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نيسان / ابريل،2017     

دولة فلسطين
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

أرقام واحصاءات نحو صنع مستقبل أفضل

حقي  في  التعليم ... العمل ... المشاركة في صنع القرار
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يقصد بالشابات والشبان، الذكور واإلناث في 

المرحلة العمرية 15-29 سنة.

تنويه
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شعبان، 1439–نيسان، 2017.
جميع الحقوق محفوظة. 

يف حالة االقتباس يرجى اإلشارة إىل هذه النرشة كالتايل:

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 7102. تذكرة الطالب: أرقام واحصاءات نحو صنع 

مستقبل أفضل،  رام الله - فلسطني.

جميع املراسالت توجه إىل:

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

ص.ب.1647، رام الله – فلسطني.

هاتف: 2982700 2 )972/970(   

فاكس: 2982710 2 )972/970(

الرقم املجاين: 1800300300

diwan@pcbs.gov.ps :بريد إلكرتوين

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

الرمز املرجعي: 2259

تــم إعــداد هــذه النــرة حســب اإلجــراءات 

املعياريــة املحــددة يف ميثــاق املامرســات 

لإلحصــاءات الرســمية الفلســطينية 2006 
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شكر وتـقديـــر

لقـد تـم إعـداد تذكـرة الطالـب: »أرقـام واحصاءات نحو صنع مسـتقبل أفضـل« من واقع بيانات مسـح اسـتخدام الوقت، 
وإحصـاءات التعليـم، وإحصـاءات القـوى العاملـة ومسـح الشـباب بقيـادة فريـق فنـي مـن الجهـاز املركـزي لإلحصـاء 
الفلسـطيني، وبدعـم مـايل مشـرتك بـني كل مـن دولة فلسـطني وهيئة األمـم املتحدة للمسـاواة بني الجنسـني ومتكني املرأة 

.)UN WOMEN(

يتقـدم الجهـاز املركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني بالشـكر والتقديـر اىل هيئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة بني الجنسـني ومتكني 
 ،)SIDA( عـى مسـاهمتهم القيمـة يف إعـداد هـذه التذكـرة، واىل وكالـة التنميـة السـويدية )UN WOMEN( املـرأة
واإلحصـاء السـويدي )SCB( عـى مسـاهمتهم الفنيـة يف إعـداد هـذه التذكـرة, كـا يتقـدم الجهـاز بالشـكر والتقديـر اىل 

وزارة الرتبيـة والتعليـم العـايل عـى جهودهـم يف تعميـم التذكـرة عـى طلبـة املـدارس والجامعـات.
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المقدمة

تـم انتـاج تذكـرة الطالـب: »أرقـام واحصـاءات نحـو صنـع مسـتقبل أفضـل«، مـن واقـع بيانـات مسـح اسـتخدام الوقـت، 
وإحصـاءات التعليـم، وإحصـاءات القـوى العاملـة ومسـح الشـباب وهـي محاولـة لتجسـيد دورة حيـاة الشـباب بـدءاً مـن 

التحاقهـم بالتعليـم ومـن ثـم اختيارهـم للتخصـص التعليمـي اىل انتقالهـم اىل سـوق العمـل.

تتضمـن تذكـرة الطالـب مجموعـة مختـارة مـن بيانـات املـؤرشات األساسـية وأبرزهـا الدميغرافيـة، ومـؤرشات حـول الواقـع 
التعليمـي، والقـوى العاملـة، إضافـة اىل مـؤرشات حـول اسـتخدام الوقـت ومؤرشات حـول الحيـاة العامة من منظـور النوع 

االجتاعـي. هـذه البيانـات تـرز عـدة فجـوات تعكـس جوانـب محـددة مـن معيقـات متكني الشـباب خاصـة املرأة. 

