
واقع فئات الشباب 
الضعيفة والمهمشة 

في فلسطني

كانون أول 2016

دراسة تحليلية

UNFPA صندوق األمم املتحدة للسكان
دولة فلسطني

هاتف: 7167 581 2 00972
موبايل: 7812118 59 00970

http://palestine.unfpa.org/



إصدار
صندوق االمم املتحدة للسكان

الباحث
وسيم برغال 

الترجمة الى اإلجنليزية 
 د. مالك قطينة

التصميم والطباعة
الناشر

الصور
صفحة 5، 14 © منتدى شارك الشبابي

باقي الصور ©  عاهد ازحيمان -  برنامج االمم املتحدة االمنائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

صورة الغالف
©  عاهد ازحيمان -  برنامج االمم املتحدة االمنائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني

التقرير الرئيسي موجود على املوقع التالي 
Palestine.unfpa.org

مالحظــة توضيحيــة: إن التحليــل واألراء والتوصيــات الــواردة يف هــذه الدراســة تعبــر عــن أراء الباحثــني واملؤلفــني وال تعكــس 
بالضــرورة وجهــات نظــر أو آراء وزارة التنميــة االجتماعيــة  وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان أو أيــة هيئــات مســاهمة أخــرى.



واقع فئات الشباب 
الضعيفة والمهمشة 

في فلسطني

كانون أول 2016

دراسة تحليلية

إعداد الباحث: أ. وسيم برغال





19

920

1222

1223

1326

1549

1656

59 18

5

المحتويات

معاي�ي تصنيف فئات الشباب الملخص التنفيذي
الضعيفة

قياس عوامل الضعف ذات التاثي المنهجية المقرتحة
على فئات الشباب

المؤشرات الكمية المقرتحة لقياس حاالت محددات الدراسة
الضعف والتدخالت المنجزة

األسباب والعوامل المؤدية لضعف فئات األهداف المتوقعة من الدراسة
الشباب

معطيات حول واقع الشباب 
الفلسطيني

ملخص تحليل واقع الفئات 
الضعيفة )أسباب وعوامل الضعف(

تعريف الشباب في السياق 
المحلي والدولي

تحليل األدوار وإسرتاتيجيات التدخل 
للجهات الرسمية والشركاء الرئيسي�ني

المفهوم العام لفئات الشباب الضعيفة 
والمهمشة

التوصيات الختامية

المالحق والمرفقاتمجموعات الشباب المعرضة لمخاطر الضعف





يســرني أن اقــدم لكــم هــذه  الدراســة التحليليــة والتــي تعــد االولــى مــن نوعهــا حــول:  »واقــع فئــات الشــباب الضعيفــة واملهمشــة يف 
فلســطني«. تهــدف هــذه الدراســة الــى حتليــل واســتعراض قطــاع الشــباب الفلســطيني ضمــن الفئــة العمريــة مــن )29-15( عامــا 
وحتديــد فئــات ومجموعــات الشــباب الضعيفــة واملهمشــة التــي بلــغ عددهــا 22، وذلــك  بنــاء علــى مؤشــرات مختلفــة منهــا البطالــة 
وظــروف العمــل املتدنيــة والــزواج املبكــر و العنــف  باشــكاله املختلفــة مبــا يف ذلــك عنــف االحتــال ، ولرفــاه االجتماعــي والرغبــة 
يف الهجــرة، باالضافــة الــى مفهــوم الضعــف ونســبة ومعــدل انتشــار ضعــف الشــباب يف املجتمــع الفلســطيني، هــذا باالضافــة الــى 

حتليــل السياســات الوطنيــة للشــباب بصفــة عامــة وادوار ومســؤوليات الشــركاء الرئيســيني واألطــراف ذات العاقــة.

يف الواقــع فــأن الشــباب مســتبعدون ومهمشــون مــن عمليــات صنــع القــرار والسياســات، و محرومــون مــن فرصــة التعبيــر عــن آرائهــم 
حــول تصوراتهــم للمســتقبل علــى الصعيــد االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي. وال تــزال الفجــوة تتســع بــني األجيــال يف فلســطني 
ممــا أتــاح فرصــة للمزيــد مــن التهميــش والضعــف بــني فئــة الشــباب، وباألخــص تلــك املتعلقــة باالنــاث االتــي يواجهــن ظلــم املجتمــع 

الذكــوري والعوامــل اخلارجيــة األخــرى مــن ضمنهــا االحتــال.  

مت كتابــة وتطويــر هــذه  الدراســة مــن قبــل الباحــث الســيد وســيم برغــال الــذي متكــن مــن توحيــد املؤشــرات حــول كيفيــة تقييــم 
الضعــف.  بقيــادة وزارة التنميــة اإلجتماعيــة، فقــد أصبحــت هــذه الدراســة يف متنــاول يــد اجلميــع.  وإننــي علــى أمــل يف أن تدفــع 
هــذه الدراســة جميــع األطــراف ذات العاقــة بوضــع خطــة بنــاءة حــول كيفيــة التعامــل مــع الفئــات الضعيفــة و املهمشــة مــن الشــباب 

وتغييــر حياتهــم مــن ضعفــاء ملتمكنــني.
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 ،UNFPA تهــدف دراســة واقــع فئــات الشــباب الضعيفــة يف فلســطني واملنفــذة مــن قبــل صنــدوق األمم املتحــدة للســكان
فئــات  وحتديــد  عــام   )29-15( مــن  العمريــة  الفئــة  ضمــن  الفلســطيني  الشــباب  قطــاع  واســتعراض  حتليــل  الــى 
ومجموعــات الشــباب الضعيفــة واملهمشــة، باالضافــة الــى مفهــوم الضعــف ونســبة ومعــدل انتشــار ضعــف الشــباب يف 
املجتمع الفلسطيني، هذا باالضافة الى حتليل السياسات الوطنية للشباب بصفة عامة وادوار ومسؤوليات الشركاء 
الرئيســيني واألطــراف ذات العالقــة، لذلــك فقــد مت االعتمــاد علــى منهجيــة عمــل شــاملة ومحــددة تضمنــت مراجعــة 
كافــة االدبيــات والدراســات واملنشــورات واملســوح املتوفــرة واملتعلقــة بقطــاع الشــباب، باالضافــة الــى عقــد مجموعــة مــن 
املقابــالت مــع العديــد مــن ممثلــي القطــاع الرســمي والــوزارات واملؤسســات احلكومــة ذات العالقــة، يترافــق ذلــك مــع 
تنفيــذ ســبع لقــاءات مركــزة مــع عينــة مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي ومجموعــات الشــباب مبختلــف فئاتهــا وذلــك 
مــن اجــل حتليــل واقــع الشــباب يف ســياق الفئــات الضعيفــة ووضــع رؤيــة واضحــة تتعلــق بالفئــات املهمشــة مــن الشــباب 

وحتقيــق االهــداف املتوقعــة مــن الدراســة.

الملخص التنفيذي

بدايــة ميكــن االشــارة الــى ان حتليــل واقــع الفئــات الضعيفــة مــن 
الشــباب الفلســطيني تعتبــر مــن املهمــات بالغــة التعقيــد والســيما 
هــذا  نســبيا،  بالضعــف حديــث  املتعلــق  الدراســة  وان موضــوع 
باالضافــة الــى وجــود نقــص يف الدراســات واملعلومــات والبيانــات 
االحصائيــة املتعلقــة باملوضــوع علــى املســتوى احمللــي والدولــي، 
كمــا ان حتليــل واقــع الفئــات الضعيفــة مــن الشــباب تطلــب اجــراء 
عمليــة مراجعــة شــاملة لكافــة فئــات الشــباب مبختلــف مســتوياتها 
ترتبــط  احصائيــة  داللــة  ذات  بيانــات  وتوفيــر  واحتياجاتهــا 
بالفئــات االكثــر ضعفــا واملواقــع اجلغرافيــة االكثــر تهميشــا. أمــا 
فيمــا يتعلــق مبحــاور الدراســة فقــد تطرقــت الــى عــدة محــاور مــن 
بينهــا إســتعراض واقــع الشــباب الفلســطيني،  تعريــف الشــباب يف 
الســياق احمللــي والدولــي، املفهــوم العــام لفئــات الشــباب الضعيفــة 
قيــاس  الضعيفــة،  الشــباب  فئــات  تصنيــف  معاييــر  واملهمشــة، 
األســباب  الشــباب،  فئــات  علــى  التاثيــر  ذات  الضعــف  عوامــل 
ــع  ــل واق ــات الشــباب، ملخــص حتلي ــف فئ ــة لضع ــل املؤدي والعوام
األدوار  الضعــف(، حتليــل  )أســباب وعوامــل  الضعيفــة  الفئــات 
وإســتراتيجيات التدخــل للجهــات الرســمية والشــركاء الرئيســيني، 

التوصيات اخلتامية. 

مــن جهــة أخــرى وفيمــا يتعلــق بالنتائــج التــي توصلــت 
اليهــا الدراســة فقــد تضمنــت االشــار الــى مجموعــة مــن 

املعطيــات والنتائــج، والتــي كانــت علــى النحــو التالــي:
الشــباب  • مــن  كبيــرة  نســبة  أن  إلــى  التقديــرات  تشــير 

عرضــة  تكــون  أن  املرجــح  مــن  فلســطني  يف  واملراهقــني 
ملخاطــر الضعــف والتهميــش واالســتبعاد ونقــص احلقــوق 

ــات  ــن التحدي ــد م ــث يواجــه الشــباب العدي ــات، حي واخلدم
فــرص  وقلــة  والفقــر  البطالــة  مــن  بــدءاً  املســبوقة  غيــر 
العمــل حيــث يصــل متوســط نســبة البطالــة بــني صفــوف 
ــي 39%1، يترافــق ذلــك مــع  الشــباب مــن 15-29 عــام حوال
ــه الشــباب مــن مخاطــر الســلوكيات الســلبية،  مــا يتعــرض ل
االنقطــاع عــن التعليــم، وجــود مســتويات مرتفعــة مــن العنــف، 
ضعــف املشــاركة املدنيــة والسياســية وصــوالً إلــى مســتويات 
متعــددة مــن عــدم املســاواة واالســتبعاد، وال ســيما بالنســبة 

للشــباب املنتمــني إلــى مجموعــات ضعيفــة ومهمشــة.
ــى  • ــج ال ــت النتائ ــق مبفهــوم الضعــف فقــد بين أمــا فيمــا يتعل

ان مفهــوم الضعــف مــا زال حديــث نســبيا ولــم يتــم التطــرق 
اليــه بشــكل كايف، كمــا انــه ال يوجــد تعريــف متفــق عليــه علــى 
املســتوى الدولــي حيــث ان وضــع تعريــف شــامل للضعــف 
يجمــع كافــة اســباب ومؤشــرات الضعــف قــد ال يكــون قابــا 
للتحقيــق يف الوقــت القريــب وذلــك نتيجــة اختــاف العوامــل 
والتــي  الضعيفــة  الفئــات  مــن  فئــة  كل  علــى  تؤثــر  التــي 
عــادة مــا ترتبــط بتاثيــرات ومســببات بيئيــة ، اجتماعيــة ، 

اقتصاديــة ، سياســية وغيرهــا.
يف ذات الســياق يشــير تعريــف الفئــات الضعيفــة من الشــباب  •

ــراد او املجموعــات مــن املراهقــني والشــباب ومــن  ــى االف ال
كا اجلنســني والتــي تقــع ضمــن الفئــة العمريــة مــن 29-15 
عــام، والتــي تعانــي مــن احــدى اشــكال التهميــش واالســتبعاد 

