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 .6172، شباطـ،  ه7341، جمادى األولى
 .جميع الحقوق محفوظة

 
 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي

 
 .فلسطين -رام اهلل .  ، النتائج الرئيسية6172 الشباب الفلسطيني مسح  .5102لإلحصاء الفلسطيني،  المركزيالجهاز 

 
 : جميع المراسالت توجه إلى

   المركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز 
 .فلسطين –رام اهلل  ،0261.  ب.ص

 
 (216/211) 6 2700 298: هاتف
 (216/211) 6 2710 298: فاكس

 7011411411: الرقم المجاني
 diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 6712: يالمرجع الرمز                                                               //:www.pcbs.gov.pshttp: صفحة إلكترونيةال
 

 مؤسسة الرؤيا الفلسطينية: مصدر صورة الغالف

تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق 
 5112 ةالممارسات لإلحصاءات الرسمية الفلسطيني

mailto:diwan@pcbs.gov.ps
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 شكر وتقدير
 

إنجاح جمع ساهمت في  األسر الفلسطينية التييتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كل 
 .المسح، والى جميع العاملين فيه لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهمبيانات 

 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  بالتعاون والتنسيق المشترك بين 5102يذ مسح الشباب فنط وتم تخطيلقد ت

 المتحدة للطفولة منظمة األممدولة فلسطين و  نم كلبين  كر تشم يمالم عوبد. والمجلس األعلى للشباب والرياضة

(UNICEF)  وصندوق األمم المتحدة للسكان((UNFPA  وحكومة المملكة البلجيكية من خالل الوكالة البلجيكية
 .اإلشارة إلى أن محتويات هذه الوثيقة من مسؤولية الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيتجدر   (.BTC)للتنمية 

 
كل من ساهم في تنفيذ هذا المسح من مؤسسات  إلىر يقدتلوا رشكلا زيلجب ء الفلسطينياصحي لإلز كر ز الماهجدم القتي

 .وطنية وممولين على مساهمتهم القيمة لتنفيذ المسح
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 تنويه للمستخدمين 
 

 .نتيجة التقريب% 711مجموع النسب المئوية في بعض الجداول قد ال تساوي . 7

 %.1.12أقل من ( 1.1. )6

 ال يوجد مشاهدات( -). 4

 ال ينطبق).( . 3
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 فريق العمل
 

 اللجنة الوطنية  

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني محمد دريدي 

 وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مأمون جبر . د 

 وزارة الصحة هدى اللحام 
 المجلس األعلى للشباب والرياضة نزار بصالت 
 وزارة شؤون المرأة أمين عاصي 
 وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية منال الزيتاوي 

 UNFPA رشا أبو شنب 
 UNICEF ميسون عبيدي 

 "ماس" معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  حبيب حن 

   
   اللجنة الفنية  

 رئيس اللجنة محمد الدريدي 
  هناء البخاري 

  مأمون النجار  

  أنس أحمد 

 محمد الصيرفي 
  

 إعداد التقرير  

  محمد دريدي 

  هناء البخاري 

  حاتم قرارية 

   

 تدقيق معايير النشر  

  هجناجر حنان  

   

 المراجعة األولية  

  محمد دريدي 

  

 ةالمراجعة النهائي   

  جواد الصالح 

  محمد قاللوة 

   

 اإلشراف العام  

 رئيس الجهاز عال عوض 
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 قائمة المحتويات
 

 الصفحة  الموضـوع

   

  قائمة الجداول 
  تقديم 
   

 23 ةيالنتائج الرئيس :األولالفصل 
 23 واألسرةالسكان  7.7 
 23 التعليم 6.7 
 24  العمل 4.7 
 25 الهجرة 3.7 
 26 والصحةالزواج  2.7 
 27 المشاركة المجتمعية ..2 

   

 29 والجودة المنهجية :الثانيالفصل 
 29 المقدمة 7.6 
 29 مراحل العمل على تنفيذ المسح 6.6 
 30 استمارة المسح 4.6 
 30 اإلطار والعينة  3.6 
 31 حساب األوزان  2.6 

 31 العمليات الميدانية 2.6 
 31 معالجة البيانات 1.6 
 32 دقة البيانات 0.6 
 35 إجراءات ضبط الجودة ..2 
 35 المالحظات الفنية ..71 
   

 37 المفاهيم والمصطلحات :الفصل الثالث
   

 43 الجداول 
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 قائمة الجداول
 

 لصفحةا  الجدول
 61  السكان واألسرة   

 64 6172التوزيع النسبي لألفراد حسب العمر والجنس والمنطقة،  :0.0جدول 
      في فلسطين حسب العمر والجنس والحالة( سنة فأكثر 72)التوزيع النسبي لألفراد  :5.0جدول    

 6172الزواجية، 
21 

في الضفة الغربية حسب العمر والجنس والحالة ( فأكثرسنة  72)التوزيع النسبي لألفراد  :1.0جدول    
 6172الزواجية، 

20 

   في قطاع غزة حسب العمر والجنس والحالة( فأكثرسنة  72)التوزيع النسبي لألفراد  :6.0جدول    
 6172الزواجية، 

25 

 21 6172التوزيع النسبي لألسر حسب نوع األسرة والمنطقة،  :2.0جدول    
 21 6172التوزيع النسبي لألسر حسب نوع المسكن والمنطقة،  :2.0دول ج   
 21 6172التوزيع النسبي لألسر حسب عدد غرف المسكن والمنطقة،  :1.0جدول    
 26 6172، المعمرة والمنطقةنسبة األسر حسب توفر السلع  :1.0جدول    
 22 التعليم   

 21 6172 ،والعمر والمنطقة الجنسحسب  سنة( 62-72) للشبابمعدالت االلتحاق بالتعليم  :0.5جدول 
 21 6172سنة حسب المؤهل العلمي والجنس والمنطقة، ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :5.5جدول    
 24 6172سنة حسب المؤهل العلمي والجنس العمر، ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :1.5جدول    
سنة سبق لهم االلتحاق بالتعليم العالي حسب صاحب ( 62-71)التوزيع النسبي للشباب  :6.5دول ج   

 6172الكلية والجنس والمنطقة، / خيار االلتحاق بالجامعة
21 

سنة الذين سبق لهم االلتحاق بالتعليم حسب تلقي  (62-72)التوزيع النسبي للشباب  :2.5جدول    
   6172 التدريب أثناء المرحلة المدرسية والجنس والمنطقة،

20 

سنة الملتحقون حاليًا بالتعليم المدرسي الراضون عن الخدمات في ( 70-72)نسبة الشباب   :2.5جدول    
 6172المدرسة حسب الجنس والمنطقة، 

25 

  /حاليًا بالتعليم حسب التغيب عن المدرسة سنة الملتحقون( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :1.5جدول    
 6172حسب الجنس والمنطقة،  6173/6172الكلية خالل العام الدراسي /الجامعة 

21 

 /حاليًا بالتعليم حسب التغيب عن المدرسة سنة الملتحقون( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :1.5جدول    
 6172حسب الجنس والعمر،  6173/6172الكلية خالل العام الدراسي /الجامعة 

21 
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 لصفحةا  الجدول
      سنة حسب المؤهل العلمي المرغوب والجنس ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :4.5جدول    

 6172والمنطقة، 

26 

        سنة حسب المؤهل العلمي المرغوب والجنس (62-72)التوزيع النسبي للشباب  :01.5جدول    
 6172والعمر، 

22 

سنة الملتحقون بالتعليم حسب االنقطاع عن الدراسة لفترة ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :00.5جدول    
 6172شهور والجنس والمنطقة،  3أكثر من 

22 

سنة الملتحقون بالتعليم حسب االنقطاع عن الدراسة لفترة  (62-72)التوزيع النسبي للشباب  :05.5جدول    
 6172شهور والجنس والعمر،  3أكثر من 

22 

سنة الذين سبق لهم االلتحاق بالتعليم حسب الرضا عن ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :01.5جدول    
 6172تجربة التعليم والجنس والمنطقة، 

21 

سنة الذين سبق لهم االلتحاق بالتعليم حسب الرضا عن ( 62-72)للشباب  التوزيع النسبي :06.5جدول    
 6172تجربة التعليم والجنس والعمر، 

21 

سنة حسب السبب الرئيسي لعدم الرضا عن نظام التعليم ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :02.5جدول    
 6172والجنس والمنطقة، 

24 

سنة حسب السبب الرئيسي لعدم الرضا عن نظام التعليم ( 62-72)للشباب التوزيع النسبي  :02.5جدول    
 6172والجنس والعمر، 

11 

 10 العمل    
 والمنطقة عن العمل حسب الجنس عاطلونسنة الذين أفادوا أنهم ( 62-72) نسبة الشباب :0.1جدول    

 6172والعمر، 

11 

الخريجون الذين يحملون مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى  سنة (62-72)نسبة الشباب  :5.1جدول    
 6172الذين أفادوا بأنهم عاطلون عن العمل حسب المنطقة والجنس، 

11 

الذين أفادوا بأنهم عاطلون عن العمل حسب بعض  سنة (62-72)نسبة الشباب  :1.1جدول    
 6172، الخصائص الخلفية

16 

سنة العاطلين عن العمل حسب الجنس ( 62 -72)معدل فترة التعطل باألشهر للشباب  :6.1جدول    
 6172والمنطقة والعمر، 

16 

سنة العاطلين عن العمل حسب سبب عدم العمل ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :2.1جدول    
 6172والجنس والمنطقة،  

12 

سنة العاطلين عن العمل حسب سبب عدم العمل  (62-72)التوزيع النسبي للشباب  :2.1جدول    
 6172والجنس والعمر، 

12 
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 لصفحةا  الجدول
العاطلين عن العمل الذين بحثوا عن عمل خالل الستة أشهر  سنة (62-72) نسبة الشباب :1.1جدول    

 6172الماضية حسب طرق البحث عن عمل والمنطقة، 

11 

      سنة حسب الجنس والحالة العملية ( 62 -72)التوزيع النسبي للشباب العاملين  :1.1جدول    
 6172والمنطقة، 

11 

       سنة حسب الجنس والحالة العملية ( 62 -72)التوزيع النسبي للشباب العاملين  :4.1جدول    
 6172والعمر، 

14 

 14 6172حسب طبيعة الدوام والمنطقة، سنة ( 62-72) التوزيع النسبي للشباب العاملين :01.1جدول    

 11 6172والمنطقة،  سنة حسب القطاع( 62 -72)التوزيع النسبي للشباب العاملين  :00.1جدول    

سنة ( 62-72)معدل ساعات العمل األسبوعية ومعدل أيام العمل الشهرية للشباب  :05.1جدول    
 6172لمستخدمين بأجر حسب المنطقة، ل

11 

    سنة حسب محاولة إنشاء مشروع خاص والجنس( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :01.1دول ج   
 6172والمنطقة، 

10 

سنة الذين حاولوا انشاء مشاريع خاصة حسب القيام ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :06.1جدول    
 6172بمشروع خاص والجنس والمنطقة، 

10 

سنة الذين حاولوا انشاء مشاريع خاصة حسب القيام  (62-72)التوزيع النسبي للشباب  :02.1جدول    
 6172بمشروع خاص والجنس والعمر، 

15 

 11 الهجرة   

أشهر  2سنة حسب اإلقامة في دولة خارج فلسطين ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :0.6جدول 
 6172فأكثر والجنس والمنطقة، 

12 

أشهر  2سنة حسب اإلقامة في دولة خارج فلسطين  (62-72)التوزيع النسبي للشباب  :5.6جدول    
 6172فأكثر والجنس والعمر، 

12 

   سنة حسب الرغبة بالهجرة خارج فلسطين والجنس( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :1.6جدول    
 6172 والمنطقة،

 

12 

 11 6172 ،الخلفيةالراغبون في الهجرة حسب بعض الخصائص  سنة( 62-72) نسبة الشباب :6.6جدول    

سنة الراغبون في الهجرة للخارج حسب نوع الهجرة ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :2.6جدول    
 6172والجنس والمنطقة، 

11 

سنة الراغبون في الهجرة للخارج حسب نوع الهجرة ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :2.6جدول    
   6172والجنس والعمر، 

11 

سنة الراغبون في الهجرة إلى الخارج حسب سبب الرغبة ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :1.6 جدول   
    6172في الهجرة والمنطقة، 

14 
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 لصفحةا  الجدول
سنة الراغبون في الهجرة حسب وجود أقارب أو أصدقاء ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :1.6جدول    

 في خارج فلسطين

 6172والجنس والمنطقة،  
 

14 

سنة الراغبون في الهجرة حسب وجود أقارب أو أصدقاء ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :4.6جدول    
 6172في خارج فلسطين والجنس والعمر، 

41 

سنة الراغبون في الهجرة إلى الخارج حسب الدولة التي ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :01.6جدول    
 6172يفضلون الهجرة إليها والمنطقة، 

41 

سنة الذين سبق لهم اإلقامة بالخارج حسب تقييم تجربة ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :00.6جدول    
 6172بالخارج والجنس والمنطقة،   اإلقامة

 

40 

 41 الزواج والصحة   

سنة حسب الجنس ( 62-72)متوسط العمر المناسب للزواج وفق وجهة نظر الشباب  :0.2جدول 
 6172 والمنطقة،

42 

  سنة حسب الجنس( 62-72)متوسط العمر المناسب للزواج وفق وجهة نظر الشباب  :5.2جدول    
 6172والعمر، 

42 

   سنة حسب الجنس ( 62-72)متوسط عدد األبناء المثالي من وجهة نظر الشباب  :1.2جدول    
 6172والمنطقة، 

42 

       سنة حسب الجنس( 62-72)وجهة نظر الشباب متوسط عدد األبناء المثالي من  :6.2جدول    
 6172والعمر،  

42 

 41 6172سنة حسب الحالة الزواجية والجنس والمنطقة، ( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع  :2.2جدول    

      سنة حسب الحالة الزواجية وبعض الخصائص( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :2.2جدول    
 6172الخلفية، 

41 

سنة الذين سبق لهم الزواج حسب  صاحب القرار ( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :1.2جدول    
 6172الرئيسي في الزواج والجنس والمنطقة، 

44 

سنة الذين سبق لهم الزواج حسب صاحب القرار الرئيسي ( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :1.2جدول    
 6172 في الزواج والجنس والعمر،

011 

سنة المتزوجين حسب تقيميه لزواجه الحالي والجنس ( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :4.2جدول    
 6172والمنطقة، 

010 

سنة المتزوجين حسب تقيميه لزواجه الحالي والجنس ( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :01.2جدول    
 6172والعمر، 

015 
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 لصفحةا  الجدول
        لحالته الصحية والجنس  هسنة حسب تقيمي( 62-72)بي للشباب النس التوزيع :00.2جدول    

 6172والمنطقة، 
011 

         لحالته الصحية والجنس هسنة حسب تقيمي( 62-72)بي للشباب النس التوزيع :05.2جدول    
 6172والعمر، 

016 

   

سنة حسب  أهم القضايا الصحية التي يتعرض لها  (62-72)النسبي للشباب  التوزيع :01.2جدول 
 6172الشباب والجنس والمنطقة، 

012 

سنة حسب  أهم القضايا الصحية التي يتعرض لها ( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :06.2جدول    
 6172الشباب والجنس والعمر، 

012 

 011 6172إعاقة ونوعها والجنس والمنطقة،  /سنة حسب وجود صعوبة( 62-72)نسبة الشباب  :02.2جدول    

 011 6172إعاقة ونوعها والجنس والعمر، / سنة حسب وجود صعوبة( 62-72)نسبة الشباب  :02.2جدول    

  سنة حسب تناول دواء بدون وصفة طبية والجنس ( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :01.2جدول    
 6172 والمنطقة،

014 

   سنة حسب تناول دواء بدون وصفة طبية والجنس ( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :01.2جدول    
 6172والعمر،  

014 

سنة حسب التشاجر أو االشتباكات مع أفراد آخرين خالل ( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :04.2جدول    
 6172شهر الماضية والجنس والمنطقة،  76

001 

سنة حسب التشاجر أو االشتباكات مع أفراد آخرين خالل ( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :51.2جدول    
 6172شهر الماضية والجنس والعمر،  76

001 

شهر  76تحرش خالل مضايقات أو سنة اللواتي تعرضن ل( 62-72)لشابات ا نسبة :50.2جدول    
 6172والمنطقة،  أو المضايقة الماضية ونوع التحرش

000 

شهر  76تحرش خالل مضايقات أو سنة اللواتي تعرضن ل( 62-72)لشابات ا نسبة :55.2جدول    
 6172والعمر،  أو المضايقة الماضية ونوع التحرش

000 

   سنة حسب تناولهم لوجبة اإلفطار يوميا والجنس ( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :51.2جدول    
 6172والمنطقة، 

005 

    سنة حسب تناولهم لوجبة اإلفطار يوميا والجنس ( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :56.2جدول    
 6172والعمر، 

001 

      والجنس  الحاليةسنة حسب رأيهم في أوزانهم ( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :52.2جدول    
 6172والمنطقة، 

006 
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 لصفحةا  الجدول
       والجنس  الحاليةسنة حسب رأيهم في أوزانهم  (62-72)النسبي للشباب  التوزيع :52.2جدول    

 6172والعمر، 
002 

   

   سنة حسب الرغبة في تغير الوزن الحالي والجنس( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :51.2جدول 
 6172والمنطقة، 

002 

    سنة حسب الرغبة في تغير الوزن الحالي والجنس (62-72)النسبي للشباب  التوزيع :51.2جدول    
 6172والعمر، 

001 

 001 6172سنة المدخنين حسب الجنس والمنطقة، ( 62-72)نسبة الشباب  :54.2جدول    

 001 6172سنة المدخنين حسب بعض الخصائص الخلفية، ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :11.2جدول    

سنة حسب ممارسة أي نشاط رياضي لمدة نصف ساعة ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :10.2جدول    
 6172تقريبًا يوميًا والجنس والمنطقة، 

004 

سنة حسب ممارسة الرياضة حسب بعض الخصائص ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :15.2جدول    
 6172الخلفية، 

051 

سنة حسب السماع عن األمراض المنقولة جنسيًا والجنس ( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :11.2جدول    
 6172والمنطقة، 

050 

سنة حسب السماع عن األمراض المنقولة جنسيًا والجنس ( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :16.2جدول    
 6172والعمر، 

050 

       سنة حسب السماع بمرض االيدز والجنس (62-72)النسبي للشباب  التوزيع :12.2جدول    
 6172والمنطقة، 

055 

        سنة حسب السماع بمرض االيدز والجنس( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :12.2جدول    
 6172والعمر، 

055 

 051 6172سنة حسب رضاه في الحياة والجنس والمنطقة، ( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :11.2جدول    

 056 6172سنة حسب رضاه في الحياة والجنس والعمر، ( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :11.2جدول    

سنة حسب مقارنة حياته في الوقت الحاضر بنفس الوقت ( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :14.2جدول    
 6172من العام الماضي والجنس والمنطقة، 

052 

سنة حسب مقارنة حياته في الوقت الحاضر بنفس الوقت ( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :61.2جدول    
 6172من العام الماضي والجنس والعمر، 

052 

 051 المشاركة المجتمعية   

سنة حسب المشاركة في األعمال التطوعية ونوعها خالل السنة ( 62-72)نسبة الشباب  :0.2جدول 
 6172والمنطقة، السابقة للمسح حسب الجنس 

054 
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 لصفحةا  الجدول
سنة حسب المشاركة في األعمال التطوعية ونوعها خالل السنة ( 62-72)نسبة الشباب  :5.2جدول    

 6172السابقة للمسح حسب الجنس والعمر، 
011 

سنة حسب المشاركة في األعمال التطوعية خالل السنة  (62-72)التوزيع النسبي للشباب  :1.2جدول    
 6172السابقة للمسح وبعض الخصائص خلفية، 

010 

سنة حسب البحث عن فرصة لعمل تطوعي والجنس ( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :6.2جدول    
 6172والمنطقة، 

015 

سنة حسب البحث عن فرصة لعمل تطوعي والجنس  (62-72)النسبي للشباب  التوزيع :2.2جدول    
 6172والعمر، 

015 

   سنة المنتمون لمجموعات معينة حسب المجموعة والجنس( 62-72)نسبة الشباب  :2.2جدول    
 6172والمنطقة، 

011 

     سنة المنتمون لمجموعات معينة حسب المجموعة والجنس( 62-72)نسبة الشباب  :1.2جدول    
 6172 والعمر،

016 

سنة حسب أهم القضايا التي يجب أن تبقى من أولويات ( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :1.2جدول    
 6172المجتمع الفلسطيني في المستقبل والجنس والمنطقة، 

012 

سنة حسب أهم القضايا التي يجب أن تبقى من أولويات  (62-72)النسبي للشباب  التوزيع :4.2جدول    
 6172والجنس والعمر،  المجتمع الفلسطيني في المستقبل

012 

سنة حسب إمكانية المشاركة في أي استحقاق انتخابي ( 62-72)النسبي للشباب  التوزيع :01.2جدول    
 6172قادم والجنس والمنطقة، 

011 

سنة حسب إمكانية المشاركة في أي استحقاق انتخابي ( 62-72)النسبي للشباب التوزيع  :00.2جدول    
 6172قادم والجنس والعمر، 

011 

 014 6172حسب استخدام الحاسوب والجنس والمنطقة،  سنة  (62-72)التوزيع النسبي للشباب  :05.2جدول    

 سنة الذين يستخدمون الحاسوب حسب استخدام اإلنترنت (62-(15النسبي للشباب  التوزيع :01.2جدول    

 6172والجنس والمنطقة، 
014 

     سنة حسب استخدام االنترنت وبعض الخصائص( 62-72)التوزيع النسبي  للشباب  :06.2جدول    

 6172الخلفية، 
061 

االستخدام والجنس  سنة الذين يستخدمون االنترنت حسب مكان( 62-72)نسبة الشباب  :02.2جدول    
 6172، والمنطقة

060 

االستخدام والجنس  سنة الذين يستخدمون االنترنت حسب مكان( 62-72)نسبة الشباب  :02.2جدول    
 6172، والعمر

065 

   



PCBS:  ،النتائج الرئيسية     5102مسح الشباب الفلسطيني 

 

 

 

 لصفحةا  الجدول
     سنة الذين يمتلكون هاتف نقال حسب الجنس ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :01.2جدول    

 6172والمنطقة، 
061 

       سنة الذين يمتلكون هاتف نقال حسب الجنس ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :01.2جدول    
 6172والعمر، 

061 

سنة حسب استخدام وسائل التواصل مع االصدقاء ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :04.2جدول    
 االهل/

 6172حسب الوسيلة المستخدمة والمنطقة، 

066 

سنة حسب استخدام وسائل التواصل مع االصدقاء ( 62-72)التوزيع النسبي للشباب  :51.2جدول    
 6172االهل حسب الوسيلة المستخدمة والجنس، /

 

062 
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 تقديم
 

علـــى البيانـــات  تعتمـــد عمليـــات التخطـــيط ورســـم السياســـات فـــي مختلـــف النـــواحي االجتماعيـــة واالقتصـــادية والسياســـية أساســـاً 
 .والمعطيات اإلحصائية الموثوقة والدقيقة

 
ضمن سياسة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بنشر الرقم اإلحصائي  6172 فلسطينفي  الشبابمسح ويأتي تنفيذ 

 مسوح حول مختلف شرائح المجتمع بتنفيذيقوم الجهاز .  رلمعلومات اإلحصائية لصانعي القراالفلسطيني، وتوفير ا
يغطي شريحة هامة من شرائح لشباب،  ويكتسب هذا المسح أهمية خاصة كونه لمتخصص المسح هذا الالفلسطيني ومنها 
 .المجتمع الفلسطيني

 
يمثل الشباب  حيثهمة التي أوالها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني اهتمامًا خاصًا، ممسح من المسوح الهذا اليعتبر و 

الفلسطيني، فضال على أن الشباب يشكلون شريحة اجتماعية هامة ومتميزة لما يتمتعون به من شريحة كبيرة من المجتمع 
قوة وحيوية ومصدر اهتمام متواصل وطاقة ال يجوز تجاهلها، كما يعتبر الشباب عماد المستقبل ودرع األمة وثروتها التي 

جتمع، وعند مرحلة الشباب يبدأ التخطيط لتلبية تفوق سائر ثرواتها ومواردها، حيث أن الشباب هم عنصر التغيير في الم
الهامة إلى توفير العديد من المؤشرات  6172يهدف مسح الشباب،   .احتياجات المجتمع من المهارات والكفاءات المستقبلية

براز القضايا والتحديات التي تواجه الشباب و  حول واقع الشباب في مختلف النواحي االجتماعية والديمغرافية واالقتصادية ا 
تاحة الفرصة للتعرف على احتياجاتهم في هذا المجال تمكين واضعي السياسات وصانعي القرار في الهيئات ل ،الفلسطيني وا 

سيوفرها المختلفة التي تعمل مع هذه الفئة العمرية من تصميم أنشطة وتداخالت مختلفة لتلبية االحتياجات وفق النتائج التي 
 . المسح

 
مـن التقـارير التحليليـة والتقـارير  وسـيتم الحقـًا إصـدار مجموعـة ،الرئيسـية التـي خـرج بهـا المسـحيستعرض هذا التقريـر النتـائج 

نأمـل فـي الجهـاز المركـزي لإلحصـاء إننـا   .اإلحصائية األخرى، باإلضافة إلى إصدار ملـف البيانـات الخـام لالسـتخدام العـام
راسـمي السياسـات فـي رسـم السياسـات المتعلقـة و فر هذا المسح معلومـات أساسـية لمسـاعدة متخـذي القـرارات الفلسطيني أن يو 

 .هاوتقويم تهاومتابع بالشباب
 

 
 واهلل نسأل أن يتكلل عملنا بالنجاح

 
 

 
 عال عوض 5102، شباط

 رئيس الجهاز  
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 األولالفصل 
 

 النتائج الرئيسية
 

 واألسرةالسكان  ..0
ألــف  6.7مليــون نســمة، مــنهم  111..فــي فلســطين حــوالي  1.1.ســنة المقــدر منتصــف عــام ( 2.-1.) األفــرادبلــع عــدد 
 فــي ســنة المقــدر( 2.-1.) األفــرادبلــع عــدد و .  أنثــى 11.ذكــر لكــل  ..11.ألــف أنثــى بنســبة جــنس مقــدارها  766ذكــر و

ذكــر لكــل  11.6.أنثــى بنســبة جــنس مقــدارها ألــف  ..1ذكــر و ألــف .11ألــف نســمة، مــنهم  .67الضــفة الغربيــة حــوالي 
ألـف أنثـى  76.ألـف ذكـر  61.ألـف نسـمة، مـنهم  .11بينما قدر عددهم في قطـاع غـزة لـنفس العـام بحـوالي .  أنثى 11.

 .أنثى 11.ذكر لكل  13.1.بنسبة جنس مقدارها 
 

ســنة ( 1.-1)يشـير التركيــب العمـري أن المجتمــع الفلسـطيني مــازال مجتمعـًا فتيــًا، فقـد قــدرت نسـبة األفــراد فـي الفئــة العمريــة 
،  %31.1ســنة ( 2.-1.) األفــرادبلغــت نســبة و مــن مجمــل الســكان فـــي فلســطين، % 32.1بحــوالي  1.1.منتصــف العــام 

 .فقط% 1.1( سنة فأكثر 71)في حين بلغت نسبة األفراد الذين تبلع أعمارهم 
 

مــن مجمـــل الســكان الفلســـطينيين % 1..1 بلغـــتإلــى أن نســـبة الســكان الالجئـــين فــي فلســطين  1.1.تشــير البيانــات لعـــام 
مـــن الســـكان فـــي الضـــفة الغربيـــة الجئـــين، فـــي حـــين بلغـــت نســـبة % 1.1.أن  إلـــىالمقيمـــين فـــي فلســـطين، وتشـــير البيانـــات 

 %. 76.1  الالجئين في قطاع غزة
 

مـرة ولـم يـتم  ألولعاقـدون للقـران % 7..لـم يتزوجـوا أبـدًا، و (سنة فأكثر ..)السكان من % ..13 أنكما أظهرت البيانات 
بــين مطلقــين  مــا% 1.2أرامــل و% 6..، وتوزعــت بــاقي النســب بواقــع %7..1الــدخول، فــي حــين بلغــت نســبة المتــزوجين 

 .ومنفصلين
 

فردًا في  1.6و في الضفة الغربية دافر أ 1.1فردًا، بواقع  ..1في فلسطين  1.1.بلع متوسط حجم االسرة الفلسطينية للعام 
   في الضفة الغربية % 7...بواقع % 1.1.سنة ( 2.-1.) وبلغت نسبة األسر التي يرأسها شباب.  قطاع غزة

في % 61.2ن األسر لديها شاب واحد على األقل، بواقع م% 6..6كما أشارت البيانات أن .  في قطاع غزة% 7.7.و
 .  في قطاع غزة% 63.7الضفة الغربية و

 
  التعليم 5.0

في الضفة الغربية % 37.3بواقع  ،سنة ملتحقون حاليًا بالتعليم( 2.-1.)الشباب  من% 37.2اشارت النتائج ان 
مع اختالفات واضحة مابين الشباب الذكور واالناث اذ بلغت نسبة الملتحقين حاليا من الشباب  في قطاع غزة،% 36.2و

 .الشابات لالناث% .01.مقابل % ...3الذكور 
 
    سنة الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعي بكالوريوس فأعلى قد بلغت( 2.-1.) الشبابالنتائج أن نسبة  أظهرتو 

% 3.6.النسبة في الضفة الغربية  هذه ، في حين بلغت(لإلناث% 14.3للذكور مقارنة مع  %11.2% )6...
 . في قطاع غزة% ....و
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سنة الذين سبق لهم االلتحاق بالتعليم العالي في فلسطين هم من ( 2.-6.)من الشباب % ..66 أنالنتائج  أشارتكما 
كان المعدل في الثانوية % 7.1القرار في االختيار، ونحو  بأصحا األهلكان % 1.6كلياتهم مقابل  أواختاروا جامعتهم 

/ من اختاروا الجامعة أنفسهم أنهممن الشباب الذكور % 62.7 أشارالكلية، بالمقابل / السبب في اختيار الجامعة العامة 
 .الكلية/ من اختار الجامعة  أنهن أشرنالشابات  اإلناثمن % ..66الكلية مقابل 

 
تتعلق   ال ألسبابيوم واحد عن الدراسة  األقلتغيبوا على  أنهمسنة الملتحقون بالتعليم ( 2.-1.)من الشباب  %32.2 أفاد

من % 6..1 أفادفي حين .  في قطاع غزة% 12.6في الضفة الغربية و% 33.3تعليق الدوام، بواقع  أو باإلضراب
 .شاباتال لإلناث% 36.7تغيبوا عن الدراسة مقابل  أنهمالذكور الشباب 

 
في فلسطين انهم انقطعوا عن الدراسة لفترة تزيد عن اربعة شهور خالل التحاقهم  سنة( 2.-1.) من الشباب% ..1اشار 

 .في قطاع غزة% 1.6من الشباب مقابل % 1.2بالتعليم فبلغت في الضفة الغربية 
 

درجات علمية اعلى من البكالوريوس يرغبون بالحصول على سنة ( 2.-1.)من الشباب % 031.كما اشارت النتائج ان 
وعلى مستوى %.  ..17في حين بلغت في قطاع غزة % 6.7. ة، فبلغت النسبة في الضفة الغربي(ماجستير ودكتوراه)

الذين يفضلون سنة ( 2.-1.)، في حين بلغت نسبة الشباب %2..3وبلغت لالناث % 36.2الجنس فقد بلغت للذكور 
 .فقط من الشباب الفلسطيني% .نوي حوالي االكتفاء بمؤهل علمي دون الثا

 
غير راضون، وكانت % 1.1.انهم راضون عن تجربة التعليم لديهم مقابل  سنة( 2.-1.) من الشباب% ..61 أفاد

الرضا  معد أسبابللذكور، وحول % 61.3لالناث الشابات مقابل % ..66االناث اكثر رضى من الذكور فبلغت النسبة 
% ..36بواقع  اتعلقة بصعوبة الدراسة وعدم وجود وظيفة بعد التخرج اكثر االسباب لعدم الرضفقد كانت االسباب الم

 .على التوالي% 6.2.و
 

 العمل 1.0
     للذكور % 1.1.)، بواقع %..31 الذين أفادوا بأنهم عاطلين عن العملسنة ( 2.-1.) بلغت نسبة الشباب

حيث بلع المعدل في  الشباب على مستوى المنطقة، كبيرًا في معدل البطالة بين وأظهرت البيانات تفاوتاً (. لإلناث% 71.1و
 .في الضفة الغربية% ..6.مقابل %  1..1قطاع غزة 

 
    شهرًا في الضفة الغربية  23.6، بواقع في فلسطين شهراً  25.7سنة ( 2.-1.)متوسط فترة التعطل للشباب  بلع
 شهرًا لالناث 2.1.شهرًا مقابل  ..1. الذكور الشباب متوسط التعطل لدى شهرًا في قطاع غزة، في حين بلع 6.1.و

مقابل % 67.1متاح مطلقًا هو السبب الرئيسي وبنسبة عمل الشباب عدم وجود  أفادوحول اسباب عدم العمل .  الشابات
 .وا بعدم وجود عمل يناسب المؤهل والخبرة لدى الشبابأفاد% 2.7

 
في % 61.6في الضفة الغربية و% 61.2العاملين هم من المستخدمين بأجر، بواقع سنة  (2.-1.)من الشباب % 61.1

الشابات وذلك من إجمالي  لالناث %67مقابل % 61.2لذكور الذين يعملون بأجر نقدي ي حين بلغت نسبة اف . قطاع غزة
 .العاملين
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يعملون في مؤسسات % ..1.يعملون في القطاع الخاص مقابل  سنة( 2.-1.) من الشباب% 63.1اشارت النتائج ان 
% 63.6وطنية، وعلى مستوى المنطقة فقد بلغت نسبة الشباب العاملين في القطاع الخاص في الضفة الغربية حكومة 
 .لقطاع غزة% 3..6مقابل 

 
في الضفة % 1.2.حاولوا انشاء مشاريع خاصة، بواقع سنة ( 2.-1.)من الشباب % 1.2.كما اظهرت النتائج ان 

حاولو انشاء مع فروق واضحة حسب الجنس اذ بلغت نسبة الشباب الذكور الذين .  في قطاع غزة% 31.7الغربية و
ومن بين الشباب الذين حاولوا انشاء مشاريع خاصة هناك  . من الشابات% 2...مقابل % 2.7.خاصة  مشاريع
في قطاع % 1.1.في الضفة الغربية و% 6.3.، بواقع بتنفيذها اقامو  ديهم بالفعل مشاريع خاصةمن الشباب ل% ..7.

من الشباب الذكور الذين حاولوا انشاء مشاريع خاصة لديهم بالفعل مشاريع % 2.2.غزة، اما على مستوى الجنس هناك 
 .ولن انشاء مشاريع خاصةاللواتي حا لديهن مشاريع خاصة من إجمالي من االناثفقط % 1.7خاصة مقابل 

 
 الهجرة 6.0

في % 3.6في فلسطين لديهم مكان اقامة سابق في الخارج، بواقع سنة ( 2.-1.)من الشباب % 3.2اشارت النتائج ان 
في قطاع غزة، وعلى مستوى الجنس بلغت نسبة الذكور الشباب الذين لديهم مكان اقامة سابق % ..1الضفة الغربية و

 .الشابات لالناث% 3.1مقابل % 1.1خارج البالد 
 

في فلسطين لديهم الرغبة للهجرة للخارج ويبدو ان االوضاع سنة ( 2.-1.)من الشباب % 3.7.كما اظهرت النتائج ان 
السائدة في القطاع دور في زيادة نسبة الرغبة في الهجرة للخارج اذ بلغت نسبة الشباب الذين يرغبون في الهجرة للخارج في 

 .في الضفة الغربية% ..1.مقابل % 36.1قطاع غزة 
 

اذ بلغت هذه النسبة للذكور الشابات اكثر ميال للتفكير في الهجرة للخارج مقارنة باالناث الشباب كما يالحظ ان الذكور 
 . لدى االناث الشابات% 6.6.مقابل %  ..2.

