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 رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني/السيدة عال عوضمعالي كلمة 
 "نظرة الى المستقبل -7102 في فلسطينإحصاءات الشباب "ورشة العمل التحليلية حول في 

 77/10/7102رام اهلل، 
 

 كاًل باسمه ولقبهالحضور الكريم 
التــ  يــات  ان اااهــا  ــ    ــار   المترااــ  هــ ا الور ــ أجمــخ تر يــب  ــ   نر ــب مكــ و مكــخ ريــر  أســ ا اص اــما ك  

واللجن  الو ني  للسـكان الت اون والتنسيق الم ترك ما مين الجهاز المركزي لإل ااء الفلس ين  ومنتاى  ارك ال مام  
نمـا النرـرة ال ـماب الفلسـ ين  واقـ   لـيس  اـ  ىلـ الضوء    يث ستسل  UNFPAواناوق األم  المت اة للسكان  وا 

 .توسي  ن اق م اركته     مرتلف مجاالت ال ياة  و تح آ اق المستامخ أمامه مستاملي  ن و والتوجهات ال
 

 األخوات واألخوة
واالستثمار ال ايا  لل  ب الفلس ين   ماىتماره  اناع وال اق  الكامن  المورا األساس  ه  ال ماب  كلنا ن ل  مان

ت ل ات ال  ب ت ايات و وت ل اته  ه   اتها م اكخ و  ته وت ايان م اكله  االتغيير ومناة المستامخ  وال  ك م
الممارسات الام ي  الت  يفرضها اال تالخ ىل  الواق  ال يات  لاى ال ماب الفلس ين  ماكمله  والت  ىل  رأسها 

     ال أنه  ساهموا ئ  ال ماب ىل  ماار سنواٍت  ويل مالرغ  من التهميش وال رمان ال ي ىانت منه و الفلس ين   
سهام     ا  ملموس ا  وماوة      ماي  واون الهوي  الو ني  وملورتها  وكان له  اور مارز    مسيرة   منا النضالي   وا 

والت  ساهمت جمي ها    ل مخ الت وى  والتضامن االجتماى   ال فار ىل  الموروث الثاا    وتكريس مفاهي  ا
 .ل  منا و   تو ير ماومات الاموا ماي  النسيج االجتماى   

 
 الحضور الكريم،،

 مليون 5ىاا السكان الفلس ينيين قا ملغ  وال   أن ال     لس ين  2017 ا  المنتاف  ت ير التاايرات السكاني 
ي ير التركيب ال مري للسكان كما مليون    ق اع غزة   2مليون    الضف  الغرمي  و 3 موزىين مواق  نسم  

مجتم   ت      ملغت نسم  ىل  أنه  يانف ل  أن المجتم  الفلس ين  ما زاخ  لس ين     ينمياملالفلس ينيين ا
% 35اخ ه ا النسم   ل  ن و ويتوق  أن ت  من  جمال  السكان     لس ين% 33 سن  ن و 55قخ من أاأل راا 
ومما   رومن جانب آر  .المجتم  الفلس ين  سيما  يا  ا رالخ ال اا الااا  ىل  األقخ أنمما ي ن   2225ىا  

 من  جمال  السكان% 32ما نسمته     لس ين ال   سن  23-55يلفت االنتماا ارتفاع نسم  ال ماب    الفئ  ال مري  
ومن المتوق  أن تما  ه ا النسم  ثامت  رالخ ال اا الااا  م  ازاياا األىااا الم لا  له        (مليون  اب 5.5) أي

 . 2225مليون  اب ىا  ( 5.7) ال  و  ل   أن ياخ ىاا ال ماب من المتوق 
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 ،،األخوات واألخوة

تلك  ير أوا أن أض ك     اورة م ض الم  يات الايموغرا ي  الت   رأ ىليها تغير مل ور ىمر الزمن   يث ت
رالخ ال ااين الماضيين لل كور واإلناث ىل   ا  األوخىنا ىاا الاران  العمر الوسيطم اخ ارتفاع المؤ رات ال  