لاحصــاء  املركــزي  اجلهــاز  للشــباب،  العاملــي  اليــوم  مبناســبة  صحفــي  بيــان   1
.12/08/2016 الفلســطيني، 
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ونقــص اخلدمــات واحلقــوق والتمييــز والفقــر او ايــا مــن 
الظــروف التــي تتصــل بالبيئــة اإلجتماعيــة او االقتصاديــة 
او السياســية احمليطــة. كذلــك وفيمــا يتعلــق مبجموعــات 
الشــباب الضعيفــة فتجــدر االشــارة الــى انهــا تتفــاوت يف 
تصنيفهــا مــن دولــة الــى اخــرى رغــم وجــود فئــات متفــق 
ــات  ــني فئ ــة االختافــات مــا ب ــاجت عــن طبيع ــك ن ــا وذل عليه
الشــباب وتأثيــر العوامــل املختلفــة واالحتياجــات والتحديــات 

ــات املذكــورة. ــة مــن الفئ التــي تواجهــا كل فئ
تضمنــت الدراســة حتديــد ل )22( فئــة مــن فئــات الشــباب  •

علــى املســتوى الفلســطيني والتــي مــن املتوقــع انهــا تتعــرض 
ملســتويات ضعــف مختلفــة، حيــث اشــارت النتائــج الــى ان 
قطــاع  ان  اعتبــار  علــى  نهائيــة  غيــر  تظــل  القائمــة  هــذه 
واســع مــن الشــباب يدخــل يف اطــار الفئــات الضعيفــة، كمــا 
ان طبيعــة واقــع الشــباب باالضافــة الــى تعقيــدات الواقــع 
الفلســطيني مثــل وجــود االحتــال وتدنــي الواقــع االقتصادي 
قــد تســهم يف دخــول فئــات جديــدة وتعــرض فئــات كثيــرة مــن 
الشــباب الــى الضعــف كمــا ان اســتراتيجات التدخــل املنفــذة 

قــد تــؤدي الــى خــروج فئــات اخــرى مــن دائــرة التهميــش، 
امــا الفئــات التــي تضمنتهــا الدراســة فتشــمل:-  الشــباب 
العاطلــني عــن العمــل، الشــباب اخلريجــني حديثــا، شــباب 
خــارج اطــار التعليــم، الشــباب ممــن يعملــون يف شــروط عمــل 
متدنيــة، الفتيــات املراهقــات مــن )15-19( عــام، الفتيــات مــن 
)20-29(عــام، الفتيــات املتزوجــات يف ســن مبكــر، الفتيــات 
املطلقــات واألرامــل، الفتيــات مــن ضحايــا العنــف القائــم 
علــى اجلنــس وعنــف االحتــال، الشــباب مــن ذوي االعاقــة، 
احدهمــا(،  او  واالم  لــاب  )الفاقديــن  األيتــام  الشــباب 
الشــباب األســرى واحملرريــن، شــباب املخيمــات )الاجئــني( 
، الشــباب يف القــدس الشــرقية مــن )15-19(عــام، الشــباب 
للمخــدرات،  واملتعاطــني  الســلبية  للســلوكيات  املعرضــني 
الشــباب املصابــني بفيــروس نقــص املناعــة املكتســب/اإليدز 
ــة، شــباب  ــراض مزمن ــن أم ــي م ــذي يعان )HIV(، الشــباب ال
يف نــزاع مــع القانــون )االحــداث(، الشــباب املتأثريــن بحــاالت 
الطــوارئ والنزاعــات املســلحة، شــباب يف مناطــق التمــاس 
مــع االحتــال االســرائيلي )مناطــق  C واملناطــق احملاذيــة 

مت حتديــد عــدد مــن املعاييــر واملؤشــرات والتــي تعتبــر غيــر 
تتعلــق  والتــي  البحــث  مــن  املزيــد  الــى  وبحاجــة  نهائيــة 

أهمهــا:  ومــن  واملهمشــة  الضعيفــة  الفئــات  بتصنيــف 
الفقــر، البطالــة، عــدم املســاواة يف العمــل، تدنــي االجــور، 
التســرب  التعليــم،  عــن  متدنية،االنقطــاع  عمــل  شــروط 
مــن الدراســة، نقــص املؤهــات، اليتــم )وفــاة احــد او كا 
الوالديــن(، انفصــال الوالديــن، االنفصــال او الطــاق لــدى 
الشــباب، العنــف اللفظــي او اجلنســي او عنــف االحتــال، 
الــزواج املبكــر للفتيــات، اإلعاقــة مبختلــف اشــكالها، وجــود 
ــة بفيــروس نقــص  ــدى الشــباب، االصاب ــة ل أمــراض مزمن
املناعــة )االيــدز HIV(، الســلوكيات الســلبية واخلطيــرة 
وغيــره،  التدخــني  الكحوليــة،  املشــروبات  )املخــدرات، 
النــزاع مــع القانــون )اجلرائــم، اجلنــح، ممارســة العنــف..

الــخ(، حــاالت اللجــوء، النزوح والتشــرد، التعرض للنزاعات 
املســلحة، الرغبــة بالهجــرة الــى اخلــارج.
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للجــدار(، الشــباب العاملــني يف مناطــق 48 واملســتوطنات، 
ــة. الشــباب املعرضــني خلطــر الهجــرة اخلارجي

أمــا فيمــا يتعلــق مبؤشــرات الضعــف لــدى الشــباب فانهــا  •
تعتبــر حالــة نســبية مــن الصعــب حتديدهــا، وقيــاس الضعــف 
ــد  ــة، لكــن مــع ذلــك ميكــن حتدي ــزال أكثــر صعوب مهمــة ال ت
معاييــر للقيــاس ميكــن ان تســاعد يف توضيــح مســتويات 
الضعــف لــدى الشــباب يف الســياق الفلســطيني، مــع اهميــة 
التاكيــد علــى أنــه يتوقــع وجــود مشــاكل يف قيــاس واســتخدام 
املتغيــرات، وأنــه قــد يكــون مــن الصعــب احلصــول  هــذه 
علــى معطيــات كاملــة ودقيقــة عــن هــذه املتغيــرات يف بعــض 
احلــاالت، لذلــك يجــب أن يتــم االســتناد يف املقــام االول يف 
ــة  ــة واملتمثل ــات الكمي ــى البيان قيــاس املؤشــرات املختلفــة عل
يف املســوح واالســتقصاءات والبيانــات االحصائيــة. وذلــك 
مــن أجــل احلصــول علــى بيانــات واضحــة ومحــددة حــول 

ــة. ــة الضعــف ومســتوياته واســبابه املختلف طبيع
ومســؤوليات  • ألدوار  حتليــل  كذلــك  النتائــج  تضمنــت 

واســتراتيجات التدخــل املتبعــة مــن قبــل القطــاع الرســمي 
ومؤسســات املجتمــع املدنــي ذات العاقــة والتــي اظهــرت 
وجــود العديــد مــن البرامــج والتدخــات املنفــذة والتــي تعتبــر 
موجــه لقطــاع الشــباب الفلســطيني ولكنهــا تنفــذ دون وجــود 
رؤيــة موحــدة ودون ان تكــون متوافقــة مــع احتياجــات الكثيــر 
مــن الفئــات الضعيفــة واملهمشــة، كمــا ان التدخــات وبرامــج 
والعمــل  املعلومــات  وتبــادل  التنســيق  الــى  تفقــر  العمــل 
املشــترك علــى اعتبــار ان معاجلــة جوانــب الضعــف التــي 
تتعلــق بفئــات الشــباب حتتــاج الــى مســتويات عاليــة مــن 
الشــراكة والتدخــات املكثفــة واملشــتركة ملعاجلــة مجموعــة 

مختلفــة مــن العوامــل التــي تتســبب يف الضعــف.
اخيــرا فقــد تطرقــت الدراســة الــى مجموعــة مــن التوصيــات  •

ــة  ــة وضــع اســتراتيجية وطني ــق باهمي ــي تتعل ــة والت اخلتامي
ــة مــن الشــباب واحلــد  ــات الضعيف ملعاجلــة احتياجــات الفئ
الشــركاء  كافــة  مبشــاركة  وذلــك  الضعــف،  مخاطــر  مــن 
واصحــاب العاقــة مبــن فيهــم فئــة الشــباب. هــذا باالضافــة 
والتنســيق  التعــاون  ومســتويات  آليــات  حتســني  الــى 
الــوزارات  بــني  مــا  واالدوار  املعلومــات  وتبــادل  والتشــبيك 
واجلهــات الرســمية ومؤسســات املجتمــع املدنــي ومختلــف 
اصحــاب العاقــة والشــركاء الرئيســني والــذي مــن شــانه 
ان يســهم يف حتســني واقــع الفئــات الضعيفــة مــن الشــباب، 
وال ســيما وان معاجلــة مظاهــر الضعــف تتطلــب تضافــر 
اجلهــود طويلــة اآلمــد ملعاجلــة العوامــل املركبــة ذات الطبيعــة 
متعــددة القطاعــات التــي تؤثــر علــى مختلــف فئــات الشــباب 

الفلســطيني.

عمليــة  قيــاس  محــور  ضمــن  الدراســة  تضمنــت 
املقترحــة  الكميــة  املؤشــرات  مــن  عــدد  الضعــف 
املنجــزة  والتدخــالت  الضعــف  حــاالت  لقيــاس 
والتــي تعتمــد علــى وجــود بيانــات أساســية لكافــة 
املؤشــرات املقترحــة وذلــك مــن أجــل تقــدمي صــورة 
مجموعــات  مــن  فئــة  كل  واقــع  حــول  واضحــة 
قيــاس  عمليــة  وتســهيل  الضعيفــة  الشــباب 

الشــباب. بــني  الضعــف  مســتويات 

تطرقــت الدراســة أيضــا الــى حتليــل لكافــة فئــات 
والتــي  للخطــر  واملعرضــة  الضعيفــة  الشــباب 
بينــت اســباب الضعــف ومســتوياته، باالضافــة الــى 
الفئــات االكثــر ضعفــا واملواقــع اجلغرافيــة االكثــر 
املعطيــات  تلــك  ربــط  ســياق  يف  وذلــك  تهميشــا 
مبؤشــرات كميــة حســب البيانــات املتوفــرة والتــي 

تظــل بحاجــة الــى حتديــث مســتمر.
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تهدف منهجية العمل املقترحة الى اجراء حتليل معمق لواقع الشــباب والفئات الضعيفة على وجه التحديد، حيث 
مت اجنــاز هــذه الدراســة باالعتمــاد علــى منهجيــة عمــل شــاملة ومتكاملــة تتضمــن مراجعــة كافــة االدبيــات والدراســات 
واملنشــورات والبرامــج والسياســات ذات العالقــة ، باالضافــة الــى عقــد مجموعــة مــن اللقــاءات واملقابــالت مــع صانعــي 
القــرار واصحــاب العالقــة الرئيســيني وفئــة الشــباب املمثلــة ملختلــف مجموعــات الشــباب علــى املســتوى الفلســطيني، 
وذلــك مــن اجــل حتديــد مفهــوم الفئــات الضعيفــة ومعاييــر تضنيفهــا واجنــاز عمليــة حتليــل متكامــل للفئــات املختلفــة 

مــن احتياجــات وسياســات وبرامــج ذات الصلــة بالقطــاع العــام ومؤسســات املجتمــع املدنــي.