 
بواقع ، ة ال يفكرون بهجرة دائمةالذين يرغبون في الهجر سنة ( 2.-1.)من الشباب % 1..7كما اظهرت النتائج ان 

يفضلن اكثر ان تكون هجرتهن  الراغبات في الهجرة ، كما ان االناثفي قطاع غزة% 11.6لضفة الغربية وفي ا% 2..6
 (.الشابات لالناث% 73.2للذكور الشباب مقارنة % 6..7)مؤقتة مقارنة بالشباب الذكور 

 
االقتصادية المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية  األسبابفي الهجرة للخارج كانت سنة ( 2.-1.)وحول سبب رغبة الشباب 

لتحسين ظروف % 11.6بواقع  ،لرغبة الشباب في الهجرةاالسباب الرئيسية  من وعدم توفر فرص العمل في فلسطين
للدوافع م تختلف لمع العلم أن هذه األسباب للتعليم والتدريب، % 1...للحصول على عمل مقابل % ..1.المعيشة و

 .لهجرة على مستوى المنطقةا
 

تليها دولة ، %7...ومن المالحظ ان دول الخليج العربي كانت في المرتبة االولى للدول المرغوب بالهجرة اليها بواقع 
الدول ، وعلى مستوى المنطقة كانت دول الخليج العربي باالضافة الى الواليات المتحدة االمريكية من %3.7.بواقع  السويد

في الضفة الغربية، في حين كانت السويد ودول الخليج العربية  المقيمين سنة( 2.-1.)للشباب  االكثر رغبة للهجرة نحوها
 . االكثر رغبة لدى الراغبين في الهجرة في قطاع غزة
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 بواقعالذين لديهم تجربة هجرة للخارج بان هذه التجربة كانت جيدة جدًا، سنة ( 2.-1.)من الشباب % ..17 أفادكما 
انها كانت سيئة الى سيئة جدًا، بواقع % 0.3. أفادفي قطاع غزة، في حين % 71.7في الضفة الغربية و% ..11
 .في قطاع غزة% 2.2.وفي الضفة الغربية % ..1.

 
 والصحةالزواج  2.0

عاقدون % 3.2متزوجون مقابل % 6.1.وسنة لم يسبق لهم الزواج ( 2.-1.)من الشباب % 76.1أظهرت النتائج أن 
في حين بلغت نسبة الشباب   .منفصلو ارمل و هم ضمن فئة مطلق % 1.7للقران الول مرة ولم يتم الدخول في حين ان 

  الذكور المتزوجينفي قطاع غزة، كما بلغت نسبة الشباب % 7..3مقابل % 1.7.المتزوجين في الضفة الغربية 
 .الشابات لالناث% 11.6مقابل % 1.7.

 
سنة هو السن المناسب لزواج  ....سنة مقابل  1.1.ان العمر المناسب للزواج للذكور هو سنة ( 2.-1.)أشار الشباب 

سنة  ....سنة مقابل  1.7.حيث اشار الشباب المقيم في الضفة الغربية ان العمر المناسب للزواج للذكور هو .  الفتيات
سنة  1.2.سنة مقابل  1.1.لالناث، في حين أشار الشباب المقيم في قطاع غزة ان العمر المناسب للزواج للذكور هو 

 .هو السن المناسب لالناث
 

    ذكرًا مقابل ...أفاد الشباب ان العدد المثالي هو سنة ( 2.-1.)وحول عدد االبناء المثالي من وجهة نظر الشباب 
من المالحظ  تساوي العدد المثالي بين الشباب المقيم بالضفة الغربية ونظرائهم الشباب في قطاع غزة، وعلى انثى، و  6..

وأشارت االناث الشابات . انثى 6..ذكرًا و 3..مستوى الجنس فيرى الشباب الذكور ان العدد المثالي من وجهة نظرهم هو
 .انثى 2..ذكرًا مقابل  ...ان العدد المثالي هو 

 
في الضفة % 3.6، بواقع %3.7االعاقة قد بلغت / سنة الذين لديهم صعوبة ( 2.-1.)تشير البيانات ان نسبة الشباب 

لدى % 3..مقابل % 1.2الصعوبة لدى الذكور الشباب / كما بلغت نسبة االعاقة .   في قطاع غزة% 3.7الغربية و
 .االناث الشابات

 
يا الصحية التي يتعرضون لها هي االمراض الناتجة عن السلوكيات غير سنة ان اهم القضا( 2.-1.)وأفاد الشباب 

على التوالي، ولم تختلف هذه القضايا الصحية من % 6.1.و% 11.1السليمة  كالتدخين ومن ثم المشاكل النفسية بنسبة 
 .حيث االهمية على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك على مستوى الجنس

 
في الضفة الغربية % 2.1.من اجمالي الشباب بواقع % 3.1.ان نسبة المدخنين الشباب قد بلغت  كما اشارت البيانات

 لالناث% 1.1للشباب الذكور مقابل % 11.2في قطاع غزة مع اختالف كبير على مستوى الجنس اذ بلغت % 1.1.و
 . الشابات

 
انهم يمارسون أنشطة رياضية  ( بع الشباب فقطحوالي ر % )1.7.وحول ممارسة االنشطة الرياضية يوميًا أفاد ما نسبته 

في قطاع غزة مع اختالف واضح بين % 7..3في الضفة الغربية و% 2.7.لمدة نصف ساعة على االقل يوميًا، بواقع 
 .لالناث% 6.1.مقابل % 1..3الشباب الذكور واالناث، اذ بلغت للذكور 
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 المشاركة المجتمعية 2.0
  الذين شاركوا خالل السنة السابقة للمسح في اعمال تطوعية قد بلغتسنة ( 2.-1.)اشارت البيانات ان الشباب 

بنسبة ( تقديم المساعدة للفقراء او ذوي الفئات الخاصة)، حيث شارك الشباب في اعمال وانشطة خيرية غير مادية 2.7%.

في انشطة تعليمية %  1.1 وحواليفي انشطة تنموية مجتمعية % ..6من اجمالي الشباب في حين شارك نحو % 3...
 %....وانشطة تطوعية اخرى بنسبة  ،في انشطة جمع تبرعات% 1.1و
 

الذين شاركوا في اعمال تطوعية خالل السنة السابقة للمسح لدى الشباب  سنة( 2.-1.)ومن المالحظ ارتفاع نسبة الشباب 
في الضفة % ..6.مقارنة % 6...في قطاع غزة مقارنة بالشباب المقيمين في الضفة الغربية فبلغت في قطاع غزة 

بلغت لدى الشباب  الغربية، كما يالحظ ان الشباب الذكور اكثر مشاركة باالعمال التطوعية مقارنة باالناث الشابات اذ
 .الشابات الناثلدى ا% 6...مقارنة بنحو % 7.1.الذكور 

 
انهم حاولوا البحث عن فرصة عمل تطوعي في حين بلغت هذه النسبة  سنة( 2.-1.)فقط من الشباب% 6.7وأفاد 
 .الشابات لالناث% ..7مقابل % ..2ي قطاع غزة، وبلغت للشباب الذكورف% 1.6.في الضفة الغربية و% 1.6

 
في الضفة % 1.6)أفادوا انهم منتمون الندية ومراكز رياضية سنة ( 2.-1.)من الشباب % 7.3واشارت النتائج ان 

، في حين بلغت نسبة الشباب الملتحقين لجمعيات اهلية او ثقافية او منظمات غير حكومية (في قطاع غزة% 6.1الغربية، 
ما بلغت نسبة الشباب المنتمين لالتحادات ونقابات بمختلف ، ك(في قطاع غزة% 1.1في الضفة الغربية و% ...% )3

، وبلغت نسبة الشباب المنتمين الحزاب او حركات (في قطاع غزة% 3.1في الضفة الغربية و% ...% )1..اشكالها 
، ويالحظ انخفاض هذه النسب بصورة ملحوظة لدى (في قطاع غزة% 1..في الضفة الغربية و% 1.2% )1..سياسية 
    مقارنة% 1.7.الشابات مقارنة بالشباب الذكور فمثال بلغت نسبة الشباب الذكور المنتمون الندية رياضية االناث 

لدى الشابات % 2..مقارنة % 1.1لدى الشابات ونسبة الذكور المنتمون  لجمعيات ومنظمات اهلية وغير حكومية % 7..
 .االناث

 
يرون ان انهاء سنة ( 2.-1.)من الشباب % 62.1ي اشارت النتائج ان وحول القضايا ذات االولوية لدى الشباب الفلسطين
لدى المجتمع الفلسطيني وجاءت قضية رفع مستوى المعيشة  األولى االحتالل وبناء الدولة هي القضية ذات االولوية

ومن المالحظ ان هناك اجماع على تلك االولويات وعلى مستوى الشباب في الضفة الغربية % 6.3بنسبة  بالمرتبة الثانية
  .وقطاع غزة لدى الشباب الذكور واالناث على حد سواء

 
% 2.1.)انهم سيشاركون بذلك سنة ( 2.-1.)من الشباب % 32.2وحول امكانية المشاركة باي استحقاق انتخابي أفاد  

ربما ال يشاركوا % 7...انهم ربما يشاركوا و% 2.1. أفاد،  في حين (في قطاع غزة% 17.6ربية وفي الضفة الغ
 (.في قطاع غزة% 1.6.في الضفة الغربية و% 7.1.)قطعًا انهم لن يشاركوا % ..6.و
 

لنسبة في ، فبلغت هذه ا%72.6سنة الذين يستخدمون الحاسوب قد بلغت ( 2.-1.)اشارت البيانات الى ان نسبة الشباب 
مقابل % 63.6في حين بلغت هذه النسبة للذكور الشباب .  في قطاع غزة% 6..7مقابل % 61.6الضفة الغربية 

 .لإلناث الشابات% 71.1
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يعرفون ويستخدمون سنة ( 2.-1.)من الشباب % 72.6وحول استخدام ومعرفة االنترنت اظهرت البيانات الى ان 
االنترنت  ولكن اليستخدمونه  في حين بلغت نسبة الشباب الذين ال يعرفون هذه الخدمة يعرفون %  3.3.االنترنت مقابل 
من اجمالي الشباب الفلسطيني، فبلغت هذه النسبة للشباب الذين يعرفون ويستخدمون االنترنت في % 6.1واليستخدمونها 
مقابل % 61.7شباب الذكور في حين بلغت هذه النسبة لل.  في قطاع غزة% 3..7مقابل % 61.1الضفة الغربية 

 .لالناث الشابات% 71.1
 

وحول أماكن استخدام االنترنت فقد اشارت البيانات ان المنزل هو المكان الرئيسي الستخدام االنترنت من قبل الشباب 
 .في قطاع غزة% 62.7مقابل % 61.2، فبلغت في الضفة الغربية %..63بواقع سنة ( 2.-1.)
 

    في الضفة الغربية% ..66من الشباب الفلسطيني لديهم هاتف نقال بواقع % 61.6ان كما اشارت النتائج الى 
 .لالناث الشابات% 66.3مقابل % 2..2في قطاع غزة، فبلغت للذكور الشباب % 62.1و
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 ثانيالفصل ال
 

 المنهجية والجودة
 

 مقدمةال 0.5
تتبــاين لالجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني اهتمامــًا خاصــًا، نظــرًا  يوليهــاهمــة التــي ممــن المســوح اليعتبــر مســح الشــباب 

سـنة، ( 63-71)الدراسات في تعريفها للفئـة العمرية المحددة للشباب، فهناك من يعّرف الشباب علـى أنهم فـي الفئــة العمريــة 
الشـباب شـريحة كبيـرة مـن المجتمـع  سنة، وفـي كـال الفئتـين يمثـل( 62-72)والبعض اآلخر يعتبرهم من هم في الفئة العمرية 

الفلسطيني، فضال على أن الشباب يشكلون شريحة اجتماعية هامة ومتميزة لما يتمتعـون بـه مـن قـوة وحيويـة ومصـدر اهتمـام 
متواصل وطاقة ال يجوز تجاهلها، كما يعتبر الشباب عماد المستقبل ودرع األمة وثروتها التي تفـوق سـائر ثرواتهـا ومواردهـا، 

ن الشباب هم عنصر التغيير في المجتمع، وعند مرحلة الشباب يبدأ التخطيط لتلبية احتياجات المجتمـع مـن المهـارات حيث أ
   .والكفاءات المستقبلية

 
، والتعلـــيم كالمشـــاركة المجتمعيـــةإلـــى تـــوفير العديـــد مـــن المؤشـــرات والمعلومـــات عـــن الشـــباب  6172يهـــدف مســـح الشـــباب، 

إبــراز القضــايا  نظــرتهم للمســتقبل إلــىباإلضــافة  رهــا مــن المؤشــرات االقتصــادية واالجتماعيــةوغيوالتكســب والصــحة والعمــل 
تاحــة الفرصــة للتعــرف علــى احتياجــاتهم فــي هــذا المجــال وقــد تــم اعتمــاد الفئــة  .والتحــديات التــي تواجــه الشــباب الفلســطيني وا 

 . سنة كفئة عمرية ممثلة للشباب في هذا المسح( 62-72)العمرية 
 

 العمل على تنفيذ المسح مراحل 5.5

، فقـد بـدأ للحاجة الماسة لتوفير هذه البيانـات نظراً  أولى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني اهتمامًا خاصة لمسح الشباب،
، 6172وقد تسارعت خطـوات العمـل مـع بدايـة العـام   المسح،، بالتخطيط واإلعداد إلجراء هذا 6173الجهاز منذ بداية عام 

لإلحصـاء الفلسـطيني باإلضـافة إلـى عـدد  المركـزيللمشروع ضمت ممثلين عن كل مـن الجهـاز  فريق وطنيتشكيل  حيث تم
وصــندوق األمــم المتحــدة  (UNICEF)منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة  باإلضــافة إلــى ذات العالقــة والمؤسســات الــوزاراتمــن 

 .  ، بهدف اإلشراف على تنفيذ المشروعUNFPA))للسكان 
 
الخروج  أجل، من عدد من التجارب العربية الدولية في هذا المجالبدء التحضير والتخطيط للمشروع، تم االطالع على  منذ

عقد اجتماعات مع  تمكما .  الفلسطيني المجتمعبتصور أعم وأشمل للمؤشرات التي سيشملها المسح وبشكل يلبي احتياجات 
عرض المؤشرات على المشاركين، وتم الخروج بقائمة  االجتماعاتهذه  خالل، حيث تم الوزارات والمؤسسات ذات العالقة

 .  تخدم أهداف المسح وحاجات المجتمع المحلي التيمتكاملة من المؤشرات 
 
، وقد تم تصميم 6172من عام  النصف األولالعمل على إعداد االستمارة وكتيب التدريب للتجربة القبلية خالل  تم

عداد االستمارة واالحتياجات الوطنية للمؤسسات الشريكة  التجارب الدوليةعلى االستمارة باالعتماد  وروعي أثناء تصميم وا 
 .الفلسطينيمتطلبات وخصوصية المجتمع 
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 استمارة المسح  1.5
وقد  المسح في هذا المجال، والنقاش مع الجهات المعنية،تم تطوير استمارة على ضوء تحديد االحتياجات من البيانات، 

شمل ذلك عقد ورشة عمل في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في نطاق حوار المنتجين والمستخدمين لمناقشة 
 .مؤشرات المسح

 
 :تضمنت استمارة المسح من استمارتين رئيسيتين

 :استمارة األسرة
ية والعملية والزواجية لألفراد تضمنت هذه االستمارة أسئلة تفصيلية حول الخصائص الديمغرافية واالجتماعية والتعليم

 .الفردية اب المؤهل للمقابلةلبيانات خصائص المسكن وتحديد الشباإلضافة 
 

 :سنة حيث اشتملت االستمارة على األقسام التالية( 92-1.)استمارة الشباب 
الرضى عن تجربة  تجربة التعليم بمختلف المراحل، تقييم مراحل التعليم، خصائص الملتحقين بالتعليم،) التعليم ..

 .(التعليم
الحالة العملية، خصائص العاملين، خصائص العاطلين عن العمل، العمل الريادي، الوضع المالي ) والتكسب العمل ..

 .(واالدخار
 (هجرة األصدقاء واألقارب المحيطين، تجربة الهجرة للخارج التوجهات حول الهجرة للخارج،) الهجرة .3
الصحة العامة،  العالقة بين الزوجين، موضوعات متعلقة بالسكن وأدور النوع االجتماعي،) الحالة الزواجية والصحة .1

التغذية، الصحة النفسية والتواصل االجتماعي، الرياضة وممارسة النشاط البدني، المعرفة باإليدز، الرضا في الحياة، 
 (الصحة اإلنجابية والجنسية

اصل المجتمعي، األصدقاء والدعم األسري، القيم المجتمعية، المشاركة األنشطة التطوعية، التو ) المشاركة المجتمعية .1
 (السياسية والتطلعات المستقبلية، االنترنت ووسائل اإلعالم االجتماعية

 
 والعينة  اإلطار  6.5
 سنة والمقيمين مع  2.-1.مجتمع الدراسة عبارة عن جميع األفراد الفلسطينيين من الفئة العمرية  :مجتمع الدراسة

 .1.1.أسرهم بشكل اعتيادي في دولة فلسطين خالل عام 
 يتكون إطار المعاينة من مناطق العد التي تم تحديدها في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت : إطار المعاينة

أسرة،  1..ة العد تتكون من مجموعة من المساكن التي تعيش فيها األسر ويبلع متوسط عدد األسر ، ومنطق116.
 .في المرحلة األولى من عملية اختيار العينة( PSUs) وقد تم استخدام هذه المناطق كوحدات معاينة أولية

 أسرة 8,248تم تقدير حجم العينة لتكون  :حجم العينة. 
 ثالث مراحلالعينة هي عينة  ذات  :تصميم العينة: 

( pps)هي اختيار عينة طبقية عشوائية احتمالية متناسبة مع حجم كل منطقة عد من األسر: المرحلة األولى ..
 .منطقة عد( .19) مكونة من 

المختارة شوائية في منطقة العد ويبدأ االختيار من نقطة ع، بطريقة مساحية  أسرة 91يتم اختيار : المرحلة الثانية ..
، سنة  2.- 1.التي ال يتوفر فيها الفئة العمرية  األسرو حاالت عدم االستجابة  األسرحيث تشمل ، (رقم مبنى)

  .سنة  2.-1.كذلك باإلضافة لألسر المستجيبة التي لديها الفئة العمرية 
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ام جداول وائية باستخدبطريقة عش 2.-1.من الفئة العمرية  األسرةيتم اختيار فرد واحد من : المرحلة الثالثة .3
ن رقم فردي يتم كا إذابحيث يكون جنس الفرد المختار حسب رقم االستمارة المتسلسل في عينة منطقة العد ، كيش

ذااختيار فرد ذكر و   . أنثىكان زوجي يتم اختيار فرد  ا 
 طبقات العينة 

 :طبقات كما يلي إلىتقسيم المجتمع  تم      
 .(j1محافظة بما فيها القدس  71) المحافظة .7
 (.مخيم ،، ريفحضر) التجمع نوع .6

 
 حساب األوزان  2.5
  وعينة مسح  ،ب الرياضي الحتمال اختيار الوحدةفي العينة بأنه المقلو ( وحدة المعاينة)يعرف وزن الوحدة اإلحصائية

حيث يتم في المرحلة األولى حساب وزن مناطق العد . مرحلتينذات ( PPS)عنقودية  طبقية عينةهي  الشباب
حساب وزن األسرة من كل  ثم في المرحلة الثانية يتم، (ppsعينة )باالعتماد على احتمال اختيار كل منطقة عد 

ثم ، ثم نجد حاصل ضرب وزن المرحلة األولى في وزن المرحلة الثانية فنحصل على وزن األسر األولي ، منطقة عد
نوع ، محافظة)هي الطبقة وتكون فئة التعديل  6172د على تقديرات األسر منتصف ل هذه األوزان باالعتمانقوم بتعدي
 .وبالتالي نحصل على وزن األسر النهائي( التجمع

  يتم تعديل و  ،األوليهو وزن الفرد النهائي و  أسرتهكل فرد وزن  بإعطاءفي المسح  األسرة أفرادملف  أوزانيتم حساب
التي يقع فيها الفرد حسب ( فئة 71)الفئات العمرية الخماسية جنس الفرد و حسب المنطقة و  األولية اداألفر  أوزان

 تقديرات 
   و بذلك نكون قد حصلنا على الوزن النهائي للفرد في الفئة التابع لها 6172منتصف عام . 
  هو  األوليالنهائي ووزن الفرد  أسرتهكل فرد وزن  بإعطاءسنة في المسح ( 62-72)يتم حساب وزن الفرد في الفئة

 أوزانيتم تعديل و ، هذا الفرد أسرةحسب الجنس في سنة ( 62-72)الفئة  أفرادالفرد في عدد  أسرةحاصل ضرب وزن 
    ،63 -61 ،72-72)الفئات العمرية سنة و ( 62-72)وجنس الفئة ( غزة، ضفة)حسب المنطقة  األولية األفراد

بذلك نكون قد حصلنا على الوزن و  6172تقديرات منتصف سنة حسب ( 71-76)التي تقع فيها الفئة ( 62-62
 .  سنة(  62-72) النهائي للفرد في الفئة 

 

 العمليات الميدانية  2.5
 حيث تم  ،1.1./3/6.لغاية  1.1./2/6خالل الفترة  أسبوعتم تدريب فريق العمل الميداني لمدة : التدريب والتعيين

منهم للعمل بوظائف مختلفة وفق  ...متدربًا خضعوا جميعهم المتحانات تقيميه، حيث تم اختيار  11.تدريب نحو 
 .نتائج تقييمهم أثناء الدورة التدريبية واالمتحان النهائي

 1.1./1./6 -1.1./2/16.تم جمع البيانات ميدانيًا خالل الفترة : العمل الميداني للمسح.  

 
 لجة البياناتمعا  1.9
 ــة شاشــات   التعــديل علــى وتــم Oracleباســتخدام حزمــة  اإلدخــالتــم خــالل هــذه المرحلــة إعــداد بــرامج : البرمجــة مرحل

قواعــد اإلدخــال بشــكل يضــمن إدخــال االســتمارات بشــكل جيــد، كــذلك وضــع اســتعالمات  وضــعوالعمــل علــى  اإلدخــال
 . االستمارةالبيانات بعد إدخالها حيث تعمل هذه االستعالمات على فحص المتغيرات على مستوى  لفحصتنظيف 
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 االســتمارات مــن منســق العمــل الميــداني ومــن خــالل  اســتالمتــم فــي هــذه المرحلــة : اســتالم وضــبط االســتمارات مرحلــة
جميعهــا وذلــك مــن خــالل النمــوذج  بضــبط االســتمارات والتأكــد مــن اســتالمها الموظــفحيــث يقــوم . النمــوذج المعــد لــذلك

 . لذلكالمعد 
 62/77/6172-47/10/6172وتنظيف البيانات خالل الفترة  إدخالتم : اإلدخال مرحلة. 

 أشـخاص يعملـوا علـى مقارنـة البيانـات  المهمـةاإلدخـال، حيـث يقـوم بهـذه  بعـدتـتم هـذه المرحلـة : تدقيق البيانـات مرحلة
وذلك من خـالل النمـوذج  المتبعة  اإلجراءات  ضمناإلدخال إن وجدت   أخطاءالمدخلة باالستمارات األصلية لتعديل 

  .وعن دقة المدخل للمتابعة اإلدارية اإلنجازالمعد لهذه المرحلة ورفع التقارير اليومية عن 

 
 دقة البيانات 1.9

ة البيانات جوانب متعددة، بدءًا بالتخطيط األولي للمسح وانتهاء بكيفية النشر وفهم البيانات واالستفادة يشمل مفهوم جود
، االتساق، القابلية للمقارنة، إمكانية الوصول، الوقتية الدقة،، الصلة بالواقع : للجودة اإلحصائية سبعة أبعادوهناك  .منها

ب استخدام عينة، بسب اإلحصائيةاألخطاء يشمل فحص دقة البيانات جوانب متعددة في المسح من أبرزها   .االكتمال
ترجع إلى طاقم العمل وأدوات المسح، باإلضافة إلى معدالت االستجابة في المسح واهم  اإلحصائيةاألخطاء غير وكذلك 

 :ما يليويشمل هذا القسم . آثارها على التقديرات
 
 نةأخطاء المعاي 

نتيجة الستخدام عينة ولـيس حصـرا شـامال لوحـدات مجتمـع الدراسـة، ولـذلك مـن  يتأثر بأخطاء المعاينةإن بيانات هذا المسح 
هـــم ألالتبـــاين  احتســـابتـــم  وقـــد المؤكـــد ظهـــور فـــروق عـــن القـــيم الحقيقيـــة التـــي نتوقـــع الحصـــول عليهـــا مـــن خـــالل التعـــدادات

فـــي مســـتويات النشـــر للتقـــديرات  إشـــكاليةيوجـــد  الو التقريـــر،  مـــعومرفـــق  موجـــودن ايالتبـــحســـابات  جـــدول أن كمـــا ،المؤشـــرات
 .و على مستوى المحافظة، على مستوى فلسطين في التقرير المذكورة

 
 ألبرز مؤشرات المسححساب التباين ملخص 

 

قيمة  المؤشر
 التقدير

الخطأ 
 المعياري

الخطأ 
 النسبي

 %59الثقة  فترة

 األعلىالحد  الحد األدنى
 %9.62 %9261 .56 %061 9.62 5102 ،الملتحقين بالتعليم  في فلسطين 52-02في الفئة العمرية  األفرادنسبة 

عمل مشروع خاص  احاولو  أوالذين فكروا  52-02في الفئة العمرية  األفرادنسبة 
 5102 ،فلسطينبهم  في 

5162 16.% 962 0261% 556.% 

عن تجربتهم في التعليم في  الراضون 52-02في الفئة العمرية  األفرادنسبة 
 5102 ،فلسطين

.165 16.% 061 .562% .268% 

       بالهجرة خارج فلسطين  الراغبون 52-02في الفئة العمرية  األفرادنسبة 
 5102 ،أخرىفي دولة  اإلقامةو 

596. 16.% 96. 5561% 5269% 

الذين سبق قاموا بممارسة أي نشاط رياضي  52-02في الفئة العمرية  األفرادنسبة 
 5102، لمدة نصف ساعة يوميا في فلسطين

516. 162% 962 5961% 5.61% 

سمعوا بمرض االيدز في  أنالذين سبق لهم  52-02في الفئة العمرية  األفرادنسبة 
 5102، فلسطين

.862 168% 16. ..62% .265% 

سبق استخدموا الحاسوب من أي مكان  الذين 52-02في الفئة العمرية  األفرادنسبة 
 5102، خالل الثالث شهور الماضية في فلسطين

.268 060% 06. .862% 806.% 
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 :أخطاء غير المعاينة
خـالل جمـع البيانـات أو إدخالهـا والتـي يمكـن  فهـي ممكنـة الحـدوث فـي كـل مراحـل تنفيـذ المشـروع، أخطاء غير المعاينـة أما 

لتفادي و . وأخطاء إدخال البيانات( الباحث)، وأخطاء المقابلة (المبحوث)إجمالها بأخطاء عدم االستجابة، وأخطاء االستجابة 
وتـــدريبهم علـــى كيفيـــة إجـــراء  ،اً تـــدريبا مكثفـــ ينكبيـــرة مـــن خـــالل تـــدريب البـــاحث بـــذلت جهـــود فقـــد األخطـــاء والحـــد مـــن تأثيرهـــا

بعــض التمـارين العمليــة أثنـاء إجــراء المقابلـة، واألمــور التـي يجــب تجنبهـا، وتــم إجـراء  إتباعهــاالمقـابالت، واألمـور التــي يجـب 
باإلضافة إلى تزويدهم بكتيب دليل الباحث الميداني والذي يحتوي على مفتاح خـاص بأسـئلة ، خالل الدورة التدريبيةوالنظرية 

ستمارة وآليـة اسـتيفائها وأسـلوب التعامـل مـع المبحـوثين لضـمان تقليـل معـدالت الـرفض واإلدالء بالبيانـات الصـحيحة وغيـر اال
 .برنامج اإلدخال قبل البدء بعملية إدخال البيانات فحصوتم  ،كما تم تدريب مدخلي البيانات على برنامج اإلدخال، المنحازة

 
ريب طاقم خـاص لتـدقيق االسـتمارات والكشـف عـن األخطـاء الميدانيـة، ممـا يقلـل إلـى أما بخصوص العمل المكتبي فقد تم تد

ومــن أجــل خفــض نســبة األخطــاء التــي يمكــن أن .  حــد كبيــر معــدالت األخطــاء التــي يمكــن أن تحصــل أثنــاء العمــل الميــداني
ي أخطــاء تناســقية يمكــن أن تحصـل أثنــاء إدخــال االســتمارة إلـى الحاســوب، فقــد تــم تصـميم برنــامج إدخــال بحيــث ال يسـمح بــأ

تحصـل أثنـاء عمليـة اإلدخـال ويحتــوي علـى العديـد مـن الشــروط المنطقيـة، وقـد أدت هـذه العمليــة إلـى كشـف معظـم األخطــاء 
 . التي لم يتم العثور عليها في المراحل السابقة من العمل، حيث تم تصحيح كافة األخطاء التي تم اكتشافها

 
باستخدام الجداول التكرارية  قيق سالفة الذكر، تم فحص تناسق البيانات بواسطة الحاسوبوبعد االنتهاء من عمليات التد

وهذا بدوره أعطى .  ، ولم يتم اكتشاف أخطاء ذات تأثير على نوعية البياناتاً ، وقد تبين أنها كانت متناسقة تماموالتقاطعية
البيانات واستخراج مؤشرات إحصائية موثوقة وذات داللة جيدا للقائمين على المسح بأنه يمكن االعتماد على هذه  اً انطباع

 .فلسطينفي  المحليةعالية عـن السياحة 
 

 ةالميداني ةزيارات الباحث  خالل (رفض التعاون) حيث شكلت حالةصاحب مجريات المسح أخطاء عدم االستجابة  وقد
مع المسوح االسرية التي بالمقارنة منخفضة نسبيا  ةوهي نسب % 7.2 النسبة االعلى من حاالت عدم االستجابة حيث بلغت

نسبة استجابة  ادنى بلغت وقد  ،ينفذها الجهاز و ذلك يعود الى كون استمارة المسح واضحة و خبرة الفريق الميداني
   .في جنوب الضفة% 20.2في منطقة وسط الضفة وبلغت  اعلى نسبة استجابة % 26.1

 
 :معدالت اإلجابة

 أسرة( 2,301) منها أسرة،( 1,212) المكتملةبلع عدد األسر حيث  ،لألراضي الفلسطينيةأسرة ممثلة ( 0,630)تم اختيار 
       في الضفة الغربية،مكتملة أسرة ( 2,763)  أنحيث  ،(62-72)من الفئة العمرية  األقلتحتوي على فرد واحد على 

طبقات التصميم لتعديل تأثير نسـب حاالت  على مستوىوقد جرى تعديل األوزان ، مكتملة في قطاع غزة أسرة( 6,226)و
 %.21.6و في قطاع غزة % 23.2الرفض وعدم االستجابة، وبلغت نسبة االستجابة في الضفة الغربية 
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 حاالت االستجابة وعدم االستجابة وزيادة الشمول لالسر

 
 : معادالت التجاوب و عدم التجاوب

 x711%   مجموع حاالت زيادة الشمول= نسبة أخطاء زيادة الشمول 
 عدد حاالت العينة األصلية                                  

 %6.1= وتساوي 
 x   711% مجموع حاالت عدم االستجابة= نسبة عدم االستجابة 

 العينة الصافية                              
 %3.4= وتساوي 

 (حاالت زيادة الشمول )  –العينة األصلية = العينة الصافية 
 .نسبة عدم االستجابة  -% 711= نسبة االستجابة 

 22.1= وتساوي 
 

 سنة 54-02حاالت االستجابة و عدم االستجابة لالفراد في الفئة العمرية 

 
 x   711% مجموع حاالت عدم االستجابة=  سنة 2.-1.في الفئة العمرية  لألفرادنسبة عدم االستجابة 

 األفرادعينة                              
 %7.1= وتساوي 

 

 عدد الحاالت حاالت االستجابة وعدم االستجابة وزيادة الشمول
 .8.,8 المكتملةاالسر 

  حاالت عدم االستجابة

 5. االسرة مسافرة

 .00 ال احد في البيت

 058 رفض التعاون

 .0 لم يتوفر معلومات

 . اخرى

  حاالت زيادة الشمول

 2 وحدة غير موجودة

 501 وحدة غير ماهولة

 8,848 (حجم العينة الكلي ) المجموع 

 عدد الحاالت حاالت عدم االستجابة
 2,925 االفراد المكتملين

 .1 رفض التعاون

 12 اخرى

 9,485 حجم العينة
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 .نسبة عدم االستجابة  -% 711=  سنة 2.-1.في الفئة العمرية  لألفرادنسبة االستجابة  
 %20.4= وتساوي 

 
 :معالجة حاالت عدم االستجابة بتعديل االوزان 



 


rg

ng co

wi

wiwi
fg

.