  2252ىا  سن   25ال   5337سن  ىا   23لل كور من  األوخا ىاا الاران ا  ارتف  ال مر الوسي  ىنسواء  
للمرأة الفلس يني  من  الخصوبةنرفض م اخ ا  كما 2252سن  ىا   22.4  ل  5337سن  ىا   51ولإلناث من 

وجوا تماين    م االت ال   اإل ارةونوا  .2253-2255من  للفترة مولواا   4.5ال   5334ل ا   مولواا   2.5
   ق اع ( مولواا   4.5)ماامخ ( مولواا   3.7)غ    الضف  الغرمي  ــــــــــــــزة  لتملــــــــ اع غــــــــــالراوم  مين الضف  الغرمي  وق

 .غزة
 

ال ماب  من  جمال  2252ل ا  % 31مالت لي  سن  الملت اون  23-55ملغت نسم  ال ماب  اا   وفي مجال التعليم
 23-22   الفئ  ال مري  ( %53)خ سن   ماام 53-55ضمن الفئ  ال مري  ( %75)مواق      ه ا الفئ  ال مري 

% 2.2 اا ملغت  مين ال ماب 2254/2255من المر ل  الثانوي     ال ا  الاراس  التسرب  و يما يت لق منسب سن  
ال   2255 ت ير الميانات لل ا ما ك    م ا ر  الااس  ومن المال ر أنها تتركز  (اثلإلن% 5.1لل كور و% 2.5)
أ ا وسائخ التوااخ يت اثون ىمر %( 44)  يسترامون ال اسوب واالنترنت 52 ماب من كخ  7ن أكثر من أ

  .م كخ يوم  االجتماى 
 

وكليات  لجام ي    الجام ات والكليات ا ال لم  المسجلينىاا أن  ال  ت ير ميانات وزارة الترمي  والت لي  ال ال 
 929,101و  كور 242,22 منه   الب و الم  212,212قا ملغ  2112/2112الاراس  لل ا   المجتم  المتوس  

ونجا أن مجاخ ال لو  االجتماىي  واألىماخ التجاري  والاانون هو   جام   وكلي      لس ين( 21)  موزىين ىل   ناث
 211,44و  (من  جمال  ال لم  ال كور %342.)منسم    الما   424,09 أىل  تراص يتوجه  ليه ال الب مواق  

 .(من  جمال  ال لم  اإلناث %104.) منسم   الم 
 

 الحضور الكريم

ملغت نسم  الفار مين ال ماب  وال       الفار والم ال   الفلس ين ل خ من أمرز الت ايات الت  ي ان  منها ال ماب 
ك رالخ   و ل(لإلناث% 25لل كور و% 33 وال  % )42ل ماب  وال  ملغ م اخ الم ال  مين ا     ين  27%

من  األوخرالخ الرم  % 27المالغ و وه ا الم اخ يفوق الم اخ ال ا  للم ال      لس ين   2257الرم  األوخ من ىا  
لساما   نوات ا   ارتفاع مستمر ماارن  م  الس الرريجين ن م اخ الم ال  مين ال مابأ  ومن المال ر 2257ىا  
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رالخ الرم  األوخ من ىا  % 53ماارن  مـــــ   2225ىا  % 35 وال   الرريجين م اخ الم ال  مين ال ماب يث ملغ 
 (.لإلناث% 23ولل كور % 32) 2257

 
  مينما %72أىل  م اخ م ال     ملغ  ال لو  ال مي ي وقا سجخ الرريجون من ال ماب ال االين ىل  تراص 

  ويال ر وجوا تماين %32أان  م اخ م ال     ملغ  الا   ماب ال االين ىل  تراص سجخ الرريجون من ال
 يث سجخ م اخ الم ال  لل كور ال االين ىل    واإلناث   م االت الم ال   سب الترااات مين ال كور 

تراص   مينما سجخ الرريجون ال االون ىل  %55أىل  م اخ م ال  مواق   ال لو  الم ماري  والمناءتراص 
ىل   اا سجلت الرريجات ال ااالت ىل  تراص  اإلناث  أما ىل  مستوى %53أان  م اخ م ال     ملغ  لا  ا

ال لو  الم ماري    كما سجلت الرريجات ال ااالت ىل  تراص %32ملغ الم اخ    أىل  م اخ م ال  ال اسوب 
 %.37أان  م اخ م ال  مواق   والمناء

 

  وال  2257 األوخىل  نسم  ىمال  مين الرريجين ال ماب رالخ الرم  أوىه المرتلف  سجخ ق اع الرامات مفر وقا 
أما ىل  مستوى %. 4 وال  سجخ ق اع الزراى  والايا وال راج  وايا األسماك أان  نسم  ىمال       ين  52%

% 24ل  نسم  ىمال  لل ماب الرريجين م وال  أى المهن   اا سجلت مهن  الفنيين والمترااين والمساىاين والكتم 
  %.2  وأاناها لمهن  الم رىين ومورفو اإلاارة ال ليا م وال

 
 واألخوةاألخوات 

نرا  الت لي  الفلس ين  وا  تياجات الت  تتفاق  يوما م ا يو  مين مررجات هو  ج  الفجوة هنا  ن ما أوا التركيز ىليه 
مجموع األ راا الم اركين    الاوى ال امل  ال ماب الرريجين ال ين ائج  ل  أن  يث ت ير النت  سوق ال مخ الم ل 

أي رريج منه  ىا خ ىن ال مخ  ألف 31ألف م ارك  وال   512 ملغ  وال   اىل ي ملون مؤهخ املو  متوس  
يج  يما ت ير ألف رر  42ررج الجام ات الفلس يني  مالم اخ  وال    لنجا أنه سنويا ت  %52تتجاوز  م ال م اخ م

رغ  ا تياج السوق ال   مال ا األقا  الف وريف آ 1 يستوىب  وال  السوق الفلس ين  الم ل التاايرات  ل  أن 
 يزيائ   م   م لخ جنائ    ن    ن  ايان  أجهزة  مي  ترااات غير موجواة لاى ال ماب الفلس ين  مثخ 

نسم  ال ماب  من الت لي  ال  سوق ال مخ  ل  أن االنتااخمسح نتائج  كما ت يرالخ  ... أ راف اناىي    يزياء أ   
أو ل  يماأ  االنتااخ   مر ل   هو  ما وما % 52من الت لي  ال  ىمخ مستار ومرض   االنتااخال ين أتمو مر ل  

ال كور  والناف متفاوت واضح مين الفلس ين  الرريج ما ياارب السن  لل مابمتوس   ترة االنتااخ ويملغ   االنتااخ
وي ان  أكثر من  .والناف مينما تتجاوز ال امين ىنا اإلناث السن   وال ىنا ال كور  االنتااخواإلناث لتملغ  ترة 
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ناف ال ماب ال ا لين ىن ال مخ من م ال   ويل  األما أي أن  ترة الت  خ لاى تلك الفئ  تتجاوز ال ا  و وال  ثلث 
 .ت وخ  ترة انتراره  ىن ال امين وأكثر ال ا لين ىن ال مخ من ال ماب الرريجين

 

 س جلت قا م ال اللنجا أن أىل  م االت   نسم  الم ال  تزااا م  ارتفاع الت ايخ األكاايم  لل مابأن  رقا وتؤكا األ
  ه ا %25 وال   مينما ملغ م اخ الم ال  لفئ  الت لي  الثانوي المهن   %42االين ىل  ارج  جام ي  مواق  مين ال 

الت اي  ي كخ التاني     المهن الم لوم تان  الت ايخ األكاايم  مالنسم  للمهارات  إن   آررومن جانب   جانب من
من ال ماب ال ين ي ملون    المهن % 25 يث ت ير النتائج  ل  أن أكثر من    األكمر لل ماب ال املين     لس ين

ير  كرا أن ثاا   وتوجهات المرأة الفلس يني  ما زالت تتركز ومن الجا  التاني  ت ايله  األكاايم  أقخ من الم لوب
   ق اى  الا   والت لي    ضا   ال   لك  من المال ر توجه ال ماب الفلس ين  ن و استكماخ اراسته  ال ليا 

 .  لم الج   ترة الت  خ ىن ال مخ مؤقت كمايخاألكاايمي  
 

 األخوات واألخوة
% 41ن و )من ال ماب مارنون % 24 ل  أن  2112ل ا  ا اا أ ارت ميانات ماب  لل  بالواقع الصحي يما يت لق 