المنهجية المقرتحة

اوال: مراجعة االدبيات 
وتفصيليــة  شــاملة  مراجعــة  اجــراء  املرحلــة  هــذه  تضمنــت 
لادبيــات واملنشــورات والدراســات الســابقة علــى املســتوى احمللــي 
والدولــي وذلــك مــن اجــل  الوصــول الــى فهــم واضــح ومتكامــل 
البيانــات  كافــة  وجمــع  املطلوبــة،  املهمــة  بطبيعــة  يتعلــق  فيمــا 
ــي  ــن شــانها ان تســاهم يف تقــدمي تصــور أول ــي م ــة والت التمهيدي
حــول طبيعــة الفئــات الضعيفــة ومعاييرهــا واحتياجاتهــا والبرامــج 
املقدمــة اليهــا والسياســات والتدخــات ذات الصلــة، لذلــك فقــد 
ــات  ــق واالدبي ــد مــن الوثائ ــة العدي ــة مراجع مت خــال هــذه املرحل

ــا:- ــن أهمه ــي م والت
خطة التنمية الوطنية الفلسطينية لاعوام 2016-2014. •
بقطــاع  • الصلــة  ذات  القطاعيــة  واخلطــط  االســتراجتيات 

الشــباب )املجلــس االعلــى للشــباب والرياضــة، وزارة التنميــة 
ــخ( ــل، الصحــة، التعليم..ال ــة، العم االجتماعي

الشــباب  • بفئــات  املتعلقــة  احملليــة  والسياســات  القوانــني 
. ملختلفــة ا

للفئــات  • املوجهــة  االجتماعيــة  احلمايــة  وانظمــة  خطــط 
واملهمشــة. الضعيفــة 

ــة بالفئــات  • برامــج املؤسســات واصحــاب العاقــة ذات الصل
املســتهدفة مــن الشــباب.

عــن  • صــادرة  عاقــة  ذات  احصائيــة  ومعلومــات  تقاريــر 
اجلهــاز املركــزي لاحصــاء الفلســطيني ومــن بينهــا )مســح 

الشــباب الفلســطيني2015، مســح القــوى العاملــة 2015 ، 
العنــف  مســح   ،2007 والســكان  للمســاكن  العــام  التعــداد 
ــر  ــراة والرجــل يف فلســطني 2015، تقاري االســري 2011، امل

بيانــات صحفيــة مختلفة..الــخ(.
الدراســات واملنشــورات املتعلقــة بواقــع الشــباب الفلســطيني  •

واحتياجاتهــم.
تقاريــر ودراســات تتعلــق بالفئــات الضعيفــة واملهمشــة علــى  •

املســتوى االقليمــي والدولــي.

اجلهــات  ممثلــي  مــن  عينــة  مــع  لقــاءات  عقــد  ثانيــا: 
الرئيســني العالقــة  وأصحــاب  الرســمية 

لقــاءات مركــزة  املهمــة عقــد )7(  كذلــك فقــد مت خــال هــذه 
)بؤريــة( مــع مجموعــات مختلفــة مــن الشــركاء وأصحــاب العاقــة 
وفئــات الشــباب املســتهدفني، وتشــمل مؤسســات املجتمــع املدنــي، 
باالضافــة الــى ممثلــني عــن الفئــات الضعيفــة يف كا مــن الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة ومنطقــة القــدس، حيــث مت عقــد )2( لقــاء 
يف الضفــة الغربيــة، )2( لقــاء يف قطــاع غــزة، )3( لقــاءات يف 

ــة القــدس. منطق
ــة  ــة الغربي ــن الضف ــاءات يف كا م ــاث لق ــد ث ــد مت عق ــك فق لذل
ــي  ــة مــن ممثل وقطــاع غــزة والقــدس مبشــاركة 20 مؤسســة كعين
مؤسســات املجتمــع املدنــي وخصوصــا املؤسســات االهليــة ذات 
العاقــة والتــي تعمــل مــع فئــات الشــباب املختلفــة مــن )مؤسســات 
شــبابية ، مراكــز وانديــة، مؤسســات نســوية، ائتافــات واحتــادات 
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مثــل االحتــاد العــام للمعاقــني، املجالــس الشــبابية.. وغيــره ( حيــث مت خــال هــذه اللقــاءات تقييــم واقــع قطــاع الشــباب واالطــاع علــى 
البرامــج واخلدمــات املقدمــة مــن قبــل تلــك اجلهــات، اســتراجتيات العمــل مــع فئــات الشــباب الضعيفــة، انــواع البرامــج واخلدمــات 

ــق بتقــدمي اخلدمــات مــا بــني املؤسســات والقطــاع العــام ..وغيرهــا. ــة والتنســيق فيمــا يتعل املقدمــة، التكاملي
أيضــا فقــد مت عقــد أربــع لقــاءات أخــرى يف كا مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس مبشــاركة 75 مــن فئــة الشــباب كعينــة مــن ممثلــي 
الفئــات املهمشــة والضعيفــة مــن الشــباب، وذلــك مــن أجــل االطــاع علــى واقــع تلــك الفئــات واحتياجاتهــا واخلدمــات املقدمــة اليهــا مــن 

وجهــة نظــر الشــباب. أمــا فيمــا يتعلــق بتفاصيــل باللقــاءات التــي مت تنفيذهــا فقــد كانــت علــى النحــو التالــي:-

أصحاب العالقة املستهدفنيعدد اللقاءاتاملنطقة

لقاء عدد )2(، وتشمل:الضفة الغربية
مــن  عينــة  مــع  لقــاء 
ــي. ــع املدن مؤسســات املجتم
مــن  عينــة  مــع  لقــاء 
الضعيفــة  الشــباب  فئــة 

. ملهمشــة ا و

اللقــاء االول: وضــم عينــة مــن أصحــاب العاقــة يف مؤسســات املجتمــع املدنــي 
وتشــمل )املؤسســات الشــبابية، املراكــز واالنديــة، مؤسســات االرشــاد والدعــم 

النفســي، املؤسســات النســوية، املجالــس الشــبابية .. وغيرهــا(.

اللقــاء الثانــي: وتضمــن عقــد لقــاء مــع فئــة الشــباب ممــن ميثلــون الفئــات 
الضعيفــة والتــي ميكــن ان تصنــف كفئــات مهمشــة

حيــث مت مراعــاة اشــراك عينــة ممثلــة مــن فئــة الشــباب وتشــمل )فئــة الشــباب 
العاطلــني عــن العمــل، الاجئــني القاطنــني باملخيمــات واملشــردين داخليــا، فئــة 
الشــباب مــن ذوي االعاقــة، الشــباب املتعاطــني للمخــدرات، االحــداث، الفتيــات 
املتزوجــات يف ســن مبكــر، الفتيــات ممــن يتعرضــن للعنــف النفســي واجلنســي، 
املتعلمــني، االســرى واالســيرات احملــررات  املــدارس وغيــر  مــن  املتســربني 

وممــن يعانــني مــن االســر ..الــخ

لقاء عدد )2(، وتشمل:قطاع غزة 
لقاء مع عينة من مؤسسات 

املجتمع املدني.
لقاء مع عينة من فئة 

الشباب الضعيفة واملهمشة.

اللقــاء الثالــث: وضــم عينــة مــن أصحــاب العاقــة يف مؤسســات املجتمــع 
املدنــي وتشــمل )املؤسســات الشــبابية، املراكــز واالنديــة، اجلامعات، مؤسســات 
الشــبابية..  املجالــس  النســوية،  املؤسســات  النفســي،  والدعــم  االرشــاد 

وغيرهــا(.

اللقــاء الرابــع: وتضمــن عقــد لقــاء مــع فئــة الشــباب ممــن ميثلــون الفئــات 
الضعيفــة والتــي ميكــن ان تصنــف كفئــات مهمشــة.

حيــث مت مراعــاة اشــراك عينــة ممثلــة مــن فئــة الشــباب وتشــمل )فئــة الشــباب 
العاطلــني عــن العمــل، الاجئــني القاطنــني باملخيمــات واملشــردين داخليــا، فئــة 
الشــباب مــن ذوي االعاقــة، الشــباب املتعاطــني للمخــدرات، االحــداث، الفتيــات 
املتزوجــات يف ســن مبكــر، الفتيــات ممــن يتعرضــن للعنــف النفســي واجلنســي، 
املتعلمــني، االســرى واالســيرات احملــررات  املــدارس وغيــر  مــن  املتســربني 

وممــن يعانــني مــن االســر ..الــخ(

ثاث لقاءات، وتشمل:القدس
مــن  عينــة  مــع  لقــاء 
ــي. ــع املدن مؤسســات املجتم
فئــة  مــن  عينــة  مــع  لقــاء 
)داخــل  الضعيفــة  الشــباب 

لقــدس(. ا
مــن  عينــة  مــع  لقــاء 
ــي. ــع املدن مؤسســات املجتم
فئــة  مــن  عينــة  مــع  لقــاء 
)خــارج  الضعيفــة  الشــباب 

اجلــدار(. منطقــة 

اللقــاء اخلامــس: حيــث ضــم اللقــاء عينــة مــن أصحــاب العاقــة يف مؤسســات 
املجتمــع املدنــي وتشــمل )املؤسســات الشــبابية، املراكــز واالنديــة، اجلامعــات، 
املجالــس  النســوية،  املؤسســات  النفســي،  والدعــم  االرشــاد  مؤسســات 

الشــبابية.. وغيرهــا(.

اللقــاء الســادس: وتضمــن عقــد لقــاء مــع فئــة الشــباب )داخــل منطقــة القــدس( 
ممــن ميثلــون الفئــات الضعيفــة والتــي ميكــن ان تصنــف كفئــات مهمشــة. 

ــات  ــون الفئ ــة الشــباب ممــن ميثل ــع فئ ــاء م ــد لق ــاء الســابع: وتضمــن عق اللق
الضعيفــة )خــارج منطقــة القــدس- القــرى احمليطــة بالقــدس( وذلــك بســبب 
خصوصيــة منطقــة القــدس وعــدم قــدرة القاطنــني خلــف اجلــدار مــن الضفــة 
الغربيــة مــن الدخــول الــى مدينــة القــدس نتيجــة األوضــاع السياســية الراهنــة.
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ثالثــا: عقــد مجموعــة مــن املقابــالت الفرديــة مــع ذوي 
العالقــة مــن القطــاع العــام والشــركاء املعنيــني 

مــن  العديــد  مــع  املقابــات  مــن  عــدد  اجــراء  مت  فقــد  كذلــك 
اجلهــات الرســمية واملؤسســات الدوليــة وخصوصــا تلــك التــي 
تعمــل مــع فئــات متنوعــة مــن الشــباب ومــن أهمهــا علــى مســتوى 
املؤسســات احلكوميــة )املجلــس االعلــى للشــباب والرياضــة، وزارة 
العمــل، التنميــة االجتماعيــة، وزارة شــؤون املــرأة، وزارة التربيــة 
والتعليــم( وذلــك بهــدف دراســة السياســات والبرامــج والتدخــات 
واخلدمــات املقدمــة مــن قبــل كل جهــة مــن اجلهــات املذكــورة 
تلــك  وفعاليــة  كفــاءة  ومــدى  الشــباب،  باحتياجــات  وعاقتهــا 
الشــباب والفئــات الضعيفــة  السياســات يف معاجلــة مشــكات 