نأمـل أن تسـهم هـذه التذكـرة يف توفـر البيانـات الازمـة  لطـاب املرحلـة الثانويـة والجامعات، وأن تشـكل مدخـا اضافيا 
لتعزيـز  متكـني الشـباب واملسـاواة بـني الجنسـيني يف مجـاالت العمـل والتعليم.

والله ويل التوفيق،،،
عا عوض

رئيس الجهاز
نيسان، 2017
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الشباب هم المورد االساسي لتحقيق التنمية في فلسطين

المجتمع الفلسطيني فتي من حيث التركيبة العمرية لسكانه

حوايلأكرث من ثلث السكان دون سن

دون سن 29 عاما15 عاما

 %70 

بلغت نسبة الجنس

 %103.3 

* البيانات عن السكان يف منتصف عام، 2016
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صحة الشابات والشبان
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 الشابات والشبان المدخنين، 2015 

السـلوكيات  مـن  التدخـني 
عـى تحقيـق  األكـرث رضراً 

النجـاح.

%95%59

%5%41
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يعيـش املجتمع الفلسـطيني 
خاصـة الشـباب واقعـاً صعباً 
يتولـد عنـه مشـاكل نفسـية 
وصحيـة متعـددة ومطلـوب 
أن يكـون الشـباب أقـوى من 

الواقع. هـذا 

%22

%5

 %4

المشاكل النفسية

األمراض المزمنة 

مشاكل التغذية والسمنة

قضايا الصحة االنجابية والجنسية

%12

%33

%2

%1

%8

أهم القضايا الصحية التي يتعرض لها الشابات والشبان، 2015
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مــن  تحســن  الرياضــة 
ــدي،  ــي والجس االداء العق
مــن  القليــل  اســتخدم 
ــة  ــة الرياض ــك ملارس وقت

التــي تحــب.

2015 ،
ً
 يوميا

ً
الشابات والشبان حسب ممارسة أي نشاط رياضي لمدة نصف ساعة تقريبا

ال يمارس الرياضة %83

بشكل يومي

يمارس الرياضة 

بشكل يومي
%17

%68

%32
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الشابات والشبان في التعليم 

الثانوي والجامعي

13
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ــة  ــات االكادميي ــتحوذ التخصص تس
غالبيــة  عــى  واألديب(  )العلمــي 
والطــاب يف  الطالبــات  خيــارات 

املرحلــة الثانويــة. 

االطبــاء  اىل  الوطــن  حاجــة 
اىل  الحاجــة  كــا  واملعلمــني 
الحداديــن والنجاريــن واملهنيــني.

تخصصات الطالبات والطالب في  المرحلة الثانوية، 2016/2015 

%67%60

%4%5

%1%4

%3%4

%25%27

علوم إنسانية

علمي

تجاري

صناعي

أخرى
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%29%12

%22%31

%11%8

%9%5

%7%6

%3%7

%3%8

علوم تربوية وإعداد معلمين

األعمال التجارية واإلدارية

الصحة

العلوم اإلنسانية

العلوم اإلجتماعية والسلوكيات

القانون

الهندسة والمهن الهندسية

الجامعــي،  التعليــم  يف 
االشــباع  حالــة  ورغــم 
ــاك  ــذه التخصصــات فهن له
رســم  اعــادة  اىل  حاجــة 
ــة  ــارات الدراس ــة خي خارط

معيــة. لجا ا

تخصصات مختارة للطالبات والطالب في التعليم العالي، 2016/2015 
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معرضــون  األطفــال  يــزال  ال 
للعنــف يف الشــارع واملدرســة، 
للعنــف  الذكــور  ويتعــرض 
ــاث، بحاجــة اىل  أكــرث مــن االن
ــر  ــل اآلخ ــوار وتقب ــز الح تعزي

