
 

 

 فلسطيندولة 
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 
 

 1 

ستعرض أوضاع الشباب في المجتمع ت :عال عوض
عشية اليوم العالمي للشباب،  الفلسطيني

21/80/1822 
 "الشباب والسلم واألمن الدوليين"شعارتحت 

 

/ استعرضت السيدة عال عوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني
المدير الوطني للتعداد أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني، 

مجلس ، مشيرة أن 21/80/1822عشية اليوم العالمي للشباب،
ديسمبر /باإلجماع في التاسع من كانون األول اعتمد األمن الدولي
الذي يعد األول " منالشباب والسلم واأل"حول  1128القرار رقم 

من نوعه، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في هذين المجالين وحث 
الدول األعضاء على النظر في السبل الكفيلة بزيادة التمثيل 
الشامل للشباب في عمليات صنع القرارات على جميع المستويات 

 .لمنع نشوب النزاعات وحلها
 

 في المجتمع الفلسطيني هم من الشباب 28أفراد من كل  3
متتتتن % 08 فلستتتتطينستتتتنة فتتتتي ( 12-22)بلغتتتتت نستتتتبة  الشتتتتباب 

-22)فتتتي الفئتتتة العمريتتتة % 03 يتوزعتتتون بواقتتتع إجمتتتالي الستتتكان،
بلغت نسبة و   ،سنة( 12-18)في الفئة العمرية % 36سنة و( 22

أنثتتتتتى، علمتتتتتا بتتتتتان  288ذكتتتتتور لكتتتتتل  286الجتتتتتنس بتتتتتين الشتتتتتباب 
تشتير إلتى  1822منتصف العام  فلسطينتقديرات عدد السكان في 

 .  مليون 6.22أن إجمالي عدد السكان بلغ نحو 
 

 1822تقديرات منتصف عام،  فلسطينالهرم السكاني في 

 

 االقل أسر في فلسطين لديها شاب واحد على 28من كل  2
نسبة األسر الى أن  1822تشير بيانات مسح الشباب الفلسطيني 

في الضفة % 20بواقع % 26سنة ( 12-22)التي يرأسها شباب 
أن إلى كما أشارت البيانات .  في قطاع غزة% 22الغربية و

في % 22من األسر لديها شاب واحد على األقل، بواقع % 21
 . في قطاع غزة% 26الضفة الغربية و

  

 بطالة مرتفعة بين الشباب
من بين % 68سنة ( 12-22)بلغ معدل البطالة بين الشباب 

الشباب المشاركين في القوى العاملة، وقد سجل أعلى معدل 
% 44سنة بواقع ( 16-18)للبطالة بين األفراد في الفئة العمرية 

 .  سنة( 12-12)بين األفراد % 03مقابل 
 

 %08بطالة الخرجين الشباب تجاوزت 
خالل الربع االول % 20بلغ معدل البطالة بين الخريجين الشباب 

، ليسجل الخريجون من (لالناث% 32للذكور و% 03) 1822
 %60% )70تخصص العلوم الطبيعية أعلى معدل بطالة إذ بلغ 

، بينما سجل الخريجون من تخصص (الناثل% 20و للذكور
% 62وللذكور % 22% )32الصحة أدنى معدل بطالة إذ بلغ 

 (.لالناث
 

من الشباب اكملوا االنتقال من التعليم الى سوق % 21
 1820 العمل،

أتم االنتقال إلى % 23بينت نتائج المسح إلى أن أقلية من الشباب 
في % 22مقارنة مع  1822عمل مستقر أو مرضي في العام 

،  (1822لالناث في العام % 6للذكور، % 10) 1820عام 
 1820باب في االنتقال بين العامين وزادت نسبة مشاركة الش

في العام % 61الى  1820في العام % 02من  1822والعام 
 .(لالناث% 22للذكور، % 12) 1822

 

تجارة والمطاعم المن الشباب يعملون في قطاع % 27
 والفنادق

في الربع % 16في قطاع الخدمات  بلغت نسبة الشباب العاملين
يعملون % 12مقابل ( اناث %23للذكور و% 22) 1822االول 

% 2للذكور و% 08)في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق 
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% 2للذكور و% 12)في قطاع البناء والتشييد % 20، و(لالناث
% 20)من الشباب العاملين يعملون في الصناعة % 22، (لالناث

، في حين بلغت نسبة (من بين االناث العامالت% 0من الذكور و
 (   لالناث% 2للذكور و% 0) %0الزراعة العاملين في قطاع 

  

سنة في قطاع غزة ( 12-20)أكثر من نصف الشباب 
 سيشاركون بأي استحقاق انتخابي 

من % 68وحول امكانية المشاركة باي استحقاق انتخابي أفاد 
في الضفة % 12)سنة انهم سيشاركون بذلك ( 12-22)الشباب 
انهم ربما % 12أفاد ،  في حين (في قطاع غزة% 22الغربية و
قطعًا انهم لن يشاركوا % 20ربما ال يشاركوا و% 20يشاركوا و

بناًء على نتائج ( في قطاع غزة% 12في الضفة الغربية و% 23)
 .1822مسح الشباب الفلسطيني 

 

يرون أن انهاء االحتالل وبناء  28شباب من بين كل  0
الدولة هي القضية ذات االولوية األولى في المجتمع 

 الفلسطيني
نتلئج وحول القضايا ذات االولوية لدى الشباب الفلسطيني اشارت 

يرون ان سنة ( 12-22)من الشباب % 22ان  مسح الشباب
ذات االولوية  الرئيسية انهاء االحتالل وبناء الدولة هي القضية