علــى وجــه التحديــد.
حيــث ســاهمت اللقــاءات الفرديــة مــع ممثلــي املؤسســات الرســمية 
ذات العاقــة يف تقــدمي صــورة واضحــة حــول طبيعــة عمــل القطــاع 
الرســمي، السياســات والبرامــج املنفــذة مــن قبــل تلــك اجلهــات 
فئــات  مــن  فئــة  بــكل  املتعلقــة  واالحتياجــات  توافقهــا  ومــدى 
الشــباب املســتهدفني. هــذا باالضافــة الــى التشــاور والتنســيق مــع 
عــدد مــن املؤسســات الدوليــة ذات العاقــة ومــن بينهــا )اليونســيف 
ملكافحــة  املتحــدة  األمم  مكتــب   ،UNRWA االونــروا   ،UNICEF
ــي  ــج االمم املتحــدة االمنائ املخــدرات واجلرميــة UNODC، برنام
UNDP.. وغيرهــا(، مــن ممثلــي املؤسســات الدوليــة وذلــك بهــدف 
االطــاع علــى برامــج عمــل املنظمــات الدوليــة ورؤيتهــا اجتــاه 
يضمــن  ومبــا  الشــباب  مــن  املختلفــة  الفئــات  قضايــا  معاجلــة 

اســتكمال كافــة املعلومــات املطلوبــة والازمــة لتحليــل واقــع فئــات 
ــة بشــكل متكامــل وشــامل.  الشــباب الضعيف

رابعا: اعداد النسخة االولية من الدراسة
املطلوبــة  والبيانــات  املعلومــات  جمــع  عمليــة  اســتكمال  بعــد 
والبيانــات  واملســوحات  والدراســات  الوثائــق  كافــة  ومراجعــة 
املتوفــرة مت العمــل علــى حتليــل املؤشــرات املتوفــرة وخصوصا فيما 
يتعلــق مبفهــوم الضعــف والتهميــش، اســباب ومؤشــرات الضعــف، 
حتليــل واقــع الفئــات الضعيفــة وغيرهــا، حيــث باشــر فريــق العمــل 
اعــداد وصياغــة النســخة االوليــة مــن الدراســة والتــي تغطــي كافــة 
جوانــب العمــل املتعلقــة بالفئــات الضعيفــة ، كذلــك فقــد مت عــرض 
االمم  لصنــدوق  التابــع  العمــل  فريــق  علــى  التقريــر  مخرجــات 
املتحــدة للســكان وذلــك بهــدف مراجعــة النتائــج األوليــة، وتقــدمي 

املاحظــات ذات الصلــة مبحــاور الدراســة املقترحــة.  

نتائــج  وعــرض  النهائيــة  النســخة  اعــداد  خامســا: 
العالقــة ذات  اجلهــات  االطــراف  علــى  الدراســة 

ــة املتعلقــة  ــرا فقــد مت اســتكمال كافــة املاحظــات ذات الصل أخي
الشــركاء  علــى  الدراســة  عــرض  مــن  االتتهــاء  بعــد  بالبحــث 
واالطــراف ذات العاقــة وذلــك مبــا يتوافــق مــع الشــروط املرجعيــة 
ومحــاور الدراســة املتفــق عليهــا، حيــث مت تســليم نســختني مــن 
املنفــذة  املؤسســة  الــى  واالجنليزيــة  العربيــة  باللغــة  الدراســة 

.UNFPA للســكان  املتحــدة  واملتمثلــة يف صنــدوق االمم 
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محددات الدراسة
ميكــن االشــارة الــى أن الدراســة املذكــورة ترتبــط باطــار زمنــي 
للتنفيــذ باالضافــة الــى مــوارد ماليــة محــددة كان لهــا دور يف 
حتديــد فتــرة جمــع البيانــات واالدوات واملنهجيــة املســتخدمة، 
يترافــق ذلــك مــع مــا مت مواجهتــه مــن صعوبــات وحتديــات مختلفــة 

ــن أبرزهــا: ــي كان م ــة اعــداد هــذا البحــث والت خــال عملي

والدولــي،  احمللــي  املســتوى  علــى  الســابقة  الدراســات  قلــة  أوال: 
حيــث مت مواجهــة صعوبــات وحتديــات مختلفــة تتعلــق مبــدى توفــر 
الدراســات البحثيــة املتعلقــة بالفئــات الضعيفــة مــن الشــباب علــى 
اعتبــار ان املوضــوع مــا زال حديثــاً نســبيا، كمــا ان اغلــب االدبيــات 
املتوفــرة علــى املســتوى الدولــي تتطــرق الــى الفئــات املعرضــة 
للخطــر وخاصــة بالنســبة لفئــات االطفــال، أمــا الدراســات املتعلقة 
يف الفئــات الضعيفــة مــن الشــباب فتــكاد تكــون منعدمــة ومــا يتوفــر 

منهــا يتطــرق الــى واقــع قطــاع الشــباب يف ســياقه العــام. 

ثانيــا: صعوبــة توفيــر البيانــات واملعلومــات االحصائيــة املتعلقــة 
بالفئــات الضعيفــة، وال ســيما عنــد القيــام مبهمــة حتليــل واقــع 
ــر  ــى املجموعــات االكث ــات املختلفــة مــن الشــباب والتطــرق ال الفئ
ضعفــا واملناطــق االكثــر تهميشــا، حيــث مت مواجهــة صعوبــات 
ــة ميكــن ان تقــدم  ــة احصائي ــات ذات دالل ــر بيان واضحــة يف توفي

مؤشــرات حــول طبيعــة الفئــات املهمشــة مــن الشــباب وتصنيفهــا 
ضمــن املجموعــات االكثــر ضعفــا او املواقــع االكثــر تهميشــا.

أصحــاب  مــع  واملقابــالت  اللقــاءات  بعــض  عقــد  صعوبــة  ثالثــا: 
العالقــة الرئيســيني، مت التخطيــط لعقــد عــدة لقــاءات ومجموعات 
مركــزة مــع ممثلــي القطــاع االهلــي وفئــات الشــباب، حيــث مت 
ــع  ــات املجتم ــاون بعــض منظم ــق مبــدى تع ــات تتعل ــة حتدي مواجه
ضمــن  الشــباب  فئــات  توفيــر  صعوبــة  الــى  باالضافــة  املدنــي 
معاييــر تضمــن التنــوع ووجــود فئــات مختلفــة مــن الشــباب متثــل 

غالبيــة مجموعــات الشــباب الضعيفــة واملهمشــة.

الــذي  الطويــل  والوقــت  التحليــل  عمليــة  اجــراء  صعوبــة  رابعــا: 
اســتغرقته مــن اجــل ايجــاد مؤشــرات تتعلــق بــكل فئــة مــن الفئــات 
الضعيفــة مــن الشــباب، حيــث مت اجــراء عمليــة حتليــل معمــق لكافة 
الفئــات الضعيفــة مــن الشــباب وعددهــا 22 فئــة، لذلك فــان توفير 
بيانــات ترتبــط بــكل مجموعــة مــن املجموعــات املســتهدفة يعتبــر 
ــع وجــود مســح الشــباب الفلســطيني  ــى م ــب نســبيا حت ــر صع أم
والــذي تضمــن معلومــات احصائيــة بشــكل قطاعــي لــم يغطــي 
ان  كمــا  املســتهدفة،  الشــباب  بفئــات  املتعلقــة  اجلوانــب  كافــة 
الكثيــر مــن املعلومــات االحصائيــة املتوفــرة كانــت قدميــة وال تقــدم 
مؤشــرات واضحــة حــول واقــع املجموعــات املهمشــة مــن الشــباب 

ــر تهميشــا.  او املناطــق االكث

األهداف المتوقعة من الدراسة
تهــدف الدراســة املتعلقــة بتحليــل واقــع الفئــات املهمشــة والضعيفــة 
ــاع القــرار بفهــم واضــح  ــد صن ــى تزوي مــن الشــباب الفلســطيني ال
حــول واقــع الفئــات الضعيفــة مــن الشــباب ومعاييــر تصنيفهــا، 
باالضافــة الــى حتليــل الواقــع احلالــي لفئــات الشــباب املختلفــة، 
ملعاجلــة  املطلوبــة  والتدخــات  السياســات  طبيعــة  وحتديــد 
احتياجــات الفئــات الضعيفــة مــن الشــباب ومبــا ينســجم مــع الســياق 
الفلســطيني العــام. لذلــك تتضمــن هــذه الدراســة حتليــل العديــد من 
احملــاور ذات الصلــة والتــي ميكــن االشــارة اليهــا علــى النحــو التالــي:

حتليل واقع الشــباب الفلســطيني وحتديد فئات ومجموعات . 1
الشــباب الضعيفــة ومميــزات هــذه الفئــات وخصائصهــا وفقا 
ملؤشــرات واضحــة ومحــدد، باالضافــة الــى وضــع معاييــر 
محــددة مــن شــانها ان تســاعد يف تعريــف مفهــوم الفئــات 

الضعيفــة مــن الشــباب.
ــد نســبة ومعــدل انتشــار ضعــف الشــباب يف املجتمــع . 2 حتدي

ــات املوجــودة  الفلســطيني مــن خــال جمــع وتصنيــف البيان
الشــباب  ملجموعــات  اجلغرافيــة  واملواقــع  الفئــات  ضمــن 
يف املجتمــع الفلســطيني وذلــك مبــا يتوافــق مــع البيانــات 

املتوفــرة واملعلومــات املتاحــة.
ــع املؤسســات . 3 ــي تتب ــة القائمــة الت ــل السياســات الوطني حتلي

ومــا  املدنــي  املجتمــع  منظمــات  الــى  باالضافــة  الرســمية 
يترافــق معهــا مــن البرامــج واخلدمــات املقدمــة لتلــك الفئــات 
ومــدى كفايتهــا وانســجامها مــع احتياجــات الشــباب بصفــة 

ــى وجــه اخلصــوص. عامــة واألكثــر ضعفــا عل
التكامليــة . 4 العاملــني وحتديــد درجــة  الشــركاء  دور  حتليــل 

هــذه  اجتــاه  القــرار  لصانعــي  املشــتركة  واالســتراتيجات 
والعدالــة  الشــمولية  معاييــر  مــع  توافقهــا  ومــدى  الفئــات 

املســتهدفة. الشــباب  لفئــات  احلقيقيــة  واالحتياجــات 

اقتــراح التوصيــات والتدخــات املطلوبــة ملعاجلــة احتياجــات . 5
الفئــات الضعيفــة مــن الشــباب ومبــا ينســجم مــع احلالــة 
ــه. ــف فئات ــع الشــباب الفلســطيني مبختل الفلســطينية وواق

تشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة من الشباب واملراهقني 
يف فلســطني مــن املرجــح أن تكــون عرضــة ملخاطــر الضعــف 
والتهميــش واالســتبعاد ونقــص احلقــوق واخلدمــات، حيــث 
يواجــه الشــباب العديــد مــن التحديــات غيــر املســبوقة بــدءًا 
مــن البطالــة والفقــر وقلــة فــرص العمــل وضعــف املشــاركة 
مــن  متعــددة  مســتويات  إلــى  ووصــواًل  والسياســية  املدنيــة 
للشــباب  بالنســبة  ســيما  وال  واالســتبعاد،  املســاواة  عــدم 

املنتمــني إلــى فئــات ضعيفــة أو مهمشــة.
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تشــير التقديــرات الســكانية أن عــدد الســكان يف فلســطني2 قــد بلــغ يف بدايــة العــام 2016 حوالــي 4.82 مليــون نســمة، 
منهــم 2.82 مليــون يف الضفــة الغربيــة و2.0 مليــون يف قطــاع غــزة، كمــا وتشــير البيانــات الــواردة مــن اجلهــاز املركــزي 
لالحصــاء الفلســطيني3 الــى أن نســبة األفــراد ضمــن الفئــة العمريــة مــن )15-29(عــام بلغــت يف منتصــف العــام 2016 
حوالــي 30.0% مــن مجمــل عــدد الســكان يف فلســطني، ومــا يعــادل 1.404 مليــون نســمة، بواقــع 716 ألــف ذكــر و688 ألــف 
أنثــى بنســبة جنــس مقدارهــا 104.1 ذكــر لــكل 100 أنثــى، منهــم 37% مــن املراهقــني الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــني 19-15 
عــام ومــا نســبته 63%4 تتــراوح أعمارهــم بــني 20-29 عــام. فيمــا تبلــغ نســبة الشــباب يف الضفــة الغربيــة حوالــي 862 الــف 
نســمة مقابــل 542 الــف نســمة يف قطــاع غــزة. ومــن املتوقــع ازديــاد نســبة الشــباب خــالل العقــد القــادم ، إذ يتوقــع أن 
يصــل عــدد الشــباب إلــى حوالــي 1.7 مليــون شــاب يف العــام 2025 ممــا يعنــي ان املجتمــع الفلســطيني ســيبقى مجتمعــا 

فتيــا غالبيــة افــراده مــن فئــة اليافعــني والشــباب.

2  تقرير صحفي مبناسبة اليوم العاملي للشباب، اجلهاز املركزي لاحصاء
الفلسطيني، 12/8/2016.  

3  مسح الشباب الفلسطيني، اجلهاز املركزي لاحصاء الفلسطيني، 2015.
4  املصدر السابق: تقرير صحفي مبناسبة اليوم العاملي للشباب

معطيات حول واقع 
الشباب الفلسطيني

التعليم
اشــارت النتائــج الــواردة عــن مســح الشــباب الفلســطيني للعــام 
2015 الــى ان مــا يقــارب 36.9% مــن الشــباب )15-29( ســنة 
الغربيــة  الضفــة  يف   %36.3 بواقــع  بالتعليــم،  حاليــاً  ملتحقــون 
و37.9% يف قطــاع غــزة، مــع اختافــات واضحــة مابــني الشــباب 
الذكــور واالنــاث، اذ بلغــت نســبة امللتحقــني حاليــا مــن الشــباب 

الذكــور 32.1% مقابــل .42% لانــاث الشــابات. 
ــوا  ــن أنه ــج أن نســبة الشــباب )15-29( ســنة الذي وأظهــرت النتائ
مرحلــة التعليــم اجلامعــي بكالوريــوس فأعلــى قــد بلغــت    %12.7 
)11.2% للذكــور مقارنــة مــع 14.3% لإلنــاث(، يف حــني بلغــت هــذه 

النســبة يف الضفــة الغربيــة 13.7% و11.1% يف قطــاع غــزة. 

العمل
لاحصــاء  املركــزي  اجلهــاز  مــن  الــواردة  البيانــات  تشــير 
نســبة  ان  الــى   2016 العــام  مــن  االول  الربــع  يف  الفلســطيني5 
الشــباب الناشــطني اقتصاديــا )العاملــني والعاطلــني عــن العمــل(؛ 
ضمــن الفئــة العمريــة مــن )15-29( عــام بلغــت 41% مــن الشــباب 
منهــم 40% يف الضفــة الغربيــة و42% يف قطــاع غــزة. يعمــل 
منهــم )58.4% يف عمــل دائــم، 36.3% يف عمــل مؤقــت، 5.3% يف 
عمــل موســمي(6 ، فيمــا يبلــغ متوســط نســبة البطالــة بــني صفــوف 
بــني  للبطالــة  معــدل  أعلــى  كان  37%  حيــث  الشــباب حوالــي 
الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــني )20-24( ســنة تصــل إلــى 
43% مقابــل 39% للشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــني )29-25( 
عامــا و 35% للشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــني )15-19( ســنة. 
مســح  حســب  البطالــة  نســبة  وصلــت  فقــد  الســياق  ذات  يف 
 %30.2 يقــارب  مــا  حوالــي   2015 لعــام  الفلســطيني  الشــباب 
بــني فئــة الشــباب ضمــن الفئــة العمريــة مــن )15-29( عــام بواقــع 
)25% ذكــور و60.4% انــاث(. كمــا وتشــير البيانــات الصــادرة عــن 

5  املصدر السابق: بيان صحفي مبناسبة اليوم العاملي للشباب، 12/08/2016.
6  مسح الشباب الفلسطيني،اجلهاز املركزي لاحصاء الفلسطيني، 2015.

13



اجلهــاز املركــزي لاحصــاء الفلســطيني7 خــال الربــع الثانــي مــن 
عــام 2014 ، أن معــدل البطالــة بــني الشــباب بلــغ حوالــي %39 
)33% للذكــور و64% لإلنــاث(، وهــذا املعــدل يفــوق املعــدل العــام 
ــام 2016. ــغ نحــو 26.9% خــال الع ــة يف فلســطني والبال للبطال

 ومــن املاحــظ أن معــدل البطالــة بــني الشــباب يف ارتفــاع مســتمر 
معــدل  أن  البيانــات  تشــير  اذ  الســابقة،  الســنوات  مــع  مقارنــة 
البطالــة بــني الشــباب قــد بلــغ حوالــي 31% لعــام 2005 وحوالــي 
37% لعــام 2013، و39% للعــام 2016، ولعــل الزيــادة املســتمرة يف 
اعــداد اخلريجــني ســنويا وعــدم توفــر عــدد كاف مــن فــرص العمــل 
تســاهم بشــكل كبيــر يف ارتفــاع هــذه املعــدالت، اذ تشــير البيانــات 
املتوفــرة أن هنــاك حوالــي 32 الــف خريــج ســنوياً مــن اجلامعــات 
وكليــات املجتمــع الفلســطينية يتــم ضخهــم لســوق العمــل، وقــد 
بلغــت نســبة البطالــة بــني اخلريجــني الشــباب خــال الربــع االول 

مــن العــام 2016 حوالــي %51. 

املشاركة املجتمعية
أفــادوا  النتائــج ان 6.3% مــن الشــباب )15-29( ســنة  اشــارت 
ــة بواقــع )5.7% يف الضفــة  ــة ومراكــز رياضي انهــم منتمــون الندي
الغربيــة، 7.4% يف قطــاع غــزة(، يف حــني بلغــت نســبة الشــباب 
املنظمــات غيــر  او  الثقافيــة  او  االهليــة  باجلمعيــات  امللتحقــني 
حكوميــة حوالــي 3% بواقــع )2.1% يف الضفــة الغربيــة و%4.4 
ــت نســبة الشــباب املنتمــني لاحتــادات  ــا بلغ يف قطــاع غــزة(، كم
والنقابــات مبختلــف اشــكالها 2.4% )2.1% يف الضفــة الغربيــة 
و3.0% يف قطــاع غــزة(، أيضــا اشــارت البيانــات ان الشــباب مــن 
)15-29( ســنة الذيــن شــاركوا يف اعمــال تطوعيــة كانــت بواقــع  

19.6% خــال العــام الســابق للمســح8.
 فيمــا بلغــت نســبة الشــباب املنتمــني الحــزاب او حــركات سياســية 
غــزة(،  قطــاع  يف  و%2.4  الغربيــة  الضفــة  يف   %0.9(  %1.4

7  كلمــة الســيدة عــا عوض/رئيــس اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني يف املؤمتــر 
الشــبابي حــول واقــع الشــباب يف فلســطني. رام اهلل، 26/01/2015.

8  املصدر السابق: مسح الشباب الفلسطيني 2015.

ــاث  ــدى االن وياحــظ انخفــاض هــذه النســب بصــورة ملحوظــة ل
ــت نســبة الشــباب  ــا بلغ ــور فمث ــة بالشــباب الذك الشــابات مقارن
الذكــور املنتمــون النديــة رياضيــة 10.6% مقارنــة  1.6% لــدى 
الشــابات ونســبة الذكــور املنتمــون  جلمعيــات ومنظمــات اهليــة 
االنــاث.  الشــابات  لــدى   %1.9 مقارنــة   %4.0 حكوميــة  وغيــر 
وحــول القضايــا ذات االولويــة لــدى الشــباب الفلســطيني اشــارت 
النتائــج ان 79.4% مــن الشــباب )15-29( ســنة يــرون ان انهــاء 
ــدى  ــى ل ــة األول ــة ذات االولوي ــة هــي القضي ــاء الدول االحتــال وبن
املجتمــع الفلســطيني وجــاءت قضيــة رفــع مســتوى املعيشــة باملرتبة 
الثانيــة بنســبة 7.3% ومــن املاحــظ ان هنــاك اجمــاع علــى تلــك 
االولويــات وعلــى مســتوى الشــباب يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

ــى حــد ســواء. ــاث عل لــدى الشــباب الذكــور واالن

الصحة
أيضــا وفيمــا يتعلــق باهــم القضايــا الصحيــة املتعلقــة بالشــباب 
غيــر  الســلوكيات  عــن  الناجتــة  االمــراض  وهــي  عــام   )29-15(
الســليمة كالتدخــني ومــن ثــم املشــاكل النفســية بنســبة %50.0 
و27.4% علــى التوالــي، ولــم تختلــف هــذه القضايــا الصحيــة مــن 
حيــث االهميــة علــى مســتوى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وكذلــك 

ــى مســتوى اجلنــس. عل
بلغــت  قــد  الشــباب  املدخنــني  نســبة  ان  البيانــات  اشــارت  كمــا 
ــة  ــي الشــباب بواقــع 29.5% يف الضفــة الغربي 23.5% مــن اجمال
و14.0% يف قطــاع غــزة مــع اختــاف كبيــر علــى مســتوى اجلنــس 
اذ بلغــت 40.9% للشــباب الذكــور مقابــل 5.4% لانــاث الشــابات. 
وحــول ممارســة االنشــطة الرياضيــة يوميــاً أفــاد ما نســبته %24.6 
)حوالــي ربــع الشــباب فقــط( انهــم ميارســون أنشــطة رياضيــة  
ــة  ــع 19.6% يف الضف ــاً، بواق ــل يومي ــى االق ــدة نصــف ســاعة عل مل
الغربيــة و32.6% يف قطــاع غــزة مــع اختــاف واضــح بــني الشــباب 
الذكــور واالنــاث، اذ بلغــت للذكــور 32.0% مقابــل 17.0% لانــاث.
كذلــك تشــير البيانــات ان نســبة الشــباب مــن )15-29( ســنة الذيــن 
بواقــع 3.7% يف  بلغــت %3.6،  قــد  لديهــم صعوبــة / االعاقــة 

معطيات حول الشباب 
ثلث املجتمع الفلسطيني من فئة الشباب  •

بني سن 15 و 29 عاما.
ثالثة من كل عشر أفراد يف فلسطني هم  •

من فئة الشباب. 
سبع من كل عشرة أسر لديها شاب واحد  •

على األقل.
أربعة من كل عشرة من فئات الشباب  •

عاطلني عن العمل.
ستة من كل عشرة من فئات الشباب  •

يفكرون بالهجرة املؤقتة.
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الضفــة الغربيــة و3.6% يف قطــاع غــزة. كمــا بلغــت نســبة االعاقــة 
لــدى  مقابــل %2.3  الشــباب %4.9  الذكــور  لــدى  الصعوبــة   /

