب الفمسطيني% 1الذين يفضمون االكتفاء بمؤىل عممي دون الثانوي حوالي 

 
غير راضون، وكانت % 10.5انيم راضون عن تجربة التعميم لدييم مقابل  سنة( 29-15)من الشباب % 84.2د أفا

الرضا  معد أسبابلمذكور، وحول % 80.3لالناث الشابات مقابل % 88.2االناث اكثر رضى من الذكور فبمغت النسبة 
% 37.2بواقع  التخرج اكثر االسباب لعدم الرضفقد كانت االسباب المتعمقة بصعوبة الدراسة وعدم وجود وظيفة بعد ا

. عمى التوالي% 17.9و
 
 
 



 
العمل 

     لمذكور % 25.0)، بواقع %30.2سنة الذين أفادوا بأنيم عاطمين عن العمل ( 29-15)بمغت نسبة الشباب 
المنطقة، حيث بمغ المعدل وأظيرت البيانات تفاوتًا كبيرًا في معدل البطالة بين الشباب عمى مستوى (. لإلناث% 60.4و

. في الضفة الغربية% 18.2مقابل %  51.5في قطاع غزة 
 

    شيرًا في الضفة الغربية  23.6، بواقع في فمسطين شيراً  25.7سنة ( 29-15)متوسط فترة التعطل لمشباب  بمغ
شيرًا لالناث  29.4شيرًا مقابل  24.2 الذكور الشباب شيرًا في قطاع غزة، في حين بمغ متوسط التعطل لدى 27.0و

مقابل % 76.4وحول اسباب عدم العمل أفاد الشباب عدم وجود عمل متاح مطمقًا ىو السبب الرئيسي وبنسبة .  الشابات
. أفادوا بعدم وجود عمل يناسب المؤىل والخبرة لدى الشباب% 9.6

 
% 85.8في الضفة الغربية و% 84.9واقع العاممين ىم من المستخدمين بأجر، بسنة ( 29-15)من الشباب % 85.0

لالناث الشابات وذلك من  %86مقابل % 84.9في حين بمغت نسبة الذكور الذين يعممون بأجر نقدي .  في قطاع غزة
. إجمالي العاممين

 
يعممون في % 10.1يعممون في القطاع الخاص مقابل  سنة( 29-15)من الشباب % 83.4اشارت النتائج ان 

وطنية، وعمى مستوى المنطقة فقد بمغت نسبة الشباب العاممين في القطاع الخاص في الضفة الغربية حكومة مؤسسات 
. لقطاع غزة% 82.3مقابل % 83.7

 
في الضفة % 14.9حاولوا انشاء مشاريع خاصة، بواقع سنة ( 29-15)من الشباب % 20.9كما اظيرت النتائج ان 

ة حسب الجنس اذ بمغت نسبة الشباب الذكور الذين حاولو انشاء مع فروق واضح.  في قطاع غزة% 30.6الغربية و
ومن بين الشباب الذين حاولوا انشاء مشاريع خاصة ىناك .  من الشابات% 11.9مقابل % 29.6مشاريع خاصة 

في قطاع % 14.4في الضفة الغربية و% 18.3، بواقع بتنفيذىا اقامو من الشباب لدييم بالفعل مشاريع خاصة% 16.1
من الشباب الذكور الذين حاولوا انشاء مشاريع خاصة لدييم بالفعل مشاريع % 19.9اما عمى مستوى الجنس ىناك  غزة،

. فقط من االناث لديين مشاريع خاصة من إجمالي المواتي حاولن انشاء مشاريع خاصة% 4.6خاصة مقابل 
 

الهجرة 
في % 3.8ىم مكان اقامة سابق في الخارج، بواقع في فمسطين لديسنة ( 29-15)من الشباب % 3.9اشارت النتائج ان 
في قطاع غزة، وعمى مستوى الجنس بمغت نسبة الذكور الشباب الذين لدييم مكان اقامة سابق % 4.1الضفة الغربية و

. لالناث الشابات% 3.4مقابل % 4.4خارج البالد 
 



الرغبة لميجرة لمخارج ويبدو ان االوضاع في فمسطين لدييم سنة ( 29-15)من الشباب % 23.6كما اظيرت النتائج ان 
السائدة في القطاع دور في زيادة نسبة الرغبة في اليجرة لمخارج اذ بمغت نسبة الشباب الذين يرغبون في اليجرة لمخارج 

. في الضفة الغربية% 15.2مقابل % 37.0في قطاع غزة 
 

رج مقارنة باالناث الشابات اذ بمغت ىذه النسبة لمذكور كما يالحظ ان الذكور الشباب اكثر ميال لمتفكير في اليجرة لمخا
.  لدى االناث الشابات% 17.8مقابل %  29.1

 
الذين يرغبون في اليجرة ال يفكرون بيجرة دائمة، بواقع سنة ( 29-15)من الشباب % 62.5كما اظيرت النتائج ان 

الراغبات في اليجرة يفضمن اكثر ان تكون في قطاع غزة، كما ان االناث % 55.8في الضفة الغربية و% 72.9
(. لالناث الشابات% 63.9لمذكور الشباب مقارنة % 61.7)ىجرتين مؤقتة مقارنة بالشباب الذكور 

 
االقتصادية المتعمقة بتحسين الظروف  األسبابفي اليجرة لمخارج كانت سنة ( 29-15)وحول سبب رغبة الشباب 

لتحسين % 40.8بواقع  ،االسباب الرئيسية لرغبة الشباب في اليجرة من المعيشية وعدم توفر فرص العمل في فمسطين
لم تختمف مع العمم أن ىذه األسباب لمتعميم والتدريب، % 12.5لمحصول عمى عمل مقابل % 15.1ظروف المعيشة و

. توى المنطقةليجرة عمى مسلمدوافع ا
 

، تمييا دولة %21.6ومن المالحظ ان دول الخميج العربي كانت في المرتبة االولى لمدول المرغوب باليجرة الييا بواقع 
، وعمى مستوى المنطقة كانت دول الخميج العربي باالضافة الى الواليات المتحدة االمريكية من %13.6السويد بواقع 

المقيمين في الضفة الغربية، في حين كانت السويد ودول  سنة( 29-15)ا لمشباب الدول االكثر رغبة لميجرة نحوه
.  الخميج العربية االكثر رغبة لدى الراغبين في اليجرة في قطاع غزة

الذين لدييم تجربة ىجرة لمخارج بان ىذه التجربة كانت جيدة جدًا، بواقع سنة ( 29-15)من الشباب % 46.1كما أفاد 
انيا كانت سيئة الى سيئة جدًا، بواقع % 013.في قطاع غزة، في حين أفاد % 60.6الغربية وفي الضفة % 40.2
 .في قطاع غزة% 19.9في الضفة الغربية و% 10.1

 
والصحة الزواج 

عاقدون % 3.9متزوجون مقابل % 28.0سنة لم يسبق ليم الزواج و( 29-15)من الشباب % 67.5أظيرت النتائج أن 
في حين بمغت نسبة الشباب .  ىم ضمن فئة مطمق وارمل ومنفصل% 0.6يتم الدخول في حين ان  لمقران الول مرة ولم

  في قطاع غزة، كما بمغت نسبة الشباب الذكور المتزوجين% 31.6مقابل % 25.6المتزوجين في الضفة الغربية 
. لالناث الشابات% 40.8مقابل % 15.6

 
سنة ىو السن المناسب  21.1سنة مقابل  25.4ان العمر المناسب لمزواج لمذكور ىو سنة ( 29-15)أشار الشباب 
سنة مقابل  25.6حيث اشار الشباب المقيم في الضفة الغربية ان العمر المناسب لمزواج لمذكور ىو .  لزواج الفتيات



سنة مقابل  25.0ج لمذكور ىو سنة لالناث، في حين أشار الشباب المقيم في قطاع غزة ان العمر المناسب لمزوا 21.2
. سنة ىو السن المناسب لالناث 20.9

 
    ذكرًا مقابل 2.2أفاد الشباب ان العدد المثالي ىو سنة ( 29-15)وحول عدد االبناء المثالي من وجية نظر الشباب 

باب في قطاع غزة، انثى، ومن المالحظ  تساوي العدد المثالي بين الشباب المقيم بالضفة الغربية ونظرائيم الش 1.8
وأشارت االناث . انثى 1.7ذكرًا و 2.3وعمى مستوى الجنس فيرى الشباب الذكور ان العدد المثالي من وجية نظرىم ىو

. انثى 1.9ذكرًا مقابل  2.1الشابات ان العدد المثالي ىو 
 

في % 3.7، بواقع %3.6االعاقة قد بمغت / سنة الذين لدييم صعوبة ( 29-15)تشير البيانات ان نسبة الشباب 
% 2.3مقابل % 4.9الصعوبة لدى الذكور الشباب / كما بمغت نسبة االعاقة .   في قطاع غزة% 3.6الضفة الغربية و

. لدى االناث الشابات
 

سنة ان اىم القضايا الصحية التي يتعرضون ليا ىي االمراض الناتجة عن السموكيات غير ( 29-15)وأفاد الشباب 
عمى التوالي، ولم تختمف ىذه القضايا الصحية % 27.4و% 50.0ومن ثم المشاكل النفسية بنسبة  السميمة  كالتدخين

. من حيث االىمية عمى مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك عمى مستوى الجنس
بية في الضفة الغر% 29.5من اجمالي الشباب بواقع % 23.5كما اشارت البيانات ان نسبة المدخنين الشباب قد بمغت 

لالناث % 5.4لمشباب الذكور مقابل % 40.9في قطاع غزة مع اختالف كبير عمى مستوى الجنس اذ بمغت % 14.0و
.  الشابات

 
انيم يمارسون أنشطة رياضية  ( حوالي ربع الشباب فقط% )24.6وحول ممارسة االنشطة الرياضية يوميًا أفاد ما نسبتو 

في قطاع غزة مع اختالف واضح بين % 32.6في الضفة الغربية و% 19.6لمدة نصف ساعة عمى االقل يوميًا، بواقع 
. لالناث% 17.0مقابل % 32.0الشباب الذكور واالناث، اذ بمغت لمذكور 

 
المشاركة المجتمعية 

  الذين شاركوا خالل السنة السابقة لممسح في اعمال تطوعية قد بمغتسنة ( 29-15)اشارت البيانات ان الشباب 
( تقديم المساعدة لمفقراء او ذوي الفئات الخاصة)، حيث شارك الشباب في اعمال وانشطة خيرية غير مادية 19.6%
في انشطة %  5.4وحوالي في انشطة تنموية مجتمعية % 7.1من اجمالي الشباب في حين شارك نحو % 11.3بنسبة 

%. 1.1ة وانشطة تطوعية اخرى بنسب ،في انشطة جمع تبرعات% 5.5تعميمية و
 

سنة الذين شاركوا في اعمال تطوعية خالل السنة السابقة لممسح لدى ( 29-15)ومن المالحظ ارتفاع نسبة الشباب 
في % 18.1مقارنة % 21.8الشباب في قطاع غزة مقارنة بالشباب المقيمين في الضفة الغربية فبمغت في قطاع غزة 



مشاركة باالعمال التطوعية مقارنة باالناث الشابات اذ بمغت لدى  الضفة الغربية، كما يالحظ ان الشباب الذكور اكثر
. لدى االناث الشابات% 12.8مقارنة بنحو % 26.0الشباب الذكور 

 
انيم حاولوا البحث عن فرصة عمل تطوعي في حين بمغت ىذه النسبة  سنة( 29-15)فقط من الشباب% 7.6وأفاد 
. لالناث الشابات% 6.2مقابل % 9.1وبمغت لمشباب الذكور ي قطاع غزة،ف% 10.7في الضفة الغربية و% 5.7

 
في الضفة % 5.7)أفادوا انيم منتمون الندية ومراكز رياضية سنة ( 29-15)من الشباب % 6.3واشارت النتائج ان 

، في حين بمغت نسبة الشباب الممتحقين لجمعيات اىمية او ثقافية او منظمات غير (في قطاع غزة% 7.4الغربية، 
، كما بمغت نسبة الشباب المنتمين لالتحادات ونقابات (في قطاع غزة% 4.4في الضفة الغربية و% 2.1% )3مية حكو

، وبمغت نسبة الشباب المنتمين الحزاب او (في قطاع غزة% 3.0في الضفة الغربية و% 2.1% )2.4بمختمف اشكاليا 
، ويالحظ انخفاض ىذه النسب بصورة (في قطاع غزة% 2.4في الضفة الغربية و% 0.9% )1.4حركات سياسية 

% 10.6ممحوظة لدى االناث الشابات مقارنة بالشباب الذكور فمثال بمغت نسبة الشباب الذكور المنتمون الندية رياضية 
% 1.9مقارنة % 4.0لدى الشابات ونسبة الذكور المنتمون  لجمعيات ومنظمات اىمية وغير حكومية % 1.6    مقارنة

. ناثلدى الشابات اال
 

يرون ان سنة ( 29-15)من الشباب % 79.4وحول القضايا ذات االولوية لدى الشباب الفمسطيني اشارت النتائج ان 
لدى المجتمع الفمسطيني وجاءت قضية رفع مستوى  األولى انياء االحتالل وبناء الدولة ىي القضية ذات االولوية

ومن المالحظ ان ىناك اجماع عمى تمك االولويات وعمى مستوى الشباب في % 7.3بنسبة  بالمرتبة الثانيةالمعيشة 
  .الضفة الغربية وقطاع غزة لدى الشباب الذكور واالناث عمى حد سواء

 
انيم سيشاركون بذلك سنة ( 29-15)من الشباب % 39.9وحول امكانية المشاركة باي استحقاق انتخابي أفاد  
ربما ال % 12.6انيم ربما يشاركوا و% 29.4 أفاد،  في حين (في قطاع غزة% 56.8ربية وفي الضفة الغ% 29.4)

(. في قطاع غزة% 20.7في الضفة الغربية و% 16.4)قطعًا انيم لن يشاركوا % 18.1يشاركوا و
 

لنسبة ، فبمغت ىذه ا%69.7سنة الذين يستخدمون الحاسوب قد بمغت ( 29-15)اشارت البيانات الى ان نسبة الشباب 
مقابل % 73.8في حين بمغت ىذه النسبة لمذكور الشباب .  في قطاع غزة% 61.7مقابل % 74.8في الضفة الغربية 

. لإلناث الشابات% 65.5
 

يعرفون ويستخدمون سنة ( 29-15)من الشباب % 69.7وحول استخدام ومعرفة االنترنت اظيرت البيانات الى ان 
ترنت  ولكن اليستخدمونو  في حين بمغت نسبة الشباب الذين ال يعرفون ىذه يعرفون االن%  23.3االنترنت مقابل 

من اجمالي الشباب الفمسطيني، فبمغت ىذه النسبة لمشباب الذين يعرفون ويستخدمون % 7.0الخدمة واليستخدمونيا 



الذكور  في حين بمغت ىذه النسبة لمشباب.  في قطاع غزة% 61.3مقابل % 75.0االنترنت في الضفة الغربية 
. لالناث الشابات% 64.5مقابل % 74.6

 
وحول أماكن استخدام االنترنت فقد اشارت البيانات ان المنزل ىو المكان الرئيسي الستخدام االنترنت من قبل الشباب 

. في قطاع غزة% 79.6مقابل % 84.9، فبمغت في الضفة الغربية %83.1بواقع سنة ( 15-29)
 

    في الضفة الغربية% 88.1من الشباب الفمسطيني لدييم ىاتف نقال بواقع % 84.8كما اشارت النتائج الى ان 
 .لالناث الشابات% 77.3مقابل % 91.9في قطاع غزة، فبمغت لمذكور الشباب % 79.5و

 
 


