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انمنتد شارك الفلسطیني و  اإلحصاءخالل احتفال  ة للس اب العالمي األمموصندوق  واللجنة الوطن ان  بیوم الش   المتحدة للس

ة ض مطال طالة نسب بتخف اب بین والفقر ال ع واعداد برامج الش ة ومشار اد ة القطاعات في ر  االقتصاد
ة   الواعدة االنتاج

ومي والمجتمعي االهلي،  دعا: 22/8/2017–رام هللا  اب ومهتمون من القطاعین الح افة  الىش تكامل الجهود من 
لتي الفقر وال ة المستدامة للحد من مش ما یخدم تحقی التنم طالة المتفاقمة بین اوسا القطاعات والعمل المشترك 

یز وتكامل االستراتیج ة لواقع السوق المحلي وتر م اب، واعداد دراسة تقی ض نسب الش ة حول استهداف تخف ات القطاع
اب  ة لد الش ق ة من شأنها المساهمة في خل فرص حق اب من خالل برامج ومشارع راد طالة والفقر بین الش ال

قطاع ة الواعدة المتمثلة  ة االنتاج ا ات الزراعةوخاصة في القطاعات االقتصاد احة وتكنولوج ، الصناعة، الس
   .المعلومات

ة التي نظمها جاء ذل ز  الجهاز الیومك خالل ورشة العمل التحلیل ابي شارك ومنتد الفلسطیني لإلحصاء المر  الش
ة واللجنة ان الوطن ان المتحدة األمم وصندوق  للس ات خاصةوال للس اب بإحصائ  إلى نظرة" 2017 فلسطین في الش

اب العالمي،  "المستقبل ابي شارك منتد قاعة في وذلكاحتفاال بیوم الش ةبرام هللا،  الش  الجهات من المسؤولین مشار
  .المنظمة

س جهاز االحصاء الصنفت حیث  ز الفلسطیني الوزرة عال عوض، رئ ة االفراد أقل الالمجتمع مر فتي، اذ بلغت نس
ة الى نحو % 39سنة نحو  15من  ان في فلسطین، متوقعة ان تصل هذه النس ما 2025عام % 35من اجمالي الس

افعا خالل العقد القادم على االقل قى    ،عني ان المجتمع سی

اب في الفئة العمرة  ،ولفتت عوض ة الش ان أ % 30سنة الى ما نسبته  20 – 15الى ارتفاع نس من اجمالي الس
اد األعداد ا لمطلقة لهم ا 1,5 ة ثابتة خالل العقد  القادم مع ازد قى هذه النس ذ من المتوقع ان ملیون شابوتتوقع ان ت

اب الى حوالي    .2025ملیون شاب عام  1,7صل عدد الش

اب  ،واشارت ة الش م بلغت  29 – 15الى ان نس التعل اب في هذه  2016لعام % 38سنة  الملتحقین  من اجمالي الش
اب بلغت  ة في العام الدراسي الساب بین الش ة التسرب من المرحلة الثانو ز في محافظة % 2,0الفئة العمرة، ونس وتتر

  .القدس
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عاني من ،واكدت عوض ات التي  ة الفقر بینهم حوالي ان من ابرز التحد طالة اذ بلغت نس اب هو الفقر وال % 27ها الش
طالة حوالي  اب % 40في حین بلغ معدل ال طالة بین الش وذلك خالل الرع االول من العام الحالي، وتلحظ ان معدل ال

قة   .الخرجین في ارتفاع مستمر مقارنة مع السنوات السا

فروعه المختل ینت ان قطاع الخدمات  اب حوالي و ة عمالة بین الخرجین الش خالل الرع االول %56فة سجل أعلى نس
  .من العام الحالي

اجات سوق العمل المحلي، منوهة  ،وشددت عوض م واحت ا بین مخرجات نظام التعل على ان حجم الفجوة التي تتفاقم یوم
ین في ا ة تشیر الى ان مجموع االفراد المشار حملون دبلوم الى ان النتائج االحصائ اب الخرجین الذین  لقو العاملة الش

طالة تتجاوز  98الف مشارك حوالي  182متوسط فأعلى بلغ حوالي  معدل  الف خرج منهم عاطل عن العمل ا 
المعدل حوالي 50% ة  ا من الجامعات المحل ما تشیر التقدیرات الى ان السوق  40، مبینة انه یتخرج سنو الف خرج ف

اج 8ستوعب حوالي المحلي  الحد األقصى رغم احت فة  قبل علیها  آالف وظ السوق الى تخصصات غیر تلك التي 
اب    .الش

اب الذین أتمو مرحلة االنتقال من  ،واشارت ة الش م الى سوق العمل بینت ان نس الى ان نتائج مسح االنتقال من التعل
م الى عمل مستقر ومرضي  دة ان أكثر م%16التعل لة األمد، ، مؤ طالة طو اب العاطلین عن العمل من  ن نصف الش

طالة سجلت بین الحاصلین على  اذ ان أعلى معدالت ال ا مي للش طالة تزداد مع ارتفاع التحصیل األكاد ة ال وان نس
ة بواقع  م الثانو المهني حوالي % 42درجة جامع طالة لفئة التعل   % .21بینما بلغ معدل ال