ــاث الشــابات. االن
مــن  التحديــات  مــن  العديــد  الفتيــات  تواجــه  أخــرى  جهــة  مــن 
اخطرهــا قضيــة الــزواج املبكــر. ففــي العــام 2014، أظهــرت دراســة 
املســح العنقــودي متعــدد املؤشــرات أن 16% مــن النســاء الذيــن 
ــل ســن ال 18عــام، ممــا  ــني 20-24 تزوجــن قب ــراوح أعمارهــم ب تت
أدى إلــى احلمــل يف ســن الطفولــة بواقــع )22%(. أيضا، على الرغم 
مــن االنخفــاض يف معــدل املواليــد بــني املراهقــات مــن 48/1000، 
فإنــه ال يــزال مرتفعــا باملقارنــة مــع دول العالــم واملعاييــر العربيــة. 
وعــاوة علــى ذلــك، فــإن الفجــوة بــني غــزة والضفــة الغربيــة ال 
تــزال مرتفعــة، وهــو أعلــى مرتــني يف غــزة 66 مقابــل 35 يف الضفــة 
الغربيــة وأعلــى بكثيــر بــني الفئــات الفقيــرة حيــث وصلــت إلــى 86. 
حيــث ميثــل ذلــك مصــدر قلــق كبيــرا علــى الصحــة العامــة، والنســاء 
ــى  ــي يتعرضــن ملخاطــر أعل ــدن يف ســن املراهقــة واللوات ــي يل اللوات
مــن املضاعفــات أثنــاء احلمــل والــوالدة مــع كونهــن أكثــر عرضــة 
لزيــادة معــدل وفيــات األمهــات والوفيــات بــني الرضــع. أيضــا، هــذا 
الــى جانــب التاثيــر الســلبي للــزواج املبكــر والــذي يتســبب بالكثيــر 
مــن االحيــان يف التســرب املدرســي واالنقاطــاع عــن التعليــم للفتيــات 

ــة.   ــة الفاعل ــة و االقتصادي ويعيــق مشــاركتهم االجتماعي

الهجرة الى اخلارج
تشــير نتائــج مســح الشــباب9 الــى وجــود نســبة كبيــرة مــن الشــباب 
ــة بواقــع %23.6  الفلســطيني املعــرض خلطــر الهجــرة10 اخلارجي
مــن الشــباب )15-29(ســنة والذيــن أشــاروا الــى انهــم يرغبــون 
بالهجــرة الــى الــى اخلــارج، وياحــظ ارتفــاع النســبة يف قطــاع غــزة 
عنهــا يف الضفــة الغربيــة اذ بلغــت نســبة الشــباب الــذي يرغــب يف 
الهجــرة يف قطــاع غــزة بواقــع )37%( مقابــل )15.2%( يف الضفــة 
يعــود  للخــارج  الهجــرة  يف  رغبتهــم  أســباب  وحــول   . الغربيــة1 
معظمهــا لألســباب االقتصاديــة، حيــث أفــاد 41% مــن الشــباب 
الذيــن يرغبــون بالهجــرة الــى اخلــارج لتحســني ظــروف املعيشــة، 
و15% لعــدم توفــر فــرص العمــل يف فلســطني، بينمــا اشــار %7.5 
ــة والسياســية يف  ــون بالهجــرة بســبب االوضــاع االمني ــم يرغب انه
البــاد. كما ياحــظ ان الذكور الشباب اكثــر ميــا للتفكيــر يف 
الهجرة للخارج مقارنــة باالنــاث الشــابات اذ بلغــت هــذه النسبة 

ــاث الشــابات.  ــدى االن ــل 17.8% ل ــور 29.1% مقاب للذك
يف ذات الســياق فــان الهجــرة متثــل مخاطــر عاليــة وخصوصــا 
ــث رصــدت  ــني يف قطــاع غــزة، حي ــة الشــباب القاطن بالنســبة لفئ
احــدى الدراســات11 أن كثيــرا مــن الشــباب حتدثــوا عــن الهجــرة 
كخيــار يتمتــع بأولويــة كبيــرة، فقبــل احلــرب التــي وقعــت يف العــام 
2014، كانــت نســبة مرتفعــة مــن الشــباب تتحدث عــن مغادرة قطاع 
غــزة للعمــل أو للدراســة أمــا بعــد احلــرب مييــل الكثيــر مــن الشــباب 
الــى الهجــرة بغــض النظــر عــن الفــرص املتاحــة خــارج القطــاع، 
املســتهدفني  الشــباب  مــن عينــة   %64 يقــارب  مــا  حيــث أشــار 
ضمــن الدراســة12 املذكــورة الــى أن الظــروف احلاليــة تبــرر الهجــرة 

9  مسح الشباب الفلسطيني، 2015.
10  تعــرف الهجــرة بانهــا هــي االنتقــال مــن البلــد األم لاســتقرار يف بلــد آخــر وميكــن 
القــول بأّنهــا تلــك احلركــة الســكانية التــي يتــم فيهــا انتقــال األفــراد واجلماعــات مــن 
موطنهــم األصلــي إلــى وطــن جديــد يختارونــه وذلــك نتيجــة لعــدة أســباب مــن بينهــا 
األوضــاع االقتصاديــة والرغبــة حتســني الظــروف االجتماعيــة او البحــث عــن فــرص 

ملســتقبل أفضــل.
11  دراســة حــول اثــر االزمــة يف غــزة علــى الشــباب، صنــدوق األمم املتحــدة للســكان 

.2014 اكتوبــر،   ،UNFPA
12  املصدر السابق: دراسة حول اثر االزمة يف غزة على الشباب.

خــارج قطــاع غــزة فيمــا أيــد 41% فكــرة الهجــرة علــى اعتبــار انهــا 
ــى  ــا الشــباب يف قطــاع غــزة. وحت ــي منه ــي يعان حــل للمشــاكل الت
يف ظــل ظــروف غيــر امنــة قــد تعــرض حياتهــم للخطــر، وهــذا مــا 
ــى خــارج قطــاع غــزة، رغــم  عكســته محــاوالت الهجــرة بالبحــر إل
املخاطــر املختلفــة، وهــي تعبــر عــن حالــة فقــدان األمــل والشــعور 
بعــدم االســتقرار وغمــوض املســتقبل، والــذي يشــير الى ان الشــباب 
يف قطــاع غــزة قــد يتعرضــون ملخاطــر متعــددة جــراء الهجــرة غيــر 
ــه ال  ــث ان ــني والسماســرة، حي ــل املهرب ــة واالســتغال مــن قب االمن
ميكــن احــداث تاثيــر كبيــر علــى توجهــات الشــباب اجتــاه الهجــرة 

مــا لــم تتحســن االوضــاع العامــة يف قطــاع غــزة.

تعريــف الشــباب فــي الســياق 
المحلــي والدولــي 

ال يوجــد تعريــف محــدد لفئــة الشــباب، حيــث ان هنالــك صعوبــة 
يف حتديــد االطــار العــام الــذي ميكــن مــن خالــه تعريــف فئــة 
املفاهيــم  تبايــن  أهمهــا  كثيــرة  ذلــك ألســباب  ويعــود  الشــباب، 
الســيكولوجي  التحليــل  يقــوم عليهــا  التــي  العامــة  واالجتاهــات 
واالجتماعــي الــذي يتعلــق بالشــباب، باالضافــة الــى االهــداف 
املنــوي حتقيهــا لــكل دولــة او منظمــة تســتهدف العمــل مــع الفئــات 
ــى  ــوع هــذه التعريفــات عل املختلفــة مــن الشــباب، حيــث يعتمــد تن
االولويــات البرامجيــة والسياســية لهــذه اجلهــات والتــي تتأثــر 
واالختافــات  واالقتصــادي  واالجتماعــي  السياســي  بالواقــع 
اجلنســية وغيرهــا، حيــث تعتمــد بعــض الــدول تعريفــا قائمــا علــى 
العمــر، بينمــا تعتمــد دول اخــرى علــى البنيــة االجتماعيــة املكونــة 
لفئــة الشــباب. ويهــدف تعريــف فئــة الشــباب حتديــد فتــرة االنتقال 
ــوغ والنضــوج االجتماعــي.  ــة البل ــى مرحل ــة ال ــة الطفول مــن مرحل
فمثــا تعــرف االمم املتحــدة الشــباب علــى أنهــم الفئــة مــا بــني 15 
و24 عامــا، فيمــا يحصــر البنــك الدولــي فتــرة مرحلــة الشــباب يف 
ــة الشــباب  ــع فئ ــل م ــدول تتعام ــن 15 و 25 عــام، وبعــض ال ــا ب م
ــوغ إلــى الثاثــني عــام وغيرهــا. كمــا تعتمــد  ــرة البل ــة فت مــن بداي
العديــد مــن املنظمــات االخــرى تعاريــف متنوعــة تعتمــد علــى 
حتديــد فئــات عمريــة مختلفــة تعتــرف بهــا األمانــة العامــة لــألمم 
املتحــدة13؛ فتحــدد اليونســكو الشــباب مــا بــني 15-24 عــام ، بينمــا 

ميثــاق الشــباب األفريقــي يحددهــا مــن 15-35 عامــا.
يف ذات الســياق فــان فئــات الشــباب وحســب الواقــع الفلســطيني 
الشــباب  تســتهدف  التــي  اجلهــات  طبيعــة  باختــاف  تختلــف 
مــن مؤسســات رســمية واهليــة ومنظمــات دوليــة، لكــن وعلــى 
الرغــم مــن وجــود تفــاوت بــني هــذه اجلهــات اال ان الكثيــر مــن 
املؤسســات الرســمية الفلســطينية قامــت باعتمــاد تعريــف محــدد 
للشــباب علــى أســاس الفئــة العمريــة مــن 15-29 عامــا وهــذا مــا 
ينســجم ويتوافــق مــع التوجهــات العامــة للمجلــس االعلــى للشــباب 
والرياضــة الفلســطيني ومــع مــا مت اعتمــاده مــن قبــل اجلهــاز 
املركــزي لاحصــاء الفلســطيني خــال اعــداد املســوحات املتعلقــة 
بقطــاع الشــباب ومــن أهمهــا مســح الشــباب الفلســطيني للعــام 
2015 والــذي حــدد الفئــة العمريــة للشــباب مــن )15-29( عــام 
وهــذا مــا مت االســتناد اليــه يف اعــداد هــذه الدراســة املتعلقــة يف 
حتليــل واقــع الفئــات املهشــة والضعيفــة مــن الشــباب يف فلســطني.

كــن، مســتقبل ُمســتدام، إســتراتيجية برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي  13  شــباب مُمَ
2017  -  2014 اجلنســني  بــني  للمســاواة 
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يشــير مفهــوم الضعــف عمومــا إلــى مجموعــات مــن االفــراد الذيــن 
هــم أكثــر عرضــة للتهميــش واالســتبعاد مــن أقرانهــم اآلخريــن، 
حيــث ان الضعــف14 هــو حالــة نســبية تتفــاوت مــن منطقــة الــى 
اخــرى وبــني فــرد او مجموعــة واخــرى والتــي عــادة مــا ترتبــط 
بتاثيــرات ومســببات بيئيــة ، اجتماعيــة ، اقتصاديــة ، سياســية 
وغيرهــا، وتترافــق مــع وجــود مؤشــر او اكثــر مــن املعاييــر ذات 
الداللــة علــى حالــة الضعــف كالبطالــة والفقــر ، التمييــز والعنــف، 
االنقطــاع عــن التعليــم او التســرب مــن الدراســة يف ســن مبكــرة، 
ممارســة الســلوكيات الســلبية واخلطيــرة وغيرهــا، والتــي مــن 
شــانها ان تؤثــر علــى واقــع تلــك الفئــات وجتعلهــا مــن املجموعــات 
االكثــر ضعفــا وأكثــر قابليــة الن تكــون عرضــة للتهميــش واإلهمــال 
واحلرمــان واالســتبعاد. ومــن املعلــوم فانــه عــادة مــا يتــم ربــط حالــة 
الضعــف بفئــات مجتمعيــة تعــارف عليهــا كاالطفــال، النســاء، ذوي 
االعاقــة، وذلــك دون النظــر الــى ان حالــة الضعــف قــد تشــمل 
ايــة مجموعــات غيــر متجنســة دخــل الفئــات املجتمعيــة املختلفــة 
ومــن بينهــا الشــباب والتــي بالنظــر الــى التحديــات التــي تواجههــا 
فانهــا تعتبــر مــن الفئــات االكثــر تعرضــا للخطــر وخصوصــا انهــا 
تشــمل مجموعــات متعــددة تعتبــر مــن االكثــر ضعفــا كالفتيــات، 

ــة وغيرهــا. املراهقــني، ذوي االعاق
مــن جهــة أخــرى وعلــى الســياق الدولــي فانــه ميكــن االشــارة الــى 
انــه ال يوجــد لغايــة االن تعريــف متفــق عليــه علــى املســتوى العاملــي 
فيمــا يتعلــق بالفئــات الضعيفــة مــن الشــباب، حيــث ان مفهــوم 
ــه  ــم التطــرق الي ــم يت ــث نســبيا ول ــا زال حدي ــة م ــات الضعيف الفئ
بشــكل كايف15 ، فعــادة مــا يتــم التعاطــي مــع فئــة الشــباب كاحــدى 
الفئــات املجتمعيــة وعلــى اعتبــار انهــا مجموعــة متجانســة ذات 

يطلــق علــى الفئــات الضعيفــة العديــد مــن املســميات مــن بينهــا )الفئــات املســتضعفة،   14
الفئــات املهمشــة، الفئــات الهشــة، الفئات املســتبعدة، أو الفئــات االجتماعيــة األكثــر فقــرا(.
15 Body Image and Disadvantaged / Vulnerable Youth, National Youth Affairs 

Research Scheme (NYARS),University of New South Wales,June 2012.

احتياجــات متشــابهة اذ عــادة مــا يتــم االعتمــاد علــى مؤشــرات 
ــل قطاعــي  ــق بقطــاع الشــباب بحيــث تكــون ناجتــة عــن حتلي تتعل
الصحــة،  العمــل،  التعليــم،  مجــاالت  يف  الشــباب  الحتياجــات 
املشــاركة وغيرهــا دون التعاطــي مــع مختلــف احتياجــات الفئــات 

الضعيفــة مــن الشــباب بشــكل متــوازن ومتكامــل وشــمولي.
علــى  واملنشــورات  الدراســات  مــن  الكثيــر  بــان  وياحــظ  كمــا 
ــات الشــباب املعرضــة للخطــر  ــى فئ ــت ال ــي تطرق املســتوى الدول
ولكــن عــدد محــدود منهــا تطــرق الــى الفئــات الضعيفــة واملهمشــة، 
حيــث ان غالبيــة االســتخدام املتــداول ملصطلــح “الضعــف ياتــي 
النتائــج  البطالــة أو  التــي تعانــي مــن  يف اطــار فئــات الشــباب 
بتعريــف  يتعلــق  فيمــا  أمــا  األخــرى16،  الســلبية  االقتصاديــة 
الفئــات الضعيفــة مــن الشــباب فقــد أشــارت احــدى الدراســات 
الــى التعريــف التالــي“ الشــباب الذيــن يواجهــون مجموعــة مــن 
الظــروف واالوضــاع املجتمعيــة الســلبية ، والذيــن هــم معرضــون 
خلطــر عــدم حتقيــق النتائــج اإليجابيــة يف احليــاة”. كمــا تطرقــت 
دراســة اخــرى الــى تعريــف فئــات األطفــال الضعيفــة مــن خــال 
االشــارة الــى انهــا “ هــي الفئــات التــي تعانــي مــن عــدم وجــود 

بعــض حقوقهــم األساســية17”. 
أمــا علــى املســتوى الفلســطيني فيمكــن االشــارة الــى ان مصطلــح 
الفئــات الضعيفــة نــادر االســتخدام حيــث يتــم االســتدالل عليــه 
مبصطلــح الفئــات املهمشــة18 والتــي تســتهدف وصــف املجموعــات 

16 Interrogating Conceptions of ”Vulnerable Youth“ inTheory, Policy and 
Practice, The Victoria Institute, Victoria University, Australia, 2015. 

17 Defining Orphaned and Vulnerable Children - HSRC ,2010.
18  يشــير مفهــوم التهمــش يف ســياقه العــام الــى وجــود مســتويات مــن االســتبعاد او 
االقصــاء واالســتثناء وعــدم الشــمول،  أمــا مصطلــح التهميــش فيعبــر عنــه باملفــردات 
النواحــي  ينحصــر يف  ال  والــذي   ،)marginalizatio, social exclusion( التاليــة 
االقتصــادي فقــط وامنــا ميتــد ليشــمل مؤشــرات ذات داللــة سياســية واجتماعيــة 
وثقافيــة مرتبطــة ببنيــة املجتمــع والتــي تدلــل علــى االهمــال الــذي تتعــرض لــه فئــات 

ــراد بشــكل محــدد. او اف

المفهوم العام لفئات 
الشباب الضعيفة 

املعلومــات  الــى  الوصــول  القــدرة علــى  مــن محدوديــة  تعانــي  التــي  أو اجلماعــات  االفــراد  الضعيفــة  الفئــات  تشــمل 
واخلدمــات، باالضافــة الــى نقــص الفــرص واملــوارد املختلفــة نتيجــة العديــد مــن العوامــل، بشــكل يعرضهــا لنتائــج 

واثــار ســلبية خطيــرة. مســتقبلية 
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التــي تعانــي مــن نقــص اخلدمــات واحلقــوق ومــا ينــدرج يف اطارهــا 
مــن مناطــق مهمشــة كمناطــق الريــف واالغــوار واملناطــق املعزولــة 
واحملاذيــة للجــدار واملناطــق املصنفــة كمناطــق )C(19، ولقــد اشــار 
ممثلــي القطــاع الرســمي واالهلــي باالضافــة الــى فئــات الشــباب 
واملقابــات  البؤريــة  واملجموعــات  اللقــاءات  ضمــن  املشــاركني 
خــال اعــداد هــذه الدراســة الــى تعاريــف متشــابه فيمــا يتعلــق 
بالفئــات الضعيفــة مــن الشــباب حيــث مت االشــارة  اليهــا علــى 
اخلدمــات  قلــة  مــن  تعانــي  التــي  الشــباب  فئــات  هــي   “ أنهــا 
الــى  بواقعهــا، اضافــة  النهــوض  القــدرة علــى  املتوفــرة، وعــدم 
ــات التــي ال  ــة بهــا. او هــي الفئ ضعــف اهتمــام اجلهــات احلكومي
ــة  ــوق اإلقتصادي ــر مــن احلق ــى حــق أو اكث تســتطيع احلصــول عل
واإلجتماعيــة والسياســية ألســباب مجتمعيــة مختلفــة سياســية 

وقانونيــة وثقافيــة ودينيــة.

تعريف الفئات الضعيفة للشباب
مــن خــال مراجعــة االدبيــات املختلفــة واملنشــورات ذات العاقــة 
وعبر اســتمزاج اراء املشــاركني ضمن املقابات الفردية واللقاءات 
مــع ممثلــي القطــاع الرســمي واالهلــي وفئــات الشــباب فانــه ميكــن 

تعريــف الفئــات الضعيفــة مــن الشــباب علــى النحــو التالــي:
االفراد او املجموعات من املراهقني والشباب ومن 
كال اجلنسني والتي تقع ضمن الفئة العمرية من 

15-29 عام،  والتي تعاني من احدى اشكال التهميش 
واالستبعاد ونقص اخلدمات واحلقوق والتمييز 

والفقر او ايا من الظرف التي تتصل بالبيئة احمليطة 
اإلجتماعية او االقتصادية او السياسية.

الضعيفــة  املجموعــات  مــن ضمــن  الشــباب  فئــات  إعتبــار  إن   
يرتبــط مبــدى وجــود مؤشــرات تزيــد مــن مســتويات الضعــف 
والتهميــش واالســتبعاد ونقــص احلقــوق وعــدم توفــر االحتياجــات 
اخلاصــة لتلــك الفئــات نتيجــة اســباب متعــددة ، والتــي تعتبــر ذات 
تاثيــر ســلبي علــى منــو الفــرد ومشــاركته واندماجــه الناجــح يف 
املجتمــع وحصولــه علــى الفــرص املختلفــة أســوة باقرانــه، هــذا 
باالضافــة الــى ان الفئــات الضعيفــة تعانــي مــن قصــور يف إشــباع 
احلاجــات وعلــى مختلــف املســتويات، ومــن ثــم تصبــح تلــك الفئــات 
بحاجــة إلــى توفيــر نســق متكامــل مــن اخلدمــات وبرامــج التدخــل 
ــا مــن احلصــول  ــة الضعــف ومتكينه ــى جتــاوز حال ملســاعدتها عل
يســتوجب  الــذي  األمــر  املجتمعــي.  واقعهــا  وحتســني  احلقــوق 
وضــع اســتراتيجية وطنيــة شــاملة تســتهدف حتســني واقــع الفئــات 
الضعيفــة مــن الشــباب ومتكينهــم مــن اخلــروج مــن دائــرة التهميــش 
واالســتبعاد ونقــص اخلدمــات واحلقــوق او املســاهمة اجلديــة يف 
التخفيــف مــن اثــار تلــك املشــكلة مــن خــال التدخــات املختلفــة 
ومؤسســات  الرســمية  اجلهــات  بــني  مــا  وبالشــراكة  واملتكاملــة 
املجتمــع املدنــي والعمــل علــى توحيــد اجلهــود لتحديــد وقيــاس 
ــن التدخــات  ــة م ــع لوضــع جمل ــا يف املجتم ــر ضعف ــات األكث الفئ
ــار ان حــل مشــكلة الضعــف  ــى اعتب ــك عل ــة. وذل ــة الفعال العاجي
لــدى االفــراد واملجموعــات تتطلــب اجــراء عمليــة تدخــل متكاملــة 
العديــد مــن االطــراف والشــركاء الرئيســيني بهــدف  مبشــاركة 
التخفيــف مــن االثــار الناجتــة عــن عمليــة الضعــف واحلــد مــن 

ــات املســتهدفة.  ــى الفئ ــة عل ــا املختلف ــا وتاثيراته نتائجه

ــى  ــة ال ــة اســلو مت تقســيم املناطــق الفلســطينية يف الضفــة الغربي ــى اتفاقي ــاءا عل 19  بن
3 أجــزاء مــن بينهــا مناطــق »C« والتــي متثــل 61% والتــي تخضــع الــى الســيطرة 