/ م  ارتفاع نسم  الا وم ) ىاق  / لايه  ا وم  اب  111من مين كخ  4  ون و (لإلناث% 2.1لل كور ماامخ 
 .لاى اإلناث ال امات% 2ماامخ % 2اإلىاق  لاى ال كور ال ماب 

 

من ال ماب     11من كخ  2 أنال   2112ميانات مسح ال ماب الفلس ين   ارت    اا أبهجرة الشباب يما يت لق و 
م  تركز رغم  ال ماب    ق اع غزة ن و الهجرة أىل  منه    الضف    رارجال  اللهجرة ما الرغم  لس ين لايه  

ملغت ه ا النسم      امات ال  ماإلناثالهجرة للرارج ماارن  م أكثرال كور للتفكير ميخ ال ماب الغرمي    ضا   ال  أن 
 ماب ممن يرغمون مالهجرة     لس ين يفكرون  11من كخ  2وأن . ال امات اإلناثلاى % 12ماامخ % 29لل كور 

لألسماب االقتاااي    يث أ اا  ي وا م رمها إن  رغم  ال ماب    الهجرة للرارج أسمابو وخ  .مالهجرة المؤقت 
تو ر  رص ال مخ  ل ا % 12   ويالم ي  ه لت سين ررو  أنها رة  ل  الرارجمن ال ماب ال ين يرغمون مالهج% 41

  .     لس ين

 
مسح ال ماب تتركز  و ق ما ت ير اليه نتائجلاى ال ماب الفلس ين  ومالرغ  من كخ مما سمق  نجا أن األولوي  األول  

مستوى الم ي    اءت قضي  ر   ين ج     سن ( 29-12)من ال ماب % 29منسم       نهاء اال تالخ ومناء الاول  
وىل  مستوى ال ماب    الضف  الغرمي  وق اع  األولوياتىل  تلك   جماعومن المال ر ان هناك مالمرتم  الثاني   

 . ىل   ا سواء واإلناثغزة لاى ال ماب ال كور 
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%  11   يث  ارك %21 وال  ملغت     ااومالنسم  لم ارك  ال ماب رالخ السن  الساما  للمسح    أىماخ ت وىي 
% 2    ين  ارك ن و ( تااي  المساىاة للفاراء أو  وي الفئات الراا )منه      أىماخ وأن    ريري  غير مااي  

 .   أن    جم  تمرىات% 2   أن    ت ليمي  و% 2   أن    تنموي  مجتم ي  و وال  
 

 األخوات واألخوة
 ال  الوى  لاى المجتم  اإل ارة ال  وا الت  ت كس واق  ال ماب  أ اائي  اإل الم  ياتو   الرتا   ومالنرر ال  
ال كور واإلناث ىل   ا سواء ماهمي  الت لي  كسالح أساس  ن و ت ايق التنمي  ال اياي    الفلس ين  ال سيما ال ماب

مرتلف الا اىات الجهوا الت  تم خ من قمخ كما أ ير ال  ضرورة تكامخ  .     لس ين    مرتلف المجاالت
 مامنا "والت   ملت ىنوان  2222-2257 اإلستراتيجي  الو ني  الا اىي  من رالخال كومي  واألهلي  والراا  

ال ي توليه ال كوم  لل ماب  وه ا يت لب منا جمي ا  ال مخ م كخ م ترك االهتما  لماى       ارة واض  " مستاملنا
من  ال يتات  لن المستاام  لل ا من م كلت  الفار والم ال  المتفاقم   وه ا يرا  ت ايق التنمي   ماومانسجا  كامخ م

وتركيز وتكامخ االستراتيجيات الا اىي   وخ استهااف ترفيض نسب  رالخ اراس  تاييميه لواق  السوق الفلس ين 
ال ماب الفلس ين     رلق  رص  اياي  لاى  المساهم ريااي  من  انها  مرامج وم اري الم ال  والفار من رالخ 

 .وراا     الا اىات االقتاااي  اإلنتاجي  الواىاة المتمثل  ما اع الزراى  والاناى  والسيا   وتكنولوجيا الم لومات
 

 . له ا الور   النجاح والتو يقوأتمن  أ كرك   
 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته


