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صدر بتاريخ2016/08/11 :

الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني
اليوم العالمي لمشباب2016/08/12 ،

التوزيع النسبي لمشباب ( )29-15سنة في فمسطين حسب الحالة
الزواجية والجنس 2015

 3أفراد من كل  10في المجتمع الفمسطيني هم من الشباب

بمغت نسبة الشباب ( )29-15سنة في فمسطين  %30من إجمالي
السكان ،يتوزعون بواقع  %37في الفئة العمرية
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في فمسطين منتصف العام  2016تشير إلى أن إجمالي عدد السكان
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اإلناث في الفئة العمرية ( )29-25سنة األعمى مساهم ًة في معدل

حيث بمغ  4.1مولوداً لفترة ( )2013-2011مقابل  4.4مولوداً في
العام  .2010أما عمى مستوى المنطقة فقد بمغ معدل الخصوبة الكمية
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خالل الفترة ( )2013-2011في الضفة الغربية  3.7مولوداً وفي
قطاع غزة  4.5مولوداً .وتعتبر اإلناث في الفئة العمرية ()29-25

سنة األعمى مساىم ًة في معدل الخصوبة الكمية وذلك بنسبة %30.1
من إجمالي معدل الخصوبة.

عدد السكان باآلالف

معدالت الخصوبة التفصيمية العمرية حسب المنطقة 2013-2011،

 7من كل  10أسر في فمسطين لديها شاب واحد عمى االقل

تشير بيانات مسح الشباب الفمسطيني  2015الى أن نسبة األسر التي
و %17في قطاع غزة .كما أشارت البيانات إلى أن  %72من األسر

الضفة الغربية
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 %41من االناث ( )29-15سنة في فمسطين متزوجات

50

أظيرت نتائج مسح الشباب الفمسطيني  2015أن حوالي  %68من

0

الشباب ( )29-15سنة لم يسبق ليم الزواج مقابل  %4عاقدون لمقران
الول مرة ،في حين بمغت نسبة

و %41لالناث) .في حين ان

معدل الخصوبة التفصيلي

يرأسيا شباب ( )29-15سنة  %14بواقع  %13في الضفة الغربية

فلسطين
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المتزوجون  %16( %28للذكور

 %1ىم ضمن فئة مطمق وارمل

 4شباب من بين كل  10شباب في فمسطين في صفوف البطالة

ومنفصل .في حين بمغت نسبة الشباب المتزوجين في الضفة الغربية

خالل الربع األول 2016

 %26مقابل  %32في قطاع غزة.

أشارت بيانات الربع األول لعام

 2016إلى أن  %41من الشباب

( )29-15سنة نشيطون اقتصادياً في فمسطين بواقع
الضفة الغربية و %42في قطاع غزة.
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 %40في
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من جية اخرى ،بمغ معدل البطالة بين الشباب ( )29-15سنة ،%39

معظم الشباب الذين سبق لهم االلتحاق بالتعميم العالي هم من

وسجل أعمى معدل لمبطالة بي ن األفراد في الفئة العمرية ()24-20

اختاروا جامعاتهم /كمياتهم

مقبل  %39بين األفراد ( )19-15سنة ،و %35
سنة بواقع  %43ا
بين األفراد ( )29-25سنة.

أظيرت نتائج مسح الشباب  2015أن  %88من الشباب ()29-17

كما تركزت البطالة بين الشباب

سنة الذين سبق ليم االلتحاق بالتعميم العالي في فمسطين ىم من

( )29-15سنة لمذين لم ينيوا أي مرحمة دراسية بواقع .%55
بمغ معدل البطالة بين الخريجين الشباب

اختاروا جامعتيم أو كمياتيم مقابل  %6كان األىل أصحاب القرار في

 %51خالل الربع االول

االختيار ،ونحو  %6كان المعدل في الثانوية العامة السبب في اختيار

 ،2016ليسجل الخريجون من تخصص العموم التربوية واعداد

الجامعة/الكمية ،بالمقابل  %90من الشباب الذكور أشاروا أنيم اختاروا

المعممين أعمى معدل بطالة إذ بمغ  ،%64بينما سجل الخريجون من

الجامعة /الكمية بأنفسيم مقارنة مع  %87من اإلناث.

تخصص القانون أدنى معدل بطالة إذ بمغ .%25

 4من بين كل  100شاب لديهم صعوبة /إعاقة

تشير بيانات مسح الشباب

 %16من الشباب اكمموا االنتقال من التعميم الى سوق العمل

أظيرت نتائج مسح إنتقال الشباب

الشباب ( )29-15سنة الذين لدييم صعوبة  /إعاقة قد بمغت

( )29-15سنة من التعميم إلى

 ،%3.6بواقع  %3.7في الضفة الغربية و  %3.6في قطاع

سوق العمل إلى أن معدالت البطالة ترتفع بين الشباب كمما زاد

غزة.

مستوى التعميم .كما بينت نتائج المسح إلى أن  %16من فئة الشباب

كما بمغت نسبة الصعوبة  /االعاقة لدى الذكور الشباب

 %4.9مقابل  %2.3لدى االناث الشابات.

أكمموا اإلنتقال من التعليم إلى سوق العمل ليعمموا في وظائف مستقرة

ودائمة بينما  %84من فئة الشباب إنتقموا إلى خارج القوى العاممة ،أو

نسبة الشباب ( )29-15سنة حسب وجود صعوبة /إعاقة والجنس

عاطمين عن العمل ،أو إلى أعمال غير دائمة مؤقتو تدوم أقل من 12

والمنطقة2015 ،

شير.

الجنس

أكثر من نصف الشباب ( )29-15سنة في قطاع غزة سيشاركون
بأي استحقاق انتخابي

وحول امكانية المشاركة باي استحقاق انتخابي أفاد  %40من الشباب

( )29-15سنة انيم سيشاركون بذلك

و %57في قطاع غزة ) ،في حين أفاد

( %29في الضفة الغربية
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الفمسطيني  2015ان نسبة المدخنين

الشباب قد بمغت  %24من اجمالي الشباب بواقع  %30في الضفة
الغربية و  %14في قطاع غزة مع اختالف كبير عمى مستوى الجنس

اذ بمغت  %41لمشباب الذكور مقابل  %5لالناث الشابات.

الفمسطيني .2015

نسبة الشباب ( )29-15سنة المدخنين حسب الجنس والمنطقة2015 ،

 %39من الشباب ( )29-15سنة ممتحقون في التعميم

الجنس

 2015أن  %39من الشباب

( )29-15سنة ممتحقون بالتعميم بواقع  %82من الشباب ضمن الفئة

العمرية ( )17-15سنة ،و  %46لمفئة العمرية ( )22-18سنة و %9
في الفئة العمرية ( )29-23سنة .كما تشير اإلحصاءات إلى أن

فمسطين
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 2من كل  10شباب في فمسطين شاركوا في اعمال تطوعية

معدالت التسرب االجمالية (الذين تركوا التعميم قبل انياء المرحمة

باالستناد إلى نتائج مسح الشباب الفمسطيني

التعميمية التي التحقوا بيا) بين الشباب ( )29-15سنة في فمسطين قد
التسرب من المرحمة الثانوية في العام الدراسي

الضفة الغربية

3.6

أظيرت نتائج مسح الشباب

 %29انيم ربما يشاركوا

بمغت  %41 ( %34لمذكور و  %27لإلناث).

فمسطين

قطاع غزة

 2من كل  10شباب من الذكور مدخنون

و %13ربما ال يشاركوا و  %18قطعاً انيم لن يشاركوا ( %16في
بناء عمى نتائج مسح الشباب
الضفة الغربية و  %21في قطاع غزة ) ً

تظير اإلحصاءات المتوفرة لعام

الفمسطيني  2015إلى ان نسبة

 2015بمغت نسبة

الشباب ( )29-15سنة الذين شاركوا خالل السنة السابقة لممسح في

ىذا و بمغت نسبة

اعمال تطوعية قد بمغت حوالي  ،%20حيث شارك الشباب في اعمال

 2014/2013بين

وانشطة خيرية غير مادية

الشباب ( )29-15سنة في فمسطين  %4.2 ( %3.7لمذكور و %3.3

(تقديم المساعدة لمفقراء او ذوي الفئات

الخاصة) بنسبة  %11من اجمالي الشباب في حين شارك نحو %7

لإلناث).
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 6من كل  10شباب في فمسطين يفكرون بالهجرة المؤقتة

في انشطة تنموية مجتمعية وحوالي  %5في انشطة تعميمية و %6

اظيرت النتائج ان  %63من الشباب ( )29-15سنة الذين يرغبون

في انشطة جمع تبرعات ،وانشطة تطوعية اخرى بنسبة .%1

في اليجرة ال يفكرون بيجرة دائمة  ،بواقع  %73في الضفة الغربية

نسبة الشباب ( )29-15سنة حسب المشاركة في األعمال التطوعية خالل

و %56في قطاع غزة ،كما ان االناث

السنة السابقة لممسح حسب الجنس والمنطقة2015 ،

الجنس

الضفة الغربية

فمسطين

اكثر ان تكون ىجرتين مؤقتة مقارنة بالشباب الذكور ( %62لمذكور

قطاع غزة
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الشباب مقارنة  %64لالناث الشابات).

 7من كل  10شباب في فمسطين يستخدمون الحاسوب

اظيرت نتائج مسح الشباب الفمسطيني  2015الى ان نسبة الشباب

( )29-15سنة الذين يستخدمون الحاسوب قد بمغت

لمزيد من التفاصيل يرجى االتصال

الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني

 ،%70فبمغت

رام هللا  -فمسطين

ىذه النسبة في الضفة الغربية  %75مقابل  %62في قطاع غزة .في
حين بمغت ىذه النسبة لمذكور الشباب

الشابات.

ىاتف)970/972( 02-2982700:

 %74مقابل  %66لإلناث

فاكس)970/972( 02- 2982710 :
خط مجاني1800300300 :

الشباب الذكور أكثر معرفة واستخدام لالنترنت من الشابات االناث

وحول استخدام ومعرفة االنترنت اظيرت البيانات الى ان

بريد إلكترونيdiwan@pcbs.gov.ps :

 %70من

الشباب ( )29-15سنة يعرفون ويستخدمون االنترنت مقابل %23

يعرفون االنترنت ولكن اليستخدمونو في حين بمغت نسبة الشباب

الذين ال يعرفون ىذه الخدمة واليستخدمونيا  %7من اجمالي الشباب
الفمسطيني ،فبمغت ىذه النسبة لمشباب الذين يعرفون ويستخدمون

االنترنت في الضفة الغربية  %75مقابل  %61في قطاع غزة  .في
حين بمغت ىذه النسبة لمشباب الذكور

الشابات.

الراغبات في اليجرة يفضمن

 %75مقابل  %65لالناث

 2من كل  10من الشباب في فمسطين لديهم الرغية لمهجرة لمخارج

اظيرت نتائج مسح الشباب الفمسطيني  2015ان حوالي  %24من

الشباب ( )29-15سنة في فمسطين لدييم الرغبة لميجرة لمخارج ويبدو
ان االوضاع السائدة في القطاع دور في زيادة نسبة الرغبة في اليجرة

لمخارج اذ بمغت نسبة الشباب الذين يرغبون في اليجرة لمخارج في

قطاع غزة  %37مقابل  %15في الضفة الغربية  .كما يالحظ ان

الذكور الشباب اكثر ميال لمتفكير في اليجرة لمخارج مقارنة باالناث

الشابات اذ بمغت ىذه النسبة لمذكور  %29مقابل  %18لدى االناث
الشابات.
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