ان  واكدت عوض، ان ل  2النتائج أظهرت  ة ترتفع اكثر في  10من  الهجرة الى الخارج والنس ة  اب لدیهم الرغ ش
  .قطاع غزة 

ة :"لكن عوض قالت  ناء الدولة بنس ز في انهاء االحتالل و اب تتر ة للش النس ة األولى  ل ذلك فان االولو الرغم من 
ة رفع% 79 المرت في حین جاءت قض شة  ةمستو المع   .ة الثان

انبدوره اكد ممثل  ة للس س . د اللجنة الوطن ة التي اظهرتها رئ ة االقام والمؤشرات االحصائ اسطفان سالمة، على اهم
ز لالحصاء عال عوض،  اسات "الجهاز المر ة لالستفادة منها لوضع س ة االهم ل محطة في غا والتي یجب ان تش

ا ة للعمل وضمان مستقبل ش ات منطق   ".بي افضلوتحر

ات  س ذلك في العدید من االستراتیج اب وتم ع ین الش ما یتعل بتم س الوزراء ف ومة وخاصة رئ واشار الى اهتمام الح
ة اسات الوطن ة واهمها في اجندة الس ة والقطاع   .الوطن
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نة ل ارات المم اب واستشراف الخ ة للوقوف على واقع الش ق حث في الموضوع فرصة حق ینهم وتعزز واعتبر ال تم
ة تهم الفاعلة في التنم   .مشار

اب :"وقال شر في ظل وجود االحتالل الذ لم یتب لدینا سو االستثمار في الش مثلون جوهر رأس مالنا ال اب  ان الش
ینهم من امتالك المهارات الالزمة ة لهم وتم ق ة حق م ضا فرص تعل  وخاصة ما یتعل بتوفیر فرص عمل جیدة لهم، وا
ة في  ة االیجاب سهم من المشار ما  مي والدولي  ین المحلي واالقل ة المنتجة في سوق العمل على المسصتو للمشار

ة المجتمع   ".تنم

انمن جهته شدد  ة اقتراح البرامج والتدخالت للنهوض  ممثل صندوق االمم المتحدة للس اندرس توماسون، على اهم
ة  ة المستدامة لغا توائم مع اهداف التنم ما ینسجم و اب الفلسطیني المهمش والضعیف، و   .2030الش

فة لتشغیل الش:"وقال اب، حیث نحتاج الى ملیون وظ التالي اعداد الش ان في فلسطین و اب من المتوقع زادة اعداد الس
د سنفشل في  فة لملیون شاب فلسطیني من المؤ من قادرن على ان نوفر ملیون وظ بیر وان لم ن الفلسطیني، وهو عدد 

ة في فلسطین   ".تحقی تنم

ط  فة تستوجب تسل ة مهمشة وضع اب اب وحدة واحدة فهناك مجموعات ش ودعا توماسون الى عدم التعامل مع الش
ن من حل حث عن البرامج التي تخص ذوو االعاقة  الضوء علیها حتى نتم ات التي یواجهونها وال المشاكل والتحد

مات اللجوء  اب في مخ یز علیها للش ن التر م ات المراهقات والتي    .والفت

ةبدوره تحدث  ة الزاو س بلد م شقیر، عن تجرته وقصة النجاح التي حققها في  عضو مجلس ادارة منتد شارك، رئ نع
ل الوزارات مسیرته ال ة یجب ان تكون بوصلة لتوجهات  دا، ان االرقام االحصائ ة، مؤ ة والبلد اب ة والش تطوع

فة الدوائر ة و وم ة والح   .والمؤسسات االهل

اتنا لالخذ :"وقال بیر جدا، حیث یجب الوقوف عند مسؤول ال شك خلل  ة فهناك  ان لم یتم االخذ بهذه النتائج االحصائ
ة النتائج والح ل هذه االرقام مؤشرات لبناء برامج ومشارع تنمو ة، جیث یجب ان تش اب د من تفاقم هذه المشاكل الش

ك عن عشرات المشاكل التي  اب الفلسطیني في مختلف القطاعات، ناه قادرة ان تحد من المآسي التي  عاني منها الش
االنحراف واالدمان والعالة على المجتمع   ".لها عالقة 

اننا  وانتقد نا نشعر  اب، وقال  ر قدرات الش ة وتطو ات عن الكثیر من أدوارها التي لها عالقة بتنم شقیر، تخلي البلد
ان  ار التي  ة من اجل التعاون معها ، مع ان االف ة تلجأ للمجالس البلد ة تطوع اب مجموعات ش نا  متسولین حینما 
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اب تستهدف خدمة المجتمع التي ات ضمنتقع  طرحها علیهم الش ات البلد ات ومسؤول االغلب  صالح التي مجالساها 
اب الغ االثؤر السلبي على الش ان لها        ".انت ترفضها ما 

ابي بدر زماعرة أما  ة للعام الحالي هي نظرة للمستقبل ووجوب :"فقالالمدیر التنفیذ لمنتد شارك الش اب االرقام الش
ل ل آفاقه ، وتش ه و یر ف ا، وعض االرقام لم تعد صادمة، التف لمجتمع المدني بوصلة ومؤشر للتأثیر والتحرك میدان

طالة والتخصصات ال ما یتعل  اجة خاصة ف أنها دی ررها و حنا ن ة في مضمونها واص   ."لكنها مرع

 