ــاكل.  ــل املش لح

نسبة األطفال 12-17 سنة الذين تعرضوا ألحد أفعال العنف من قبل 

 الماضية حسب المعتدي، 2011
ً
أفراد من خارج األسرة خالل 12 شهرا

%8%20

%5%18

%4%10

%1%12

%3%13

طالب أو طالبات المدرسة

أحد أصحابك

األوالد/ البنات في الشارع

أحد الجيران الكبار

أحد الجيران الصغار

العنف الجسدي
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%19%31

%16%31

%12%19

%6%23

%13%29

طالب أو طالبات المدرسة

أحد أصحابك

األوالد/ البنات في الشارع

أحد الجيران الكبار

أحد الجيران الصغار

العنف النفسي
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يف  الشــابات  نســبة  ترتفــع 
مقارنــة  العــايل  التعليــم 
بالشــبان، وهــو تعزيــز لتمكــني 
املجتمــع وتوســيع  املــرأة يف 
لهــا. العمــل  فــرص  لنطــاق 

%57%43
%60%40

%47%53

%51%49

%40%60

%38%62

دراسات عليا

بكالوريوس

ديلوم متوسط

المرحلة الثانوية أكاديمي

المرحلة الثانوية مهني

المرحلة األساسية

الشابات والشبان الذين أتموا المرحلة الدراسية، 2015
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الشابات والشبان في سوق العمل

19
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الشــابات اللــوايت مل يبــدأن 
)غــر  االنتقــال  مبرحلــة 
ناشــطات وخــارج دائــرة 
يف  يرغــن  وال  التعليــم 
العمــل( حــوايل ضعفــي 
نســبة  الشــبان، يف حــني 
الشــبان الذيــن ينتقلــون 
لســوق  التعليــم  مــن 
 6 اىل  تصــل  العمــل 

الشــابات. أضعــاف 

%7

األفراد الذين لم يبدأوا مرحلة االنتقال%58

األفراد الذين مروا بمرحلة االنتقال

األفراد الذين انتقلوا من التعليم الى سوق العمل

%35

%45

%25
%30

الشابات والشبان حسب حالة االنتقال من التعليم لسوق العمل، 2015 

• مل تبدأ فرتة االنتقال: تشمل الشباب غر النشيطني حالياً وليسو يف التعليم مع عدم وجود رغبة لديهم للعمل.	

• مير باملرحلة االنتقالية: تشمل الشباب الذين ال يعملون حالياً، أو يعملوا يف وظائف مؤقتة وغر مرضية.	

• اكملوا االنتقال: تشمل الشباب العاملني حالياً يف وظائف ثابتة أو مستقرة.	
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ــال  ــني يف األع ــني الطرف ــاون ب التع
وفتــح  االعبــاء  لتخفيــف  رضورة 

الشــابات. املجــال لعمــل 

%82

%51%44

الشابات والعمل

خارج القوى العاملة

أعمال منزليةدراسة
6 ساعات

أعمال منزلية ورعاية األطفال وكبار السن

فقط عامالت%8
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الشبان والعمل

%37

%42

%80

خارج القوى العاملة

عاملين

دراسة
2 )ساعتان(

أعمال منزلية ورعاية األطفال وكبار السن
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األفراد من 15 سنة فأكثر العاملين والعاطلين عن العمل حسب المؤهل العلمي، 2015 

%81

%12

دبلوم فأعلى

ثانوي 

أقل من ثانوي

%7

%19

%67

%14

العاطلين 

عن العمل

التعليمــي  املســتوى  يرتبــط 
لــدى الشــابات والشــبان بصــورة 
فــرص  اتاحــة  مــع  طرديــة 
التعليــم  العمــل، ويرتكــز أثــر 
ــى  ــن ع ــاث يف قدرته ــدى االن ل
العمــل،  ســوق  يف  املنافســة 
مســتواهن  ارتفــع  فكلــا 
يف  فرصهــن  زادت  التعليمــي 
مــع  عمــل  عــى  الحصــول 
األخــذ بعــني االعتبــار التخصــص 
ــل  ــة اق ــذه العاق ــب، وه املناس

الذكــور. لــدى  قــوة 

العاملين

%56

%34

دبلوم فأعلى

ثانوي 

أقل من ثانوي

%10

%24

%59

%17
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%21%7

%20%28

%18%9

%13%6

%6%10

%4%6

%3%10

%3%2

التربية والعلوم وتأهيل المعلمين

القانون

العلوم اإلجتماعية والسلوكية

وسائل اإلعالم واالعالم

الحاسوب

علوم طبيعية

الصحة

الهندسة والمهن الهندسية

  الشابات والشبان العاطلين عن العمل من مجموع الخريجين العاطلين الذين يحملون دبلوم متوسط فأعلى 

لمجموعة من التخصصات، 2015

ــه  ــص والتوجي ــار التخص اختي
املرحلــة  بدايــة  يف  الســليم 
التخــاذ  رضوري  الثانويــة 
لضــان  الســليم  القــرار 
العمــل  اىل ســوق  الدخــول 
وإيجــاد الفــرص املناســبة لكل 

والذكــور. االنــاث  مــن 
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أقل من ثانوي

%52

*تقاس فجوة األجور مبعدل األجر اليومي لإلناث كنسبة من معدل األجر اليومي للذكور

ثانوي

%44

الفجوة في االجور للشابات والشبان حسب المؤهل العلمي، 2015

كلـا ارتفـع املسـتوى التعليمـي 
فجـوة  انخفضـت  كلـا  لإلنـاث 
مـن  يخفـف  التعليـم  األجـور، 

يلغيهـا. ال  ولكـن  الامسـاواة  دبلوم فأعلى

%83
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العامــات  عــدد  ارتفــاع 
يف مجــال الخدمــات رغــم 
ايجابيتــه، إال انــه ال يــزال 
ــة  ــورة النمطي ــيدا للص تجس
ــم أو  لعمــل املــرأة يف التعلي

14%الصحــة. 

%7

%6

التعليم

الصحة

الزراعة والصيد والحراجة 

وصيد االسماك

النقل والتخزين واالتصاالت

التجارة والمطاعم 

والفنادق

الشابات والشبان العاملين حسب أهم األنشطة االقتصادية، 2015

%31

%46

%86

%93

%94

%54

%69
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%74%72

%14%12

%11%14

%1%2

مستخدم بأجر

عضو أسرة غير مدفوع االجر

يعمل لحسابه

صاحب عمل

الحالة العملية للشابات والشبان العاملون، 2015

ــة  ــة العملي تتشــابه الحال

الشــابات  مــن  لــكل 

والشــبان.

%8%42
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مشــاريع  ميتلكــون  الشــبان 

خاصــة أكــرث مــن الشــابات.

ــدم  ــاء رضورة لتق ــني النس متك
ــل. ــاق عم ــح آف ــن وفت الوط

%5%20

الشابات والشبان الذين يمتلكون مشاريع خاصة،  2015
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الشابات والشبان الذين يمتلكون مشاريع خاصة،  2015

اتخاذ القرار



الذكــور  تبــدأ ســيطرة 
عــى اتخــاذ القــرار مــن 
املنــزل حيــث ان %89 
مــن األرس الفلســطينية 
و%11  ذكــور،  يرأســها 

ــاث. ــها ان ترأس

%89 %11
%77%23

أعضاء مجالس الطلبة في 
الضفة الغربية، 2015 

ال تــزال مشــاركة االنــاث يف مســتويات اتخــاذ 
ــس  ــل يف مجال ــن التمثي ــدءا م ــة ب ــرار متدني الق

ــيايس. ــرم الس ــة اله ــى قم ــة حت الطلب

نسبة اتخاذ القرار بين النساء والرجال 

30



ــل فرصــا  النســاء هــن األق
للوصــول للمناصــب العليــا 

يف القطــاع العــام.