األولى لدى المجتمع الفلسطيني وجاءت قضية رفع مستوى 
ومن المالحظ ان هناك اجماع % 2المعيشة بالمرتبة الثانية بنسبة 

على تلك االولويات وعلى مستوى الشباب في الضفة الغربية 
 . وقطاع غزة لدى الشباب الذكور واالناث على حد سواء

 

 تحقون في التعليمسنة مل( 12-20)من الشباب % 30
من الشباب   % 00أن  1823تظهر اإلحصاءات المتوفرة لعام 

من الشباب ضمن % 01سنة ملتحقون بالتعليم بواقع ( 22-12)
( 11-20)للفئة العمرية % 62سنة، و( 22-22)الفئة العمرية 

كما تشير . سنة( 12-10)في الفئة العمرية % 0سنة و
الذين تركوا )الجمالية اإلحصاءات إلى أن معدالت التسرب ا

بين الشباب ( التعليم قبل انهاء المرحلة التعليمية التي التحقوا بها
للذكور % 61% )06سنة في فلسطين قد بلغت ( 22-12)
هذا وبلغت نسبة التسرب من المرحلة الثانوية (. لإلناث% 12و

سنة في ( 12-22)بين الشباب  1826/1822في العام الدراسي 
 (.لإلناث% 2.0للذكور و% 1.2% )1.8فلسطين 

 

 إعاقة/ شاب لديهم صعوبة 288من بين كل  4
ان نسبة الشباب  إلى 1822 بيانات مسح الشباب الفلسطينيتشير 

، %0.3قد بلغت إعاقة / سنة الذين لديهم صعوبة ( 22-12)
كما .   في قطاع غزة% 0.3في الضفة الغربية و% 0.2بواقع 

مقابل % 6.2لدى الذكور الشباب االعاقة / الصعوبة بلغت نسبة 
 .لدى االناث الشابات% 1.0

 
 

إعاقة / سنة حسب وجود صعوبة( 12-20)نسبة الشباب 
 1820والجنس والمنطقة، 

الضفة  فلسطين الجنس
 الغربية

قطاع 
 غزة

 0.3 0.2 0.3 كال الجنسين
 2.0 6.3 6.2 ذكور
 2.2 1.2 1.0 إناث

 

 مدخنونشباب  28من كل  1
ان نسبة المدخنين  1822 الفلسطيني نتائج مسح الشباب أظهرت

في % 08من اجمالي الشباب بواقع % 16الشباب قد بلغت 
في قطاع غزة مع اختالف كبير على % 26الضفة الغربية و

لالناث % 2للشباب الذكور مقابل % 62مستوى الجنس اذ بلغت 
 . الشابات

 

سنة المدخنين حسب الجنس ( 12-20)نسبة الشباب 
 1820والمنطقة، 

 قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين الجنس
 2438 1230 1330 كال الجنسين

 1131 62.2 4832 ذكور
 238 0.2 034 إناث
 شباب في فلسطين شاركوا في اعمال تطوعيةال من% 18
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 نسبة بلغت 1822نتائج مسح الشباب الفلسطيني  باالستناد إلى
للمسح سنة الذين شاركوا خالل السنة السابقة  (12-22)الشباب 

، حيث شارك الشباب %18 حوالي في اعمال تطوعية قد بلغت
تقديم المساعدة للفقراء او )في اعمال وانشطة خيرية غير مادية 

من اجمالي الشباب في حين % 22بنسبة ( ذوي الفئات الخاصة
في   %2في انشطة تنموية مجتمعية وحوالي % 2شارك نحو 

في انشطة جمع تبرعات، وانشطة تطوعية % 3انشطة تعليمية و
 %.2اخرى بنسبة 

 
سنة حسب المشاركة في األعمال ( 12-20)نسبة الشباب 

التطوعية خالل السنة السابقة للمسح حسب الجنس 
 1820والمنطقة، 

 قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين الجنس
 1230 2032 2231 كال الجنسين

 3838 10.2 1138 ذكور
 2333 21.2 2130 إناث

 
 شباب في فلسطين يستخدمون الحاسوب 28من كل  2

الى ان نسبة  1822اظهرت نتائج مسح الشباب الفلسطيني 
سنة الذين يستخدمون الحاسوب قد بلغت ( 12-22)الشباب 

% 31مقابل % 22، فبلغت هذه النسبة في الضفة الغربية 28%
% 26في حين بلغت هذه النسبة للذكور الشباب .  في قطاع غزة

 .لإلناث الشابات% 33مقابل 
أكثر من ثلث الشباب في قطاع غزة يرغبون بالهجرة الى 

 الخارج
% 16حوالي ان  1822نتائج مسح الشباب الفلسطيني اظهرت 

سنة في فلسطين لديهم الرغبة للهجرة ( 12-22)من الشباب 
ان االوضاع السائدة في القطاع دور في زيادة نسبة للخارج ويبدو 

الرغبة في الهجرة للخارج اذ بلغت نسبة الشباب الذين يرغبون في 
في الضفة % 22مقابل % 02الهجرة للخارج في قطاع غزة 

كما يالحظ ان الذكور الشباب اكثر ميال للتفكير في   .الغربية
غت هذه النسبة للذكور الهجرة للخارج مقارنة باالناث الشابات اذ بل

 . لدى االناث الشابات% 20مقابل %  12

 لمزيد من التفاصيل يرجى االتصال

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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 (272/279) 2982700-02:هاتف

 (272/279) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني

 diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني


