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 الفلسطيني يستعرض أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني  اإلحصاء
 12/08/2022بمناسبة اليوم العالمي للشباب، 

 
 الظروف االقتصادية الصعبة انطيني بين مطرقة االحتالل وسندالشباب الفلس

 
 الشباب الفلسطيني االكثر تعرضًا لالعتداءات واالنتهاكات االسرائيلية

متواصلة على السكان الفلسطينيين في كافة  السرائيلي وقطعان مستوطنيها من قبل االحتالل االعتداءاتال تزال 
المسجد األقصى يومًيا القتحامات المستوطنين بحماية قوات االحتالل، كما تقوم  محافظات الوطن، ناهيك عن تعرض

والتنكيل بهم واعتقالهم ومصادرة اراضيهم.  قوات االحتالل االسرائيلي باالعتداءات المستمرة على المواطنين الفلسطينيين 
وكان اخرها االعتداء على قطاع غزة، حيث قام االحتالل االسرائيلي بشن عدوان غاشم على قطاع غزة ظهر يوم الجمعة 

سنة.   29-18% منهم من الشباب في العمر 34شهيدًا  47حيث بلغ عدد ضحايا هذا االعتداء  5/8/2022الموافق 
% من مجمل الشهداء 32شهيدا، تشكل ما نسبته  82بلغ  2021الشهداء الشباب في قطاع غزة في العام يذكر أن عدد 

شهيدا من  43الذين ارتقوا في القطاع جراء العدوان االسرائيلي على قطاع غزة في حينه.  وفي الضفة الغربية فقد ارتقى 
% من مجمل الشهداء في الضفة الغربية.  يذكر أن 56حتى تاريخه، يشكلون ما نسبته  2022الشباب منذ بداية العام 

% من مجمل الشهداء 43شهيدا، تشكل ما نسبته  41بلغ  2021عدد الشهداء الشباب في الضفة الغربية في العام 
 الذين ارتقوا في الضفة الغربية. )مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"(.

 
 دات دراسية عليا يقابله معدالت بطالة عاليةنسب مرتفعة للشباب الحاصلين على شها

 2021ام يعد التعليم االستثمار الحقيقي للفلسطينيين؛ نظرا ألهميته على الصعيدين الفردي واالجتماعي، فبيانات الع
شاب/شابة حاصلون على درجة  18سنة هناك  29-18شاب/شابة في العمر  100تشير الى أنه من بين كل 

ريوس شابه حاصلة على درجة البكالو  100شابه من بين كل  23ولعل الشابات االوفر حظا، إذ ان البكالوريوس فأعلى، 
ذه هشاب من الذكور.  بالمقابل فان معدالت البطالة تشكل التحدي االكبر امام الشباب، اذ بلغت  13فأعلى مقابل 

% 24% و65ارنة بالضفة الغربية؛ % بين الذكور، وكانت االعلى في قطاع غزة مق33% بين االناث و62المعدالت 
ين الخريجين منهم من حملة بسنة سجلت  29-18على التوالي. ولعل اعلى معدالت للبطالة بين الشباب في العمر 

 % لإلناث.66% للذكور و39% بفرق واضح بين الشباب الذكور واالناث، 53الدبلوم المتوسط فأعلى؛ 
 

 المنظم ألف شاب يعملون في القطاع غير 155حوالي 
 145,200منهم  155,000في فلسطين  2021سنة( العاملين في القطاع غير المنظم لعام  29-18بلغ عدد الشباب )

% من إجمالي الشباب العاملين في 29انثى، وتمثل نسبة الشباب العاملين في هذا القطاع نحو  9,800ذكر مقابل 
منظمة في فلسطين )بمعنى الشباب العاملين في القطاع غير  فلسطين، مع العلم أن نسبة الشباب العاملين عمالة غير

المنظم باإلضافة إلى المستخدمين باجر في القطاع المنظم والذين ال يحصلون على أي من الحقوق في سوق العمل 
من % 46سواء مكافأة نهاية الخدمة/تقاعد، أو إجازة سنوية مدفوعة األجر، أو إجازة مرضية مدفوعة األجر( قد بلغت 
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% في قطاع 29% في الضفة الغربية و56% من اإلناث، وبواقع 17% من الذكور و53مجمل الشباب العاملين منهم 
 غزة. 

 
 نصف الشباب ليسوا في دائرة العمل أو التعليم/التدريب

سنة( خارج العمل والتعليم/التدريب )الشباب غير المنخرطين في عمل او ملتحقين في  29-18% من الشباب )50
منها  % في قطاع غزة، وكانت االعلى بين االناث64% في الضفة الغربية مقابل 41؛ 2021لتعليم/التدريب( في العام ا

    .للذكور% 34مقابل  لالناث% 66بين الذكور، اذ بلغت 
 

 مجتمع فلسطيني شاب
من % 22 ؛الفلسطينيخمس المجتمع  من أكثرشكلون سنة في فلسطين ي 29-18 وشابة مليون شاب 1.17هناك 

 ، هذا(قطاع غزة% في 21.5في الضفة الغربية و % (22.2، 2022إجمالي السكان في فلسطين منتصف العام 
 شابة. 100شباب ذكور لكل  105بلغت نسبة الجنس بين الشباب نحو و 
 

  شاب يرأسهاأسر  10أسرة من بين كل 

% 0.2و للذكور% 13في فلسطين، بواقع  شابة/شاب يرأسها% من األسر 7، إلى أن 2022البيانات للعام تشير 
 قطاع غزة.و الضفة الغربية % لكل من 7وتساوت هذه النسبة على مستوى المنطقة بواقع ، لإلناث

 
 تالشي األمية بين الشباب 

% في الضفة الغربية 0.8% )0.7الى نحو  2021 لعامسنة( في فلسطين  29-18) انخفضت نسبة األمية بين الشباب
% في قطاع غزة( في العام 1.2% في الضفة الغربية و1.1) هذه النسبة في حين كانت% في قطاع غزة( 0.6و

2007 
 

 انخفاض نسبة الزواج المبكر
شابة  100شابة لكل  13 نحوعامًا  18سن  اللواتي تزوجن قبل بلوغهنسنة  24-20في العمر نسبة الشابات  بلغت

 100شابة لكل  37 هذه النسبة في حين كانت% في قطاع غزة(، 17، % في الضفة الغربية12) 2020في العام 
 .2010 في العامشابة 

 
 حوالي ثلث الشباب يمارسون عادة التدخين

% في الضفة الغربية، 43% )31حوالي  2021ن يمارسون عادة التدخين لعام سنة( الذي 29-18بلغت نسبة الشباب )
بلغت نسبة الشباب من الذكور الذين يمارسون عادة التدخين نحو % في قطاع غزة(، وعلى مستوى الجنس فقد 13
 % لإلناث.7% مقابل 54
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 ويمتلكون هاتف ذكي غالبية الشباب يستخدمون االنترنت
سنة  29-18 الفئة العمريةالشباب في  % من95النتائج أن حوالي  أفادت، 2022من العام  األولخالل الربع 

بين  ملحوظة % في قطاع غزة دون وجود فروقات91% في الضفة الغربية و97 ؛يستخدمون االنترنت من أي مكان
% في قطاع 78% في الضفة الغربية و96% من الشباب يمتلكون هاتف ذكي في فلسطين، بواقع 89و. واإلناثالذكور 

 % على التوالي.88% و90 وكانت األعلى بين اإلناث منها بين الذكور غزة،
 

 حياة لدى الشباب في قطاع غزةمستوى متدن للرضا عن ال
مع فروقات  %،63 بلغ حواليسنة( قد  29-18لدى الشباب ) الحياةمستوى الرضا عن ان  2021أشارت البيانات لعام 

، وحول رضى الشباب في قطاع غزةفقط % 46% مقابل 72اذ بلغت في الضفة الغربية  ،واضحة على مستوى المنطقة
 %77وتساوت هذه النسبة على مستوى المنطقة بواقع %، 77ى الرضا قد بلغ نحو عن صحتهم اشارت النتائج ان مستو 

 قطاع غزة.و الضفة الغربية لكل من 
 

ركاء آب/أغسطس يومًا عالميًا للشباب، كونهم ش 12إعالن  1999 عامأقرت قد الجمعية العامة لألمم المتحدة وكانت 
اء ى التحديات والمشكالت التي تواجه الشباب في كافة أنحأساسيين في التغيير، وبهدف التوعية وتسليط الضوء عل

 العالم.
 

ألزمات افي من فئات المجتمع حيوية وانتاجا، ويناط بهم ان يلعبوا دورا هاما ورئيسيا في االنتعاش والتعا أكثرالشباب هم 
تحسين  أهمية ة بهذه المناسبة هو، وعليه فان الهدف العام الذي اقرته االمم المتحدوالتحديات وآخرها أزمة جائحة كورونا

دروس وتطوير المشاركة والعمل الشبابي على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، فضاًل عن استخالص العبر وال
 مختلف القضايا االجتماعية واالقتصادية والسياسية.لتعزيز تمثيلهم ومشاركتهم في 

 
احة المجال للدول لتحديد فئة الشباب سنة مع إت 24-15الفئة العمرية تعرف األمم المتحدة الشباب بأنهم األفراد ضمن 

-18 يةالفلسطيني الفئة العمر  لإلحصاءوفق خصوصية وحاجة كل دولة، ولغايات هذا البيان فقد اعتمد الجهاز المركزي 
 سنة لتعبر عن فئة الشباب فلسطينيًا.  29