النساء والرجال العاملون في القطاع العام* في الضفة الغربية حسب المسمى الوظيفي، 2015

 * يشمل املوظفني املدنيني فقط حسب ديوان املوظفني العام البيانات حتى تاريخ 2016/3/7  

%16%84

%3%97

%13%87

%12%88

%23%77

%45%55

1A وكيل وزارة

2A وكيل مساعد

3A مدير عام

4A مدير عام

A الى C الدرجة من

الدرجة من 1 الى 10
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مــا يقــارب عــر الحكومــة 
ــط،  ــرات فق ــطينية وزي الفلس
التعليــم هــو الطريــق نحــو 
متثيــل أكــر للنســاء يف اتخــاذ 

ــرار. الق

النساء والرجال أعضاء مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية السابعة عشر، 2014

%88 %12
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النساء والرجال أعضاء مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية السابعة عشر، 2014

ــاً يف  ــوة عمق ــزداد الفج ت
متثيــل االنــاث كســفرات.

%94 %6

النساء والرجال السفراء، 2015
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اثبــات الشــخصية القانونيــة 
رضورة،  كقضــاة  للنســاء 
وعليهــن العمــل بجديــة نحــو 

أكــر لتمثيــل  الوصــول 

النساء والرجال في القضاء، 2015

%83 %17
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النساء والرجال في القضاء، 2015

وقت الفراغ
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الشابات والشبان في أوقات الفراغ
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الشــابات والشــبان  يقــي 
يف  العــام  ربــع  حــوايل 
الفــراغ،  أوقــات  انشــطة 
البحــث  الشــباب  عــى 
ــم  ــود عليه ــطة تع ــن أنش ع
بتطويــر القــدرات واملهــارات 
وتحقيــق الــذات يف مجتمــع 
بحاجــة ملســاهمة الجميــع 

الشــباب. خاصــة 

معدل الوقت المستخدم في تنفيذ أنشطة وقت الفراغ للشابات والشبان، 2013/2012 

3.22.12

3.093.38

2.512.44

1.111.53

1.032.02

زيارة االماكن الثقافية 

والترفيهية والرياضية

التأنس والمشاركة في المجتمع 

المحلي

وسائط االعالم الجماهيري

االشتراك في االلعاب الرياضية 

الداخلية والخارجية

الهوايات، والعاب وأنشطة 

التسلية األخرى

د:سد:س

د: دقيقة، س: ساعة
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وقت الفراغ: الشابات والشبان ووسائل التواصل اإلجتماعي، 2015 

SMS البريد االلكترونيالرسائل القصيرة

%36%68 %22%55

%20%11 %21%15

ً
أبدا

ً
يوميا

ً
أبدا

ً
يوميا

اســتخداماً  األكــرث  الشــبان هــم 
لوســائل التواصــل االجتاعــي مــن 

ــابات الش
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التحدث عبر الفيسبوك او تويترواتس آب

%53%46 %43%29

%23%36 %28%51

ً
أبدا

ً
يوميا

ً
أبدا

ً
يوميا

ــذه  ــتخدام ه رضورة اس

تعزيــز  يف  الوســائل 

واملســاهمة  املعرفــة 

املجتمــع يف  اإليجابيــة 
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الشابات والشبان حسب المشاركة في مجموعة من األعمال التطوعية، 2015

ثقافــة العمــل التطوعــي تطــور 
ــبان  ــابات والش ــارات الش ــن مه م
يف  التواصــل  أبــواب  وتفتــح 
مــن  شــبكة  وتفتــح  املجتمــع، 
ســوق  اىل  للوصــول  العاقــات 
ــا  ــارات. انه العمــل واكتســاب امله
واملســاهمة  املشــاركة  ثقافــة 

االيجابيــة 16%7%املجتمعيــة 

%4%7

%2%12

أنشطة رعايةخيرية / غير مادية

أنشطة تنموية تعليمية

أنشطة تنموية مجتمعية
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1.32 0.45

معدل الوقت المستخدم في تنفيذ األنشطة التطوعية للشابات والشبان، 2013/2012

د : س د : س

د: دقيقة، س: ساعة
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