 

 

 حيث أن

  wi  .iالوزن االولي قبل التعديل لالسرة   :  
    g :فئة التعديل حسب المحافظة و نوع التجمع. 
    fg : معامل تعديل الوزن حسب الفئةg. 

ng
wi        : مجموع األوزان في الفئةg  

 cgo
wi

.
 مجموع اوزان حاالت زيادة شمول:       

rg
wi         :مجموع اوزان حاالت االستجابة 

 :باستخدام المعادلة التالية(  'iw) لكل فئة وفي النهاية نحصل على الوزن النهائي لالسرة  fgيتم ايجاد 
                        

fgiwiiw *'  
 

 إجراءات ضبط الجودة  4.5

تـم تـدريب مـدخلي البيانـات علـى  خالل المراحل المختلفة للعمل تم اتخاذ العديد من اإلجـراءات لضـمان ضـبط الجـودة، حيـث
علــى صــورة الوضــع  اإلطــالعومــن أجــل .  برنــامج اإلدخــال قبــل البــدء بعمليــة إدخــال البيانــات فحــصوتــم  ،برنــامج اإلدخــال

 علالضـطال المسـتمرةالميدانيـة مـن خـالل الزيـارات طاقم العمل الميـداني كان هناك اتصال دائم مع  ،والحد من أية إشكاليات
كـذلك تم عقد اجتماعات دورية مـع الفريـق الميـداني خـالل الزيـارات الميدانيـة المختلفـة، ، و على سير العمل الميداني للمشروع

ووضــع الحلــول المناســبة لهــا مــن خــالل أثنــاء العمــل الميــداني  ينهــا البــاحثهإلــى المشــاكل التــي واجبشــكل مســتمر تــم التطــرق 
     .هوم معين أو في حال ظهور حاالت في الميدان بحاجة إلى مزيد من التوضيحإصدار التعليمات في حال عدم وضوح مف

 

  المالحظات الفنية على البيانات  01.5

 :ويمكن تلخيص مصادر بعض األخطاء غير اإلحصائية التي برزت أثناء تنفيذ المسح بما يلي
عدم وجود أحـد فـي البيـت، : االستجابة مثل في بعض االستمارات بسبب حاالت عدم عدم القدرة على استيفاء البيانات  .7

 .رفضت ألنهاوهناك اسر لم يستطع الباحث مقابلتها 
 .أخطاء ناجمة عن طريقة طرح السؤال من قبل الباحث الميداني .6
 .فهم المبحوث للسؤال واإلجابة بناء على فهمه لذلكسوء  .4
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 الثالثالفصل 
 

 المصطلحاتالمفاهيم و 
 

معبرًا عنه بالسنوات لتاريخ الزيارة الزمني  اإلسنادعلى أنه الفترة الزمنية بين تاريخ الميالد ولحظة  العمريعرف : العمر
 .  الكاملة

 

 :ألسرةا

في أي وجـه  أوأفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة، ويقيمون في مسكن واحد، ويشتركون في المأكل  مجموعةفرد أو  هي
 :حسب تركيبها األسري إلى األنواع اآلتية( المعيشية) الخاصةاألسر  وتقسم.  متعلق بترتيبات المعيشة

 .األسرة التي تتكون من شخص واحد فقط وهي :فرد واحد من أسرة
أسـرية واحـدة، وتتشـكل مـن أسـرة مؤلفـة مـن  نـواةاألسر المعيشية التي تتكون كلية من   هيو  (:األسرة النواة) نووية أسرة

لديـه ابـن أو ابنـة أو ( رب األسـرة) أو أكثـر أو أب( بالـدم فقـط ولـيس بـالتبني) ابنـة أومـع ابـن  زوجين فقط أو من زوجين
اآلخـــرين أو مـــن غيـــر  األقربـــاءلـــديها ابـــن أو ابنـــة أو أكثـــر، مـــع عـــدم وجـــود أي شـــخص مـــن ( رب األســـرة) أو أم أكثـــر

 .األقارب

قرابة بتلـك  عالقةيعيشون معهم وتربطهم  آخرينالمكونة من أسرة نووية أو أكثر مع وجود أفراد  األسرة هي :ممتدة أسرة
 .األسرة

عالقـة قرابـة  تـربطهمالمكونـة مـن أسـرة نوويـة أو أكثـر مـع وجـود فـرد أو أفـراد يعيشـون معهـا وال  األسـرة هـي: مركبة أسرة
 .األسرةبهذه 

 
   (مؤشر: )الجنس نسبة

 سنة معينة  واليد الذكور لكل مئة مولود أنثى فيمؤشر يقيس عدد الم
 

وتشــمل أبنــاء الــذكور مــنهم  7230خاصــة بالفلســطينيين الــذين هجــروا مــن فلســطين التــي احتلتهــا إســرائيل عــام  حالــة اللجــوء
 .وأحفادهم

 .وكالة الغوث عنالصادرة ( المؤن)وله اسم مسجل في بطاقة  التسجيل  اً إذا كان الفرد الجئ: الجئ مسجل
 .ألي سبب كان (المؤن)وكالة الغوث إال أنه غير مسجل في بطاقة  اً إذا كان الفرد الجئ :الجئ غير مسجل

 .ليس الجئًا مسجاًل أو الجئًا غير مسجل فلسطيني كل هو: ا  ليس الجئ
 

 (مؤشر: )متوسط حجم األسرة
 .في الفئة المستهدفة مؤشر يقيس متوسط عدد أفراد األسر

 
 :لحالة التعليميةا

ويصنفون .  .سنوات فأكثر 01 أعمارهممؤهل علمي أتمه الفرد بنجاح ، ويكون المستوى التعليمي لألفراد الذين  أعلى هو
 :كالتالي

 .إذا كان الفرد ال يستطيع القراءة والكتابة معًا بأي لغة كانت ولم يحصل على أي شهادة من التعليم النظامي :أمي
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إذا كان الفرد يستطيع القراءة والكتابة دون إنهاء أي مرحلة من المراحل التعليمية المذكورة بحيث يمكنه قراءة  :ملم
 .وكتابة جملة بسيطة

، دبلوم إذا كان الفرد حاصاًل على مؤهل دراسي مثل االبتدائية، اإلعدادية، ثانوي :أعلى مؤهل أتمه الفرد بنجاح
ويعتبر مؤهل كل من أنهى .  بشرط أن يكون قد أتمها بنجاح، ماجستير، دكتوراه، متوسط، بكالوريوس، دبلوم عالي

وكل من أنهى الصف التاسع بنجاح من المرحلة األساسية ( ابتدائي)الصف السادس بنجاح من المرحلة األساسية 
ذا كان الفرد ملتحقًا ( ويثان)من المرحلة الثانوية بنجاح ( التوجيهي) العامةوكل من أنهى امتحان الثانوية ( إعدادي) وا 

 .(ملم)سنوات فأكثر يعتبر ( 71)حاليًا في المرحلة االبتدائية وعمره 
 

  :النظامي بالتعليم االلتحاق
ومراحل التعليم النظامية تشمل . منتسباً تسجيل الفرد بأحد مراحل التعليم النظامية، سواء أكان منتظمًا أو  بااللتحاق، يقصد

دبلوم  شهاداتأو الثانوية أو الكليات والمعاهد األكاديمية أو المهنية التي تعطي ( األساسية) أو اإلعداديةالمرحلة االبتدائية 
 .متوسط أو المرحلة الجامعية

 
 :جنس المدرسة

 للذكور مختلطة مدرسة أو ثلإلنا أو للذكور تكون أن فإما فيها، يدرسون الذين الطلبة جنس حسب المدرسة تصنف 
 . معا واإلناث

 

 :الجهة المشرفة
 .خاصة أو الغوت وكالة أو حكومية تكون أن إما .واداريا قانونيا المدرسة عن المسؤولة الجهة هي 
 

 :المكتبة
 لالشخاص وتسهيالت خدمات تقدم ومسموعة مرئية ومواد ورسومات والدوريات المطبوعة الكتب من منظمة مجموعة هي 

 .طلبهم عند المواد هذه يستخدمون الذين
 

كثر أف سنة 76الفرد الشخصية الحالية التي يكون عليها ذلك الفرد الذي يبلع من العمر  حالة هي :الحالة الزواجية للفرد
 .البلد، والمتعلقة بقوانين وعادات الزواج المعمول بها في اإلسنادوقت فترة 
 : ى الحاالت التاليةإحدوقد تكون 

أي لم يتم الدخول )للعرف السائد  وفقاً  فعلياً  سنة فأكثر، ولم يتزوج زواجاً  76هو الفرد الذي يبلع عمره : لم يتزوج أبدا  . 0
 .ولم يعقد قرانه ولم يكن قد تزوج في السابق( بعد

سنة فأكثر، وقد تم تسجيل عقد زواج رسمي له من  76هو الفرد الذي يبلع عمره : ول مرة ولم يتم الدخولأل  قران عقد. 5
و أرماًل من زواج سابق، أ وليس مطلقاً ( أي لم يتم الدخول بعد)وفقا للعرف السائد  ل المحكمة ولكنه لم يتزوج فعلياً قب

 .وال يشمل الذكر المتزوج حاليًا وعقد قرانه للمرة الثانية حيث يعتبر متزوج
للعرف السائد سواء كان الزوجان مقيمان وفقا  فعلياً  والمتزوج زواجاً  سنة فأكثر 76هو الفرد الذي يبلع عمره  :متزوج. 1

 وبغض النظر عن حالته السابقة، ويعتبر الرجل المتزوج أكثر من زوجة ويوجد حالياً .  م الأوقت اإلسناد الزمني  معاً 
 .و أكثر في عصمته متزوجاً أواحدة 
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خر زواج بالطالق آ( انحل)وانفصم  سنة فأكثر وسبق له الزواج فعالً  76هو الفرد الذي يبلع من العمر : مطلق. 6
 .، وليس له زوجة أخرى على قيد الحياةولم يتزوج مرة أخرى المسجل شرعاً 

آخر زواج له بوفاة الطرف ( انحل)ولكن انفصم  سنة فأكثر وسبق له الزواج فعالً  76هو الفرد الذي يبلع عمره  :أرمل. 2
 .اة، وليس له زوجة أخرى على قيد الحيخر، ولم يتزوج مرة أخرىاآل

سنة فأكثر وسبق له الزواج فعاًل وانفصل آخر زواج له بسبب ما ودون أي  76هو الفرد الذي يبلع عمره  :منفصل. 2
 .إثبات مسجل رسميًا وقانونيًا، ولم يتزوج مرة أخرى، وليس له زوجة أخرى على قيد الحياة

 
 (:المسكن)الوحدة السكنية 

هي مبنى أو جزء من مبنى معد أصاًل لسكن أسرة واحدة، وله باب أو مدخل مستقل أو أكثر من مدخل يؤدي إلى الطريق 
أو الممر العام دون المرور في وحدة سكنية أخرى، وقد تكون الوحدة السكنية غير معدة أصال للسكن إال أنها وجدت 

 .  ة للسكن أو العمل أو لكليهما أو مغلقه أو خاليةمسكونة وقت المسح، وقد تكون الوحدة السكنية مستخدم
 

 :حيازة المسكن
 :يمثل كيفية حيازة األسرة للمسكن، وتكون إحدى الحاالت التالية

وقد يكون المسكن  .شهرياً أو كل مدة معينة بشكل دوري مقابل إيجار يتم دفعه مستأجرا المسكنإذا كان  :مستأجر

 (.بدون أثاث) أو مسكن غير مفروش (مع أثاث)مستأجر مفروش 
 .إذا كان المسكن ملكًا لألسرة أو ألحد أفرادها الذين يقيمون بالمسكن عادة :ملك

أو أحد أقارب رب األسرة أو أحد  أمفي حالة حيازة المسكن بدون دفع أي مبالع كأن يكون المالك أب أو  :دون مقابل
 .أخرى دون مقابل جهةأفرادها الذين ال يقيمون بالمسكن أو مقدما من 

. العمل دون دفع إيجار بجهةإذا كان المسكن مقدمًا لألسرة نتيجة عالقة عمل تربط أحد أفراد األسرة : مقابل عمل
 .للمالك األصلي اإليجاروسواء أكانت هذه الجهة تملك المسكن أو تقوم هي بدفع 

 
 :نوع المسكن

مثل .  هو الشكل الهندسي أو المعماري للمسكن، والذي قد يكون فيال، أو دارًا، أو شقة، أو غرفة مستقلة، أو أي شكل آخر
 (.الخ…براكية أو خيمة)

ن طابق هي مبنى قائم بذاته مشيد من الحجر النظيف عادة، ومعد أصال لسكن أسرة واحدة عادة، ويتكون م: الفيال
واحد بجناحين أو من طابقين أو أكثر، يصل بينهما درج داخلي، ويخصص أحد األجنحة في حالة الطابق الواحد أو 
الطابق الثاني للنوم، والجناح اآلخر أو الطابق األرضي لالستقبال والمطبخ والخدمات بمختلف أنواعها، كما يتوفر في 

مساحتها باإلضافة إلى سور يحيط بها من الخارج، وكراج للسيارة كما  الغالب للفيال حديقة تحيط بها بغض النظر عن
يغطى السطح العلوي للفيال بمادة القرميد على األغلب، ويمكن أن يوجد ضمن حدود الفيال أحد المباني أو المالحق 

 .ويكون من مكوناتها
ويمثل البناء التقليدي في فلسطين، وقد تتكون الدار من طابق  هي مبنى معد أصاًل لسكن أسرة واحدة أو أكثر،: الدار

واحد أو طابقين تستغلهما أسرة واحدة، أما إذا كانت الدار مقسمة إلى وحدات سكنية منفصلة كل منها تشمل المرافق 
 .الخاصة بها ويقيم بكل منها أسرة مستقلة، فيعتبر كل مسكن شقة
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ن من غرفة أو أكثر مع المرافق من مطبخ وحمام ومرحاض، ويقفل عليها هي جزء من دار أو عمارة تتكو : الشقة
جميعًا باب خارجي، وهي معدة لسكن أسرة واحدة، ويمكن الوصول إليها عن طريق درج أو ممر يؤدي إلى الطريق 

 .العام
حمام  –مطبخ )فق هي غرفة قائمة بذاتها ليس بها مرافق بل تشترك عادة مع غيرها من الغرف في المرا: غرفة مستقلة

 أسطح من دار أو فوق معدة أصال للسكن وتوجد عادة على أسطح المباني أو بالفناء، وتكون جزءاً  وهي( مرحاض –
 .العمارات

 تكون أن بشرط واألكشاك والمغارات والكهوف األكواخ مثل السابقة، األنواع كأحد تصنيفها يمكن ال سكنية وحدات: أخرى

 .التعداد وقت عمل أو بسكن مشغولة
 

 :السلع المعمرة
 ،ســيارة خصوصــية وهــي الســيارات المخصصــة لالســتخدام الخــاص لألســرة : مثــلالســلع التــي تــدوم طــوياًل لــدى األســرة  هــي 

كتـب غيـر مدرسـية علـى األقـل تسـتخدم لتنميـة  71تـوفر )ومكتبـة منزليـة  ،وتدفئـة مركزيـة ،وسـخان شمسـي ،وثالجة كهربائيـة
 .(ستاليت)، وصحن القط وكمبيوتر ،وفيديو ،وتلفزيون ،وغسالة مالبس ،وطباخ غاز ،(الخ…دينية الجوانب الثقافية أو ال

 

 (:القوى العاملة)النشيطون اقتصاديا 
 .البطالة أووينطبق عليهم مفهوم العمالة  (سنة فاكثر 72)  جميع األفراد الذين ينتمون لسن العملهم 

 
  :العمالة

ويعملون، ( القوة البشرية)تشمل هذه الفئة كل من ينطبق عليه مفهوم العمالة، أي جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل 
ويضم ذلك أصحاب العمل، المستخدمين بأجر، العاملين لحسابهم أو في مصالحهم الخاصة، باإلضافة ألعضاء األسرة 

 .غير مدفوعي األجر
 

 :البطالة
في أي نوع من  اإلسنادولم يعملوا أبدًا خالل فترة ( سنة فأكثر 72) ميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل الفئة ج هذه تشمل

عنه بإحدى الطرق مثل مطالعة الصحف، التسجيل في  بالبحثاألعمال، وكانوا خالل هذه الفترة مستعدين للعمل وقاموا 
 .ن الطرقواألقارب أو غير ذلك م األصدقاءمكاتب االستخدام، سؤال 

 
 :العمالة المحدودة

تضم هذه المجموعة جميع األفراد الذين ينطبق عليهم مفهوم العمالة ويعملون بصورة غير اعتيادية، سواء كانوا يعملون عـدد 
ساعات أقل من المعتـاد لسـبب مـن األسـباب والـذين يرغبـون فـي ذات الوقـت بزيـادة عـدد سـاعات عملهـم إلـى العـدد الطبيعـي 

، ويحاولون زيادة هذا العدد بإحدى الطرق، كالبحث عـن عمـل إضـافي أو يحـاولون تأسـيس عمـل (كثر أسبوعياساعة فأ 42)
وينـدرج كـذلك ضـمن العمالـة المحـدودة أولئـك الـذين . خاص أو مصـلحة خاصـة وهـذا النـوع سـمي بالعمالـة المحـدودة الظـاهرة

و بســبب ظــروف العمــل الســيئة وهــذا النــوع ســمي بالعمالــة يرغبــون بتغييــر عملهــم ألســباب اقتصــادية مثــل عــدم كفايــة الراتــب أ
 .المحدودة غير الظاهرة

 

 .العمل أصحاب قبل من بأجر للمستخدمين عالمدفو  الصافي النقدياألجر  هو :االجر النقدي
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 عدد كان إذا إال اعتيادي، عأسبو  خالل ساعة 35 من أقل العمل فيها الفرد يباشر التي الوظيفة كتل هي :وظيفة جزئية
 عدد من أقل الفرد عمل ساعات عدد كان إذا جزئية الوظيفة تكون الحالة هذه وفي ،كذل من أقل االعتيادية العمل ساعات
 .عادة المهنة هذه في العمل فيها العاملون يباشر الذي الساعات

 
 بأجر يعمل مستخدم أي بالمنشأة وليس ) شريك( منها جزءا كيمل أو يملكها منشأة في يعمل الذي الفرد وهو :يعمل لحسابه

 .المنشآت خارج لحسابهم يعملون الذين صشخااأل ويشمل
 

 على عمله مقابل ويحصل افهار إش وتحت معينة جهة أو نشأةة لحساب أو آخر فرد لحساب يعمل الذي الفرد هو :يعمل باجر
 .أخرى دفع طريقة أي أو القطعة على أو بالمياومة أو أسبوعية أجرة أو شهري راتب شكل على بأجر كان سواء محدد أجر

 مصلحة في بأجر يعملون الذين إلى باالضافة بالشركات والعاملون الحكومية والهيئات ون بالوزاراتالعاملك ذل تحت ويندرج
 .الغير لدى أو بالعائلة خاصة

 

 :العمل الشهرية أيام
المرضية وغيرها  والمغادراتالعطل، ونهاية األسبوع، التي عملها الشخص خالل الشهر، باستثناء أيام  األيام عددهي 

 .كيوم عمل اليوموتعتبر ساعة عمل واحدة خالل . المدفوعة وغير المدفوعة
 

 :الهجرة
يجتاز الفرد حدود  أن، أي بشرط أخرى إلى دولةأو من   آخر إلىكاملة من تجمع سكاني  األسرةأو  الشخص انتقالهي 

 .مكان آخر إلىزيارة بسيطة  فتراتلو قام ب حتى الوصولفي مكان  اإلقامةم أو ينوي واقا الدولة،هذا التجمع أو  
 

 الصحف، قراءة المواقع، إلى الدخول :مثل ساسيةاال باالستخدامات القيام بأنه االنترنت استخدام عرف: استخدام االنترنت
 .(المسح في خ اسنادتاريك الماضية شهر 12 خالل (االستخدام فترة حددت وقد . الشبكة من البرامج أو الملفات تنزيل

 

 ملفات إلى والدخول الجهاز تشغيل :مثلاالساسية  باالستخدامات القيام بأنه الحاسوب استخدام عرف : الحاسوب استخدام
 .(المسح في خ اسنادتاريك الماضية شهر 12 خالل (ماالستخدا فترة حددت وقد انشائها،و  الملفات وحفظ ونقل معينة،

 

 .والملحقات النص كذل يضمن الرسائل، لتبادل وعالميا محليا الشبكة لمستعملي تسمح وسيلة: البريد االلكتروني
 

 الصحة

 .أو اإلعاقة المرضرفاه كامل من الناحية الجسدية والنفسية واالجتماعية وليس فقط الخلو من  حالة هي
 

 اإلعاقة/ الصعوبة
األشخاص الذي يعانون من صعوبات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية  طويلة األجل وكذلك الحواجز والمواقف والبيئات 

 .المختلفة، التي تحول دون مشاركتهم مشاركة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع اآلخرين
 

ثارة آخر شخص مشاعر يلهب ان شأنه من ما كل هو أو ما، لشخص االستفزاز هو: التحرش  إلى ودفعه أعصابه وا 
 وهو المدبرغير  االستفزاز التصرف، لهذا العمد صفة يعطي الذي وهو المدبراالستفزاز : االستفزاز من نوعان وهنا العنف،
 .العمد سمة يفقده الذي
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 5102حسب المنطقة،  فلسطينالمؤشرات الديمغرافية  في   ألهم لخصم
Main Demographic Indicators in Palestine by Region, 2015    

Indicator 

Region المنطقة 
 فلسطين

Palestine الضفة الغربية قطاع غزة رشؤ ملا 
Gaza Strip West Bank 

Sex Ratio 01101 01101 3.101 سنجلا ةبسن 

Age    العمر 
0-4 0101 1.05 1.03 1-00 

15-29 5.02 1100 1.0. 02-5. 

30-44 0200 0.02 3.01 11-00 

45-59 201 0101 .03 02-2. 

60+ 102 00. 304 01+ 
Refugee Status    حالة اللجوء 

Registered Refugee 0.0. 5501 3.0. الجئ مسجل 
Non - Registered Refugee 100 500 304 الجئ غير مسجل 
Non-Refugee 1000 .200 4.04 ليس الجئ 

Marital Status*    الحالة الزواجية * 
Never Married 42.3 43.5 43.1  يتزوج أبدا  لم 

Legally Married 1.3 1.8 1.6  مرة ولم يتم الدخول ألولعقد 
Married 53.1 50.8 51.6 متزوج 
Divorced 1.1 0.8 0.9 مطلق 
Widowed\ Separated 2.3 3.0 2.8 منفصل/أرمل 
Educational Attainment

 ** الحالة التعليمية    **
Illiterate 000 105 10. أمي 
Can Read and Write 200 10. 30. ملم 

Elementary 0000 0100 310. ابتدائي 
Preparatory 1000 150. 110. إعدادي 
Secondary 5100 5.01 040. ثانوي 
Associate Diploma 00. 002 403 متوسط دبلوم 
Bachelor and Above 010. 020. 3304  فأعلىبكالوريوس 
Average of  Household Size 20. 201 400 ةر سألا مجح طسو تم 

Percentage of Households Headed 
by Youth 

 التي يرأسها شباب نسبة األسر .330 0500 0000
Percentage of Households which 
have at Least one Youth (15-29) 
years   

.100 .10. 130. 
واحدد للدا األ دل  فردنسبة األسر التي لديها 

 سنة( .34-0)
* Persons 12 years and above     *فأكثرسنة  05 لالفراد 
** Persons 15 years and above     **فأكثر سنة 02 لالفراد 
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 0.34التوزيع النسبي لألفراد حسب العمر والجنس والمنطقة،  :303جدول 
Table 303: Percentage Distribution of Persons by Age, Sex and Region, 2015 

 

 العمر

 فلسطين
Palestine 

                            Sex and  Region الجنس والمنطقة

Age 

 الضفة الغربية
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

1-0  15.0 15.1 14.9 13.8 13.9 13.7 17.0 17.1 16.9 0-4 

2-.  12.7 12.7 12.7 12.0 12.1 12.0 13.7 13.8 13.7 .-2  

01-00  11.7 11.8 11.6 11.4 11.4 11.3 12.3 12.3 12.2 00-01  

02-0.  11.2 11.3 11.2 11.1 11.2 11.1 11.4 11.4 11.4 0.-02  

51-50  10.3 10.4 10.3 10.4 10.5 10.3 10.2 10.2 10.2 50-51  

52-5.  8.4 8.5 8.4 8.6 8.6 8.5 8.2 8.2 8.2 5.-52  

11-10  6.5 6.6 6.5 6.7 6.7 6.6 6.3 6.3 6.3 10-11  

12-1.  5.5 5.5 5.5 5.8 5.8 5.8 5.1 5.1 5.1 1.-12  

01-00  4.6 4.6 4.7 5.0 5.0 5.1 4.0 4.0 4.0 00-01  

02-0.  3.9 3.9 3.9 4.3 4.3 4.2 3.3 3.3 3.3 0.-02  

21-20  3.2 3.3 3.1 3.5 3.5 3.4 2.7 2.8 2.6 50-54 

22-2.  2.3 2.4 2.3 2.5 2.6 2.5 2.0 2.1 2.0 55-59 

01-00  1.6 1.5 1.6 1.7 1.6 1.7 1.4 1.4 1.5 60-64 

02+  2.9 2.5 3.3 3.2 2.8 3.7 2.4 2.0 2.8 65+ 

 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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 0.34في فلسطين حسب العمر والجنس والحالة الزواجية،  (سنة فاكثر 34)التوزيع النسبي لألفراد   :003جدول 
Table 1.2:  Percentage Distribution of Persons (15 Years and Over) in Palestine by Sex and Marital Status, 2015 

 

 العمر

 Sex and Marital Status الجنس والحالة الزواجية
 المجموع
Total 

Age 
*يتزوج أبدا   لم  

Never Married* 

 متزوج
Married 

 مطلق
Divorced 

منفصل/ أرمل  
Widowed/ Separated 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

02-0. 99.6 91.8 0.4 8.2 - - - - 3.. 3.. 15-19 

51-50 88.0 53.0 11.9 46.0 0.1 1.0 - - 3.. 3.. 20-24 

52-5. 0.0. 25.6 51.7 71.4 0.6 2.7 - 0.3 3.. 3.. 25-29 

11-10 14.0 14.6 84.7 82.5 1.2 2.0 0.1 0.9 3.. 3.. 30-34 

12-1. 4.6 9.8 94.9 86.4 0.5 1.6 - 2.2 3.. 3.. 35-39 

01-00 2.1 7.7 96.8 87.8 0.6 2.3 0.4 2.3 3.. 3.. 40-44 

02-0. 1.3 7.2 97.7 85.3 0.9 1.9 0.1 5.7 3.. 3.. 45-49 

21-20 0.8 8.6 98.5 78.9 0.4 1.6 0.3 10.9 3.. 3.. 50-54 

22-2. 0.4 5.8 98.0 74.6 0.6 2.8 1.0 16.8 3.. 3.. 55-59 

01-00 0.9 9.2 97.0 61.2 - 3.6 2.0 26.0 3.. 3.. 60-64 

02+ 0.2 7.0 89.8 38.7 0.6 2.2 9.4 52.1 3.. 3.. 65+ 

 Total ..3 ..3 5.6 0.6 1.6 0.5 58.6 56.3 34.2 42.7 المجموع

 Includes Legally Married*       يشمل العاقد قرانه ألول مرة ولم يتم الدخول* 
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  0.34في الضفة الغربية حسب العمر والجنس والحالة الزواجية،  (سنة فاكثر 34)التوزيع النسبي لألفراد   :103جدول 
Table 301:  Percentage Distribution of Persons (15 Years and Over) in the West Bank by Sex and Marital Status, 2015 

 

 العمر

 Sex and Marital Status الجنس والحالة الزواجية
 المجموع
Total 

Age 
*يتزوج أبدا   لم  

Never Married* 

 متزوج
Married 

 مطلق
Divorced 

منفصل/ أرمل  
Widowed/ Separated 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

02-0. 99.6 93.7 0.4 6.3 - - - - 100 100 15-19 

51-50 91.2 57.7 8.8 41.5 - 0.7 0.1 0.1 100 100 20-24 

52-5. 54.8 27.1 44.6 69.9 0.6 2.9 0.1 0.1 100 100 25-29 

11-10 18.9 14.9 80.0 82.5 0.9 2.0 0.2 0.6 100 100 30-34 

12-1. 6.0 10.7 93.6 85.8 0.4 0.9 - 2.6 100 100 35-39 

01-00 2.8 8.6 95.8 86.5 1.0 2.3 0.4 2.5 100 100 40-44 

02-0. 1.4 8.5 97.1 83.1 1.4 1.6 0.1 6.8 100 100 45-49 

21-20 1.3 9.8 98.2 75.4 0.2 1.5 0.3 13.3 100 100 50-54 

22-2. 0.6 7.1 97.8 75.4 0.4 2.0 1.2 15.5 100 100 55-59 

01-00 0.8 11.2 96.6 58.7 0.0 2.4 2.6 27.7 100 100 60-64 

02+ 0.4 8.2 90.1 35.6 - 2.5 9.5 53.7 100 100 65+ 

 Total 100 100 6.2 0.6 1.5 0.4 57.3 55.3 35.0 43.6 المجموع

 Includes Legally Married*       يشمل العاقد قرانه ألول مرة ولم يتم الدخول* 
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 0.34في  طاع غزة حسب العمر والجنس والحالة الزواجية،  (سنة فاكثر 34)التوزيع النسبي لألفراد  : 4.1جدول 
Table 1.4:  Percentage Distribution of Persons (15 Years and Over) in Gaza Strip by Sex and Marital Status, 2015 

 

 العمر

 Sex and Marital Status الجنس والحالة الزواجية
 المجموع
Total 

Age 
*يتزوج أبدا   لم  

Never Married* 

 متزوج
Married 

 مطلق
Divorced 

منفصل/ أرمل  
Widowed/ Separated 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

02-0. 99.8 88.8 0.2 11.2 - - - - 100 100 15-19 

51-50 82.9 45.4 16.9 53.3 0.2 1.4 - - 100 100 20-24 

52-5. 35.8 23.2 63.5 73.9 0.8 2.4 - 0.5 100 100 25-29 

11-10 6.0 14.1 92.2 82.5 1.8 2.0 - 1.4 100 100 30-34 

12-1. 2.1 8.1 97.2 87.5 0.7 2.8 - 1.6 100 100 35-39 

01-00 0.7 6.1 98.9 89.9 - 2.3 0.4 1.7 100 100 40-44 

02-0. 1.2 4.6 98.8 89.6 - 2.5 - 3.3 100 100 45-49 

21-20 - 6.3 98.7 86.1 0.9 1.7 0.4 5.9 100 100 50-54 

22-2. - 3.1 98.5 72.9 1.0 4.5 0.5 19.5 100 100 55-59 

01-00 1.2 5.5 97.8 65.5 - 6.0 001 23.0 100 100 60-64 

02+ - 4.3 88.8 45.3 1.9 1.7 9.3 48.7 100 100 65+ 

 Total 100 100 4.6 0.4 1.8 0.5 60.9 58.0 32.7 41.1 المجموع

 Includes Legally Married*       يشمل العاقد قرانه ألول مرة ولم يتم الدخول* 
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 0.34لألسر حسب نوع األسرة والمنطقة،  النسبيالتوزيع   :403جدول 
Table 1.5:  Percentage Distribution of Households by Type of Household, and Region, 2015 

 

 األسرة نوع
 فلسطين

Palestine 

  Region                      المنطقة

Type of Household  الغربية الضفة  

West Bank 

غزة قطاع  

Gaza Strip 

من شخص واحد أسرة  4.0 4.6 2.8 One Person Household 

نووية أسرة  85.7 86.3 84.7 Nuclear Household 

ممتدة أسرة  10.2 9.1 12.4 Extended Household 

مركبة أسرة  0.1 - 0.1 Composite Household 

 Total 100 100 100 المجموع

 
 
 

 0.34، ةنوع المسكن والمنطق بالتوزيع النسبي لألسر حس  :03.جدول 
Table 1.6:  Percentage Distribution of Households by Type of Housing Unit, Region , 2015 

 

 نوع المسكن
 فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة                                                        

Type of  Housing Unit الضفة الغربية 
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 Villa 1.1 1.7 1.5 فيال

 House 24.0 56.3 45.2 دار

  Apartment 73.4 41.7 52.6 شقة

 Independent Room 1.0 0.2 0.5 غرفة مستقلة

 Tent 0.4 0.1 0.2 اخرى

 Total ..3 ..3 ..3 المجموع

 
 

 

 0.34، سر حسب لدد غر  المسكن والمنطقةالتوزيع النسبي لأل :103جدول 
Table 1.7: Percentage Distribution of Households by Number of Rooms in Housing Unit   

and Region, 2015 
 

 عدد الغرف
 فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة     

Number of Rooms الضفة الغربية 
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

0 2.8 2.4 3.5 1 

5 18.1 19.3 15.8 5 

1 38.9 41.3 34.4 1 

0 28.5 25.5 34.2 0 

2+  11.7 11.5 12.0 +2  

 Total 100 100 100 المجموع
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 0.34نسبة األسر حسب توفر السلع المعمرة والمنطقة ،  :03.جدول 

Table 1.8: Percentage of Households by Availability of Durable Goods, Region 2015 
 

 فلسطين السلع المعمرة
Palestine 

 Region المنطقة   

Durable Goods الضفة الغربية 
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 Private Care 8.3 32.8 24.4 خصوصية سيارة

 Electric  Fridge 95.1 98.9 97.6 كهربائية ثالجة

 Solar  Boiler 48.0 76.5 66.7 شمسي سخان

 Home Library 13.9 18.5 17.0 منزلية مكتبة

 Gas Stove 98.8 98.9 98.9 غاز طباخ

 Washing Machine 94.0 97.5 96.3 مالبس غسالة

 TV 94.4 98.0 96.8 تلفزيون

 Satellite Dish 91.5 94.6 93.5 (فضائي القط) دش

 PC 27.2 37.0 33.7 مكتبي حاسوب جهاز

 Laptop 25.6 35.4 32.1 بتوب ال

 Tablet 8.4 21.0 16.7 (لوحي كمبيوتر) تابلت

 Phone Line 28.1 44.2 38.6 هاتف خط

 Internet Connection .100 2100 .310 انترنت خط

 Mobile 00.. .20. 01.. نقال
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 0.34 ،والمنطقة والعمر الجنسحسب  سنة( .0-34) بالتعليم للشبابمعدالت االلتحاق  :300جدول 

Table 2.1: Education Attendance for Youth (15-29) Years  by Sex, Age and Region, 2015  
 

والعمرالجنس    فلسطين 

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and Age الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes  37.9  36.3 36.9 كال الجنسين

 Males  34.2  30.8 32.1 ذكور

 Females  41.8  42.1  42.0 إناث

 Age    العمر

02-0. 83.0 82.1 84.3 15-17 

02-55 41.7 0005 42.4 22-18 

51-5. 7.0 7.4 6.3 23-29 
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 0.34، والمنطقة الجنسو حسب المؤهل العلمي  سنة( .0-34)التوزيع النسبي للشباب  :000جدول 

Table 2.2: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Educational Attainment, Sex and 
Region, 2015 

 

والمؤهل العلميالجنس   
  فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and Educational 
Attainment 

الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

  Less than Elementary   1.4   0.4   0.8  ابتدائي من أقل

 Elementary   6.1   6.4   6.3  ابتدائي

 Preparatory   42.1   43.2   42.8  إعدادي

 Secondary   32.0   32.5   32.3 ثانوي

 Intermediate Diploma   7.3   3.8   5.2  متوسط دبلوم

ىعلأف بكالوريوس  12.7   13.7  11.1   Bachelor and Above 

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

  Less than Elementary   2.5   0.5   1.3  ابتدائي من أقل

 Elementary   8.6   .20   01.  ابتدائي

 Preparatory   44.9   45.9   45.5  إعدادي

 Secondary   27.1   29.9   28.8 ثانوي

 Intermediate Diploma   7.6   2.5   4.5  متوسط دبلوم

ىعلأف بكالوريوس  11.2 12.4 9.2 Bachelor and Above 

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

  Less than Elementary   0.3   0.3   0.3  ابتدائي من أقل

 Elementary   3.5   4.0   3.8  ابتدائي

 Preparatory   39.3   40.3   39.9  إعدادي

 Secondary   37.0   35.2   35.9 ثانوي

 Intermediate Diploma   6.9   5.2   5.9  متوسط دبلوم

ىعلأف بكالوريوس  14.3   14.2   13.0   Bachelor and Above 

 Total 100 100 100 المجموع
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 0.34، العمرو  الجنسحسب المؤهل العلمي و  سنة( .0-34)التوزيع النسبي للشباب  :100جدول 

 Table 2.3: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Educational Attainment,  
Sex and Age, 2015 

 

 الجنس والمؤهل العلمي
 Age Sex and Educational  العمر

Attainment 17-15 22-18 29-23 
 Both Sexes    كال الجنسين

  Less than Elementary 1.0  1.0  0.4  ابتدائي من أقل

 Elementary  6.6  4.7  8.1  ابتدائي

 Preparatory  30.6  30.0  84.8  إعدادي

 Secondary  26.3  55.2  6.7 ثانوي

 Intermediate Diploma  8.5  4.6 .  متوسط دبلوم

 Bachelor and Above 27.0 4.6 . ىعلأف بكالوريوس

 Total ..3 ..3 ..3 المجموع

 Males    ذكور

  Less than Elementary  1.4  1.6  0.7  ابتدائي من أقل

 Elementary  8.3  7.8  10.7  ابتدائي

 Preparatory  33.6  35.3  83.0  إعدادي

 Secondary  24.1  49.1  5.6 ثانوي

 Intermediate Diploma  8.4  2.8 .  متوسط دبلوم

 Bachelor and Above 24.2 3.4  . ىعلأف بكالوريوس

 Total ..3 ..3 ..3 المجموع

 Females    إناث

  Less than Elementary  0.5  0.3 -  ابتدائي من أقل

 Elementary  4.9  1.5  5.4  ابتدائي

 Preparatory  27.5  24.5  86.7  إعدادي

 Secondary  28.6  61.4  7.9 ثانوي

 Intermediate Diploma  8.6  6.5 .  متوسط دبلوم

 Bachelor and Above 29.9 5.7 . ىعلأف بكالوريوس

 Total ..3 ..3 ..3 المجموع
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 والجنسالكلية / الجامعةب صاحب خيار االلتحاقحسب  العالي بالتعليم سبق لهم االلتحاق سنة (.0-31)التوزيع النسبي للشباب  :300جدول 
 0.34، المنطقةو 

 Table 2.4: Percentage Distribution of Youth (17-29) Years who ever Attended Higher Education 
by Choice of the University/ College, Sex and Region, 2015 

 

  وصاحب خيار االلتحاق بالجامعةالجنس 
  فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and the Choice of the 
University / College 

الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

نفسهاختيار الشاب   88.2   88.8   87.3   Youth  Choose 

 Average Certificate Marks   5.7   6.1   6.0  التوجيهي في المعدل

 Parents   7.0   5.0   5.8 األهل

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

 Youth  Choose   88.1   90.6   89.6 اختيار الشاب نفسه

 Average Certificate Marks   7.7   7.2   7.4  التوجيهي في المعدل

 Parents   4.2   2.2   3.0 األهل

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

 Youth  Choose   86.6   87.6   87.2 اختيار الشاب نفسه

 Average Certificate Marks   4.0   5.4   4.8  التوجيهي في المعدل

 Parents   9.4   7.1   8.0 األهل

 Total 100 100 100 المجموع
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 الذين سبق لهم االلتحاق بالتعليم حسب تلقي التدريب أثناء المرحلة المدرسية  سنة( .0-34)التوزيع النسبي للشباب  :400جدول 
 0.34،والمنطقة والجنس

Table 2.5: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years who ever Attended School by Receiving 
any Practical Training During School Stage, Sex and Region, 2015  

 

  فلسطين الجنس وتلقي التدريب 

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and Receive any Practical Training الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

 Received Training During School Stage  26.9  16.9 20.8 تلقى التدريب أثناء المرحلة الدراسية

 Didnot  Received Training During School Stage  73.1  83.1 79.2 لم يتلقى التدريب أثناء المرحلة الدراسية

 Total ..3 ..3 ..3 المجموع

 Males    ذكور

 Received Training During School Stage  20.2 0201 17.2 تلقى التدريب أثناء المرحلة الدراسية

 Didnot  Received Training During School Stage  79.8 .200 82.8 المرحلة الدراسية لم يتلقى التدريب أثناء

 Total ..3 ..3 ..3 المجموع

 Females    إناث

 Received Training During School Stage  33.9 .020 24.6 تلقى التدريب أثناء المرحلة الدراسية

 Didnot  Received Training During School Stage  66.1 2001 75.4 لم يتلقى التدريب أثناء المرحلة الدراسية

 Total ..3 ..3 ..3 المجموع
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 0.34 ،الجنس والمنطقةحسب الخدمات في المدرسة  الراضون لنالمدرسي بالتعليم حاليًا الملتحقون  سنة( .3-34) سبة الشبابن :00.جدول 

Table 2.6: Percentage of Youth (15-18) Years Currently Attending School by Satisfaction with 
Services at the School, Sex and Region, 2015 

 

لن  والرضاالجنس   
 الخدمات في المدرسة

  فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and Satisfaction with  
Services at the School 

الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

  Library  67.8  86.2  80.5 مكتبة

كمبيوتر مختبر  84.1  90.0  70.7  Computer Lab 

العلوم مختبر  73.0  80.8  55.6  Science Lab 

مدرسية عيادة  13.2  15.1  8.9  School Clinic 

إرشاد غرفة  66.7  77.0  43.7  Counseling Room 

(تقوية) مصادر غرفة  20.0  27.0  4.4  Resources Room (educational support) 

 Males    ذكور

  Library  64.5  82.0  76.6 مكتبة

كمبيوتر مختبر  82.0  87.9  68.8  Computer Lab 

العلوم مختبر  70.9  77.1  57.2  Science Lab 

مدرسية عيادة  15.5  17.0  12.3  School Clinic 

إرشاد غرفة  68.2  75.5  52.2  Counseling Room 

(تقوية) مصادر غرفة  21.2  28.1  5.8  Resources Room (educational support) 

 Females    إناث

  Library  71.2  90.4  84.6 مكتبة

كمبيوتر مختبر  86.2  92.1  72.7  Computer Lab 

العلوم مختبر  75.1  84.4  53.8  Science Lab 

مدرسية عيادة  10.8  13.2  5.3  School Clinic 

إرشاد غرفة  65.2  78.5  34.8  Counseling Room 

(تقوية) مصادر غرفة  18.9  25.8  3.0  Resources Room (educational support) 
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 العام الدراسيالكلية خالل /الجامعة / حسب التغيب لن المدرسة بالتعليم  حالياً  الملتحقون سنة (.0-34)التوزيع النسبي للشباب  :100جدول 
 0.34، الجنس والمنطقةحسب  0.33/0.34

Table 2.7: Percentage Distribution of  Youth (15-29) Years Currently Attending 
School/University/College by Absence during the Scholastic/Academic Year 2014/2015,  

Sex and Region, 2015 
 

الجامعة/ لن المدرسة الجنس والتغيب  
  فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and Absence from  
School/ University 

الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

(يوم واحد على األقل)غاب عن الدراسة   39.9   33.3   49.8   Absent from Study (one day at least) 

 Not Absent   50.2   66.7   60.1 لم يغب

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

(يوم واحد على األقل)غاب عن الدراسة   42.7   36.7   51.4   Absent from Study (one day at least) 

 Not Absent   48.6   63.3   57.3 لم يغب

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

(يوم واحد على األقل)غاب عن الدراسة   37.6   30.7   48.5   Absent from Study (one day at least) 

 Not Absent   51.5   69.3   62.4 لم يغب

 Total 100 100 100 المجموع

 
 
 

الكلية خالل العام الدراسي /الجامعة / حاليًا بالتعليم حسب التغيب لن المدرسة  الملتحقون سنة (.0-34)النسبي للشباب التوزيع  :00.جدول 
 0.34، والعمرحسب الجنس  0.33/0.34

Table 2.8: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years Currently Attending 
School/University/College by Absence during the Scholastic/Academic Year 2014/2015,  

Sex and Age, 2015 
 

الجامعة/ الجنس والتغيب لن المدرسة  
  Age Sex and Absence from العمر

school/ University 17-15 22-18 29-23 
 Both Sexes    كال الجنسين

(يوم واحد على األقل)غاب عن الدراسة   41.0  36.9  48.0  Absent from Study (one day at least) 

 Not Absent  52.0  63.1  59.0 لم يغب

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

(يوم واحد على األقل)غاب عن الدراسة   45.4  38.4  45.7  Absent from Study (one day at least) 

 Not Absent  54.3  61.6  54.6 لم يغب

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

(يوم واحد على األقل)غاب عن الدراسة   37.3  35.9  50.4  Absent from Study (one day at least) 

 Not Absent  49.6  64.1  62.7 لم يغب

 Total 100 100 100 المجموع
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 0.34 ،والجنس والمنطقة المرغوب حسب المؤهل العلمي سنة( .0-34)التوزيع النسبي للشباب  :00.جدول 

Table 2.9: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Qualification Desired,  
Sex and Region, 2015 

 

المرغوب والمؤهل العلميالجنس   
  فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and Qualifications 
Desired 

الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

ياألساس  ..9   1.0   1.9   Basic 

 Secondary   6.7   7.0   6.9 ثانوي

متوسط دبلوم  2.0   2.3   1.5   Intermediate Diploma 

 BA   44.6   62.1   55.2 بكالوريوس

 MA   25.7   18.5   21.4 ماجستير

 .Ph.D   20.5   9.1   13.6   دكتوراه

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

ياألساس  1.5   1.5   1.3   Basic 

 Secondary   5.9   8.3   7.3 ثانوي

متوسط دبلوم  1.9   1.8   2.1   Intermediate Diploma 

 BA   40.5   57.3   50.4 بكالوريوس

 MA   25.0   19.0   21.5 ماجستير

 .Ph.D   25.2   12.0   17.4   دكتوراه

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

ياألساس  ..6   1.5   1.6   Basic 

 Secondary   7.3   6.1   6.5 ثانوي

متوسط دبلوم  2.0   2.6   1.1   Intermediate Diploma 

 BA   48.1   65.8   59.0 بكالوريوس

 MA   26.4   18.1   21.3 ماجستير

 .Ph.D   16.5   6.8   10.6   دكتوراه

 Total 100 100 100 المجموع
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 0.34، والعمرحسب المؤهل العلمي المرغوب والجنس  سنة( .0-34)التوزيع النسبي للشباب  :3.00جدول 

Table 2.10: Percentage Distribution of the Youth (15-29) Years by Qualification Desired, Sex and 
Age, 2015 

 

 الجنس والمؤهل العلمي المرغوب
 Age Sex and Qualifications  العمر

Desired 17-15 22-18 29-23 
 Both Sexes    كال الجنسين

ياألساس  1.4  0.6  -  Basic 

 Secondary  3.9  3.1  10.4 ثانوي

متوسط دبلوم  2.0  2.2  0.4  Intermediate Diploma 

 BA  51.4  51.1  59.0 بكالوريوس

 MA  29.1  29.7  13.5 ماجستير

 .Ph.D  15.2  13.3  13.6   دكتوراه

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

ياألساس  1.9  1.1  -  Basic 

 Secondary  0.9  1.1  13.0 ثانوي

متوسط دبلوم  2.1  2.0  0.8  Intermediate Diploma 

 BA  41.3  48.4  53.4 بكالوريوس

 MA  32.8  29.4  13.8 ماجستير

 .Ph.D  24.3  18.0  15.8   دكتوراه

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

ياألساس  0.9  0.2  -  Basic 

 Secondary  7.1  4.5  8.2 ثانوي

متوسط دبلوم  2.0  2.4  - Intermediate Diploma 

 BA  62.3  52.9  63.8 بكالوريوس

 MA  25.3  29.9  13.3 ماجستير

 .Ph.D  5.4  10.1  11.7   دكتوراه

 Total 100 100 100 المجموع
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 شهور  3حسب االنقطاع لن الدراسة لفترة أكثر من الملتحقون بالتعليم  سنة( .0-34)التوزيع النسبي للشباب  :3300جدول 
 0.34، المنطقةو  والجنس

Table 2.11: Percentage Distribution of the Youth (15-29) Years Currently Attending School by 
Ceasing Study more than 4 Months, Sex and Region, 2015 

 

لن الدراسة الجنس واالنقطاع  
  فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and Ceasing Study الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

(شهور على األقل 4)انقطع عن الدراسة   5.2 4.9   5.8   Stopped the Study (4 Months at minimum) 

 Never Stopped the Study   94.2   95.1 94.8 لم ينقطع عن الدراسة

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

(شهور على األقل 4)انقطع عن الدراسة   5.2 4.1   7.1   Stopped the Study (4 Months at minimum) 

 Never Stopped the Study   92.9   95.9 94.8 لم ينقطع عن الدراسة

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

(شهور على األقل 4)انقطع عن الدراسة   5.2 5.8   4.3   Stopped the Study (4 Months at minimum) 

 Never Stopped the Study   95.7   94.2 94.8 لم ينقطع عن الدراسة

 Total 100 100 100 المجموع

 
 
 

 شهور 3الملتحقون بالتعليم حسب االنقطاع لن الدراسة لفترة أكثر من  سنة( .0-34)التوزيع النسبي للشباب  :3000جدول 
 0.34، والعمر والجنس 

Table 2.12: Percentage Distribution of the Youth (15-29) Years Currently Attending School by 
Ceasing Study more than 4 Months, Sex and Age, 2015 

 

الدراسةالجنس واالنقطاع لن   
 Age  العمر

Sex and Ceasing Study 
17-15 22-18 29-23 

 Both Sexes    كال الجنسين

(شهور على األقل 4)انقطع عن الدراسة   0.9  5.3  10.3  Stopped the Study (4 Months at minimum) 

 Never Stopped the Study  89.7  94.7  99.1 لم ينقطع عن الدراسة

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

(شهور على األقل 4)انقطع عن الدراسة   1.7  5.3  8.9  Stopped the Study (4 Months at minimum) 

 Never Stopped the Study  91.1  94.7  98.3 لم ينقطع عن الدراسة

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

(شهور على األقل 4)انقطع عن الدراسة   0.1  5.4  12.1  Stopped the Study (4 Months at minimum) 

 Never Stopped the Study  87.9  94.6  99.9 لم ينقطع عن الدراسة

 Total 100 100 100 المجموع
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 والجنسلن تجربة التعليم  االرضحسب الذين سبق لهم االلتحاق بالتعليم  سنة( .0-34)التوزيع النسبي للشباب  :3100جدول 
 0.34 ،والمنطقة 

Table 2.13: Percentage Distribution of the Youth  (15-29) Years who ever Attended by 
Satisfaction with Education Experience, Sex and Region, 2015 

  

لن تجربة التعليم والرضيالجنس   
  فلسطين

Palestine 

  Region المنطقة
Sex and Satisfaction with the 

Education Experience 
 

الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

 Satisfied   84.1   84.3   84.2 راض  

 Dissatisfied   11.2   10.0   10.5 غير راض  

 Somewhat Satisfied   4.8   5.7   5.3  إلى حد ماراض   

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

 Satisfied   80.4   80.3   80.3 راض  

 Dissatisfied   16.5   13.9   14.9 غير راض  

 Somewhat Satisfied   3.1   5.8   4.8 راض   إلى حد ما 

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

 Satisfied   87.9   88.4   88.2 راض  

راض   غير  5.9   6.0   5.7   Dissatisfied 

 Somewhat Satisfied   6.4   5.6   5.9 راض   إلى حد ما 

 Total 100 100 100 المجموع
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 0.34، والعمرالذين سبق لهم االلتحاق بالتعليم حسب الرضا لن تجربة التعليم والجنس  سنة( .0-34)لتوزيع النسبي للشباب ا :3300جدول 

Table 2.14: Percentage Distribution of the Youth  (15-29) Years who ever Attended by Satisfaction 
with Education Experience, Sex and Age, 2015 

 

 الجنس والرضي لن تجربة التعليم
 Age Sex and Satisfaction with the  العمر

Education Experience 17-15 22-18 29-23 
 Both Sexes    كال الجنسين

 Satisfied  82.5  83.0  89.1 راض  

 Dissatisfied  12.2  10.6  7.3 غير راض  

 Somewhat Satisfied  5.3  6.4  3.7 راض   إلى حد ما 

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

 Satisfied  78.8  79.3  84.7 راض  

 Dissatisfied  16.7  15.0  11.6 غير راض  

 Somewhat Satisfied  4.6  5.7  3.7 راض   إلى حد ما 

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

 Satisfied  86.4  86.8  93.6 راض  

 Dissatisfied  7.4  6.1  2.8 غير راض  

 Somewhat Satisfied  6.2  7.1  3.6 راض   إلى حد ما 

 Total 100 100 100 المجموع
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 0.34، والجنس والمنطقة لن نظام التعليم لعدم الرضاالسبب الرئيسي حسب  سنة( .0-34)التوزيع النسبي للشباب  :3400جدول 

 Table 2.15: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Main Reason for Dissatisfaction 
with Study, Sex and Region, 2015 

 

أسباب لدم الرضا لن الدراسةالجنس و   
 فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة
Sex and Main Reasons for DissatisFaction 

with Study 
 

الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

المدرسة مباني  1.3   1.1   1.6   School Buildings 

 Distance   2.5   1.1   1.6 المسافة

المدرسين معاملة  15.3   14.1   17.1   Teachers’ Treatment 

اإلدارة معاملة  2.8   1.1   5.3   Administration’s Treatment 

الدراسة صعوبة  37.2   40.1   32.7   Difficult Studies 

  Exams   7.1   5.2   6.0 االمتحانات

الحفظ على يعتمد التدريس أسلوب  10.2   8.8   12.5   Teaching Style Focuses only on Memorization  

التخرج بعد عمل وجود عدم  17.9   19.3   15.7   No Jobs After Graduation 

  Other   5.5   9.3   7.8 أخرى

 Total   100   100   100 المجموع

 Males    ذكور

 School Buildings   1.8   1.1   1.4 المدرسة مباني

 Distance   1.5   100     1.0 المسافة

 Teachers’ Treatment   16.9   15.9   16.2 المدرسين معاملة

 Administration’s Treatment   5.7   1.6   3.2 اإلدارة معاملة

 Difficult Studies   34.3   42.0   39.0 الدراسة صعوبة

  Exams   8.2   4.5   5.9 االمتحانات

  Teaching Style Focuses only on Memorization   9.9   5.4   7.1 الحفظ على يعتمد التدريس أسلوب

 No Jobs After Graduation   15.6   19.2   17.8 التخرج بعد عمل وجود عدم

  Other   6.1   9.7   8.3 أخرى

 Total   100 ..3      ..3 المجموع

 Females    إناث

 School Buildings   1.3   1.0   1.1 المدرسة مباني

 Distance   4.1   1.9   2.8 المسافة

 Teachers’ Treatment   17.4   11.0   13.5 المدرسين معاملة

 Administration’s Treatment   4.7 1  4.   2.1 اإلدارة معاملة

 Difficult Studies   29.9   36.7   34.0 الدراسة صعوبة

  Exams   5.3   6.6   6.1 االمتحانات

  Teaching Style Focuses only on Memorization   16.8   14.7   15.5 الحفظ على يعتمد التدريس أسلوب

 No Jobs After Graduation   16.0   19.3   18.0 التخرج بعد عمل وجود عدم

  Other   4.4   8.5   6.9 أخرى

 Total ..3   ..3        ..3  المجموع
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 0.34 ،والعمرحسب السبب الرئيسي لعدم الرضا لن نظام التعليم والجنس  سنة( .0-34)التوزيع النسبي للشباب  :3.00جدول 

 Table 2.16: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Main Reason for Dissatisfaction 
with Study, Sex and Age, 2015 

 

 الجنس وأسباب لدم الرضا لن الدراسة
 Age Sex and Main Reasons for Dissatis Faction العمر

with Study 17-15 22-18 29-23 
 Both Sexes    كال الجنسين

المدرسة مباني  2.6  1.0  1.1  School Buildings 

 Distance  2.0  1.4  0.9 المسافة

المدرسين معاملة  17.1  16.5  13.6  Teachers’ Treatment 

اإلدارة معاملة  4.1  2.8  2.3  Administration’s Treatment 

الدراسة صعوبة  42.6  41.1  32.0  Difficult Studies 

  Exams  5.8  6.1  6.4 االمتحانات

الحفظ على يعتمد التدريس أسلوب  7.8  9.0  12.0  Teaching Style Focuses only on Memorization  

التخرج بعد عمل وجود عدم  14.7  12.8  23.3  No Jobs After Graduation 

  Other  7.9  9.3  3.7 أخرى

 Total 100 100 ..3 المجموع

 Males    ذكور

 School Buildings  1.1  0.7  3.6 المدرسة مباني

 Distance  1.8 -  0.8 المسافة

 Teachers’ Treatment  13.0  20.1  16.1 المدرسين معاملة

 Administration’s Treatment  2.9  2.4  5.7 اإلدارة معاملة

 Difficult Studies  33.1  39.5  53.1 الدراسة صعوبة

  Exams  4.2  8.9  3.9 االمتحانات

  Teaching Style Focuses only on Memorization  8.9  7.5  1.8 الحفظ على يعتمد التدريس أسلوب

 No Jobs After Graduation  25.9  11.3  11.6 التخرج بعد عمل وجود عدم

  Other  9.1  9.7  3.2 أخرى

 Total 100 ..3 ..3 المجموع

 Females    إناث

 School Buildings  1.2  1.3 - المدرسة مباني

 Distance  2.4  3.7  1.1 المسافة

 Teachers’ Treatment  14.4  10.7  19.7 المدرسين معاملة

 Administration’s Treatment  1.3  3.6  0.0 اإلدارة معاملة

 Difficult Studies  30.2  43.7  16.6 الدراسة صعوبة

  Exams  8.3  1.6  12.6 االمتحانات

  Teaching Style Focuses only on Memorization  17.3  11.4  22.6 الحفظ على يعتمد التدريس أسلوب

 No Jobs After Graduation  19.1  15.4  22.6 التخرج بعد عمل وجود عدم

  Other  5.8  8.8  4.8 أخرى

 Total 100 100 ..3 المجموع
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 0.34، والعمر الجنس والمنطقةحسب لن العمل  لاطلونالذين أفادوا أنهم سنة ( .0-34) الشباب نسبة :301جدول 
Table 3.1:  Percentage of Youth (15-29) Years who Declared themselves Unemployed by Sex, 

Region and Age, 2015  
 

  فلسطين الجنس

Palestine 

 Region المنطقة

Sex الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes 51.5 18.2 30.2 كال الجنسين

 Males 47.6 12.7 25.0 ذكور

 Females 71.8 52.7 60.4 إناث

 Age    العمر

17-15 35.0 23.9 60.0 15-17 

22-18 37.2 24.5 57.8 22-18 

29-23 25.4 13.9 46.4 23-29 

 
 
 

 الذين أفادوا بأنهم لاطلون لن العمل الذين يحملون مؤهل للمي دبلوم متوسط فأللا الخريجون سنة (.0-34) نسبة الشباب :001جدول 
 0.34حسب المنطقة والجنس، 

Table 3.2:  Percentage of Youth (15-29) Years for Graduates holding Associate Diploma 
Certificate and Above and Declared themselves Unemployed by Sex, Region, 2015 

 

Region 

Sex الجنس 
 كال الجنسين

Both Sexes ثإنا المنطقة  
 

رذكو   

 
Females Males 

Palestine 60.4 25.1 38.6 فلسطين 
West Bank 53.5 10.8 26.5 فة الغربية ضلا 
Gaza Strip 69.9 48.5 57.2 ةز ع غاطق 
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 0.34، حسب بعض الخصائص الخلفيةالذين أفادوا بأنهم لاطلون لن العمل  سنة (.0-34)نسبة الشباب  :101جدول 
Table 3.3: Percentage of Youth (15-29) Years who Declared themselves Unemployed by Selected 

background characteristics, 2015 
 

 الخصائص الخلفية
 معدل البطالة

Background Characteristics 
Unemployment Rate 

 Locality Type  نوع التجمع

 Urban 30.8 حضر

 Rural 18.7 ريف

 Camps 43.6 مخيمات

 Marital Status  الحالة الزواجية

 Never Married 30.9 لم يسبق له الزواج

 Ever Married 28.0 الزواج سبق له

 Educational Status  الحالة التعليمية

 Less than a second 26.7 أقل من ثانوي

 secondary 27.6 ثانوي

  Diploma and above 38.1 دبلوم متوسط فأعلى

 
 
 

 0.34، والعمر والمنطقةالجنس حسب  العاطلين لن العمل سنة( .0 -34)للشباب باألشهر رة التعطل تمعدل ف :301جدول 
Table 3.4: Average of Unemployment Duration in Months for the Youth  (15-29) Years by Sex 

Region and Age, 2015 
 

والعمر الجنس  
  فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and Age الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes 27.0 23.6 25.7 كال الجنسين

 Males 26.6 19.4 24.2 ذكور

 Females 28.5 30.1 29.4 إناث

 Age    العمر

17-15 3.03 18.3 19.8 15-17 

22-18 18.6 16.5 20.1 22-18 

29-23 33.2 32.3 33.7 23-29 
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 0.34 ، والجنس والمنطقةلدم العمل  سببحسب العاطلين لن العمل  سنة( .0-34)لشباب ل التوزيع النسبي :401جدول 

Table 3.5: Percentage Distribution of the Unemployed Youth  (15-29) Years by Reason for not 
being Employed, Sex and Region, 2015 

 

لدم العمل وسببالجنس   
  فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and Reason for not being 
Employed 

الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

 No Work Available at All  83.3  65.3  76.4 عدم وجود عمل متاح على اإلطالق

  8.5  11.4  9.6 الخبرة/ عدم وجود عمل يناسب المؤهل
No Work Appropriate for my 
Qualification/ Experience 

 No Work with Appropriate Pay  1.5  6.1  3.3 عدم وجود عمل بأجر مناسب

 No Work with Adequate Employer  3.1  5.7  4.1 ةمناسب بجهة عمل عدم وجود عمل

 No Work in Government/ Public Sector  1.0  2.4  1.6 العام القطاع/ عدم وجود عمل في الحكومة 

  Other  2.6  2.9  4.3 أخرى

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

 No Work Available at All  91.0  66.7  82.9 عدم وجود عمل متاح على اإلطالق

  6.0  7.3  6.4 الخبرة/ عدم وجود عمل يناسب المؤهل
No Work Appropriate for my 
Qualification/ Experience 

 No Work with Appropriate Pay  0.7  7.3  2.9 عدم وجود عمل بأجر مناسب

 No Work with Adequate Employer  0.7  4.7  2.0 مناسبة بجهة عمل عدم وجود عمل

 No Work in Government/ Public Sector  0.7  0.7  0.7 القطاع العام/ عدم وجود عمل في الحكومة 

  Other 1.0  13.3  5.1 أخرى

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

 No Work Available at All  57.8  61.2  59.6 عدم وجود عمل متاح على اإلطالق

  16.7  18.4  17.6 الخبرة/ عدم وجود عمل يناسب المؤهل
No Work Appropriate for my 
Qualification/ Experience 

 No Work with Appropriate Pay  4.4  4.1  4.3 عدم وجود عمل بأجر مناسب

 No Work with Adequate Employer  12.2  7.1  9.6 مناسبة بجهة عمل عدم وجود عمل

 No Work in Government/ Public Sector  1.1  6.1  3.7 القطاع العام/ عدم وجود عمل في الحكومة 

  Other  7.7  3.0 5.2 أخرى

 Total 100 100 100 المجموع
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 0.34 ،والعمرلدم العمل والجنس  سببالعاطلين لن العمل حسب  سنة( .0-34)لشباب التوزيع النسبي ل :01.جدول 

Table 3.6: Percentage Distribution of the Unemployed Youth  (15-29) Years by Reason for not 
being Employed, Sex and Age, 2015 

 

لدم العمل وسببالجنس   
 Age Sex and Reason for not being  العمر

Employed 17-15 22-18 29-23 
 Both Sexes    كال الجنسين

 No Work Available at All 1401 1400 300. عدم وجود عمل متاح على اإلطالق

 .330 .3.0 - الخبرة/ عدم وجود عمل يناسب المؤهل
No Work Appropriate for my 
Qualification/ Experience 

 No Work with Appropriate Pay .30 400 - عدم وجود عمل بأجر مناسب

 No Work with Adequate Employer 304 303 104 مناسبة بجهة عمل عدم وجود عمل

 No Work in Government/ Public Sector .00 03. - القطاع العام/ عدم وجود عمل في الحكومة 

  Other .10 400 3001 أخرى

 Total ..3 100 ..3 المجموع

 Males    ذكور

 No Work Available at All 2502 2102 2005 عدم وجود عمل متاح على اإلطالق

 02. 200 - الخبرة/ عدم وجود عمل يناسب المؤهل
No Work Appropriate for my 
Qualification/ Experience 

 No Work with Appropriate Pay 500 000 - عدم وجود عمل بأجر مناسب

 No Work with Adequate Employer 002 002 102 مناسبة بجهة عمل عدم وجود عمل

 No Work in Government/ Public Sector 001 102 - القطاع العام/ عدم وجود عمل في الحكومة 

  Other 100 002 0501 أخرى

 Total ..3 ..3 ..3 المجموع

 Females    إناث

 No Work Available at All .000 2000 - عدم وجود عمل متاح على اإلطالق

 0105 5201 - الخبرة/ عدم وجود عمل يناسب المؤهل
No Work Appropriate for my 
Qualification/ Experience 

 No Work with Appropriate Pay 500 .00 - عدم وجود عمل بأجر مناسب

 No Work with Adequate Employer 202 .0. - مناسبة بجهة عمل عدم وجود عمل

 No Work in Government/ Public Sector 000 - - القطاع العام/ عدم وجود عمل في الحكومة 

  Other - 200 - أخرى

 Total 100 100 - المجموع
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 البحث لن  طرقالعاطلين لن العمل الذين بحثوا لن لمل خالل الستة أشهر الماضية حسب  سنة (.0-34) الشبابنسبة  :101جدول 
 0.34 ،والمنطقة  لمل

Table 3.7: Percentage of Unemployed Youth (15-29) Years who Looked for Jobs during the Last 
Six Months by Used Methods and Region, 2015 

 

Methods of Seeking for Jobs 

Region المنطقة 
 فلسطين
Palestine 

 الضفة الغربية قطاع غزة طرق البحث لن لمل
Gaza Strip West Bank 

Register with government labor office 41.8 18.0 32.6  حكومي عمل مكتب في التسجيل 
Register with private employment office 19.7 13.8 17.5  خاص عمل مكتب في التسجيل 

Take part in hiring contest/ exam 12.8 24.4 17.3  تعيين امتحان/ مسابقةالدخول في 

Submit job application to any agency 
(CV) 

 (ذاتية سيرة) جهة ألي عمل بطلب التقدم 26.1 33.1 21.8

Search on jobs web sites 46.0 46.7 46.3 العمل موقع في البحث  

Published paper advertisement to 
request work 

 عمل طلب بالصحف النشر 1.3 0.8 1.5

Responded to a job announcement in 
papers or online 

 االنترنت او الجرائد في عنه معلن عمل إلى التقدم 18.6 19.2 18.2

Asked for help from friends or relatives 57.4 55.5 56.7 معارف أو أقارب من مساعدة طلب 

Contacted an employer 40.5 47.3 43.1 عمل بصاحب باالتصال القيام 

Searched for a private business (land, 
equipment) 

 (المعدات األرض،) خاص مشروع عن البحث 12.5 6.9 15.9

Made arrangements to secure funding 
for your own project 

 خاص مشروع تمويل بترتيبات القيام 6.0 2.4 8.2

Registered on an online jobs websites 22.6 14.3 19.4 االنترنت على توظيف موقع في التسجيل 
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 0.34لجنس والحالة العملية والمنطقة، حسب اسنة ( .0 -34)التوزيع النسبي للشباب العاملين  :01.جدول 

Table 3.8: Percentage Distribution of Employed Youth  (15-29) Years by Employment Status  
Sex and Region, 2015   

 

Sex and Employment 
Status  

Region المنطقة 
 فلسطين

Palestine 
ع غزةقطا الجنس والحالة العملية   

Gaza Strip 
فة الغربيةالض  

West Bank 
Both Sexes     الجنسينكال  
Wage Employee 85.8  84.9  85.0  مستخدم بأجر 

Employer 4.1  2.5  2.9  عمل صاحب  
Self-Employed  6.0  8.0  7.5  هلحساب يعمل  
Unpaid  Family  Member 4.1  4.6 4.6  األجر أسرة غير مدفوع عضو  
Total  100 100 100 جموعملا  
Males    ذكور 
Wage Employee 86.7  84.4  84.9  مستخدم بأجر 

Employer 4.2  2.7  3.0  عمل صاحب  
Self-Employed  5.7  8.2  7.6  هلحساب يعمل  
Unpaid  Family  Member 3.3  4.8  4.5  األجر غير مدفوعأسرة  عضو  
Total 3.. 100 100 جموعملا  
Females    إناث 
Wage Employee 76.5  90.7  86.0  مستخدم بأجر 

Employer 2.9  1.2  1.7  عمل صاحب  
Self-Employed  8.8  5.8  6.6  هلحساب يعمل  
Unpaid  Family  Member 11.8  2.3  5.8  األجر غير مدفوعأسرة  عضو  
Total 100 100 100 جموعملا  
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 0.34، والعمرسنة حسب الجنس والحالة العملية ( .0 -34)التوزيع النسبي للشباب العاملين  :01.جدول 

Table 3.9: Percentage Distribution of Employed Youth  (15-29) Years by Employment Status  
Sex and Age, 2015   

 

Sex and Employment 
Status  

Age  العمر 
 الجنس والحالة العملية 

29-23 22-18 17-15 
Both Sexes    كال الجنسين 
Wage Employee 84.3 86.6 86.0 مستخدم بأجر 

Employer 4.3 0.9 - عمل صاحب  
Self-Employed  8.8 5.7 3.7 هلحساب يعمل  
Unpaid  Family  Member 2.6 6.8 10.3 األجر أسرة غير مدفوع عضو  
Total 100 100 100 جموعملا  
Males    ذكور 
Wage Employee 83.2 87.8 86.0 مستخدم بأجر 

Employer 4.5 0.9 - عمل صاحب  
Self-Employed  9.4 4.9 3.7 هلحساب يعمل  
Unpaid  Family  Member 2.8 6.4 10.3 األجر مدفوعأسرة غير  عضو  
Total 100 100 100 جموعملا  
Females    إناث 
Wage Employee 84.3 86.6 - مستخدم بأجر 

Employer 4.3 0.9 - عمل صاحب  
Self-Employed  8.8 5.7 - هلحساب يعمل  
Unpaid  Family  Member 2.6 6.8 - األجر أسرة غير مدفوع عضو  
Total 100 100 - جموعملا  

 
 
 

 0.34 ،حسب طبيعة الدوام والمنطقة سنة( .0-34) التوزيع النسبي للشباب العاملين :3.01جدول 
Table 3.10: Percentage Distribution of Employed Youth (15-29) Years by Nature of Work  

and Region, 2015 
 

Nature of Work 

Region     المنطقة 
 فلسطين

Palestine 
ع غزةقطا طبيعة الدوام  

Gaza Strip 

فة الغربيةالض  
West Bank 

Permanently / full time  48.5 61.7 58.4 عمل دائم 
Temporary / Casual  44.7 33.5 36.3 عرضي  /عمل مؤقت 
Seasonal  6.8 4.8 5.3  موسميعمل 

Total 3.. 3.. 3.. وعملمجا 
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 0.34، والمنطقة القطاعحسب سنة ( .0 -34)التوزيع النسبي للشباب العاملين  :3301جدول 
Table 3.11: Percentage Distribution of Employed Youth  (15-29) Years  by Sector and  

Region, 2015 
 

Sector 

Region المنطقة 
 فلسطين

Palestine 
ع غزةقطا القطاع  

Gaza Strip 
فة الغربيةالض  

West Bank 
National Government   12.8   9.2   10.1    حكومة وطنية 
Foreign Government - 2.7   2.0   حكومة أجنبية 
Local  Authority   1.5   1.7   ..7   سلطة محلية 
Private Sector 82.3 83.7 83.4   قطاع خاص 
International Institution 0.5   1.2   ..2   مؤسسة دولية 
UNRWA 2.5   1.1   ..7   وكالة غوث 
Non Profit Organization 1.4   1.4   ..7   هيئات غير حكومية ال تهدف للربح 
Other - 3.0   2.2   أخرى 
Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 

 0.34ب المنطقة، سمستخدمين بأجر حللسنة ( .0-34)ية ومعدل أيام العمل الشهرية للشباب لو بمعدل سالات العمل األس :3001جدول 
Table 3.12: Average Weekly Work Hours and Monthly Work Days for Youth (15-29) Years by 

Region, 2015 
 

Indicator 

Region المنطقة 
 فلسطين

Palestine ؤشرملا ع غزةقطا   
Gaza Strip 

فة الغربيةالض  
West Bank 

Average Weekly Work Hours 43.5 46.1 45.6 ل ساعات العمل األسبوعيةدعم 
Average Monthly Work Days 8.4 8.5 8.4 ل أيام العمل الشهريةدعم 
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 0.34 ،والجنس والمنطقةمشروع خاص  محاولة إنشاءسنة حسب ( .0-34)للشباب النسبي  التوزيع :3101جدول 

Table 3.13: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Trying to Establish  their Own 
Project, Sex and Region, 2015 

 

Sex and Try to Establish his Own 
Project  

Region المنطقة 
  فلسطين

Palestine 
 الضفة الغربية قطاع غزة ومحاولة انشاء مشروع خاصالجنس 

Gaza Strip West Bank 

Both Sexes    كال الجنسين 

Try to Establish his Own Project 30.6 14.9 20.9 حاول انشاء مشروع خاص 

Didn't Try to Establish his Own Project 69.4 85.1 79.1 لم يحاول انشاء مشروع خاص 

Total 100 100 100 المجموع 

Males    ذكور 

Try to Establish his Own Project 44.8 20.2 29.6 حاول انشاء مشروع خاص 

Didn't Try to Establish his Own Project 55.2 79.8 70.4 لم يحاول انشاء مشروع خاص 

Total 100 100 100 المجموع 

Females    إناث 

Try to Establish his Own Project 15.9 9.3 11.9 حاول انشاء مشروع خاص 

Didn't Try to Establish his Own Project 84.1 90.7 88.1 مشروع خاص لم يحاول انشاء 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 

 
 0.34 ،والجنس والمنطقةمشروع خاص القيام بحسب الذين حاولوا انشاء مشاريع خاصة سنة ( .0-34)للشباب النسبي  التوزيع :3301جدول 

Table 3.14: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years who Tried to Establish their Own 
Project by Launching Project, Sex and Region, 2015 

 

Sex and Establish Own Project 

Region المنطقة 
  فلسطين

Palestine 
 الضفة الغربية قطاع غزة خاص مشروعالقيام بالجنس و 

Gaza Strip West Bank 

Both Sexes    كال الجنسين 

Have Own Project 14.4  18.3  16.1  يمتلك مشروع خاص 

Haven't  Own Project 85.6  81.7  83.9  ال يمتلك مشروع خاص 

Total 100 100 100 المجموع 

Males    ذكور 

Have Own Project 16.7  24.3  19.9  يمتلك مشروع خاص 

Haven't  Own Project 83.3  75.7  80.1  ال يمتلك مشروع خاص 

Total 100 100 100 المجموع 

Females    إناث 

Have Own Project 6.4  8.0  4.6  يمتلك مشروع خاص 

Haven't  Own Project 93.6  92.0  95.4  ال يمتلك مشروع خاص 

Total 100 100 100 المجموع 
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 0.34 القيام بمشروع خاص والجنس والعمر،حسب الذين حاولوا انشاء مشاريع خاصة سنة ( .0-34)للشباب النسبي  التوزيع :3401جدول 
Table 3.15: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years who Tried to Establish their Own 

Project by Launching Project, Sex and Age, 2015 
 

Sex and Establish Own Project 
Age العمر 

 الجنس والقبام بمشروع خاص
29-23 22-18 17-15 

Both Sexes    كال الجنسين 

Have Own Project 19.8  12.9  7.9  يمتلك مشروع خاص 

Haven't  Own Project 80.2  87.1  92.1  ال يمتلك مشروع خاص 

Total 100 100 100 المجموع 

Males    ذكور 

Have Own Project 25.0  15.5  8.8  يمتلك مشروع خاص 

Haven't  Own Project 75.0  84.5  91.2  ال يمتلك مشروع خاص 

Total 100 100 100 المجموع 

Females    إناث 

Have Own Project 6.1  6.8  5.0  يمتلك مشروع خاص 

Haven't  Own Project 93.9  93.2  95.0  ال يمتلك مشروع خاص 

Total 3.. 3.. 3.. المجموع 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



PCBS :،النتائج الرئيسية                                                               5102 مسح الشباب الفلسطيني   PCBS: Palestinian Youth Survey, 2015 Main Findings 

 

44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الهجرة
Migration 

 

  



PCBS :،النتائج الرئيسية                                                               5102 مسح الشباب الفلسطيني   PCBS: Palestinian Youth Survey, 2015 Main Findings 

 

43 

 

  



PCBS :،النتائج الرئيسية                                                               5102 مسح الشباب الفلسطيني   PCBS: Palestinian Youth Survey, 2015 Main Findings 

 

44 

 

 0.34، أشهر فأكثر والجنس والمنطقة .حسب اإل امة في دولة خارج فلسطين  سنة( .0-34)التوزيع النسبي للشباب  :303جدول 

 Table 4.1: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Residence Abroad for 6 Months and 
more, Sex and Region, 2015 

 

بالخارج واإل امةالجنس    فلسطين 

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and Residence Abroad الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

 Resided Abroad   4.1   3.8   3.9 أقام في الخارج

 Never Resided Abroad   95.9   96.2   96.1 لم يسبق له اإلقامة في الخارج

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

 Resided Abroad   5.1   4.0   4.4 أقام في الخارج

 Never Resided Abroad   94.9   96.0   95.6 لم يسبق له اإلقامة في الخارج

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

 Resided Abroad   100   3.6  3.4 أقام في الخارج

 Never Resided Abroad   .00.   96.4  96.6 لم يسبق له اإلقامة في الخارج

 Total 100 100 100 المجموع

 
 
 

 0.34، والعمرأشهر فأكثر والجنس  .حسب اإل امة في دولة خارج فلسطين  سنة( .0-34)التوزيع النسبي للشباب  :0.3جدول 

 Table 4.2: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Residence Abroad for 6 Months and 
more, Sex and Age, 2015 

 

 الجنس واإل امة بالخارج
 Age  العمر

Sex and Residence Abroad 
17-15 22-18 29-23 

 Both Sexes    كال الجنسين

 Resided Abroad  6.4  2.6  1.6 أقام في الخارج

 Never Resided Abroad  93.6  97.4  98.4 لم يسبق له اإلقامة في الخارج
 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

 Resided Abroad  7.2  2.8  2.0 أقام في الخارج

 Never Resided Abroad  92.8  97.2  98.0 لم يسبق له اإلقامة في الخارج
 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

 Resided Abroad  5.6  2.3  1.3 أقام في الخارج

 Never Resided Abroad  94.4  97.7  98.7 لم يسبق له اإلقامة في الخارج
 Total 100 100 100 المجموع
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 0.34، والمنطقةحسب الرغبة بالهجرة خارج فلسطين والجنس  سنة( .0-34)التوزيع النسبي للشباب  :1.3جدول 

Table 4.3:  Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Desire to Migrate, 
Sex and Region, 2015  

 

  فلسطين الجنس والرغبة بالهجرة

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and Desire to Migrate الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    الجنسين كال

 Desire to Migrate   37.0   15.2   23.6 يرغب بالهجرة

 Does not Desire to Migrate   63.0   84.8   76.4 ال يرغب بالهجرة

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

 Desire to Migrate   46.7   18.1   29.1 يرغب بالهجرة

 Does not Desire to Migrate   53.3   81.9   70.9 ال يرغب بالهجرة

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

 Desire to Migrate   26.9   12.1   17.8 يرغب بالهجرة

بالهجرةال يرغب   82.2   87.9   73.1   Does not Desire to Migrate 

 Total 100 100 100 المجموع
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 0.34 ،خلفيةالخصائص بعض الحسب الراغبون في الهجرة  سنة( .0-34) ة الشباببنس  :..3جدول 

Table 4.4:  Percentage of Youth (15-29) Years who Desire to Migrate by Selected Background 
Characteristics, 2015  

 

 فلسطين الخصائص الخلفية
Palestine 

 Region المنطقة

Background Characteristics قطاع غزة الضفة الغربية 
West Bank Gaza Strip 

 Locality Type    نوع التجمع

 Urban  35.9  14.4  23.6 حضر

 Rural  36.7  15.6  16.9 ريف

 Camps  42.3  21.5  34.8 مخيمات

 Sex    الجنس

 Male  46.7  18.1  29.1 ذكور

 Female  26.9  12.1  17.8 اناث

 Age    العمر

02-0. 21.4  12.7  34.6  15-17 

02-55 26.6  17.4  41.0  18-22 

51-5. 22.1  14.5  34.6  23-29 

 Marital Status    الحالة الزواجية

 Never Married  40.4  17.1  25.6 لم يسبق له الزواج

 Ever Married  29.8  9.6  18.4 سبق له الزواج

 Employment Status    الحالة العملية

 Emploed  38.9  15.6  21.4 عاملون

 Unemploed  53.5  31.0  44.8 عاطلون عن العمل

 Out side  Labor force  31.6  12.9  20.4 القوى العاملةخارج 

 Educational Status    الحالة التعليمية

 Less than a second  35.9  11.6  21.0 أقل من ثانوي

 secondary  35.8  18.2  24.9 ثانوي

  Diploma and above  41.8  19.6  28.4 دبلوم متوسط فأعلى
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    0.34 ،سنة الراغبون في الهجرة للخارج حسب نوع الهجرة والجنس والمنطقة( .0-34)النسبي للشباب  التوزيع :4.3جدول 
Table 4.5: Percentage Distribution of Persons (15-29) Years who Desire to Migrate by Type of 

Migration, Sex and Region, 2015 
 

نوع الهجرةو  الجنس  
  فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and Emigration Type الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

 Permanent Migration 44.2 27.1 37.5 هجرة دائمة

 Temporary Migration (Limited Years) 55.8 72.9 62.5 (سنوات محدودة)هجرة مؤقتة 

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

 Permanent Migration 45.0 26.7 38.3 هجرة دائمة

 Temporary Migration (Limited Years) 54.0 73.3 301. (سنوات محدودة)هجرة مؤقتة 

 Total 100 100 ..3 المجموع

 Females    إناث

 Permanent Migration 42.0 27.2 36.3 هجرة دائمة

 Temporary Migration (Limited Years) 58.0 72.5 ..63 (سنوات محدودة)هجرة مؤقتة 

 Total 100 100 100 المجموع

 
 
 

    0.34 ،والعمرسنة الراغبون في الهجرة للخارج حسب نوع الهجرة والجنس ( .0-34)النسبي للشباب  التوزيع :3..جدول 
Table 4.6: Percentage Distribution of Persons (15-29) Years who Desire to Migrate by Type of 

Migration, Sex and Age, 2015 
 

نوع الهجرةو  الجنس  
 Age  العمر

Sex and Emigration Type 
17-15 22-18 29-23 

 Both Sexes    كال الجنسين

 Permanent Migration  40.4  36.0  35.0 هجرة دائمة

 Temporary Migration (Limited Years)  59.6  64.0  65.0 (سنوات محدودة)هجرة مؤقتة 

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

 Permanent Migration  41.5  39.4  29.6 هجرة دائمة

 Temporary Migration (Limited Years)  58.5  60.6  70.4 (سنوات محدودة)هجرة مؤقتة 

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

 Permanent Migration  38.5  30.4  43.3 هجرة دائمة

 Temporary Migration (Limited Years)  61.5  69.6  56.7 (سنوات محدودة)هجرة مؤقتة 

 Total 100 100 100 المجموع
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    0.34 ،سنة الراغبون في الهجرة إلا الخارج حسب سبب الرغبة في الهجرة والمنطقة( .0-34)النسبي للشباب  التوزيع :1.3جدول 
Table 4.7: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years who Desire to Migrate by Main Reason 

and Region, 2015 
 

 سبب الهجرة للخارج
 فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Main Reason for Desire to Migrate غزة قطاع الغربية الضفة  

West Bank Gaza Strip 

 Unemployed/ no Job Opportunities 18.8 9.4 15.1 عمل فرص وجود عدم/العمل عن عاطل

 Insufficient Income 2.2 5.7 3.6 الدخل كفاية عدم

 المعيشة ظروف /المعيشة ظروف لتحسين
 البلد فى صعبة

40.8 37.2 43.2 
Improve Living Conditions/ Difficult Living 
Conditions in the Homeland 

 Escape Family Problems/ Pressure 3.5 3.1 3.3 عائلية ضغوط/ المشاكل من الهروب

 Family Reunification 0.9 2.1 1.4 العائلة شمل لم

 Education and Training 9.1 17.6 12.5 والتدريب للتعليم

 Get a Job Abroad 9.9 13.5 11.3 الخارج في عمل على الحصول

 Seek Political Asylum 0.7 0.2 0.5 سياسي لجوء على للحصول

 Political and Security Situation Here 9.7 4.2 7.5 البلد في الداخلية واألمنية السياسية الظروف

 Israeli Occupation 1.2 1.5 1.3 اإلسرائيلي االحتالل

  Other 0.8 5.7 2.7  أخرى

 Total ..3 100 ..3 المجموع

 
 
 

 الراغبون في الهجرة حسب وجود أ ارب أو أصد اء في خارج فلسطين سنة( .0-34)التوزيع النسبي للشباب  :3..جدول 
 0.34، والجنس والمنطقة 

Table 4.8: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years who have Relatives Abroad by 
 Sex and Region, 2015   

 

وجود األ ارب في الخارجو الجنس   
  فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and the Presence of 
Relatives Abroad 

الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

 Yes   64.8   52.4   57.2 نعم

 No   35.2   47.6   42.8 ال

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

 Yes   68.9   50.7   57.7 نعم

 No   31.1   49.3   42.3 ال

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

 Yes   60.0   54.1   56.6 نعم

 No   39.0   45.9   43.4 ال

 Total 100 100 100 المجموع
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 الراغبون في الهجرة حسب وجود أ ارب أو أصد اء في خارج فلسطين  سنة( .0-34)التوزيع النسبي للشباب  :3..جدول 
 0.34، والعمروالجنس 

Table 4.9: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years who have Relatives Abroad by  
Sex and Age, 2015   

 

وجود األ ارب في الخارجو الجنس   
 Age Sex and the Presence of  العمر

Relatives Abroad 17-15 22-18 29-23 
 Both Sexes    كال الجنسين

 Yes  59.0  56.6  54.7 نعم

 No  41.0  43.4  45.3 ال

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

 Yes  59.8  57.3  54.6 نعم

 No  40.2  42.7  45.4 ال

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

 Yes  58.1  55.9  54.9 نعم

 No  41.9  44.1  45.1 ال

 Total 100 100 100 المجموع

 
 

 
   0.34 ،سنة الراغبون في الهجرة إلا الخارج حسب الدولة التي يفضلون الهجرة إليها والمنطقة( .0-34)النسبي للشباب  التوزيع :3..3جدول 

Table 4.10: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years who Desire to Migrate  
by the Preferred Country of Destination and Region, 2015  

  

الهجرةدولة   
  فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Preferred Country of 
Destination 

الغربية الضفة  غزة قطاع 

West Bank Gaza Strip 

 Jordan 3.4 6.4 4.6 األردن

 Egypt 4.9 0.6 3.2 مصر

 Arab Gulf Countries 18.3 26.9 21.6 الخليج العربي دول

 Others Arab Countries 6.3 1.6 4.5 الدول العربية باقي

 USA 2.5 15.6 7.6 المتحدة األمريكية الواليات
 Sweden 18.8 5.6 13.6 السويد

 Germany 10.1 8.6 9.5 المانيا

 Turkey 9.1 5.8 7.8 تركيا

 Other Europe Countries 0100 0200 .330 باقي دول أوروبا

 *Other World Countries 001 01. 400 *باقي دول العالم

 Not Decided 9.6 6.4 8.3 لم يقرر بعد

 Total ..3 ..3 100 المجموع

 Doesn't include Europe Country and USA*  ال تشمل دول أوروبا والواليات المتحدة األمريكية*
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  اال امة بالخارجتقييم تجربة الذين سبق لهم اإل امة بالخارج حسب  سنة( .0-34)التوزيع النسبي للشباب  :33.3جدول 
 0.34، والجنس والمنطقة

Table 4.11:  Percentage Distribution of Youth (15-29) Years who have Previously Resided Abroad 
by the Perceived Experience of  Migration and Region, 2015 

 

س وتقييم تجربة الهجرةالجن  
  فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and Assessment of the 
Migration Experience 

الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

جدا   جيدة  46.1 40.2 60.6 Very Good 

 Good 19.5 49.6 40.9 جيدة

 Bad 17.3 8.8 11.3 سيئة

جدا   سيئة  1.7 1.3 2.6 Very Bad 

 Total 100 ..3 100 المجموع

 Males    ذكور

جدا   جيدة  42.8 38.2 53.4 Very Good 

 Good 19.9 50.2 41.0 جيدة

 Bad 23.2 10.2 14.1 سيئة

جدا   سيئة  2.0 1.4 3.5 Very Bad 

 Total 100 100 ..3 المجموع

 Females    إناث

جدا   جيدة  54.4 44.9 82.0 Very Good 

 Good 18.0 48.2 40.5 جيدة

 Bad - 5.6 4.2 سيئة

جدا   سيئة  0.9 1.3 - Very Bad 

 Total 100 100 100 المجموع
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 والصحةالزواج 
Marriage and Health 
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 0.34،الجنس والمنطقةحسب  سنة( .0-34)وفق وجهة نظر الشباب  متوسط العمر المناسب للزواج :304جدول 

Table 5.1: Average of Ideal Age for Marriage according to Opinion of Youth (15-29) Years by Sex 
and Region, 2015 

 

للزواج المناسبومتوسط العمر  الجنس  
  فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and Averageof  Ideal Age for 
Marriage 

الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

المناسب للذكور العمرمتوسط   25.4 25.6 25.0 Mean Ideal age for Male 

 Mean Ideal age for Fe male 20.9 21.2 21.1 متوسط العمر المناسب لإلناث

 Males    ذكور

 Mean Ideal age for Male 24.3 25.2 24.9 متوسط العمر المناسب للذكور

 Mean Ideal age for Fe male 20.5 20.9 20.7 متوسط العمر المناسب لإلناث

 Females    إناث

 Mean Ideal age for Male 25.8 26.1 25.9 متوسط العمر المناسب للذكور

 Mean Ideal age for Fe male 21.3 21.5 21.5 العمر المناسب لإلناث متوسط

 

 
 
 

 0.34 ،والعمرحسب الجنس  سنة( .0-34)وفق وجهة نظر الشباب  متوسط العمر المناسب للزواج :004جدول 

Table 5.2: Average of Ideal Age for Marriage according Opinion of Youth (15-29) Years by Sex and 
Age,  2015  

 

 الجنس ومتوسط العمر المناسب للزواج
 Age Sex and Averageof  Ideal Age for العمر

Marriage 17-15 22-18 29-23 
 Both Sexes    كال الجنسين

 Mean Ideal age for Male 25.7 25.3 25.0 متوسط العمر المناسب للذكور

 Mean Ideal age for Fe male 21.0 21.2 21.0 متوسط العمر المناسب لإلناث

 Males    ذكور

 Mean Ideal age for Male 25.1 24.8 24.6 متوسط العمر المناسب للذكور

 Mean Ideal age for Fe male 20.7 20.7 20.7 متوسط العمر المناسب لإلناث

 Females    إناث

 Mean Ideal age for Male 26.3 25.9 25.3 متوسط العمر المناسب للذكور

 Mean Ideal age for Fe male 21.4 21.6 21.2 العمر المناسب لإلناث متوسط
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 0.34 ،الجنس والمنطقةحسب  سنة( .0-34) متوسط لدد األبناء المثالي من وجهة نظر الشباب :104جدول 

Table 5.3: Average of Ideal Number of Children According to Opinion of Youth (15-29) Years by 
Sex and Region, 2015 

 

لدد األطفالمتوسط و الجنس   
  فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and Average of  Ideal 
Number of Children 

الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

الذكوراألطفال عدد متوسط   2.2 2.2 2.2 Mean Ideal Number of child Male  

اإلناثعدد األطفال متوسط   1.8 1.8 1.8 Mean Ideal Number of child Female  

 Males    ذكور

الذكوراألطفال متوسط عدد   2.3 2.3 2.4 Mean Ideal Number of child Male  

عدد األطفال اإلناثمتوسط   1.7 1.8 1.7 Mean Ideal Number of child Female  

 Females    إناث

الذكوراألطفال متوسط عدد   2.1 2.0 2.1 Mean Ideal Number of child Male  

عدد األطفال اإلناثمتوسط   1.9 1.9 2.0 Mean Ideal Number of child Female  

 
 
 

 
 0.34 ، والعمرحسب الجنس  سنة( .0-34) متوسط لدد األبناء المثالي من وجهة نظر الشباب :304جدول 

Table 5. 3 : Average of Ideal Number of Children According to Opinion of Youth  (15-29) Years by 
Sex and Age, 2015 

 

 الجنس ومتوسط لدد األطفال
 Age Sex and Average of  Ideal العمر

Number of Children 17-15 22-18 29-23 
 Both Sexes    كال الجنسين

الذكوراألطفال متوسط عدد   2.2 2.1 2.3 Mean Ideal Number of child Male  

عدد األطفال اإلناثمتوسط   1.8 1.8 1.9 Mean Ideal Number of child Female  

 Males    ذكور

الذكوراألطفال متوسط عدد   2.4 2.2 2.4 Mean Ideal Number of child Male  

عدد األطفال اإلناثمتوسط   1.8 1.7 1.7 Mean Ideal Number of child Female  

 Females    إناث

الذكوراألطفال متوسط عدد   2.0 2.0 2.2 Mean Ideal Number of child Male  

اإلناثعدد األطفال متوسط   1.9 1.8 2.0 Mean Ideal Number of child Female  
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 0.34 ،والمنطقةسنة حسب الحالة الزواجية والجنس ( .0-34) للشبابالنسبي  التوزيع :404جدول 
Table 5.5: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Marital Status,  

Sex and Region,  2015 
 

الزواجيةوالحالة  الجنس  
  فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and Marital Status الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

 Never Married   63.8   69.9   67.4 لم يسبق له الزواج

ألول مرة ولم يتم الدخول قرانعاقد   3.9   4.0   3.7   Engaged  

 Married   31.6   25.6   .0.0 متزوج

منفصل/ أرمل/ مطلق  0.6   0.5   0.9   Divorced/ Widowed/ Separated 

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

 Never Married   77.6   83.7   81.3 لم يسبق له الزواج

  Engaged   2.6   3.1   2.9 عاقد قران ألول مرة ولم يتم الدخول

 Married   19.5   13.1   15.6 متزوج

منفصل/ أرمل/ مطلق  0.1   0.1   0.3   Divorced/ Widowed/ Separated 

 Total 100 100 ..3 المجموع

 Females    إناث

له الزواجلم يسبق   53.2   55.6   49.5   Never Married 

  Engaged   4.8   4.9   4.9 عاقد قران ألول مرة ولم يتم الدخول

 Married   44.2   38.7   40.8 متزوج

منفصل/ أرمل/ مطلق  1.1   0.9   1.6   Divorced/ Widowed/ Separated 

 Total 100 ..3 100 المجموع
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 0.34 ،حسب الحالة الزواجية وبعض الخصائص الخلفية سنة( .0-34) التوزيع النسبي للشباب :04.جدول 

Table 5.6: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Marital Status and Selected 
Background Characteristics, 2015  

 

 الخصائص الخلفية
 Marital Status الحالة الزواجية

Background Characteristics سبق له الزواج لم يسبق له الزواج 

Never Married Ever Married 

 Region   المنطقة

 Palestine 28.6 71.4 فلسطين

 West Bank  26.1  73.9 الضفة الغربية

 Gaza Strip  32.5  67.5 قطاع غزة

 Locality Type   نوع التجمع

 Urban  29.2  70.8 حضر

 Rural  25.9  74.1 ريف

 Camps  28.4  71.6 مخيمات

 Sex   الجنس

 Male  15.7  84.3 ذكور

 Female  41.9  58.1 اناث

 Age   العمر

02-0. 99.0  1.0  15-17 

02-55 84.0  16.0  18-22 

51-5. 44.9  55.1  23-29 

 Employment Status   الحالة العملية

 Emploed  26.2  73.8 عاملون

 Unemploed  23.6  76.4 عاطلون عن العمل

 Out side  Labor force  30.5  69.5 خارج القوى العاملة

 Educational Status   الحالة التعليمية

 Less than a second  23.4  76.6 أقل من ثانوي

 secondary  27.5  72.5 ثانوي

  Diploma and above  44.9  55.1 دبلوم متوسط فأعلى
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 0.34 ،والمنطقة والجنس الزواجحسب  صاحب القرار الرئيسي في  الذين سبق لهم الزواج سنة( .0-34) للشبابالنسبي  التوزيع :104جدول 

Table 5.7: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Decision maker in  Marriage,  
Sex and Region,  2015 

 

الرئيسي في الزواج صاحب القرارو الجنس  
  فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and Decision maker in  
Marriage 

الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

 Himself 33.3 48.8 42.1    الشاب نفسه

فقط األب  6.9 6.4 7.6 Only Father 

فقط األم  1.1 0.8 1.5 Only Mother 

مشتركين واألم األب  10.0 9.3 10.9 Father and Mother Together 

األكبر األخ  0.9 0.9 0.9 Older Brother 

مع األهل مشترك قرار  38.7 33.6 45.3 Jointly with my Family 

  Others 0.6 0.3 0.4 آخرون

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

 Himself 62.0 64.4 63.3    الشاب نفسه

فقط األب  3.7 1.5 6.3 Only father 

فقط األم  2.6 1.5 4.0 Only mother 

مشتركين واألم األب  6.3 3.8 9.2 Father and mother together 

األكبر األخ  0.6 0.0 1.4 Older brother 

مع األهل مشترك قرار  23.5 28.8 17.2 Jointly with my family 

 Others - --  آخرون

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

 Himself 20.2 42.8 33.3    الشاب نفسه

فقط األب  8.2 8.2 8.1 Only father 

فقط األم  0.5 0.6 0.3 Only mother 

مشتركين واألم األب  11.5 11.4 11.7 Father and mother together 

األكبر األخ  1.0 1.2 0.6 Older brother 

مع األهل مشترك قرار  45.0 35.5 58.1 Jointly with my family 

 Others 0.9 0.4 0.6 آخرون

 Total 100 100 100 المجموع
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 0.34 ،والعمروالجنس  الزواجسنة الذين سبق لهم الزواج حسب صاحب القرار الرئيسي في ( .0-34)النسبي للشباب  التوزيع :04.جدول 

Table 5..:  Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Decision maker in  Marriage,  
Sex and Age,  2015 

 

وصاحب القرار الرئيسي في الزواج الجنس  
  Age Sex and Decision maker in  العمر

Marriage 17-15 22-18 29-23 
 Both Sexes    كال الجنسين

 Himself  44.8  33.9  35.0    الشاب نفسه

فقط األب  16.0  5.6  7.0  Only Father 

فقط األم  0.7  1.4  1.0  Only Mother 

مشتركين واألم األب  6.1  10.3  10.0  Father and Mother Together 

األكبر األخ  -  0.2  1.1  Older Brother 

مع األهل مشترك قرار  42.1  47.8  35.7  Jointly with my Family 

  Others 0.4 0.7 - آخرون

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

 Himself  65.0  49.3 -    الشاب نفسه

فقط األب  - 6.1  3.4  Only Father 

فقط األم  - 3.5  2.5  Only Mother 

مشتركين واألم األب  - 9.3  5.9  Father and Mother Together 

األكبر األخ  - -  0.7  Older Brother 

مع األهل مشترك قرار  - 31.8  22.5  Jointly with my Family 

  Others - - - آخرون

 Total 100 100 - المجموع

 Females    إناث

 Himself  34.0  31.5  35.0    الشاب نفسه

فقط األب  16.0  5.5  9.0  Only Father 

فقط األم  0.7  1.0  0.2  Only Mother 

مشتركين واألم األب  6.1  10.5  12.1  Father and Mother Together 

األكبر األخ  -  0.3  1.3  Older Brother 

مع األهل مشترك قرار  42.1  50.3  42.9  Jointly with my Family 

  Others 0.6 0.9 - آخرون

 Total 100 100 100 المجموع

ال يوجد مشاهدات  -    - No observations   
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 0.34 ،والمنطقة الحالي والجنس لزواجه تقيميهالمتزوجين حسب سنة ( .0-34) للشبابالنسبي  التوزيع :04.جدول 
Table 5.9: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Evaluation of  the Current Marriage, 

Sex and Region,  2015  
 

وتقييم الزواج الحالي الجنس  
  فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and the Evaluate the Current 
Marriage 

الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

 Very Happy   20.4   30.2   26.0 جدا   سعيد

 Happy   51.3   54.2   53.0 سعيد

  Moderately   26.9   14.7   20.0 متوسطة/الحال ماشي

 Unhappy   0.9   0.6   0.7 تعيس

 Very Unhappy   0.5   0.2   0.3 جدا   تعيس

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

 Very Happy   28.2   42.6   35.8 جدا   سعيد

 Happy   50.5   45.3   48.0 سعيد

  Moderately   18.9   11.2   15.0 متوسطة/الحال ماشي

 Unhappy   1.0   0.4   0.5 تعيس

 Very Unhappy   1.5   0.4   0.7 جدا   تعيس

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

 Very Happy   16.9   25.8   22.0 جدا   سعيد

 Happy   51.7   57.4   55.0 سعيد

  Moderately   30.6   16.0   22.0 متوسطة/الحال ماشي

 Unhappy   0.9   0.6   0.8 تعيس

 Very Unhappy   -   0.2   0.2 جدا   تعيس

 Total 100 100 100 المجموع
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 0.34 ،والعمرسنة المتزوجين حسب تقيميه لزواجه الحالي والجنس ( .0-34)النسبي للشباب  التوزيع :3.04جدول 
Table 5.10: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Evaluation of  the Current Marriage, 

Sex and Age,  2015  
 

وتقييم الزواج الحالي الجنس  
 Age Sex and the Evaluate the Current العمر

Marriage 17-15 22-18 29-23 
 Both Sexes    كال الجنسين

 Very Happy  25.2  28.4  37.4 جدا   سعيد

 Happy  53.0  53.0  51.1 سعيد

  Moderately  20.8  17.3  11.5 متوسطة/الحال ماشي

 Unhappy  0.6  1.2 - تعيس

 Very Unhappy  0.4  0.0 - جدا   تعيس

 Total ..3 ..3 ..3 المجموع

 Males    ذكور

 Very Happy  35.4  40.2 - جدا   سعيد

 Happy  48.4  44.5 - سعيد

  Moderately  15.1  12.8 - متوسطة/الحال ماشي

 Unhappy  0.3  2.5 - تعيس

 Very Unhappy  0.8 - - جدا   تعيس

 Total ..3 ..3 - المجموع

 Females    إناث

 Very Happy  20.2  26.7  37.4 جدا   سعيد

 Happy  55.2  54.2  51.1 سعيد

  Moderately  23.6  18.0  11.5 متوسطة/الحال ماشي

 Unhappy  0.7  1.1 - تعيس

 Very Unhappy  0.2  - - جدا   تعيس

 Total ..3 ..3 ..3 المجموع

ال يوجد مشاهدات  -    - No observations   
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 0.34 ،والمنطقة لحالته الصحية والجنس هتقيمي سنة حسب( .0-34) للشبابالنسبي  التوزيع :3304جدول 

Table 5.11: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Evaluation of Health,  
Sex and Region,  2015 

 

وتقييم الصحة الجنس   فلسطين 

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and Evaluation of Health الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

 Excellent   51.2   49.3   50.1 ممتازة

جدا   جيدة  37.3   37.5   36.8   Very Good 

 Good   11.1   12.1   11.7 جيدة

 Bad   1.0   1.0   1.0 سيئة

 Total 100 100 ..3 المجموع

 Males    ذكور

 Excellent   58.2   51.4   54.0 ممتازة

جدا   جيدة  35.9   38.5   31.7   Very Good 

 Good   9.1   8.9   9.0 جيدة

 Bad   1.0   1.1   1.1 سيئة

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

 Excellent   43.8   47.2   45.9 ممتازة

جدا   جيدة  38.7   36.5   42.1   Very Good 

 Good   13.2   15.4   14.5 جيدة

 Bad   0.9   0.9   0.9 سيئة

 Total 100 100 100 المجموع
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 0.34 ،والعمرلحالته الصحية والجنس  سنة حسب تقيميه (.0-34)النسبي للشباب  التوزيع :3004جدول 

Table 5.12: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Evaluation of Health,  
Sex and Age,  2015 

 

وتقييم الصحة الجنس  
 Age  العمر

Sex and Evaluation of Health 
17-15 22-18 29-23 

 Both Sexes    كال الجنسين

 Excellent  44.3  51.8  57.6 ممتازة

جدا   جيدة  31.9  37.7  39.8  Very Good 

 Good  14.4  9.8  9.9 جيدة

 Bad  1.4  0.8  0.6 سيئة

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

 Excellent  49.7  57.0  57.2 ممتازة

جدا   جيدة  33.7  35.2  37.7  Very Good 

 Good  11.3  6.6  8.7 جيدة

 Bad  1.4  1.2  0.5 سيئة

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

 Excellent  38.7  46.4  58.0 ممتازة

جدا   جيدة  30.1  40.2  42.0  Very Good 

 Good  17.8  13.0  11.2 جيدة

 Bad  1.5  0.3  0.7 سيئة

 Total 100 100 100 المجموع
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 0.34 ،والمنطقة سنة حسب  أهم القضايا الصحية التي يتعرض لها الشباب والجنس( .0-34) للشبابالنسبي  التوزيع :3104جدول 

Table 5.13: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by the Most Important Health Issues 
they Faced, Sex and Region,  2015 

 

هم القضايا الصحيةوأ  الجنس   فلسطين 

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and the Most Important Health 
Issues 

الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

  Chronic Diseases   4.9   12.9   9.8  المزمنة األمراض

 Psychological Problems   31.9   24.6   27.4 النفسية المشاكل

 السليمة غير السلوكيات عن الناتجة األمراض
 التدخين أو كاإلدمان

50.0   46.9   55.0   
Smoking. Addition, Unhealthy Behavior 
Related Diseases 

 Skin Diseases   1.4   1.4   1.4 الجلدية األمراض

 Reproductive and Sexual Health Disorder   1.1   3.5   2.6 والجنسية اإلنجابية الصحة قضايا

 Nutritional Disorder and Obesity   2.5   3.6   3.1 والسمنة التغذية مشاكل

 I don’t know   2.8   6.2   4.9 أعرف ال

  Other   0.4   0.8   0.7  أخرى

 Total 100 ..3 100 المجموع

 Males    ذكور

  Chronic Diseases   4.3   10.2   7.9  المزمنة األمراض

 Psychological Problems   37.5   29.7   32.7 النفسية المشاكل

 السليمة غير السلوكيات عن الناتجة األمراض
 التدخين أو كاإلدمان

51.1   49.4   53.7   
Smoking. Addition, Unhealthy Behavior 
Related Diseases 

 Skin Diseases   0.7   0.7   0.7 الجلدية األمراض

 Reproductive and Sexual Health Disorder   0.6   1.4   1.1 والجنسية اإلنجابية الصحة قضايا

 Nutritional Disorder and Obesity   0.7   2.2   1.6 والسمنة التغذية مشاكل

 I don’t know   2.6   5.7   4.5 أعرف ال

  Other   0.1   0.6   0.4  أخرى

 Total ..3 ..3 100 المجموع

 Females    إناث

  Chronic Diseases   5.6   15.8   11.8  المزمنة األمراض

 Psychological Problems   26.1   19.3   21.9 النفسية المشاكل

 السليمة غير السلوكيات عن الناتجة األمراض
 التدخين أو كاإلدمان

49.0   44.3   56.3   
Smoking. Addition, Unhealthy Behavior 
Related Diseases 

 Skin Diseases   2.1   2.1   2.1 الجلدية األمراض

 Reproductive and Sexual Health Disorder   1.7   5.7   4.2 والجنسية اإلنجابية الصحة قضايا

 Nutritional Disorder and Obesity   4.4   4.9   4.7 والسمنة التغذية مشاكل

 I don’t know   3.1   6.7   5.3 أعرف ال

  Other   0.8   1.1   1.0  أخرى

 Total ..3 ..3 100 المجموع
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 0.34 ،والعمرسنة حسب  أهم القضايا الصحية التي يتعرض لها الشباب والجنس ( .0-34)النسبي للشباب  التوزيع :3304جدول 

Table 5.14: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by the Most Important Health Issues 
they Faced, Sex and Age,  2015 

 

وأهم القضايا الصحية  الجنس  
 Age Sex and the Most Important Health  العمر

Issues 17-15 22-18 29-23 
 Both Sexes    كال الجنسين

  Chronic Diseases  10.7  8.8  10.0  المزمنة األمراض

 Psychological Problems  29.4  29.3  20.7 النفسية المشاكل

 السليمة غير السلوكيات عن الناتجة األمراض
 التدخين أو كاإلدمان

54.6  50.3  47.3  
Smoking. Addition, Unhealthy Behavior 
Related Diseases 

 Skin Diseases  1.0  1.5  1.9 الجلدية األمراض

 Reproductive and Sexual Health Disorder  4.0  2.1  0.9 والجنسية اإلنجابية الصحة قضايا

 Nutritional Disorder and Obesity  3.0  3.2  3.3 والسمنة التغذية مشاكل

 I don’t know  3.9  4.0  8.2 أعرف ال

  Other  0.7  0.8  0.5  أخرى

 Total ..3 ..3 ..3 المجموع

 Males    ذكور

  Chronic Diseases  9.8  6.4  6.9  المزمنة األمراض

 Psychological Problems  36.7  33.2  24.7 النفسية المشاكل

 السليمة غير السلوكيات عن الناتجة األمراض
 التدخين أو كاإلدمان

56.3  53.2  46.3  
Smoking. Addition, Unhealthy Behavior 
Related Diseases 

 Skin Diseases  0.7  0.5  0.9 الجلدية األمراض

 Reproductive and Sexual Health Disorder  1.8  0.6  0.6 والجنسية اإلنجابية الصحة قضايا

 Nutritional Disorder and Obesity  1.3  1.9  1.8 والسمنة التغذية مشاكل

 I don’t know  3.0  3.5  8.8 أعرف ال

  Other  0.4  0.7 -  أخرى

 Total ..3 ..3 ..3 المجموع

 Females    إناث

  Chronic Diseases  11.5  11.2  13.2  المزمنة األمراض

 Psychological Problems  21.8  25.4  16.6 النفسية المشاكل

 السليمة غير السلوكيات عن الناتجة األمراض
 التدخين أو كاإلدمان

52.7  47.4  48.3  
Smoking. Addition, Unhealthy Behavior 
Related Diseases 

 Skin Diseases  1.3  2.5  3.0 الجلدية األمراض

 Reproductive and Sexual Health Disorder  6.3  3.6  1.2 والجنسية اإلنجابية الصحة قضايا

 Nutritional Disorder and Obesity  4.8  4.5  4.9 والسمنة التغذية مشاكل

 I don’t know  4.8  4.6  7.5 أعرف ال

  Other  1.1  0.8  1.0  أخرى

 Total ..3 ..3 ..3 المجموع
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 0.34 ،والجنس والمنطقةإلا ة ونولها  /وجود صعوبة سنة حسب( .0-34) نسبة الشباب :3404جدول 

Table 5.15: Percentage of Youth (15-29) Years by the Existence of Difficulty/Disability, Type of 
Disability, Sex and Region, 0.34 

 

 ونوع اإلعاقة الجنس
  فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Sex and type of Disability الغربية لضفةا غزة طاعق   
West Bank Gaza Strip 

 Both Sexes    الجنسينكال 

 Percentage of Disability 3.6 3.7 3.6 نسبة اإللا ة 

 Vision 1.9 2.6 2.3 النظر

 Hearing 0.6 0.2 0.4 السمع

  Mobility 1.2 0.7 0.9 الحركة

واالدراك الفهم  0.3 0.2 0.4 Understanding and Realization 

 Communication 0.2 0.3 0.3 التواصل

  Other 0.2 0.1 0.1 أخرى

 Males    ذكور

 Percentage of Disability 5.3 4.6 4.9 نسبة اإللا ة 

 Vision 2.6 2.8 2.8 النظر

 Hearing 0.9 0.3 0.5 السمع

  Mobility 2.0 1.3 1.6 الحركة

واالدراك الفهم  0.4 0.4 0.6 Understanding and Realization 

 Communication 0.2 0.5 0.4 التواصل

  Other 0.4 0.1 0.2 أخرى

 Females    اإلناث

 Percentage of Disability 1.8 2.7 2.3 نسبة اإللا ة 

 Vision 1.1 2.4 1.9 النظر

 Hearing 0.3 0.2 0.2 السمع

  Mobility 105 0.1 03. الحركة

واالدراك الفهم  0.1 0.0 0.3 Understanding and Realization 

 Communication 0.3 0.1 0.2 التواصل

  Other 0.1 101 0.0 أخرى
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 0.34 ،والعمرإلا ة ونولها والجنس / سنة حسب وجود صعوبة( .0-34) نسبة الشباب :3.04جدول 

Table 5.16: Percentage of Youth (15-29) Years by the Existence of Difficulty/Disability, Type of 
Disability, Sex and Age, 0.34 

 

 ونوع اإلعاقة الجنس
 Age  العمر

Sex and Type of Disability 
17-15 22-18 29-23 

 Both Sexes    كال الجنسين

 Percentage of Disability  3.8  3.4  3.6 نسبة اإللا ة 

 Vision  2.4  2.0  2.8 النظر

 Hearing  0.5  0.3  0.4 السمع

  Mobility  1.4  0.7  0.2 الحركة

واالدراك الفهم  0.5  0.3  0.2  Understanding and Realization 

 Communication  0.2  0.4  0.2 التواصل

  Other  0.1  0.2 - أخرى

 Males    ذكور

 Percentage of Disability  5.5  4.8  3.9 نسبة اإللا ة 

 Vision  3.3  2.4  2.5 النظر

 Hearing  0.6  0.5  0.6 السمع

  Mobility  2.4  1.3  0.4 الحركة

واالدراك الفهم  1.0  0.3  0.3  Understanding and Realization 

 Communication  0.3  0.5  0.3 التواصل

  Other  0.2  0.3 - أخرى

 Females    اإلناث

 Percentage of Disability  2.0  2.0  3.4 نسبة اإللا ة 

 Vision  1.5  1.6  3.0 النظر

 Hearing  0.4  0.1  0.1 السمع

  Mobility  0.2  0.1 - الحركة

واالدراك الفهم  - 0.2  0.1  Understanding and Realization 

 Communication  0.1  0.2  0.2 التواصل

  Other  0.1 - - أخرى
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 0.34 ،والمنطقة وصفة طبية والجنس بدونسنة حسب تناول دواء ( .0-34) للشبابالنسبي  التوزيع :3104جدول 

Table 5.17: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years who Take Medicine without  
a Prescription by Sex and Region,  2015 

 

Sex and Taking Medicine without a 
Prescription 

Region المنطقة 
  فلسطين

Palestine 

الجنس وتناول دواء بدون وصفة 
 الضفة الغربية قطاع غزة طبية

Gaza Strip West Bank 

Both Sexes    كال الجنسين 
Taking Medicine without a Prescription 18.3   14.7   16.0   تناول دواء بدون وصفة طبية 
Didn't Take Medicine without a Prescription 81.7   85.3   84.0   دواء بدون وصفة طبية لم يتناول 
Total 100 100 100 المجموع 
Males    ذكور 
Taking Medicine without a Prescription 15.9   12.1   13.5   تناول دواء بدون وصفة طبية 
Didn't Take Medicine without a Prescription 84.1   87.9   86.5   دواء بدون وصفة طبية لم يتناول 
Total 100 100 100 المجموع 
Females    إناث 
Taking Medicine without a Prescription 20.7   17.3   18.6   تناول دواء بدون وصفة طبية 
Didn't Take Medicine without a Prescription 79.3   82.7   81.4   دواء بدون وصفة طبية لم يتناول 
Total 100 100 100 المجموع 

 

 

 

 

 0.34  ،والعمرسنة حسب تناول دواء بدون وصفة طبية والجنس ( .0-34)النسبي للشباب  التوزيع :3.04جدول 

Table 5.18: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years who Take Medicine without a 
Prescription by Sex and Age,  2015 

 

Sex and Taking Medicine without a 
Prescription 

Age  الجنس وتناول دواء بدون وصفة  العمر
 15-17 18-22 23-29 طبية

Both Sexes    كال الجنسين 
Taking Medicine without a Prescription 19.3  14.7  10.7  تناول دواء بدون وصفة طبية 
Didn't Take Medicine without a Prescription 80.7  85.3  89.3  دواء بدون وصفة طبية لم يتناول 
Total 100 100 100 المجموع 
Males    ذكور 
Taking Medicine without a Prescription 15.4  13.2  14.3  تناول دواء بدون وصفة طبية 
Didn't Take Medicine without a Prescription 84.6  86.8  85.7  دواء بدون وصفة طبية لم يتناول 
Total 100 100 100 المجموع 
Females    إناث 
Taking Medicine without a Prescription 23.4  16.1  12.4  تناول دواء بدون وصفة طبية 
Didn't Take Medicine without a Prescription 76.6  83.9  87.6  دواء بدون وصفة طبية لم يتناول 
Total 100 100 100 المجموع 
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 ،والمنطقة شهر الماضية والجنس 30خالل  أفراد آخريناالشتباكات مع  أوسنة حسب التشاجر ( .0-34) للشبابالنسبي  التوزيع :3.04جدول 
0.34 

Table 5.19: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Quarreling and Fighting with 
Others during the Past 12 Months, Sex and Region, 2015 

 

Sex and Quarreling with 
Others 

Region المنطقة 
  فلسطين

Palestine 
 الضفة الغربية قطاع غزة مع األخرين التشاجرالجنس و

Gaza Strip West Bank 

Both Sexes    كال الجنسين 
Quarreled with Others 5101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         15.0   16.9   تشاجر مع اآلخرين 
No Quarrel with Others 80.1   85.0   83.1   لم يتشاجر مع اآلخرين 

Total 100 100 100 المجموع 
Males    ذكور 

Quarreled with Others 20.7   19.7   20.1   تشاجر مع اآلخرين 
No Quarrel with Others 79.3   80.3   79.9   لم يتشاجر مع اآلخرين 

Total 100 100 100 المجموع 
Females    إناث 
Quarreled with Others 19.5   10.1   13.6   تشاجر مع اآلخرين 
No Quarrel with Others 80.2   89.9   86.4   لم يتشاجر مع اآلخرين 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 

 ،والعمرشهر الماضية والجنس  30خالل أفراد آخرين سنة حسب التشاجر أو االشتباكات مع ( .0-34)النسبي للشباب  التوزيع  :0.04جدول 
0.34 

Table 5.0.: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Quarreling and Fighting with 
Others during the Past 12 Months, Sex and Age, 2015 

 

Sex and Quarreling with 
Others 

Age  العمر 
 األخرينالجنس والتشاجر مع 

29-23 22-18 17-15 
Both Sexes    كال الجنسين 
Quarreled with Others 14.5  16.4  22.1  تشاجر مع اآلخرين 
No Quarrel with Others 85.5  83.6  77.9  لم يتشاجر مع اآلخرين 

Total 100 100 100 المجموع 
Males    ذكور 

Quarreled with others 14.6  20.2  29.8  تشاجر مع اآلخرين 
No quarrel with others 85.4  79.8  70.2  لم يتشاجر مع اآلخرين 

Total 100 100 100 المجموع 
Females    إناث 
Quarreled with others 14.3  12.5  14.1  تشاجر مع اآلخرين 
No quarrel with others 85.7  87.5  85.9  لم يتشاجر مع اآلخرين 

Total 100 100 100 المجموع 
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والمنطقة،  أو المضايقة ونوع التحرش شهر الماضية 30تحرش خالل مضايقات أو سنة اللواتي تعرضن ل( .0-34)لشابات ا نسبة :0304جدول 
0.34 

Table 5.21: Percentage of Youth Females (15-29) Years by Exposure to Hazing and Harassment 
during the Past 12 Months, Type of Harassment and Region,  2015 

 

Exposed to Harassment and Type of 
Harassment  

Region المنطقة 
  فلسطين

Palestine 
 الضفة الغربية قطاع غزة والمضايقة والنوع للتحرش التعرض

Gaza Strip West Bank 

Exposed to harassment and hazing 25.7   13.8   18.4   نسبة اللواتي تعرضن للتحرش 
Type of Harassment and Hazing    والمضايقة نوع التحرش 
Ridiculous Comments Made to me 92.0 91.9 92.0 لي وجه سخيف تعليق  
Conversation with me on Embarrassing 
Sexual Topics 

الجنس عن محرجة مواضيع في معي حديث 2.9 4.9 1.1  

Someone Tried to Hug and Embarrass 
me with Sexual Connotations 

1.5 1.8 1.6 
 فيها بطريقة تقبيلي أو حضنى شخص حاول
جنسي إيحاء  

Someone Touched my Genitals/ 
Forced me to Touch his Genitals 

 مناطق في لمسه على شخص ارغمني/لمسنى 0.4 - 0.8
 حساسة

Someone Touched my Body in an 
Improper Way 

 بطريقة جسمي من مكان اي في شخص لمسني 3.7 1.8 5.3
مالئمة غير  

Flittering on the Phone / Mobile / Email 
/via Social Media 

 الجوال أو الهاتف عبر معاكسات أو مضايقات 14.6 22.4 8.0
االجتماعي التواصل ووسائل االيميل أو  

Sending Erotic Pictures Via Social 
Media 

التواصل وسائل عبر باألداب مخلة صور إرسال 2.1 4.5 -  
Someone showed me his/ her Genital 
Parts 

جسمه من حساس جزء عن شخص لي كشف 0.6 0.4 0.8  

 
والعمر،  أو المضايقة شهر الماضية ونوع التحرش 30تحرش خالل مضايقات أو سنة اللواتي تعرضن ل( .0-34)لشابات ا نسبة :0004جدول 

0.34 
Table 5.22: Percentage of Youth Females (15-29) Years by Exposure to Hazing and Harassment 

during the Past 12 Months, Type of Harassment and Age,  2015 
 

Exposed to Harassment and Type of  
Harassment 

Age العمر 
 والمضايقة والنوع التعرض للتحرش

29-23 22-18 17-15 
Exposed to harassment and hazing 13.5 21.4 22.2  تعرضن للتحرشنسبة اللواتي 
Type of Harassment and Hazing    نوع التحرش 
Ridiculous Comments Made to me 90.2  92.1  93.7  لي وجه سخيف تعليق  
Conversation with me on Embarrassing 
Sexual Topics 

الجنس عن محرجة مواضيع في معي حديث  1.4  0.9  6.6  

Someone Tried to Hug and Embarrass 
me with Sexual Connotations 

4.6  0.7  -  
 فيها بطريقة تقبيلي أو حضنى شخص حاول
جنسي إيحاء  

Someone Touched my Genitals/ 
Forced me to Touch his Genitals 

 مناطق في لمسه على شخص ارغمني/لمسنى  -  0.5  1.0
 حساسة

Someone Touched my Body in an 
Improper Way 

 بطريقة جسمي من مكان اي في شخص لمسني  3.2  2.9  5.7
مالئمة غير  

Flittering on the 
Phone/Mobile/Email/via Social Media 

 الجوال أو الهاتف عبر معاكسات أو مضايقات  3.7  16.7  21.2
االجتماعي التواصل ووسائل االيميل أو  

Sending Erotic Pictures Via Social 
Media 

التواصل وسائل عبر باألداب مخلة صور إرسال  1.0  2.0  3.1  
Someone showed me his/ her Genital 
Parts 

جسمه من حساس جزء عن شخص لي كشف - 0.9 0.8  
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 0.34 ،والمنطقة يوميا والجنس اإلفطاروجبة ل همسنة حسب تناول( .0-34) للشبابالنسبي  التوزيع :..01جدول 

Table 5.23: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Having Breakfast on a Daily Basis, 
Sex and Region, 2015 

 

Sex and Having Breakfast 

Region المنطقة 
  فلسطين

Palestine 
 الضفة الغربية قطاع غزة تناول وجبة االفطارالجنس و 

Gaza Strip West Bank 

Both Sexes    كال الجنسين 
Never 7.1   8.8   8.1     أبدا 
Rarely 12.1   10.9   11.3     نادرا   
Sometimes 25.6   28.3   27.3     أحيانا   
Often 13.2   20.9   17.9     غالبا 
Always 42.0   31.1   35.3     دائما 
Total 100 100 3.. المجموع 

Males    ذكور 

Never 6.3   8.9   7.9     أبدا 
Rarely 9.4   9.6   9.5     نادرا   
Sometimes 25.6   29.8   28.1     أحيانا   
Often 16.9   21.8   19.9     غالبا 
Always 41.8   30.0   34.5     دائما 
Total 100 3.. 3.. المجموع 
Females    إناث 
Never 7.8   8.7   8.3     أبدا 
Rarely 14.8   12.2   13.2     نادرا   
Sometimes 25.7   26.8   26.4     أحيانا   
Often 9.4   20.0   15.9     غالبا 
Always 42.3   32.3   36.2     دائما 
Total 100 100 100 المجموع 
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 0.34 ،والعمرسنة حسب تناولهم لوجبة اإلفطار يوميا والجنس ( .0-34)النسبي للشباب  التوزيع :0304جدول 

Table 5.24: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Having Breakfast on a Daily Basis, 
Sex and Age, 2015 

 

Sex and Having Breakfast 
Age  العمر 

 الجنس وتناول وجبة االفطار
29-23 22-18 17-15 

Both Sexes    كال الجنسين 
Never 7.8  7.9  9.0    أبدا 
Rarely 11.2  10.6  12.8    نادرا   
Sometimes 27.5  28.8  24.5    أحيانا   
Often 18.8  18.2  16.0    غالبا 
Always 34.7  34.6  37.7    دائما 
Total 3.. 3.. 3.. المجموع 

Males    ذكور 

Never 8.3  7.6  7.7    أبدا 
Rarely 10.1  8.4  10.2    نادرا   
Sometimes 30.5  28.4  23.4    أحيانا   
Often 20.6  20.2  18.3    غالبا 
Always 30.5  35.5  40.3    دائما 
Total 3.. 3.. 3.. المجموع 
Females    إناث 
Never 7.3  8.3  10.4    أبدا 
Rarely 12.3  12.8  15.5    نادرا   
Sometimes 24.3  29.2  25.6    أحيانا   
Often 16.9  16.2  13.5    غالبا 
Always 39.2  33.6  35.0    دائما 
Total 3.. 3.. 3.. المجموع 
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 0.34 ،والمنطقة والجنس هالحاليأوزانهم في  أيهمسنة حسب ر ( .0-34) للشبابالنسبي  التوزيع :0404جدول 

Table 5.25: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Opinion About their Current 
Weight, Sex and Region, 2015 

 

Sex and Weight Opinion 

Region المنطقة 

  فلسطين

Palestine 
 الضفة الغربية قطاع غزة الجنس والرأي في الوزن الحالي

Gaza Strip West Bank 

Both Sexes    كال الجنسين 
Much below Appropriate Weight 1.3  1.8  1.6  بكثير المناسب الوزن من أقل   

Little below Appropriate Weight 8.7  10.0  9.5  قليال المناسب الوزن من أقل   

Appropriate Weight (fit) 69.4  69.6  69.5  ( المناسب) المضبوط الوزن 

Little Above Appropriate Weight 17.4  16.6  17.0  قليال المناسب الوزن فوق   

Much Above Appropriate Weight 3.1  2.0  2.4  بكثير المناسب الوزن فوق   

Total 3.. 100 100 المجموع 
Males    ذكور 

Much below Appropriate Weight 1.9  2.1  2.0  بكثير المناسب الوزن من أقل   

Little below Appropriate Weight 9.1  11.4  10.5  قليال المناسب الوزن من أقل   

Appropriate Weight (fit) 77.2  72.6  74.4  ( المناسب) المضبوط الوزن 

Little Above Appropriate Weight 10.8  12.4  11.8  قليال المناسب الوزن فوق   

Much Above Appropriate Weight 1.0  1.4  1.2  بكثير المناسب الوزن فوق   

Total 100 3.. 3.. المجموع 
Females    إناث 
Much below Appropriate Weight 0.8  1.4  1.2  بكثير المناسب الوزن من أقل   

Little below Appropriate Weight 8.3  8.6  8.5  قليال المناسب الوزن من أقل   

Appropriate Weight (fit) 61.3  66.3  64.3  ( المناسب) المضبوط الوزن 

Little Above Appropriate Weight 24.3  21.0  22.3  قليال المناسب الوزن فوق   

Much Above Appropriate Weight 5.3  2.7  3.7  بكثير المناسب الوزن فوق   

Total 100 100 100 المجموع 
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 0.34 ،والعمرسنة حسب رأيهم في أوزانهم الحاليه والجنس ( .0-34)النسبي للشباب  التوزيع :0.04جدول 

Table 5.26: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Opinion About their Current 
Weight, Sex and Age,  2015 

 

Sex and Weight Opinion 
Age  العمر 

 الجنس والرأي في الوزن الحالي
29-23 22-18 17-15 

Both Sexes    كال الجنسين 
Much below Appropriate Weight 1.4  2.1  1.3  بكثير المناسب الوزن من أقل   

Little below Appropriate Weight 9.9  10.2  7.7  قليال المناسب الوزن من أقل   

Appropriate Weight (fit) 65.5  70.7  74.6  ( المناسب) المضبوط الوزن 

Little Above Appropriate Weight 20.2  14.7  14.7  قليال المناسب الوزن فوق   

Much Above Appropriate Weight 3.0  2.3  1.6  بكثير المناسب الوزن فوق   

Total 100 100 3.. المجموع 
Males    ذكور 

Much below Appropriate Weight 1.5  2.5  2.3  بكثير المناسب الوزن من أقل   

Little below Appropriate Weight 12.8  10.5  6.3  قليال المناسب الوزن من أقل   

Appropriate Weight (fit) 72.3  74.6  77.7  ( المناسب) المضبوط الوزن 

Little Above Appropriate Weight 12.3  11.1  12.1  قليال المناسب الوزن فوق   

Much Above Appropriate Weight 1.0  1.3  1.6  بكثير المناسب الوزن فوق   

Total 3.. 100 100 المجموع 
Females    إناث 
Much below Appropriate Weight 1.2  1.7  0.3  بكثير المناسب الوزن من أقل   

Little below Appropriate Weight 6.9  9.8  9.2  قليال المناسب الوزن من أقل   

Appropriate Weight (fit) 58.2  66.7  71.5  ( المناسب) المضبوط الوزن 

Little Above Appropriate Weight 28.6  18.4  17.4  قليال المناسب الوزن فوق   

Much Above Appropriate Weight 5.1  3.4  1.6  بكثير المناسب الوزن فوق   

Total 100 100 100 المجموع 
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 0.34 ،والمنطقة الحالي والجنس الوزنسنة حسب الرغبة في تغير ( .0-34) للشبابالنسبي  التوزيع: 0104جدول 

Table 5.27: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Desire to Change their Weight, Sex 
and Region,  2015 

 

Sex and the Desire to Change 
Weight 

Region المنطقة 
  فلسطين

Palestine 
 الضفة الغربية قطاع غزة في تغير الوزن الرغبةالجنس و 

Gaza Strip West Bank 

Both Sexes    كال الجنسين 
Lose Weight 23.7  15.5  18.6  الوزن خفض   

Gain Weight 8.6  6.8  7.5  وزن زيادة   
Maintain my Weight 20.1  20.7  20.5  وزنى على أحافظ 

Doesn’t  Matter 47.6  57.0  53.3  غير مهتم   

Total 3.. 3.. 3.. المجموع 
Males    ذكور 

Lose Weight 12.8  9.4  10.7  الوزن خفض   

Gain Weight 9.3  6.9  7.8  وزن زيادة   
Maintain my Weight 21.7  18.6  19.8  وزنى على أحافظ 

Doesn’t  Matter 56.2  65.1  61.7  غير مهتم   

Total 3.. 3.. 3.. المجموع 
Females    إناث 
Lose Weight 35.0  21.8  26.9  الوزن خفض   

Gain Weight 8.0  6.7  7.2  وزن زيادة   
Maintain my Weight 18.4  23.0  21.2  وزنى على أحافظ 

Doesn’t  Matter 38.7  48.5  44.7  غير مهتم   

Total 3.. 3.. 3.. المجموع 
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 0.34 ،والعمرسنة حسب الرغبة في تغير الوزن الحالي والجنس ( .0-34)النسبي للشباب  التوزيع :0.04جدول 

Table 5.28: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Desire to Change their Weight, Sex 
and Age, 2015 

 

Sex and the Desire to Change 
Weight 

Age العمر 
 الجنس والرغبة في تغير الوزن

29-23 22-18 17-15 
Both Sexes    كال الجنسين 
Lose Weight 20.9  17.6  16.3  الوزن خفض   

Gain Weight 7.4  8.7  5.8  وزن زيادة   
Maintain my Weight 18.6  22.1  21.2  وزنى على أحافظ 

Doesn’t  Matter 53.1  51.5  56.8  غير مهتم   

Total 3.. 3.. 3.. المجموع 
Males    ذكور 

Lose Weight 10.2  11.0  11.1  الوزن خفض   

Gain Weight 8.8  8.8  4.6  وزن زيادة   
Maintain my Weight 18.4  21.8  19.3  وزنى على أحافظ 

Doesn’t  Matter 62.6  58.5  65.0  غير مهتم   

Total 3.. 3.. 3.. المجموع 
Females    إناث 
Lose Weight 32.2  24.4  21.6  الوزن خفض   

Gain Weight 6.0  8.7  7.0  وزن زيادة   
Maintain my Weight 18.8  22.5  23.1  وزنى على أحافظ 

Doesn’t  Matter 43.0  44.4  48.2  غير مهتم   

Total 3.. 3.. 3.. المجموع 

 
 
 

 0.34 ،سنة المدخنين حسب الجنس والمنطقة( .0-34) الشباب نسبة :0.04جدول 

Table 5.29: Percentage of Youth (15-29) Years Who Smoke by Sex and Region, 2015 
 
 

Sex and Smoking  

Region المنطقة 
  فلسطين

Palestine 
 الضفة الغربية قطاع غزة التدخينو الجنس

Gaza Strip West Bank 

Both Sexes 330. 0.04 0104 كال الجنسين 
Males 5000 0.0. 3.0. ذكور 

Females 001 200 403 إناث 
Age    العمر 

15-17 5.0 13.4 10.0 02-0. 

22-18 14.9 32.0 25.3 02-55 

23-29 18.5 35.9 29.4 51-5. 
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 0.34خلفية، الحسب بعض الخصائص  المدخنينسنة ( .0-34) التوزيع النسبي للشباب :1.04جدول 

Table 5.30 :  Percentage Distribution of Youth (15-29) Years Who Smoke by Selected Background 
Characteristics, 2015 

 

 الخصائص الخلفية
 مدخن غير مدخن

Background Characteristics 
Non-Smoker Smoker 

 Region   المنطقة

 Palestine 23.5 76.5 فلسطين

 West Bank  29.5  70.5 الضفة الغربية

 Gaza Strip  14.0  86.0 قطاع غزة

 Locality Type   نوع التجمع

 Urban  23.3  76.7 حضر

 Rural  25.6  74.4 ريف

 Camps  21.1  78.9 مخيمات

 Sex   الجنس

 Male  40.9  59.1 ذكور

 Female  5.4  94.6 اناث

 Age   العمر

02-0. 90.0  10.0  15-17 

02-55 74.7  25.3  18-22 

51-5. 70.6  29.4  23-29 

 Marital Status   الحالة الزواجية

 Never Married  25.6  74.4 لم يسبق له الزواج

 Ever Married  18.3  81.7 سبق له الزواج

 Employment Status   الحالة العملية

 Emploed  51.4  48.6 عاملون

 Unemploed  28.9  71.1 عاطلون عن العمل

 Out side  Labor force  10.0  90.0 خارج القوى العاملة

 Educational Status   الحالة التعليمية

 Less than a second  25.3  74.7 أقل من ثانوي

 secondary  21.2  78.8 ثانوي

  Diploma and above 22.7  77.3 دبلوم متوسط فأعلى
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 0.34 ،والمنطقة والجنس ممارسة أي نشاط رياضي لمدة نص  سالة تقريبًا يومياً سنة حسب ( .0-34) للشبابالنسبي  التوزيع :1304جدول 

Table 5.31: Percentage Distribution of youth (15-29) Years by Practicing Exercises about Half an 
Hour a Day, Sex and Region, 2015 

 

Sex and Practicing Exercises 

Region المنطقة 
  فلسطين

Palestine 
 الضفة الغربية قطاع غزة ممارسة الرياضةالجنس و

Gaza Strip West Bank 

Males    كال الجنسين 

Practiced Sports on a Daily Basis 32.6  19.6  24.6  يمارس الرياضة بشكل يومي 

Did not Practiced Sports on a Daily Basis 67.4  80.4  75.4  يمارس الرياضة بشكل يومي ال 

Total 100 100 100 المجموع 

Males    ذكور 

Practiced Sports on a Daily Basis 45.1 23.7  32.0  يمارس الرياضة بشكل يومي 

Did not Practiced Sports on a Daily Basis 54.9  76.3  68.0  يمارس الرياضة بشكل يومي ال 

Total 100 100 100 المجموع 

Females    إناث 

Practiced Sports on a Daily Basis 19.6  15.3  17.0  يمارس الرياضة بشكل يومي 

Did not Practiced Sports on a Daily Basis 80.4  84.7  83.0  يمارس الرياضة بشكل يومي ال 

Total 100 100 100 المجموع 
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 0.34خلفية، الحسب بعض الخصائص  ممارسة الرياضةسنة حسب ( .0-34) للشبابالتوزيع النسبي  :1004جدول 

Table 5.32 : Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Practicing Exercises and Selected 
Background Characteristics 2015 

 

 الخصائص الخلفية

 Practiced Sports ممارسة الرياضة

Background Characteristics يمارس بشكل يومي ال يمارس بشكل يومي  

Practiced on a Daily 
Basis 

Did not Practiced on a Daily 
Basis 

 Region   المنطقة

 Palestine 75.4  24.6 فلسطين

 West Bank  80.4  19.6 الضفة الغربية

 Gaza Strip  67.4  32.6 قطاع غزة

 Locality Type   نوع التجمع

 Urban  75.4  24.6 حضر

 Rural  78.3  21.7 ريف

 Camps  70.4  29.6 مخيمات

 Sex   الجنس

 Male  68.0  32.0 ذكور

 Female  83.0  17.0 اناث

 Age   العمر

02-0. 31.3  68.7  15-17 

02-55 27.2  72.8  18-22 

51-5. 18.6  81.4  23-29 

 Marital Status   الحالة الزواجية

 Never Married  71.3  28.7 لم يسبق له الزواج

 Ever Married  85.6  14.4 سبق له الزواج

 Employment Status   الحالة العملية

 Emploed  75.4  24.6 عاملون

 Unemploed  77.7  22.3 عاطلون عن العمل

 Out side  Labor force  63.0  37.0 خارج القوى العاملة

 Educational Status   الحالة التعليمية

 Less than a second  75.9  24.1 أقل من ثانوي

 secondary  74.6  25.4 ثانوي

  Diploma and above  75.3  24.7 دبلوم متوسط فأعلى
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 0.34 ،والمنطقة والجنس جنسياً السماع لن األمراض المنقولة سنة حسب ( .0-34) للشبابالنسبي  التوزيع :1104جدول 

Table 5.33: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Hearing about Sexually Transmitted 
Diseases, Sex and Region, 2015  

 

Sex and Hearing about Sexually 
Transmitted Diseases  

Region المنطقة 
  فلسطين

Palestine 

المنقولة السماع عن األمراض الجنس و

 جنسيا
 الضفة الغربية قطاع غزة

Gaza Strip West Bank 

Both Sexes    كال الجنسين 

Hearing About Sexually Transmitted Diseases 65.1   79.3  73.8     سمع عن األمراض المنقولة جنسيا 

Not Hearing About Sexually Transmitted 
Diseases 

 لم يسمع عن األمراض المنقولة جنسيا     26.2  20.7   34.9

Total 100 100 100 المجموع 

Males    ذكور 

Hearing About Sexually Transmitted Diseases 0205   79.9   74.2     سمع عن األمراض المنقولة جنسيا 

Not Hearing About Sexually Transmitted 
Diseases 

 لم يسمع عن األمراض المنقولة جنسيا     25.8   20.1 1002

Total 100 100 100 المجموع 

Females    إناث 

Hearing About Sexually Transmitted Diseases 65.0   .202 73.4    األمراض المنقولة جنسيا  سمع عن 

Not Hearing About Sexually Transmitted 
Diseases 

 لم يسمع عن األمراض المنقولة جنسيا     26.6 5005   35.0

Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 

 0.34 ،والعمر والجنس السماع لن األمراض المنقولة جنسياً سنة حسب ( .0-34)النسبي للشباب  التوزيع :1304جدول 

Table 5.34: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Hearing about Sexually Transmitted 
Diseases, Sex and Age, 2015  

 

Sex and Hearing about Sexually 
Transmitted Diseases 

Age لن األمراض المنقولة  الجنس والسماع العمر
 15-17 18-22 23-29 جنسيا

Both Sexes    كال الجنسين 

Hearing About Sexually Transmitted Diseases 80.2  75.2  60.2    سمع عن األمراض المنقولة جنسيا 

Not Hearing About Sexually Transmitted 
Diseases 

 المنقولة جنسيا  لم يسمع عن األمراض   39.8 24.8  19.8

Total 100 100 100 المجموع 

Males    ذكور 

Hearing About Sexually Transmitted Diseases 81.9  74.9  59.4    سمع عن األمراض المنقولة جنسيا 

Not Hearing About Sexually Transmitted 
Diseases 

 لم يسمع عن األمراض المنقولة جنسيا    40.6  25.1  18.1

Total 100 100 100 المجموع 

Females    إناث 

Hearing About Sexually Transmitted Diseases 78.5 75.6  60.9    سمع عن األمراض المنقولة جنسيا 

Not Hearing About Sexually Transmitted 
Diseases 

 لم يسمع عن األمراض المنقولة جنسيا    39.1  24.4  21.5

Total 100 100 100 المجموع 
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 0.34 ،والمنطقة والجنس السماع بمرض االيدزسنة حسب ( .0-34) للشبابالنسبي  التوزيع :1404جدول 

Table 5.35: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Hearing about AIDS, Sex and 
Region, 2015 

 

 
Sex and Hearing about AIDS 

  

Region المنطقة 
  فلسطين

Palestine 
 الضفة الغربية قطاع غزة مرض االيدزالجنس والسماع ب

Gaza Strip West Bank 

Both Sexes    كال الجنسين 
Heard of AIDS 84.4  90.2  87.9  سمع بمرض االيدز 
Never Heard of AIDS 15.6  9.8  12.1  لم يسمع بمرض االيدز 
Total 100 100 100 المجموع 
Males    ذكور 
Heard of AIDS 2002   88.0  86.8   االيدزسمع بمرض 
Never Heard of AIDS 0205 12.0  13.2  لم يسمع بمرض االيدز 
Total 100 100 100 المجموع 
Females    إناث 
Heard of AIDS 84.0  .500 89.1  سمع بمرض االيدز 
Never Heard of AIDS 16.0  .00 10.9   االيدزلم يسمع بمرض 
Total 100 100 100 المجموع 

 
 

 
 0.34 ،والعمر والجنس السماع بمرض االيدزسنة حسب ( .0-34)النسبي للشباب  التوزيع :1.04جدول 

Table 5.36: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Hearing about AIDS, Sex and Age, 
2015 

 

Sex and Hearing about AIDS 
 

Age 
 

 العمر
 الجنس والسماع بمرض االيدز

29-23 22-18 17-15 

Both Sexes    كال الجنسين 
Heard of AIDS 91.4  88.9  80.0  سمع بمرض االيدز 
Never Heard of AIDS 8.6  11.1  20.0  لم يسمع بمرض االيدز 
Total 3.. 3.. 3.. المجموع 
Males    ذكور 
Heard of AIDS 91.5  86.4  78.6  سمع بمرض االيدز 
Never Heard of AIDS 8.5  13.6  21.4  لم يسمع بمرض االيدز 
Total 3.. 3.. 3.. المجموع 
Females    إناث 
Heard of AIDS 91.3  91.4  81.5  سمع بمرض االيدز 
Never Heard of AIDS 8.7  8.6  18.5  لم يسمع بمرض االيدز 
Total 3.. 3.. 3.. المجموع 
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 0.34 ،والمنطقة سنة حسب رضاه في الحياة والجنس (.0-34) للشبابالنسبي  التوزيع :1104جدول 

Table 5.37: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Life Satisfaction,  
Sex and Region,  2015 

 

Sex and Life Satisfaction  

Region المنطقة 
  فلسطين

Palestine 
الغربيةالضفة  قطاع غزة والرضا في الحياةالجنس   

Gaza Strip West Bank 

Both Sexes    كال الجنسين 
Very Happy 14.4 27.9 22.7 جدا   سعيد 
Somewhat Happy 63.4 54.6 58.0 ما نوعا   سعيد 
Neither Happy nor Unhappy 16.2 13.9 14.8 سعيد غير وال سعيد  ال 
Somewhat Unhappy 4.1 2.7 3.2 ما نوعا   سعيد غير 
Totally Unhappy 1.9 1.0 1.3 اطالقا سعيد غير 
Total 100 3.. 100 المجموع 
Males    ذكور 

Very Happy 13.9 25.4 21.0 جدا   سعيد 
Somewhat Happy 60.2 54.5 56.7 ما نوعا   سعيد 
Neither Happy nor Unhappy 17.5 14.9 15.9 سعيد غير وال سعيد  ال 
Somewhat Unhappy 5.9 3.8 4.6 ما نوعا   سعيد غير 
Totally Unhappy 2.5 1.4 1.8 اطالقا سعيد غير 
Total 100 100 100 المجموع 
Females    إناث 
Very Happy 14.9 30.4 24.4 جدا   سعيد 
Somewhat Happy 66.8 54.6 59.4 ما نوعا   سعيد 
Neither Happy nor Unhappy 14.8 12.7 13.6 سعيد غير وال سعيد  ال 
Somewhat Unhappy 2.2 1.5 1.8 ما نوعا   سعيد غير 
Totally Unhappy 1.2 0.6 0.8 اطالقا سعيد غير 
Total 3.. 3.. 100 المجموع 
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 0.34 ،والعمرسنة حسب رضاه في الحياة والجنس ( .0-34)النسبي للشباب  التوزيع :1.04جدول 

Table 5.38: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Life Satisfaction,  
Sex and Age,  2015   

 

Sex and Life Satisfaction  
Age  العمر 

 الجنس والرضا في الحياة
29-23 22-18 17-15 

Both Sexes    كال الجنسين 
Very Happy 21.6  21.6  26.3  جدا   سعيد 
Somewhat Happy 56.9  58.0  59.8  ما نوعا   سعيد 
Neither Happy nor Unhappy 15.9  15.4  11.9  سعيد غير وال سعيد  ال 
Somewhat Unhappy 4.1  3.5  1.5  ما نوعا   سعيد غير 
Totally Unhappy 1.5  1.6  0.6  اطالقا سعيد غير 
Total 100 3.. 100 المجموع 
Males    ذكور 

Very Happy 20.8  18.4  25.4  جدا   سعيد 
Somewhat Happy 55.7  56.5  58.7  ما نوعا   سعيد 
Neither Happy nor Unhappy 15.7  18.0  13.1  سعيد غير وال سعيد  ال 
Somewhat Unhappy 5.6  5.0  2.2  ما نوعا   سعيد غير 
Totally Unhappy 2.2  2.2  0.6  اطالقا سعيد غير 
Total 100 100 100 المجموع 
Females    إناث 
Very Happy 22.5  24.8  27.3  جدا   سعيد 
Somewhat Happy 58.2  59.6  60.9  ما نوعا   سعيد 
Neither Happy nor Unhappy 16.1  12.7  10.6  سعيد غير وال سعيد  ال 
Somewhat Unhappy 2.4  1.9  0.7  ما نوعا   سعيد غير 
Totally Unhappy 0.9  1.0  0.6  اطالقا سعيد غير 
Total 100 100 100 المجموع 
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  مقارنة حياته في الو ت الحاضر بنفس الو ت من العام الماضيسنة حسب ( .0-34) للشبابالنسبي  التوزيع :1.04جدول 
 0.34 ،والمنطقة والجنس

Table 5.39: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Comparing  their Lives at Present 
time  with the same time last year, Sex  and Region, 2015 

 

Sex and Comparing  their Lives 
at Present time  with the same 

time last year 

Region المنطقة 
  فلسطين

Palestine 
 الضفة الغربية قطاع غزة ومقارنة حياتة الحاضرة بالماضية الجنس

Gaza Strip West Bank 

Both Sexes    كال الجنسين 

Improved 36.1  45.4  41.8  تحسن 
Stayed the Same 40.8  48.7  45.7  تقريبا حالها على بقيت 
Worsened 23.0  5.9  12.5  ساءت 
Total 100 100 100 المجموع 
Males    ذكور 

Improved 30.3  44.9  39.3  تحسن 
Stayed the Same 38.4  48.9  44.9  تقريبا حالها على بقيت 
Worsened 31.3  6.2  15.8  ساءت 
Total 100 100 100 المجموع 
Females    إناث 

Improved 42.1  45.8  44.4  تحسن 
Stayed the Same 43.4  48.6  46.6  تقريبا حالها على بقيت 
Worsened 14.5  5.6  9.1  ساءت 
Total 100 100 100 المجموع 
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 مقارنة حياته في الو ت الحاضر بنفس الو ت من العام الماضيسنة حسب ( .0-34)النسبي للشباب  التوزيع :3.04جدول 
 0.34 ،والعمر والجنس

Table 5.40: Percentage Distribution of Youth (15-29) years by Comparing  their Lives at Present 
Time  with the Same Time Last Year, Sex  and Region, 2015 

 

Sex and Comparing  their Lives 
at Present time  with the same 

time last year 

Age 
 

 العمر
 الجنس ومقارنة حياتة الحاضرة بالماضية

29-23 22-18 17-15 
Both Sexes    كال الجنسين 
Improved 39.1  42.5  45.3  تحسن 
Stayed the Same 46.3  45.0  45.8  بقيت على حالها تقريبا 
Worsened 14.6  12.4  8.9  ساءت 
Total 100 100 100 المجموع 
Males    ذكور 
Improved 35.3  41.4  43.2  تحسن 
Stayed the Same 46.0  42.9  45.7  تقريبا بقيت على حالها 
Worsened 18.7  15.6  11.0  ساءت 
Total 100 100 100 المجموع 
Females    إناث 
Improved 43.1  43.7  47.5  تحسن 
Stayed the Same 46.5  47.1  45.9  بقيت على حالها تقريبا 
Worsened 10.4  9.2  6.6  ساءت 
Total 100 100 100 المجموع 
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Social Participation 
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 السنة السابقة للمسح خالل  ونولها التطولية لمالاألفي  حسب المشاركةسنة ( .0-34) الشبابنسبة  :..3جدول 
 0.34 ،والمنطقةالجنس  حسب

Table 6.1: Percentage of Youth (15-29) Years by Participating in Volunteer Activities and Type of 
Activity during the Year Preceded  the Survey, Sex and Region,  2015 

 

Sex and Participating in Volunteer 
Activities 

Region المنطقة 
  فلسطين

Palestine 
 الضفة الغربية قطاع غزة التطولية األلمالالمشاركة في الجنس و 

Gaza Strip West Bank 

Both Sexes    كال الجنسين 
Percentage of Participation in Volunteer 
Work 

التطولية األلمالنسبة المشاركة في  .3.0 3.03 .030  

Charitable Non-Financial Activity  13.0 10.2 11.3 مادية غير خيرية/رعاية أنشطة  

Educational Developmental Activity  5.1 5.6 5.4 تعليمية تنموية أنشطة  

Community Development  6.8 7.4 7.1 مجتمعية تنموية أنشطة  

Collecting Donations  5.7 5.4 5.5 التبرعات جمع أنشطة  

Other Volunteer Work  1.3 0.9 1.1 أخرى تطوعية أنشطة  

Males    ذكور 
Percentage of Participation in Volunteer 
Work 

 نسبة المشاركة في األلمال التطولية .0.0 0104 .1.0

Charitable Non-Financial Activity  19.4 13.7 15.9 مادية غير خيرية/رعاية أنشطة  

Educational Developmental Activity  5.5 7.8 6.9 تعليمية تنموية أنشطة  

Community Development  11.6 12.6 12.2 مجتمعية تنموية أنشطة  

Collecting Donations  9.0 8.0 8.4 التبرعات جمع أنشطة  

Other Volunteer Work  1.5 1.3 1.4 أخرى تطوعية أنشطة  

Females    إناث 
Percentage of Participation in Volunteer 
Work 

 نسبة المشاركة في األلمال التطولية .300 3004 3101

Charitable Non-Financial Activity  6.5 6.6 6.5 مادية غير خيرية/رعاية أنشطة  

Educational Developmental Activity  4.6 3.3 3.9 تعليمية تنموية أنشطة  

Community Development  1.8 1.9 1.8 مجتمعية تنموية أنشطة  

Collecting Donations  2.3 2.7 2.6 التبرعات جمع أنشطة  

Other Volunteer Work  1.1 0.6 0.8 أخرى تطوعية أنشطة  
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 حسب المشاركة في األلمال التطولية ونولها خالل السنة السابقة للمسح سنة ( .0-34) نسبة الشباب :..0جدول 
 0.34 ،والعمرالجنس حسب 

Table 6.2: Percentage of Youth (15-29) years by Participating in Volunteer Activities and Type of 
Activity during the Year Preceded  the Survey, Sex and Age, 2015 

 

Sex and Participating in Volunteer 
Activities 

Age 
 

 العمر
 الجنس والمشاركة في األلمال التطولية

29-23 22-18 17-15 

Both Sexes    كال الجنسين 
Percentage of Participation in Volunteer 
Work 

 نسبة المشاركة في األلمال التطولية  21.9  19.9  17.9

Charitable Non-Financial Activity  11.2  11.2  11.6  مادية غير خيرية/رعاية أنشطة  

Educational Developmental Activity  5.5  5.7  4.8  تعليمية تنموية أنشطة  

Community Development  7.4  6.4  7.8  مجتمعية تنموية أنشطة  

Collecting Donations  6.0  4.7  6.0  التبرعات جمع أنشطة  

Other Volunteer Work  1.3  0.9  0.8  أخرى تطوعية أنشطة  

Males    ذكور 
Percentage of Participation in Volunteer 
Work 

 نسبة المشاركة في األلمال التطولية  27.9  25.6  25.4

Charitable Non-Financial Activity  17.1  15.5  14.3  مادية غير خيرية/رعاية أنشطة  

Educational Developmental Activity  8.2  5.8  6.4  تعليمية تنموية أنشطة  

Community Development  12.7  10.9  13.4  مجتمعية تنموية أنشطة  

Collecting Donations  9.4  7.5  7.9  التبرعات جمع أنشطة  

Other Volunteer Work  1.4  1.3  1.2  أخرى تطوعية أنشطة  

Females    إناث 
Percentage of Participation in Volunteer 
Work 

 نسبة المشاركة في األلمال التطولية  15.7  14.1  10.1

Charitable Non-Financial Activity  5.0  6.8  8.8  مادية غير خيرية/رعاية أنشطة  

Educational Developmental Activity  2.6  5.6  3.2  تعليمية تنموية أنشطة  

Community Development  1.7  1.9  2.0  مجتمعية تنموية أنشطة  

Collecting Donations  2.4  1.8  4.0  التبرعات جمع أنشطة  

Other Volunteer Work  1.2  0.5  0.4  أخرى تطوعية أنشطة  
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 حسب المشاركة في األلمال التطولية خالل السنة السابقة للمسحسنة ( .0-34) التوزيع النسبي للشباب :..1جدول 
 0.34بعض الخصائص خلفية، و  

Table 6.3: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Participating in Volunteer Activities 
during the Year preceded the Survey and Selected Background Characteristics, 2015 

 

 الخصائص الخلفية
 لم يشارك في األلمال التطولية شارك في األلمال التطولية

Background Characteristics Participation in 

Volunteer Activities 

Did not participate in 

volunteer Activities 

 Region   المنطقة

 Palestine 80.4 19.6 فلسطين

 West Bank 81.9 18.1 الضفة الغربية

 Gaza Strip 78.2 21.8 قطاع غزة

 Locality Type    نوع التجمع

 Urban 82.2 17.8 حضر

 Rural 77.8 22.2 ريف

 Camps 72.3 27.7 مخيمات

 Sex    الجنس

 Male 74.0 26.0 ذكور

 Female 87.2 12.8 اناث

 Age    العمر

02-0. 21.9 78.1 15-17 

02-55 19.9 80.1 18-22 

51-5. 17.9 82.1 23-29 

 Marital Status    الحالة الزواجية

 Never Married 77.2 22.8 لم يسبق له الزواج

 Ever Married 88.5 11.5 سبق له الزواج

 Employment Status    الحالة العملية

 Emploed 77.2 22.8 عاملون

 Unemploed 71.9 28.1 عاطلون عن العمل

 Out side  Labor force 83.6 16.4 خارج القوى العاملة

 Educational Status    الحالة التعليمية

 Less than a second 83.7 16.3 أقل من ثانوي

 secondary 79.8 20.2 ثانوي

  Diploma and above 72.6 27.4 دبلوم متوسط فأعلى
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 0.34 ،والمنطقة والجنس البحث لن فرصة لعمل تطوليسنة حسب ( .0-34) للشبابالنسبي  التوزيع :..3جدول 

Table 6.4: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Looking for a Volunteering 
Opportunity, Sex and Region, 2015 

 

Sex and Try to Looking for 
Volunteering Opportunity  

Region المنطقة 
  فلسطين

Palestine 
 الضفة الغربية قطاع غزة البحث لن فرصة لمل تطولي ةالجنس ومحاول

Gaza Strip West Bank 

Both Sexes    كال الجنسين 
Try Searching for Volunteer Work 10.7  5.7  7.6  حاول البحث عن عمل تطوعي 
Not try Searching for Volunteer Work 89.3  94.3  92.4   عن عمل تطوعي البحثيحاول لم 
Total 100 100 100 المجموع 
Males    ذكور 
Try Searching for Volunteer Work 14.7  6.0  9.1  حاول البحث عن عمل تطوعي 
Not try Searching for Volunteer Work 85.3  94.0  90.9  لم يبحث عن عمل تطوعي 
Total 100 100 100 المجموع 
Females    إناث 
Try Searching for Volunteer Work 7.3  5.5  6.2  حاول البحث عن عمل تطوعي 
Not try Searching for Volunteer Work 92.7  94.5  93.8  لم يبحث عن عمل تطوعي 
Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 
 

 0.34 ،والعمر والجنس البحث لن فرصة لعمل تطوليسنة حسب  (.0-34)النسبي للشباب  التوزيع :..4جدول 

Table 6.5: Percentage Distribution of Youth (15-29) years by Looking for a Volunteering 
Opportunity, Sex and Age, 2015 

 

Sex and Try to Looking for 
Volunteering Opportunity 

Age العمر 
 لن فرصة لمل تطوليالجنس ومحاولة البحث 

29-23 22-18 17-15 

Both Sexes    كال الجنسين 
Try Searching for Volunteer Work 8.2  8.1  5.7  حاول البحث عن عمل تطوعي 
Not try Searching for Volunteer Work 91.8  91.9  94.3  لم يحاول البحث عن عمل تطوعي 
Total 100 100 100 المجموع 
Males    ذكور 
Try Searching for Volunteer Work 10.2  9.3  6.8  حاول البحث عن عمل تطوعي 
Not try Searching for Volunteer Work 89.8  90.7  93.2  لم يبحث عن عمل تطوعي 
Total 100 100 100 المجموع 
Females    إناث 
Try Searching for Volunteer Work 6.4  7.0  4.7  حاول البحث عن عمل تطوعي 
Not try Searching for Volunteer Work 93.6  93.0  95.3  لم يبحث عن عمل تطوعي 
Total 100 100 100 المجموع 
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 0.34 ،والمنطقة الجنسحسب المجمولة و  المنتمون لمجمولات معينةسنة ( .0-34) نسبة الشباب :...جدول 

Table 6.6: Percentage of Youth (15-29) Years Affiliated to Certain Groups, According to the Group 
by Sex and Region, 2015 

 

Sex and Affiliated 

Region المنطقة 
  فلسطين

Palestine 
 الضفة الغربية قطاع غزة الجنس واالنتماء

Gaza Strip West Bank 

Both Sexes    كال الجنسين 
Civil/ Cultural/ Non Governmental 
Organizations  

  حكومية غير منظمات /ثقافية/أهلية جمعيات 3.0 2.1 4.4
Sports Clubs  7.4 5.7 6.3 رياضية أندية  
Unions/ Syndicates  3.0 2.1 2.4 نقابات/اتحادات  
Political Party/ Political Groups/ Political 
Skipments/ Coalitions 2.4 0.9 1.4 

/ حركات سياسية/مجموعات سياسية/حزب سياسي
 ائتالف

Community Alliances/ Unregistered  0.7 0.9 0.8 مسجلة غير/ مجتمعية روابط  

Males    ذكور 

Civil/ Cultural/ Non Governmental 
Organizations  

  حكومية غير منظمات/ثقافية/أهلية جمعيات 4.0  2.6 6.3
Sports Clubs  13.8 9.1 10.6 رياضية أندية  
Unions/ Syndicates  4.3 2.8 3.4 نقابات/اتحادات  
Political Party/ Political Groups/ Political 
Skipments/ Coalitions 4.2 1.6 2.6 

/ حركات سياسية/مجموعات سياسية/حزب سياسي
 ائتالف

Community Alliances/ Unregistered  0.9 1.2 1.1 مسجلة غير/ مجتمعية روابط  

Females    إناث 

Civil/ Cultural/ Non Governmental 
Organizations  

  حكومية غير منظمات/ثقافية/أهلية جمعيات 1.9 1.5 2.4
Sports Clubs  0.8 2.0 1.6 رياضية أندية  
Unions/ Syndicates  1.6 1.4 1.4 نقابات/اتحادات  
Political Party/ Political Groups/ Political 
Skipments/ Coalitions 0.6 0.1 0.3 

 /حركات سياسية/مجموعات سياسية/حزب سياسي
 ائتالف

Community Alliances/ Unregistered  0.4 0.6 0.5 مسجلة غير/ مجتمعية روابط  
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 0.34 ،والعمر الجنسحسب المجمولة و  المنتمون لمجمولات معينةسنة ( .0-34) نسبة الشباب :.10جدول 

Table 6.7: Percentage of Youth (15-29) Years Affiliated to Certain Groups by Group, Sex and Age, 
2015 

 

Sex and Affiliated 
Age 

 
 العمر

 الجنس واالنتماء
29-23 22-18 17-15 

Both Sexes    كال الجنسين 
Civil/ Cultural/ Non Governmental 
Organizations  

 منظمات غير حكومية / ثقافية/جمعيات أهلية  2.0  2.9  3.7
Sports Clubs  4.9  6.9  7.8   أندية رياضية 
Unions/ Syndicates  4.3  1.5  0.8  نقابات /اتحادات 
Political Party/ Political Groups/ Political 
Skipments/ Coalitions 2.3  1.1  0.5  

/ حركات سياسية/مجموعات سياسية/حزب سياسي
 ائتالف

Community Alliances/ Unregistered  1.0  0.9  0.4  غير مسجلة/ روابط مجتمعية  
Males    ذكور 
Civil/ Cultural/ Non Governmental 
Organizations  

 منظمات غير حكومية /ثقافية/جمعيات أهلية  2.6  4.0  4.9
Sports Clubs  8.4  12.3  13.3   أندية رياضية 
Unions/ Syndicates  6.2  1.8  1.0  نقابات /اتحادات 
Political Party/ Political Groups/ Political 
Skipments/ Coalitions 4.2  1.9  0.8  

/ حركات سياسية/مجموعات سياسية/حزب سياسي
 ائتالف

Community Alliances/ Unregistered  1.5  1.1  0.5  غير مسجلة/ روابط مجتمعية  
Females    إناث 
Civil/ Cultural/ Non Governmental 
Organizations  

 منظمات غير حكومية /ثقافية/جمعيات أهلية  1.4  1.7  2.4
Sports Clubs  1.3  1.5  2.1   أندية رياضية 
Unions/ Syndicates  2.2  1.2  0.5  نقابات /اتحادات 
Political Party/ Political Groups/ Political 
Skipments/ Coalitions 0.3  0.3  0.3  

/ حركات سياسية/مجموعات سياسية/حزب سياسي
 ائتالف

Community Alliances/ Unregistered  0.4  0.7  0.2  غير مسجلة/ روابط مجتمعية  
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 القضايا التي يجب أن تبقا من أولويات المجتمع الفلسطيني في المستقبل أهمسنة حسب ( .0-34) للشبابالنسبي  التوزيع :...جدول 
 0.34 ،والمنطقة الجنسو  

Table 6.8: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by the Most Vital Issues that have to be 
Priorities of the Palestinian Society, Sex and Region, 2015 

 

Sex and theost Vital Issues that have to be 

Priorities of the Palestinian Society  

Region المنطقة 
  فلسطين

Palestine 

الجنس وأهم  ضايا أولويات المجتمع 
 الضفة الغربية قطاع غزة الفلسطيني

Gaza Strip West Bank 

Both Sexes    كال الجنسين 
Terminate Occupation and Build the State 83.0  77.1  79.4  االحتالل وبناء الدولة إنهاء 
Democracy/ Human Rights 1.2  2.2  1.8  حقوق اإلنسان/الديمقراطية 
Raising the Living Standard 5.5  8.4  7.3  رفع مستوي المعيشة 
Improving Education and Health Status 1.6  2.1  1.9  تحسين مستوى التعليم و الرعاية الصحية 
Combat Poverty and Unemployment 4.9  4.9  4.9  محاربة الفقر والبطالة 
Fight Corruption 1.6  2.8  2.3  محاربة الفساد 
Improve Morals in the Community 1.9  2.5  2.3  تحسين األخالق في المجتمع 
Other  0.2  - 0.1  غير ذلك 
Total 3.. 3.. 3.. المجموع 
Males    ذكور 
Terminate Occupation and Build the State 87.3  75.8  80.2  إنهاء االحتالل وبناء الدولة 
Democracy/ Human Rights 0.3  1.8  1.2  حقوق اإلنسان/الديمقراطية 
Raising the Living Standard 4.6  10.2  8.0  رفع مستوي المعيشة 
Improving Education and Health Status 1.2  1.7  1.5  تحسين مستوى التعليم و الرعاية الصحية 
Combat Poverty and Unemployment 3.3  5.1  4.4  محاربة الفقر والبطالة 
Fight Corruption 1.5  3.4  2.7  محاربة الفساد 
Improve Morals in the Community 1.7  2.0  1.9  تحسين األخالق في المجتمع 
Other  0.1  0.1  0.1  غير ذلك 
Total 3.. 3.. 3.. المجموع 
Females    إناث 
Terminate Occupation and Build the State 78.6  78.3  78.4   الدولةإنهاء االحتالل وبناء 
Democracy/ Human Rights 2.2  2.6  2.4  حقوق اإلنسان/الديمقراطية 
Raising the Living Standard 6.4  6.6  6.5  رفع مستوي المعيشة 
Improving Education and Health Status 2.1  2.5  2.3  تحسين مستوى التعليم و الرعاية الصحية 
Combat Poverty and Unemployment 6.5  4.6  5.4  محاربة الفقر والبطالة 
Fight Corruption 1.8  2.1  2.0  محاربة الفساد 
Improve Morals in the Community 2.2  3.2  2.8  تحسين األخالق في المجتمع 
Other  0.4  - 0.2  غير ذلك 
Total 3.. 3.. 3.. المجموع 
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 أهم القضايا التي يجب أن تبقا من أولويات المجتمع الفلسطيني في المستقبلسنة حسب ( .0-34)النسبي للشباب  التوزيع :...جدول 
 0.34 ،والعمر لجنساو  

Table 6.9: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by the Most Vital Issues that have to be 
Priorities of the Palestinian Society, Sex and Age, 2015 

 

Sex and theost Vital Issues that have to be 

Priorities of the Palestinian Society 

Age 
 

 العمر
 الجنس وأهم  ضايا أولويات المجتمع الفلسطيني

29-23 22-18 17-15 

Both Sexes    كال الجنسين 
Terminate Occupation and Build the State 78.5  77.4  84.0  إنهاء االحتالل وبناء الدولة 
Democracy/ Human Rights 1.4  2.1  2.1  حقوق اإلنسان/الديمقراطية 
Raising the Living Standard 7.6  8.2  5.4  رفع مستوي المعيشة 
Improving Education and Health Status 1.9  2.4  1.4  و الرعاية الصحية تحسين مستوى التعليم 
Combat Poverty and Unemployment 5.2  5.3  3.7  محاربة الفقر والبطالة 
Fight Corruption 2.7  2.3  1.6  محاربة الفساد 
Improve Morals in the Community 2.6  2.3  1.9  تحسين األخالق في المجتمع 
Other  0.2  0.2  -  غير ذلك 
Total 3.. 100 100 المجموع 
Males    ذكور 
Terminate Occupation and Build the State 79.6  78.6  84.1  إنهاء االحتالل وبناء الدولة 
Democracy/ Human Rights 0.9  1.3  1.6  حقوق اإلنسان/الديمقراطية 
Raising the Living Standard 8.0  9.4  6.0  رفع مستوي المعيشة 
Improving Education and Health Status 2.0  1.4  0.9  تحسين مستوى التعليم و الرعاية الصحية 
Combat Poverty and Unemployment 4.0  5.4  3.6  محاربة الفقر والبطالة 
Fight Corruption 3.3  2.2  2.2  محاربة الفساد 
Improve Morals in the Community 2.1  1.8  1.5   األخالق في المجتمعتحسين 
Other  0.2  -  0.0  غير ذلك 
Total 100 100 100 المجموع 
Females    إناث 
Terminate Occupation and Build the State 77.4  76.2  83.8  إنهاء االحتالل وبناء الدولة 
Democracy/ Human Rights 1.9  2.9  2.7  حقوق اإلنسان/الديمقراطية 
Raising the Living Standard 7.2  6.9  4.7  رفع مستوي المعيشة 
Improving Education and Health Status 1.8  3.4  1.8  تحسين مستوى التعليم و الرعاية الصحية 
Combat Poverty and Unemployment 6.5  5.3  3.7  محاربة الفقر والبطالة 
Fight Corruption 2.1  2.4  1.1   الفسادمحاربة 
Improve Morals in the Community 3.0  2.7  2.3  تحسين األخالق في المجتمع 
Other  0.2  0.3  -  غير ذلك 
Total 100 100 100 المجموع 
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 0.34 ،والمنطقة والجنس في أي استحقاق انتخابي  ادم إمكانية المشاركةسنة حسب ( .0-34) للشبابالنسبي  التوزيع :...3جدول 

Table 6.10: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by the Possibility of Participating in 
any Upcoming Elections, Sex and Region, 2015 

 

Sex and Participating in any 
Upcoming Elections 

Region المنطقة 
  فلسطين

Palestine 
 الضفة الغربية قطاع غزة والمشاركة في االستحقاق االنتخابي الجنس

Gaza Strip West Bank 

Both Sexes    كال الجنسين 
Yes of Course 56.8  29.4  39.9  نعم بالطبع 
I May Vote 17.8  36.6  29.4  ربما أصوت 
I May not Vote 4.7  17.5  12.6  ربما ال أصوت 
Definitely, I will not Vote 20.7  16.4  18.1  قطعا لن أصوت 
Total 100 100 100 المجموع 
Males    ذكور 
Yes of Course 67.2  32.3  45.8  نعم بالطبع 
I May Vote 14.4  38.6  29.2  ربما أصوت 
I May not Vote 3.7  14.5  10.4   ال أصوتربما 
Definitely, I will not Vote 14.8  14.5  14.6  قطعا لن أصوت 
Total 100 3.. 100 المجموع 
Females    إناث 
Yes of Course 46.0  26.4  33.9  نعم بالطبع 
I May Vote 21.3  34.7  29.6  ربما أصوت 
I May not Vote 5.7  20.5  14.9   أصوتربما ال 
Definitely, I will not Vote 27.0  18.4  21.7  قطعا لن أصوت 
Total 100 100 3.. المجموع 
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 0.34 ،والعمر والجنس إمكانية المشاركة في أي استحقاق انتخابي  ادمسنة حسب ( .0-34)النسبي للشباب  التوزيع :..33جدول 

Table 6.11: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by the Possibility of  Participating  in 
any Upcoming Election, Sex and Age, 2015 

 

Sex and Participating in any 
Upcoming Elections 

Age العمر 
 الجنس والمشاركة في االستحقاق االنتخابي

29-23 22-18 17-15 

Both Sexes    كال الجنسين 
Yes of Course 40.1  40.1  7.9  نعم بالطبع 
I May Vote 29.4  29.0  56.9  ربما أصوت 
I May not Vote 12.9  12.0  29.0  ربما ال أصوت 
Definitely, I will not Vote 17.6  18.8  6.2  قطعا لن أصوت 
Total 100 3.. 100 المجموع 
Males    ذكور 
Yes of Course 46.5  45.4  10.4  نعم بالطبع 
I May Vote 29.7  28.4  56.3  ربما أصوت 
I May not Vote 9.9  10.7  28.2  ربما ال أصوت 
Definitely, I will not Vote 13.9  15.6  5.1  قطعا لن أصوت 
Total 100 3.. 100 المجموع 
Females    إناث 
Yes of Course 33.4  34.8  5.9  نعم بالطبع 
I May Vote 29.1  29.7  57.4  ربما أصوت 
I May not Vote 16.0  13.3  29.6  ربما ال أصوت 
Definitely, I will not Vote 21.4  22.2  7.1  قطعا لن أصوت 
Total 3.. 100 100 المجموع 
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 0.34، والجنس والمنطقةحسب استخدام الحاسوب سنة ( .0-34) للشبابالتوزيع النسبي  :..30جدول 
Table 6.12: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Using  Computer,  

Sex and Region, 2015 
 

Sex and Using Computer  

Region المنطقة 
 فلسطين 

Palestine 
 الضفة الغربية قطاع غزة استخدام الحاسوبالجنس و 

Gaza Strip West Bank 

Both Sexes    كال الجنسين 
Uses Computer 61.7  74.8  69.7  الحاسوب يستخدم 
Does not Use Computer 38.3  25.2  30.3  الحاسوب ال يستخدم 
Total 100 100 100 المجموع 
Males    ذكور 
Uses Computer 65.8  78.8  73.8  الحاسوب يستخدم 
Does not Use Computer 34.2  21.2  26.2  الحاسوب ال يستخدم 
Total 100 100 100 المجموع 
Females    إناث 
Uses Computer 57.5  70.5  65.5  الحاسوب يستخدم 
Does not Use Computer 42.5  29.5  34.5  الحاسوب ال يستخدم 
Total 100 100 100 المجموع 

 

 
 

 0.34، والجنس والمنطقة الذين يستخدمون الحاسوب حسب استخدام اإلنترنتسنة ( .0-(15 للشبابالنسبي  التوزيع :..31جدول 

Table 6.13: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years Who Use  Computer by Internet Usage, 
Sex and Region, 2015 

 

Sex and Internet Usage  

Region المنطقة 
 فلسطين 

Palestine 
 الضفة الغربية قطاع غزة االنترنتاستخدام والجنس 

Gaza Strip West Bank 

Both Sexes    كال الجنسين 

Yes,  and Use  61.3 75.0 69.7 ويستخدم نعم  
Yes,  and I Didn't  Use  28.1 20.2 23.3 يستخدم وال نعم  
Don’t  know  About Internet  Service 10.6 4.8  7.0 الخدمة هذه يعرف ال  
Total 100 100 100 المجموع 
Males    ذكور 

Yes,  and Use  65.1 80.5 74.6 ويستخدم نعم  
Yes,  and I Didn't  Use 25.0 15.9 19.4 يستخدم وال نعم  
Don’t  know  About Internet  Service 9.8 3.6 6.0  الخدمة هذه يعرف ال  
Total 3.. 100 100 المجموع 
Females    إناث 

Yes,  and Use  57.4 69.1 64.5 ويستخدم نعم  
Yes,  and I Didn't  Use 31.3 24.8 27.3 يستخدم وال نعم  
Don’t  know  About Internet  Service 11.3 6.1 8.1 الخدمة هذه يعرف ال  
Total 100 100 3.. المجموع 
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 0.34خلفية، البعض الخصائص و  استخدام االنترنتسنة حسب ( .0-34)لشباب ل التوزيع النسبي  :..33جدول 

Table 6.13:  Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Using the  Internet and Selected 
Background Characteristics, 2015 

 

 الخصائص الخلفية

االنترنتاستخدام    Using the  Internet 
Background 

Characteristics 
ويستخدم نعم يستخدم وال نعم  الخدمة هذه يعرف ال   

Yes,  and Use 
Yes,  and I Didn't  

Use 
Don’t  know  About 

Internet  Service 

 Region    المنطقة

 Palestine 7.0 23.3 69.7 فلسطين

 West Bank 4.8 20.2 75.0 الضفة الغربية

 Gaza Strip 10.5 28.1 61.3 قطاع غزة

 Locality Type    نوع التجمع

 Urban 7.1 23.3 69.6 حضر

 Rural 6.2 25.0 68.8 ريف

 Camps 8.1 20.1 71.8 مخيمات

 Sex    الجنس

 Male 6.0 19.4 74.6 ذكور

 Female 8.1 27.3 64.6 اناث

 Age    العمر

02-0. 67.0 25.8 7.2 15-17 

02-55 74.2 20.0 5.8 18-22 

51-5. 67.2 24.8 8.0 23-29 

 Marital Status    الحالة الزواجية

 Never Married 5.4 19.6 75.1 لم يسبق له الزواج

 Ever Married 11.2 32.6 56.2 سبق له الزواج

 Employment Status    الحالة العملية

 Emploed 5.8 19.2 75.0 عاملون

 Unemploed 5.5 21.2 73.4 عاطلون عن العمل

 Out side  Labor force 7.9 25.5 66.6 خارج القوى العاملة

 Educational Status    الحالة التعليمية

 Less than a second 11.9 29.6 58.5 أقل من ثانوي

 secondary 2.9 18.3 78.8 ثانوي

  Diploma and above 0.8 14.6 84.6 دبلوم متوسط فأعلى
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 0.34، االستخدام والجنس والمنطقة الذين يستخدمون االنترنت حسب مكانسنة ( .0-34) الشبابنسبة  :..34جدول 
Table 6.14: Percentage of Youth (15-29) Years Who Use Internet by the  place of Usage, Sex and 

Region, 2015 
 

 مكان االستخدام و الجنس 
 فلسطين          

 Region المنطقة 

Sex and Place of Usage  قطاع غزة الضفة الغربية 
Palestine  West Bank  Gaza Strip 

 Both Sexes       كال الجنسين

 At home 00.. .200 103.  المنزل

(برسوم) انترنت مقهى   3.0. 0.0. 0505 Internet Café (for fees) 

الجامعة/ المدرسة   330. 000. 0500 School/ University 

شباب مركز  .01 0102 100 Youth Center 

مجاني عام مكان  3001  0000 200 Public Place with  Free Access 

األصدقاء عند   1.03 1200 1500 At friends’ Houses 

 At work 001 0000 3301  العمل

  Others 001 500 .10   أخرى

   ذكور
  

Males 

 At home 102. 2501 1.00  المنزل

(برسوم) انترنت مقهى   010. 1100 500. Internet Café (for fees) 

الجامعة/ المدرسة   3001 0500 0000 School/ University 

شباب مركز  3301 0.01 20. Youth Center 

مجاني عام مكان   3.01 5100 0001 Public Place with  Free Access 

األصدقاء عند   3.0. 0.0. 0.02 At friends’ Houses 

 At work 01. 5000 3101  العمل

  Others .10 000 .30   أخرى

   إناث
  

Females 

 At home .200 2202 .10.  المنزل

(برسوم) انترنت مقهى  00.  500 10. Internet Café (for fees) 

الجامعة/ المدرسة   3.0. 0.05 0102 School/ University 

شباب مركز  .0. 102 10. Youth Center 

مجاني عام مكان   30. 102 001 Public Place with  Free Access 

األصدقاء عند   0303 500. 0205 At friends’ Houses 

 At work 501 205 303  العمل

  Others .0.  001  401   أخرى
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 0.34، والعمراالستخدام والجنس  الذين يستخدمون االنترنت حسب مكانسنة ( .0-34) الشبابنسبة  :...3جدول 
Table 6.1.: Percentage of Youth (15-29) Years who Use Internet by the  Place of Usage, Sex and 

Age 2015 
 

 مكان االستخدام و الجنس 
رالعم  Age 

Sex and Place of Usage 
17-15 22-18 29-23 

 Both Sexes       كال الجنسين

 At home  82.9  82.8  84.0 المنزل

(برسوم) انترنت مقهى  17.3  16.4  14.8  Internet Café (for fees) 

الجامعة/ المدرسة  10.3  24.5  5.7  School/ University 

شباب مركز  8.0  8.8  7.9  Youth Center 

مجاني عام مكان  9.7  12.6  13.6  Public Place with  Free Access 

األصدقاء عند  35.4  39.3  34.2  At friends’ Houses 

 At work  20.2  7.6  1.9 العمل

  Others  3.6  2.9  1.9  أخرى

 ذكور
   

Males 

 At home  78.2  79.3  80.7 المنزل

(برسوم) انترنت مقهى  31.3  28.7  24.5  Internet Café (for fees) 

الجامعة/ المدرسة  9.0  20.8  6.2  School/ University 

شباب مركز  14.8  15.7  13.7  Youth Center 

مجاني عام مكان  15.6  18.8  21.7  Public Place with  Free Access 

األصدقاء عند  50.1  52.1  45.4  At friends’ Houses 

 At work  29.5  12.0  3.4 العمل

  Others  1.2  0.9  0.9  أخرى

 إناث
   

Females 

 At home  89.2  86.7  87.9 المنزل

(برسوم) انترنت مقهى  0.8  2.7  2.0  Internet Café (for fees) 

الجامعة/ المدرسة  11.9  28.5  5.0  School/ University 

شباب مركز  0.0  1.2  0.4  Youth Center 

مجاني عام مكان  2.7  5.6  2.9  Public Place with  Free Access 

األصدقاء عند  18.1  25.2  19.3  At friends’ Houses 

 At work  8.0  2.8  0.0 العمل

  Others  6.6  5.2  3.1  أخرى

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



PCBS :،النتائج الرئيسية                                                               5102 مسح الشباب الفلسطيني   PCBS: Palestinian Youth Survey, 2015 Main Findings 

 

534 

 

 0.34، حسب الجنس والمنطقة نقالالذين يمتلكون هات  سنة ( .0-34) للشبابالتوزيع النسبي  :..31جدول 
Table 6.11: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Owning a Mobile Phone,   

Sex and Region 2015 
 

Sex and Own a Mobile Phone 

Region المنطقة 
 فلسطين 

Palestine 
 الضفة الغربية قطاع غزة نقالمتالك هات  او الجنس

Gaza Strip West Bank 

Both Sexes    كال الجنسين 

Owns Mobile 79.5  88.1  84.8  نقالهاتف  يمتلك 
Does not Own Mobile 20.5  11.9  15.2  نقالهاتف  ال يمتلك 

Total 100 100 100 المجموع 
Males    ذكور 

Owns Mobile 86.6  95.3  91.9   نقاليمتلك هاتف 
Does not Own Mobile 13.4  4.7  8.1   نقالال يمتلك هاتف 

Total 100 100 100 المجموع 
Females    إناث 

Owns Mobile 72.2  80.6  77.3   نقاليمتلك هاتف 
Does not Own Mobile 27.8  19.4  22.7   نقالال يمتلك هاتف 

Total 100 100 100 المجموع 
 
 
 
 

 0.34، والعمرحسب الجنس  نقالالذين يمتلكون هات  سنة ( .0-34)التوزيع النسبي للشباب  :...3جدول 
Table 6.3.: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Owning a Mobile Phone,   

Sex and Age, 2015 
 

Sex and Own a Mobile Phone 
Age العمر 

 نقالمتالك هات  او الجنس
29-23 22-18 17-15 

Both Sexes    كال الجنسين 

Owns Mobile 94.8  90.2  58.2   نقاليمتلك هاتف 
Does not Own Mobile 5.2  9.8  41.8   نقالال يمتلك هاتف 

Total 100 100 100 المجموع 
Males    ذكور 

Owns Mobile 97.9  94.2  77.5   نقاليمتلك هاتف 
Does not Own Mobile 2.1  5.8  22.5   نقالال يمتلك هاتف 

Total 100 100 100 المجموع 
Females    إناث 

Owns Mobile 91.5  86.0  38.1   نقاليمتلك هاتف 
Does not Own Mobile 8.5  14.0  61.9   نقالال يمتلك هاتف 

Total 100 100 100 المجموع 
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 االهل/حسب استخدام وسائل التواصل مع االصد اء  سنة( .0-34) التوزيع النسبي للشباب :.3.0جدول 
 0.34، حسب الوسيلة المستخدمة والمنطقة 

Table 6.3.: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Using Means of Communication 
with Friends/Family, Method Used and Region, 2015 

 

Region and Means of 
communication  

Number of Use لدد مرات االستخدام 

األسبوع في مرة األقل على يوميا المنطقة ووسائل التواصل أقل أو الشهر في مرة   أبدا   
On daily 

basis 
Once a week at 

least 
Once a month 

at least 
Never 

Palestine     فاسطين 

SMS 20.4 28.2 22.5 28.8  الرسائل القصيرةsms 
Email 13.4 10.7 14.9 61.0 البريد االلكتروني 

Whatsapp 25.5 13.1 13.1 48.2 واتس أب 

Talk through Facebook or Twitter  43.8 12.0 7.2 37.1  التحدث عبر الفيسبوك أو التويتر 
West Bank      الغربيةالضفة 

SMS 25.4 29.5 19.1 26.0  الرسائل القصيرةsms 
Email 17.6 12.5 15.1 54.8  البريد االلكتروني 

Whatsapp 31.0 14.9 16.2 37.9 واتس أب 

Talk through Facebook or Twitter  48.9 12.7 8.1 30.3  التحدث عبر الفيسبوك أو التويتر 
Gaza Strip     طاع غزة  

SMS 12.6 26.2 27.9 33.3  الرسائل القصيرةsms 
Email 6.7 7.8 14.6 70.9 البريد االلكتروني 

Whatsapp 16.8 10.2 8.3 64.7 واتس أب 

Talk through Facebook or Twitter  35.7 10.9 5.7 47.8  التحدث عبر الفيسبوك أو التويتر 
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والجنس،  االهل حسب الوسيلة المستخدمة/حسب استخدام وسائل التواصل مع االصد اء  سنة (.0-34) التوزيع النسبي للشباب :.0.0جدول 
0.34 

Table 6.0.: Percentage Distribution of Youth (15-29) Years by Using Means of Communication 
with Friends/Family, Method Used and Sex, 2015 

 

Sex and Means of 
communication  

Number of Use لدد مرات االستخدام 

ووسائل التواصل الجنس األسبوع في مرة األقل على يوميا  أقل أو الشهر في مرة   أبدا   
On daily 

basis 
Once a week at 

least 
Once a month 

at least 
Never 

Both Sexes     كال الجنسين 
SMS 20.4 28.2 22.5 28.8  الرسائل القصيرةsms 
Email 13.4 10.7 14.9 61.0 البريد االلكتروني 

Whatsapp 25.5 13.1 13.1 48.2 واتس أب 

Talk through Facebook or Twitter  43.8 12.0 7.2 37.1  التحدث عبر الفيسبوك أو التويتر 
Male     ذكور 
SMS 21.0 31.0 25.9 22.2  الرسائل القصيرةsms 
Email 15.4 12.7 17.3 54.5 البريد االلكتروني 

Whatsapp 27.9 14.3 14.4 43.4 واتس أب 

Talk through Facebook or Twitter  50.9 13.3 6.9 29.0  التحدث عبر الفيسبوك أو التويتر 
Female     إناث 
SMS 19.8 25.3 19.1 35.8  الرسائل القصيرةsms 
Email 11.3 8.6 12.3 67.8 البريد االلكتروني 

Whatsapp 23.0 11.8 11.8 53.3 واتس أب 

Talk through Facebook or Twitter  36.4 10.6 7.5 45.5  التحدث عبر الفيسبوك أو التويتر 
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Note to Users 
 

1. The total percentages in some tables may not be equal to 100% in reason of rounding. 

2. (0.0) < 0.05%. 

3. (-) There are no Observations. 

4. (.) Not applicable. 
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Introduction 
 

Planning and policy making in all social, economic and political areas depend mainly on 

reliable and accurate statistical data and information.  
 

The Youth Survey 2015 is part of PCBS policy to publish Palestinian statistical figures to 

inform decision-makers. PCBS conducts surveys of different segments of the Palestinian 

people, including this Youth Survey. This survey is particularly important since it covers a 

large segment of the Palestinian society.  
 

PCBS dedicates a special attention to this survey, which covers a large segment of the 

Palestinian society; the youth. In addition to representing the bulk of the Palestinian society, 

youth matter for their vitality and non-ignorable potential. Youth are the future and wealth of 

the nation that overweighs any other resources. They are the agents of societal change. At this 

age, planning begins to fulfill society needs in future skills and competences. Youth Survey 

2015 aims to provide numerous significant indicators on the status of youth in all 

socioeconomic and demographic aspects. It also aims to highlight the issues and challenges 

facing the Palestinian youth to assess their needs and enable policy and decision-makers 

working with the age group to design different activities that respond to their needs as 

assessed by the survey.  

 
This report reviews the main findings of the survey, as well as analytical and statistical reports 

that are to be produced along with the raw data file to be available for public use later.  PCBS 

hopes that the survey will inform decision and policy makers who would use those abundant 

data of the survey in drafting government policies, decisions making, monitoring and 

assessing youth policies. 
 
 
 
 
 
 
 

February, 2016 Ola Awad 
 President of PCBS  
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Chapter One 

 

Main Findings 
 
1.1 Population and Households 

The population (15-29 years) reached mid 2015 in Palestine around 1.404 million persons of 

which 716,000 males and 688,000 females making a ratio of 104.1 males per every 100 

females. Population (15-29 years) reached 862,000 in the West Bank of which 441,000 males 

and 421,000 females with a ratio of 104.8 males per every 100 females. The population of the 

same age group represented 542,000 in Gaza Strip of which 275,000 males and 267,000 

females with a ratio of 103.0 males per every 100 females. 

 

The age structure of the Palestinian society is young with the age group (0-14 years) 

representing 39.4% of the total population of Palestine mid-2015. The percentage of the 

population (15-29 years) represented 30.0% of the total population whereas the age group 60 

years and above represented only 4.5%. 

 

Data from 2015 show that the percentage of the refugee population in Palestine reached 

41.5% of the total Palestinian population living in Palestine. Data also show that 24.4% of the 

West Bank population are refugees while 68.5% of Gaza Strip population are refugees. 

 

Data also show that 43.1% of people (12 years and over) have never married, 1.6% are 

engaged for the first time, while the percentage of married people is 51.6%. Other percentages 

distributed as: 2.8% widows and 1.2% divorced or separated. 

 

The average size of Palestinian households was 5.2 person in Palestine in 2015, with 5.0 in 

the West Bank and 5.7 in Gaza Strip. The percentage of households headed by a young person    

(15-29 years) reached 14.0%, being 12.6% in the West Bank and 16.6% in Gaza Strip. Data 

also showed that 71.8% of households have at least one young person; 70.9% in the West 

Bank and 73.6% in Gaza Strip. 

 

1.2 Education 

Findings showed that 36.9% of youth (15-29 years) are currently enrolled in education; with 

36.3% in the West Bank and 37.9% in Gaza Strip with clear gender disparity. The young 

males enrolled in education represented 32.1% compared to 42.0%  females. 

 

Findings also showed that the percentage of youth (15-29 years) who have completed 

university education with a BA or higher reached 12.7% (11.2% males compared to       

14.3% females). The percentage was 13.7% in the West Bank and 11.1% in Gaza Strip. 

 

Findings also showed that 88.2% of youth (17-29 years) were previously enrolled in higher 

education in Palestine and that they have chosen their university or college. On the other 

hand, for 5.8% of them, their families chose the university for them. For about        6.0%, their 

general certificate score was the reason behind choosing the university or college. On another 

note, 89.6% of young males reported they had selected their college or university compared to 

87.2% of young females who reported the same. 

 

39.9% of youth (15-29 years) who reported that they were enrolled in education, have missed 

one day of school at least for reasons other than strikes or work suspension, being 33.3% in 
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the West Bank and 49.8% in Gaza Strip. 42.7% of young males reported absent classes 

compared to 37.6% of young females. 

 

5.2% of youth (15-29 years) in Palestine reported having school disruption for a period 

exceeding four months during their enrollment in educaiton. The precentage was 4.9% in the 

West Bank compared to 5.8% in Gaza Strip. 

 

Findings also showed that 35.0% of youth (15-29 years) wish to register for post-graduate 

studies (MA or Ph.D). The percentage was 27.6% in the West Bank and 46.2% in Gaza Strip. 

From gender perspective, the percetage was 38.9% males and 31.9% females. The percentage 

of youth (15-29 years) who were statified with an acadmic qualification below high school 

was only 1% of the Palestinian youth. 

 

84.2% of youth (15-29 years) reported they were satisfied with their education compared to 

10.5% who said they were not satisfied. Females were more satisfied than males with 88.2% 

of females satisfied compared to 80.3% of males. About reasons of lack of satisfaction, they 

reported difficulty in studying, lack of jobs post-graduation with 37.2% and 17.9% 

respectively.  

 

1.3 Labor 

The data showed that 30.2% of youth (15-29 years) who declared that they were unemployed 

were distributed: 25.0% males and 60.4% females. Data also showed huge discrepencies in 

unemploment rate among youth according to region; it was 51.5% in Gaza Strip and 18.2% in 

the West Bank. 

 

The average of unemployment period for youth (15-29 years) reached 52.2 months; 5..2 

month in the West Bank and 27.0 months in Gaza Strip. It was 24.2 months for males 

compared to 29.4 month for females. As for reasons behind the unemployment, 76.4% of 

youth reported that unavailable jobs was the main reason while 9.6% reported that the job 

vacancies do not match their qualifications and experience. 

 

85.0% of youth (15-29 years) are waged employees, being 84.9% in the West Bank and 

85.8% in Gaza Strip. The percentage of paid male employees in cash was 84.9% compared to 

86.0% for the females out of the total paid employees. 

 

83.4% of youth (15-29 years) employed in the private sector, compared to 10.1% employed in 

the governmental institutions. The percentage of youth employed in the private sector reached 

83.7% in the West Bank, compared to 82.3% in Gaza Strip. 

 

Findigns also showed that 20.9% of youth (15-29 years) tried to establish their own 

businesses with 14.9% in the West Bank, compared to 30.6% in Gaza Strip. There were clear 

gender variances with young males who attempted to create their own business representing 

29.6%, compared to 11.9% females. 16.1% of the youth who tried to establish their own 

business, had actaully their own project, where 18.3% were in the West Bank and 14.4% in 

Gaza Strip. Gender variance was 19.9% of males with their own projects of all those who 

attempted, compared to 4.6% of females with actual private project of the total famels who 

tried to establish their own projects. 
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1.4 Migration 

3.9% of youth (15-29 years) in Palestine have previously lived abroad, 3.8% in the West Bank 

and 4.1% in Gaza Strip. Gender distribtion was 4.4% males compared to 3.4% females. 

 

Findings also showed that 23.6% of youth (15-29 years) in Palestine desire to migrate aborad 

and that the prevailing conditions in Gaza Strip plays a major role in increasing the percentage 

of youth desire to migrate abroad. They represented 37.0% in Gaza Strip, compared to 15.2% 

in the West Bank. 

 

It should be noted that young males have more tendancy to think of migration compared to 

young females. The percentage reached 29.1% among males, compared to 17.8% among 

females. 

 

Results also showed that 62.5% of the youth (15-29 years) who wish to migrate do not 

consider permanent migration. They represented 72.9% in the West Bank and 55.8% in Gaza 

Strip. Females prefer temporary migration, compared to males (61.7% of males, compared to 

63.9% of females). 

 

Economic conditions (40.8%) and lack of work opportunities (15.1%) were the major reasons 

that pushed youth (15-29 years) to consider migration. 12.5% reported they wanted to 

emigrate to receive education and training. The motives for migration did not vary according 

to region. 

 

It should be noted that the Arab Gulf Countries ranked first as a destination for migration with 

21.6%, followed by Sweden with 13.6%. At region level, youth (15-29 years) living in the 

West Bank reported that their primary choice would be the Arab Gulf countries then USA 

whereas for Gaza Strip, it was Sweden and the Arab Gulf Countries. 

 

46.1% of youth (15-29 years) reported they had previous migration experience, with 40.2% in 

the West Bank and 60.6% in Gaza Strip. 0..1% of them reported they had a bad experience 

representing 10.0% in the West Bank and 19.9% in Gaza Strip. 

 

1.5 Marriage and Health 
Findings showed that 67.2% of youth (15-29 years) have not been married before. 58.1% are 

married while 3.9% are engaged and 0.6% are either widowed, divorced or separated. The 

percentage of married youth reached 25.6% in the West Bank, compared to 31.6% in Gaza 

Strip. The percentage of married males reached 15.6% compared to 40.8% females. 

 

Youth (15-29 years) reported that the appropriate marriage age for males is 25.4 years 

compared to 21.1 years for females. Youth living in the West Bank said that the appropriate 

age at marriage for males is 25.6 years compared to 21.2 years for females. Youth in Gaza 

Strip responded that the appropriate age at marriage is 25.0 years for males and 20.9 years for 

females. 

 

On the ideal number of children, youth (15-29 years) reported that it would be (2.2) males 

compared to (1.8) females. It is noted that the numebrs were noticeably equal between young 

males living in the West Bank and those in Gaza Strip. When distributed by gender, young 

males see the ideal number as (2.3 males) and (1.7 females) whereas young females consider 

it as (2.1) males and (1.9) females. 
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Data show that the percentage of youth (15-29 years) facing difficulty/ disability was 3.2%, 

being 3.2% in the West Bank and 3.2% in Gaza Srip. The percentage of males with 

difficulty/disability was 4.9% compared to 2.3% of females. 

 

Youth (15-29 years) reported that the major health issues they faced were diseases induced by 

improper behavior like smoking and mental problems at 50.0% and 27.4% respectively. There 

were no variances related to health issues between the West Bank and Gaza Strip or between 

males and females. 

 

Data showed that 23.5% of youth are smokers; 29.5% in the West Bank and 14.1% in Gaza 

Strip. Gender variance was high distributed as 40.9% among males, compared to 5.4% 

amongfemales. 

 

Regarding daily exercising, 24.6% (almost a quarter of youth) reported they exercised daily 

for at least half an hour, 19.6% in the West Bank and 32.6% in Gaza Strip. Gender variance 

was high with 32.0% of males compared to 17.0% of females. 

 

1.6 Social Participation 

Data showed that youth (15-29 years) who participated in volunteer work during the year 

preceded the survey reached 19.6%. 11.3% of youth participated in non-financial charity 

activities (helping the poor or hardship cases), while 7.1% of youth contributed in community 

development activities, 5.4% contributed in educational activities, 5.5% in fundraising for 

donations and 1.1% in other volunteer work.  

 

The percentage of participation of youth (15-29 years) in volunteer work in Gaza Strip was 

higher than in the West Bank with 21.8% and 18.1% respectively. Young males participated 

more in volunteer wrok, compared to young females. The rates were 26.0% for males 

participation, compared to 12.8% for females participation. 

 

7.6% of youth (15-29 years) reported looking for volunteer work opportintunity, represented 

5.7% in the West Bank and 10.7% in Gaza Strip. Gender distriution was 9.1% for males and 

6.2% for females. 

 

Findings showed that 6.3% of youth (15-29 years) reported being members of sports clubs 

and centers (5.7% in the West Bank compared to 7.4% in Gaza Strip). The percentage of 

youth members of civil, cultural or non governmental assoications was 3.0% (2.1% in the 

West Bank and 4.4% in Gaza Strip). Youth affiliated to political parties or movements 

reached 1.4% (0.9% in the West Bank and 2.4% in Gaza Strip). Those rates are noticeable 

low for young females compared to young males. For instance, the percentage of young male 

memebrs of sports clubs was 10.6% compared to 1.6% for young female members. The 

percentage of young males affiliated to civil and non governmental associations was 4.0% 

compared to 1.9% for young females. 

 

Regarding the priorities of Palestinian youth, findings showed that 79.4% of youth             

(15-29 years) cosnider that ending the occupation and the building of Palestine is the top 

priority for the Palestinians, followed by improving the standard of living, at the rate of 7.3%. 

It is noted that youth in the West Bank and Gaza Strip both males and females are unanimous 

about those priorities. 
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Regarding participation in any elections, 39.9% of youth (15-29 years) reported they would 

participate (29.4% it the West Bank, compared to 56.8% in Gaza Strip). 29.4% reported they 

would probably participate while 12.6% said they would not probably participate and 18.1% 

said they definitely would not pariticpate (16.4% in the West Bank and 20.7% in Gaza Strip). 

 

Data showed that the percentage of youth (15-29 years) who used a computer reached     

69.7% (74.8% in the West Bank, compared to 61.7% in Gaza Strip). The rate for males was 

73.8% compared to 65.5% for females. 

 

Regarding knowledge and use of the internet, 69.7% of youth (15-29 years) reported they 

knew and used the internet compared to 23.3% who were aware but did not use internet. The 

precentage of youth who areunaware and didn't use this service reached 7.0% of the total 

Palestinian youth. The percentage of youth who knew and used ineternet was 75.0% in the 

West Bank compared to 61.3% in Gaza Strip. The percentage was 74.6% for males, compared 

to 64.5% for females. 

 

Regarding the places where internet was used, data showed that most youth (15-29 years) 

used the internet at home (83.1%). 84.9% in the West Bank, compared to 79.6% in Gaza 

Strip. 

 

Results also showed that 84.8% of the Palestinian youth owned a mobile phone; 88.1% in the 

West Bank compared to 79.5% in Gaza Strip. The percentage was 91.9% for males compared 

to 77.3% for females. 
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Chapter Two 
 

Methodology and Data Quality 

 

2.1 Introduction 

PCBS allocates particular attention to the Youth Survey because of the different definition of 

youth age group in studies. Some define youth as the age group (10-24 years) whereas others 

define them as the age group (15-29 years). In both definitions, the youth constitute the largest 

segment of the Palestinian society. In addition to being the bulk of the society, youth are a 

vital power and promising part of the society. They are the future and wealth of the nation that 

overweighs any other sources. Youth are the factor of change in the society. At this state, 

planning begins to fulfill societal needs in future skills and competences.  

 

The Youth Survey 2015 aims to provide a number of indicators and information on youth 

including social participation, education, health, Labor, employment and other socioeconomic 

indicators. It also reviews their future vision and the challenges they face to assess their needs, 

the adoption of the age group (15-29 years) as a representative group for youth in this survey. 

 

2.2 Survey Implementation Phases 

PCBS focused on the Youth Survey to fulfill the need in data provision. Since early 2014, 

PCBS started planning and preparing this survey. Work accelerated early 2015 with the 

formation of the project national team comprising PCBS and a number of line ministries 

together with UNICEF and UNFPA to supervise implementation. 

 

At the outset of the project, PCBS reviewed a number of Arab and international related 

experiences to conceptualize the survey with comprehensive indicators that respond to the 

needs of the Palestinian society. Meetings were held with pertinent ministries and institutions 

to discuss the indicators and a comprehensive list of indicators was prepared to serve the goals 

of the Survey. 

 

In the pretesting phase in the first half of 2015, questionnaire and training manual were 

prepared using international experience and integrating national needs of partner 

organizations. The design of the questionnaire took the requirements and specificity of the 

Palestinian society into account. 

 

2.3 Survey Questionnaire 

The Survey comprised two questionnaires: 

 

Household questionnaire: The questionnaire included detailed questions on the demographic, 

social, educational, professional and matrimonial characteristics of family members in 

addition to data on housing and identification of youth eligible for the interviews. 
 

Youth questionnaire (15-29 years), which covered the following sections: 

 

 Education (educational experience in different stages, assessment of educational stages, 

characteristics of youth enrolled in education, level of satisfaction with the learning 

experience) 

 Labor (employment status, characteristics of employed people, characteristics of 

unemployed people, entrepreneurship, financial status and savings) 
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 Migration (trends of migration to other countries, migration of friends and relatives, 

migration experience) 

 Marriage and Health (spouses relation, matters related to housing, gender roles, public 

health, nutrition, mental health, social communication, sports and exercising, HIV 

awareness, life satisfaction, sexual and reproductive health) 

 Social participation (volunteer activities, community outreach, friends, family support, 

social values, political participation and future aspirations, internet and social media) 

 

2.4 Sample and Framework 
 

Target Population:  

It consists of all the individuals in the age group 15-29 years old and living with their families 

normally in the State of Palestine  in 2015. 

 

Sampling Frame: 

The sampling frame consists of all the enumeration areas which were enumerated in 2007, 

each enumeration area consists of buildings and housing units with average of about 124 

households in it. These enumeration areas are used as primary sampling units  (PSUs) in the 

first stage of the sampling selection. 

  

Sample size: 

The estimated sample size is 8,248 households in west bank and Gaza strip . 

 

Sampling Design:  

The sample is three stage stratified cluster (pps) sample: 

  
 

First stage: selection a stratified sample of 321 EA with (pps) method. 
 

Second stage: selection of a random area sample of 25 households from each enumeration 

area selected in the first stage, the selection starts from a random point in the enumeration 

area (building number), including cases of non-responding households,  and the responsive 

households where the age group 15-29 years is not available, and the responsive households 

where the age group 15-29 years is available. 
 

Third stage: we selected one person in the household of the ( 15-29) age group in a random 

method by using Kish tables, so that the sex of the person chosen by the serial questionnaire 

number in the EA sample, in case of an odd number we select male person and in case of an 

even number we select female person. 

 

Sample strata: 

The population was divided by: 

1- Governorate (17 governorates) 

2- Type of Locality (urban, rural, refugee camps) 

 

2.5 Weights Calculation of households   

The weight of statistical units (sampling unit) in the sample is defined as the mathematical 

inverse of the selection probability where the sample of the survey is two stage stratified 

cluster (pps) sample. In the first stage,  we calculate the weight of enumeration areas which  

depending on  the probability of each enumeration area(a pps sample), then in the second 

stage we calculate weight of households  in each enumeration area. Initial households weights 

resulted from multiplying weight of first stage by the weight of second stage. Final 
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households weights are obtained after adjustment of initial weights with the households 

estimates in mid 2015 on the level of design strata (governorate, locality type).    

Weights for ROSTER ( all individuals ) file was computed as follows: 

1- Adding the household weights (hw) for each person in the household which is known 

as the primary weight of person. 

2- Adjusting the primary persons weights to be compatible with the total population in 

mid 2015 on the levels (region (West bank, Gaza strip), gender (male, female),    

five-year age group (17 group). 

3- Obtaining the final person weight in each adjusted level, and getting the relative 

weight by dividing each person weight by the average of weights. 

 

Weights for (15-29 year) file was computed as follows: 

1- Adding the household weights (hw) for each person. 

2- Calculating the primary person weight by multiplying (the household weight which 

the person belongs to) by the # of person in the age group (15-29year ) by gender in 

the household which the person belongs to.   

3- Adjusting the primary persons weights to be compatible with the population persons 

size in mid 2015 by those adjusted levels ( region ( west bank ,Gaza strip), gender ( 

male , female), three age groups ( 15-19, 20-24, 25-29). 

4- Obtaining the final person weight in each adjusted level which the person belongs to. 

 

2.6  Fieldwork  

 Training Fieldworkers : the fieldwork team received a one-week training between 9 and 

13 August 2015. The 140 trainees sat for an evaluation to select 122 to work in different 

jobs depending on their assessment results during the training and final exam. 
 Data Collection: field data were collected in the period from 19 August to 8          

October 2015. 

 

2.7  Data Processing  

 Programming Phase: During this phase, a data-entry program was prepared using 

Oracle. Amendments were introduced to the entry screens to set entry bases in a manner 

that guarantees proper entry of all questionnaires and queries for data cleansing after 

entry. The queries test variables at questionnaire level. 

 Questionnaire Reception and Control: At this stage, questionnaires are received from 

fieldwork coordinator using the template prepared for this purpose. The officer in charge 

verifies the questionnaires to ensure they are all received using the template prepared for 

this purpose. 

 Entry Phase: Data entry and cleaning of took place in the period from 31 August 2015 to 

29 November 2015. 

 Data Auditing: This phase involves post-entry registration. Officers in charge compare 

data entered with the original questionnaire to rectify entry errors – if any – using 

applicable procedures as per the template prepared for this purpose. Daily progress 

reports are submitted to attest on the accuracy of entry for administrative follow-up. 

 

2.8 Data Accuracy 

The concept of data quality covers many aspects, starting from the initial planning of the 

survey to the dissemination of the results and how well users understand and use the data. 

There are seven dimensions of the statistical quality: relevance, accuracy, timeliness, 

accessibility, comparability, coherence, and completeness. 
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Sampling Errors: 

The data of this survey was affected by sampling errors due to use of the sample and not a 

complete enumeration. Therefore, certain differences are expected in comparison with the real 

values obtained through censuses. Variance was calculated for the most important indicators, 

the variance table is attached with the final report. There is no problem to disseminate results 

at the national level and governorate level.    

 
Summary for variance calculation for main indictors 

 

Indicator Estimate 
Standard 

Error 
C.V 

 
95% confidence 

Interval 

Lower Upper 

Percentage of persons in the age group 15-29 
enrolled in education in  Palestine, 2015 

9.63 0.1% 66. 35.0% 38.9% 

Percentage of persons in the age group 15-29 who 
thought or try to do their own project in  Palestine, 
2015 

6.63 0.8% 963 19.4% 22.6% 

Percentage of persons in the age group 15-29 who 
are satisfied with their experiment in  Palestine, 2015 

2.66 0.8% 1.0 82.5% 85.7% 

Percentage of persons in the age group 15-29 who 
wish to immigrate outside Palestine and residence in  
Palestine, 2015 

696. 0.8% 96. 22.0% 25.3% 

Percentage of persons in the age group 15- 29 who 
have already had to exercise any sporting activity for 
half an hour a day in  Palestine, 2015 

6.6. 0.9% 963 23.0% 26.4% 

Percentage of persons in the age group 15- 29 who 
have already have already knew that AIDS in  
Palestine, 2015 

2.63 0.7% .62 86.5% 89.2% 

Percentage of persons in the age group 15- 29  who 
have already used a computer from anywhere in the 
past three months in  Palestine, 2015 

.36. 1.1% 66. 67.5% 71.8% 

 

Non-Sampling  Errors: 

Non-sampling errors are probable in all stages of the project, during data collection or 

processing. This is referred to as non-response errors, response errors, interviewing        

errors, and data entry errors.  To avoid errors and reduce their effects, great efforts were made 

to train the fieldworkers intensively.  They were trained in how to carry out the interview, 

what to discuss and what to avoid, carrying out a pilot survey and practical and theoretical 

training during the training course. 

 

Also data entry staff was trained on the entry program that was examined before starting the 

data entry process.  Continuous contacts with the fieldwork team were maintained through 

regular visits to the field and regular meetings during the different field visits.  Problems 

faced by fieldworkers were discussed to clarify issues and provide relevant instructions. 

 

The implementation of the survey encountered non-response where the case (Refused to 

cooperate) during the fieldwork visit become the high percentage of the non response cases 

which reached 1.6% which is low percentage compared to the household surveys conducted 

by PCBS, and the reason is the clear questionnaire and the experience of the fieldwork. The 

lowest value of response rate reached 92.7% in the middle of West Bank, and  the highest 

value of response rate reached 98.5% in the South of West Bank.  
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Response Rates: 

The survey sample consists of about( 8,248) households of which (7,676) households 

completed the interview; including (5,487) containing at least one person of the age group      

(15-29), whereas 5,124 households were from the West Bank and 2,552 households were 

from Gaza Strip.  Weights were modified to account for non response rate. The response rate 

in the West Bank reached 94.9 % while in Gaza Strip it reached 97.2%. 

 
Response, Non Response Cases and Over Coverage for the households 

 

No. of cases Response, Non Response Cases and Over Coverage 

7,676 Household completed 

 Non response cases 

82 Traveling households 

118 No one at home 

127 Refused to cooperate 

16 No available information 

6 Other 

 Over coverage cases 

9 Unit does not exist 

214 Vacant Housing unit 

8,248 Total sample size 

 

Response and non response formulas: 

100% x   cases of over coverage          Percentage of over coverage errors = Total 

                                                             Number of cases in original sample  

= 2.7% 

100% xcases of non response  Non response rate =    Total 

                                         Net Sample size 

                                   = 4.3% 

Net sample = Original sample – cases of over coverage 

Response rate = 100%  -  non-response rate 

                              = 95.7% 

 
Response, Non Response Cases for the persons in the age group (15-29)  

 

# of cases non response cases 

3,936 persons completed 

.. Refused to cooperate 

.3 Other 

5,784 Total sample size 

 

100% xcases of non response  Non response rate =    Total 

                                         persons Sample size 

                                   = 1.7% 

 

Response rate = 100%  -  non-response rate 
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                              = 98.3% 

Treatment of non response cases using weight adjustment:  



 


rg

ng co

wi

wiwi
fg

.

 

Where 

wi : the primary weight before adjustment for the household i 

g: adjustment group by ( governorate, locality type ). 

fg: weight adjustment factor for the group g. 

          ng
wi  :   Total weights in group g         

   cases      cgo
wi

.
 :  Total weights of over coverage 

    :    Total weights of response cases rg
wi       

 

We calculate fg  for each group ,and final we obtain the final household weight ( iw' ) by using 

the following formula: 

fgiwiiw *'  

 

 

5.4   Quality Control 

 Errors in data processing such as coding and data entry. Data underwent checking and 

completion of missing information in the office and checks on rationality were conducted 

by computer as well as manually, including call-backs if required. 

 Response errors which resulted from a misunderstanding of the questions or the 

interviewer’s bias in asking the questions and probing.  Thorough training, supervision 

and various quality control checks were used to minimize bias resulting from this type of 

error.  

 

2.10  Technical Notes   

The sources of those errors can be summarized as follows:  

 Not able to complete the data in some questionnaires due to the non response cases such 

as: the households were not in their houses and there are some households the 

interviewers couldn’t meet them because they refused. 

 Some errors occurred due to the way the questions were asked by interviewers.  

 Misunderstanding of the questions by the respondent. 
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Chapter Three 
 

Concepts and Definitions 
 

Age:  

The duration in completed years between the date of birth of the person being enumerated and 

the date of interview. 
 

Household: 

One person or a group of persons with or without a household relationship, who live in the 

same housing unit, share meals and make joint provision of food and other essentials of living. 

Special types of Households: 

A one-person-Household: It is the household comprised of one individual. 

Nuclear Household: It is the living household comprised of a couple only; a couple and a 

son or a daughter (own not adopted son or daughter) or more; or a male head of a 

household with a son or a daughter or more; or a female head of a household with a son or a 

daughter or more. It is worthy to note that no other relatives or non – relatives live with this 

household. 

Extended Household: A household of at least one nuclear household together with other 

relatives. 

Composite Household: Refers to household consisting of at least one nuclear household 

with other non-relatives. 

  

Sex Ratio: (Indicator) 
Indicator measures the number of males per one hundred females in a given year 

 

Refugee Status: 

This status relates to Palestinians who were forced to leave their land in Palestine when it was 

occupied by Israel in 1948. It applies to their male sons and grandchildren. 

Registered Refugees: It applies to registered refugees holding refugee registration cards issued 

by UNRWA. 

Non-Registered Refugees: It applies to unregistered refugees who do not hold refugee 

registration cards issued by UNRWA. 

Non-Refugee: It applies to any Palestinian not categorized under any of the two 

aforementioned status types. 

 

Average household size: (Indicator)  

Indicator measures average household size in the target population. 

 

Educational Attainment:  
It refers to the highest successfully completed educational attainment level. The educational 

level for persons aged 10 years and over. 

Illiterate: It applies to persons unable to read or write in any language and who were never 

awarded a certificate from any formal education system. 

Can Read and Write: It applies to persons who are able to read and write without 

completing any of the educational stages. Such persons are generally able to read and write 

simple sentences. 

Qualification (The highest successfully completed educational attainment): It refers to 

the highest educational attainment level (elementary and higher) the person successfully 

completed. 



PCBS: Palestinian Youth Survey, 2015 Main Findings 

 

[34] 

 

 Elementary is the educational level for persons who successfully completed the sixth 

elementary grade. Those who successfully completed the ninth grade shall be classified 

under the preparatory level. Likewise, persons who successfully completed the general 

secondary certificate examination shall be classified under the secondary level. As for the 

rest of levels, they are as follows: Associate diploma, bachelor degree (BA/BS), higher 

diploma, masters degree (MA/MS), doctorate (Ph.D). 

 

Educational Attendance: 

Attendance means registering the person in any formal education stage irrespective of 

whether it took the form of continuous attendance or distant learning. Formal education stages 

include the elementary stage, preparatory stage, (both of which are referred to as the basic 

stage), secondary stage, and higher education stage. 

 

School Gender: 

The student body can be boy, girl or co-educational. 

 

Supervising Authority: 

The body legally and administratively responsible for running the school.  It can be 

governmental, UNRWA, or private. 

 

Library: 

Any organized collection of printed books and periodicals or of any other graphic or audio-

visual materials, and the services of the staff to provide and facilitate the use of such materials 

as are required to meet the informational, research, educational. 

 

Marital Status: 

The status of those 12 years old and over in terms of marriage traditions and laws in the 

country.  May be one of the following cases: 

Never married: It applies if the person aged 12 years and over has not been married or 

legally engaged (according to customs and traditions applicable in the country). 

Legally Engaged: It applies if the person aged 12 years and over has an official marriage 

document (issued by a competent court) but has not been actually married yet according to 

customs and traditions applicable in the country. The divorced, widowed, and married 

twice do not belong to this category. 

Married: It applies if the person aged 12 years and over is actually and officially married 

(according to customs and traditions applicable in the country) irrespective of his / her past 

marital status as well as of whether the couple were together during the reference period or 

not. The person married to more than one wife is classified as married. 

Divorced: The person aged 12 years and over who previously married and legally divorced 

but was not married again. 

Widowed: The married person aged 12 years and over whose marriage was ended by the 

death of the spouse and was not married again. 

Separated: The individual 12 years old and over who was married, but his/her marriage 

was revoked for some reason without any legal or official registration, and he/she did not 

marry again. 

 

Housing Unit  (Dwelling): 

A building or part of a building constructed for one household only, with one or more 

independent entrance leading to the public road without passing through another housing unit. 

The unit might not be constructed for living purposes but found occupied with a household 
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during the enumeration. Likewise, the unit might be utilized for habitation or for work 

purposes or both purposes. 

 

Tenure of the House:  

Rented Housing: If the unit is rented. And the payment is paid on a monthly or annually 

base.  Rented unit may be  with furniture or rented unit without furniture. 

Owned Housing: This category applies when the household or one of the household 

members (usually live therein) owns the Housing unit. 

Without Payment housing: If the housing unit is used without any payments. 

 For Work Housing: If the housing unit is offered to the household as a result of working 

relation with one member of the family or more.  

 

Type of Housing Unit: This term describes one of the following: 

 Villa:  A separately established building that is usually constructed from clean stone. It is 

constructed for the living of one household and consists of a 2 - suite – single or double or 

multiple stories connected through internal stairs. One of the suites is constructed as 

bedrooms whereas the second suite is constructed for reception and involves the kitchen 

and other related services. In general, the villa is surrounded by a garden, regardless of the 

area of this garden, which is  surrounded by boarding wall or fence. Villas normally have 

roofed parking area (garage). Villas also may include separate small building or extension  

as part of them. 

House: A building usually established for the residence of one household or more. The 

house may be comprised of single story or more that is utilized by a single household. 

Nevertheless, if the house is divided into housing units each of which has its own utilities 

and occupied by a different household, each housing unit would be classified as an 

apartment. 

Apartment: It is a part of a building or a house, consisting of one room or more and 

annexed with kitchen, bathroom and toilet, which are all, closed by external door, leading 

to the road through a stair way and/or path way.  It is prepared usually for one household. 

Independent Room: It is a separate room with no kitchen, bathroom nor toilet, but sharing 

with other households these basic services, and it is prepared for living. 

    Other: It refers to any type of building other than the aforementioned. Examples of this 

type include cottages, caves, grottos, and booths occupied by a tenant during the Census. 

 

Availability of Durable Goods: 

The durable goods owned by the household: Private car, refrigerator, solar boiler, central 

heating, home library (availability of a minimum of 10 non –scholastic books used for 

developing the cultural, religious aspects of knowledge …etc.), cooking stove, washing 

machine, television, video, computer, dish, ect. 

 

Economically active population  (Labour Force): All persons aged 15 years and over who 

are either employed or unemployed. 

 

  Employment:     
Persons in employment comprise all persons above a specified age who during a specified 

brief period, either one week or one day, were in the following categories: paid employment; 

self employment. 
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 Unemployed: 

Unemployed persons are those individuals aged 15 years and over who did not work at all 

during the reference period, who were not absent from a job, were available for work and 

actively seeking a job during the reference period by one of the following methods news 

paper, registered at employment office, ask friends or relatives or any other method. 

 

 

Underemployment: 

Underemployment exists when a person’s employment is inadequate in relation to alternative 

employment, account being taken of his\her occupational skills. The underemployed persons 

are classified into two groups:1. Visible Underemployment: which refers to insufficient 

volume of employment :Persons worked less than 35 hours during the reference week or 

worked less than the normal hours of work in their occupation were considered as visibly 

underemployed.2. Invisible Underemployment: refers to a misapplication of labour resources 

or fundamental imbalance as between labour and other factors of production, such as 

insufficient income. 

 

Wage:   

Cash net wage paid to the wage employee from the employer. 

 

Part Time Job: 

A job in which a person works less than 35 hours during the usual week unless the number of 

usual work hours is less than 35.  In addition, a job is a part time job if the hours worked by a 

person were less than usual work hours in such  job. 

 

Self-employed: 

A person who work in an establishment that is totally or partially belonging to him/her 

(partner) and do not hires any wage employees. This includes self employed who worked to 

own selves.  outside establishments 

 

Paid-employed (wage employee):  

A person who works for a public or private employer or under it's supervision and receives 

remuneration in wage, salary, commission, tips, piece rates or in kind …etc. This item 

includes persons employed in governmental, non – governmental and private institutions 

along with those employed in a household enterprise in return for a specific remuneration. 

 

Monthly Work Days: 

Number of days at work during the month, excluding week-ends, holidays, sick and other 

paid or unpaid leaves. One hour of work in a given day is considered as one work-day. 

 

Migration: 

The movement of a person or a household from one locality to another or from one country to 

another, provided that he/she crosses the boundaries of that locality or country for the purpose 

of establishing a new residence for one year or more. 

 

Internet Use: 

For the purposes of this survey, defined as the basic uses of the Internet (during the last 

twelve months), such as access to certain sites, reading newsletters, and downloading files or 

programs from the Web. 
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Computer Use: 

For the purposes of this survey, defined as the basic use of the computer (during the last 

twelve months), such as opening the computer and files, creating, copying, pasting, and 

saving files. 

 

E-mail: 

It is a mean for exchange messages, texts and attached files among internet or intranet users 

 

Health: 

Many definitions exist. As defined by the World Health Organization: “A state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. 

 

Disability/difficulty: 

Individuals with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual, 

or sensory impairments which, in interaction with various barriers, may hinder their full and 

effective participation in society on an equal basis with others. 

 

Harassment: 

Is a provocation to a person, or is all that inflame the feelings of another person and raise his 

temper and pushed him to violence, and there are two types of provocation, aprovocation 

mastermind who gives the recipe for recipe for this premeditated act, and provocation is a 

mastermind who lose prescription manslaughter. 

 