الكاملــة. اإلســرائيلية 

مــن جهــة اخــرى فقــد أشــار ممثلــي القطــاع الرســمي واالهلــي 
باالضافــة الــى فئــات الشــباب املشــاركني ضمــن اللقــاءات20 الــى 
مجموعــة مــن فئــات الشــباب التــي يعتقــد بانهــا مــن الفئــات االكثــر 
ضعفــا وهــي )الشــباب العاطلــني عــن العمــل، الشــباب ضحايــا 
العنــف السياســي بســبب االحتــال، الشــباب يف املناطــق املهمشــة 
يف  الشــباب  االغــوار،  مناطــق  ويف  اجلــدار  وخلــف   c ومناطــق 
عائــات فقيــرة، الفتيــات، الشــباب مــن ذوي االعاقــة، املراهقــني، 
وعــارض  كمــا  املــدارس(،  مــن  املتســربني  املخــدرات،  متعاطــي 
املشــاركون يف الدراســة فكــرة اعتبــار الشــباب مجموعــة واحــدة، 
حيــث أن طبيعــة كل فئــة واحتياجاتهــا تعــد مختلفــة بشــكل كبيــر 
بســبب اختــاف الســياق املجتمعــي واملشــكات التــي تواجههــا 
املجموعــة املختلفــة الشــباب، اضافــة الــى العديــد مــن العوامــل 
االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تؤثــر عليهــا بشــكل متفــاوت، حيــث 
مت التاكيــد علــى أن التعامــل مــع الشــباب ضمــن فئــات مختلفــة 
مــع التركيــز علــى الفئــات االكثــر ضعفــا هــو أمــر ضــروري ، علــى 
اعتبــار ان ذلــك يســاهم يف التعــرف علــى املشــكات بشــكل محــدد 
ويــؤدي الــى تصميــم تدخــات موجهمــة بشــكل أفضــل للتعامــل 

مــع كل مــن فئــة مــن فئــات الشــباب بشــكل اكثــر فعاليــة وذات 
أثــر ايجابــي علــى واقــع تلــك الفئــات والشــباب الفلســطيني بصفــة 

عامــة.
وعلــى الرغــم مــن االتفــاق حــول غالبيــة الفئــات املذكــورة ومــن 
عــن  العاطلــني  الشــباب  فئــات  اعتبــار  علــى  االجمــاع  أهمهــا 

ــة  ــاءات مــع مجموعــات مختلف 20  بهــدف اجنــاز هــذه الدراســة فقــد مت عقــد ســبع لق
مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي وممثلــي فئــات الشــباب باالضافــة الــى املقابــات 
الرســمية مــع املؤسســات احلكوميــة والرســمية والتــي اســتهدفت تقييــم واقــع الفئــات 
الضعيفــة مــن الشــباب، باالضافــة الــى البرامــج والسياســات وادوار مختلــف الشــركاء 

الرئيســيني.  

من الصعب التمييز ما بني مصطلح الضعف 
والتهميش، لكن عموما يشير التهميش الى نقص 
اخلدمات وضعف الوصول الى املعلومات ويرتبط 

بالعامل اجلغرايف، اما الضعف فيتعلق بحالة أكثر 
عمقا تشير الى نقص احلقوق واالستبعاد بسبب 

تاثير عوامل مختلفة التاثير ناجتة عن األبعاد 
السياسية، االقتصادية االجتماعية ، اجلغرافية، 

البيئية والثقافية وغيرها.
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ــي  ــي تعان ــات الت العمــل وخصوصــا يف املناطــق املهمشــة مــن الفئ
مــن الضعــف وحتتــاج للمســاعدة والتدخــل، باالضافــة الــى فئــات 
الفتيــات اللواتــي يتعرضــن للعنــف مبختلــف اشــكاله ، اال انــه ورغم 
ذلــك فقــد لوحــظ وجــود بعــض التفــاوت مــن قبــل املشــاركني يف 
اللقــاءات يف مــا يتعلــق بتصنيــف الفئــات املهمشــة مــن الشــباب 
حســب املناطــق اجلغرافيــة ففــي حــني ركــز املشــاركون يف قطــاع 
املدرســي  التســرب  علــى  البطالــة  موضــوع  جانــب  الــى  غــزة 
ــى ســكان املناطــق  ــة عل ــة الغربي ــز يف الضف واملخــدرات مت التركي
املعزولــة واحملاذيــة للمســتوطنات، االشــخاص مــن ذوي االعاقــة، 
ضحايــا العنــف مبختلــف اشــكاله، امــا يف القــدس فقــد مت التركيــز 
بســبب  السياســي  العنــف  ضحايــا  مــن  الشــباب  فئــات  علــى 
االحتــال، متعاطــي املخــدرات، املتســربني مــن املــدارس. االمــر 
الــذي يشــير الــى وجــود احتياجــات مختلفــة بــني كل منطقــة مــع 
اهميــة التاكيــد علــى ان هــذه النتائــج متثــل انطباعــات ال اكثــر 
حيــث انهــا كانــت يف اطــار اللقــاءات العامــة للدراســة وليســت 

ــوق.  ــا بشــكل موث ــن االســتناد اليه ــة ميك ــج كمي ــن نتائ ضم

مجموعــات الشــباب المعرضــة 
لمخاطــر الضعــف

ــم مجموعــة  ــى أســاس كونه ــف الشــباب عل ــة ال ميكــن تصني بداي
يعــود  وذلــك  متشــابهة،  احتياجــات  وذات  متجانســة  واحــدة 
الــى إختــاف جتاربهــم يف احليــاة وواقعهــم املجتمعــي ، فعــدة 
خاصــا  اهتمامــا  تتطلــب  والشــبان  الشــابات  مــن  مجموعــات 
االســتبعاد  مــن  معينــة  حتديــات  يواجهــون  ألنهــم  ومحــدداً 
متعــددة  وأشــكاال  املســاواة  وعــدم  احلقــوق  ونقــص  والتهميــش 
مــن التمييــز، فعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن فئــات الشــباب 
التــي ميكــن تصنيفهــا مــن ضمــن الفئــات الضعيفــة واملهمشــة 
اال انــه مــن الصعــب حصــر جميــع الفئــات الضعيفــة وحتديــد 
معاييــر ومؤشــرات ميكــن تصنيفهــا يف هــذا االطــار، وذلــك علــى 
اعتبــار ان الظــروف السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة لهــا 
فئــات  واضافــة  الفئــات  هــذه  اساســي يف حتديــد طبيعــة  دور 
اخــرى الــى القائمــة ومــن بينهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر 
والنزاعــات،  الطــوارئ  بحــاالت  املتأثريــن  الشــباب  مجموعــات 
حيــث ان احلــروب والنزاعــات املفاجئــة قــد تــؤدي الــى وضــع 
فئــات اخــرى مــن الشــباب ضمــن مجموعــة الشــباب االكثــر ضعفــا 
والتــي تســتلزم تدخــات عاجلــة ومتزامنــة والحقــة لفتــرة حــدوث 
النزاعــات والصراعــات والتــي يجــب اخذهــا بعــني االعتبــار، كمــا 
أن الواقــع الفلســطيني بتعقيداتــه السياســية واالجتماعيــة ميكــن 
ان يضــع فئــات جديــدة يف دائــرة املجموعــات الضعيفــة واملعرضــة 
ــر مــن دول  ــي للكثي ــم وســياق الواقــع الفعل ــي ال تتائ للخطــر والت
العالــم مثــل الاجئــني ، العاملــني داخــل مناطــق اخلــط االخضــر 
واملســتوطنات، االســرى يف الســجون االســرائيلية ، شــباب فاقــدي 
اجلنســية، وغيرهــا ممــا يســتوجب وجــود تدخــات مائمــة لــكل 
فئــة تاخــذ بعــني االعتبــار طبيعــة الواقــع السياســي واالجتماعــي 

لاراضــي الفلســطيني وخصوصيــة كل فئــة بعــني االعتبــار.
تختلــف فئــات الشــباب التــي ميكــن تصنيفهــا الــى فئــات ضعيفــة 
ومهمشــة مــن دولــة الــى اخــرى وذالــك نــاجت عن طبيعــة االختافات 
مــا بــني فئــات الشــباب وتاثيــر الظــروف البيئيــة واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة والسياســية والتحديــات التــي تواجهــا كل فئــة مــن 
الفئــات املذكــورة، لذلــك يتضــح عنــد املقارنــة وجــود اختــاف بــني 
التصنيــف العــام بــني الــدول، فيمــا تركــز العديــد من الــدول االوربية 
والواليــات املتحــدة االمريكيــة علــى املجموعــات العرقيــة وجماعــات 

االقليــات واملثليــني وذوي امليــل اجلنســي ومصابــي فيــروس نقــص 
املناعــة ومتعاطــي املخــدرات، واملشــردين21 وغيرهــا مــن الفئــات 
التــي يتــم تصنيفهــا كفئــات ضعيفــة، تعانــي دول اخــرى يف القــارة 
ــات الشــباب  ــن انتشــار واســع لفئ ــال م ــى ســبيل املث ــة عل االفريقي
املصابــني بفيــروس نقــص املناعــة االيــدز او الفقــر والبطالــة ممــا 
يجعــل مــن هــذه املجموعــات ذات اولويــة بالنســب لتلــك الــدول 

ويضعهــا يف اطــار الفئــات الضعيفــة االكثــر احتياجــا للتدخــل.
امــا علــى املســتوى العربــي عمومــا فيوجــد تبايــن يف مــا يتعلــق 
مبجموعــات الشــباب الضعيفــة واملهمشــة حيــث تعتبــر االولويــة 
يف  السياســية  الناحيــة  مــن  املســتقرة  العربيــة  الــدول  لبعــض 
معاجلــة واقــع فئــات الشــباب التــي تعانــي مــن البطالــة والســلوكات 
علــى  االقبــال  او  املــراة  واملخــدرات وضعــف مشــاركة  الســلبية 
الهجــرة اخلارجيــة، فيمــا تعانــي دول عربيــة اخــرى نتيجــة الوضــع 
االمنــي والسياســي الهــش والنــاجت عــن ظــروف االقتتــال الداخلــي 
ــاج  ــي حتت ــراق والت ــل ســوريا واليمــن والع والنزاعــات املســلحة مث
الــى التركيــز علــى الفئــات املعرضــة حلــاالت الطــوارىء والنزاعــات 
املســلحة، الفئــات املعرضــة خلطــر العنــف واالعتــداءات اجلنســية، 
االشــخاص مــن ذوي االعاقــة وغيرهــا وذلــك نتيجــة الظــروف 
السياســية وحالــة النــزاع  ومــا ينتــج عنهــا مــن قتل وتهديــد للحقوق 
االساســية ونــزوح وهجــرات داخليــة وخارجيــة وتهديــد للســلم 
ــع للخطــر  ــات املجتم ــة فئ ــذي يعــرض كاف ــي وال ــي واملجتمع االهل
ومــن بينهــا فئــات الشــباب، امــا علــى املســتوى الفلســطيني ونتيجــة 
خصوصيــة الواقــع ووجــود االحتــال االســرائيلي فــان الكثيــر مــن 
فئــات الشــباب تدخــل يف اطــار الفئــات الضعيفــة واملهمشــة مثــل 
الاجئــني، النازحــني، االســرى، الشــباب ضمــن املناطــق املعزولــة 
واجلــدار، شــباب يف منطقــة H2 يف مدينــة اخلليــل. باالضافــة الــى 
فئــات الشــباب الضعيفــة االخــرى والتــي تتعلــق بالبطالــة وقضايــا 
النــوع االجتماعــي واملخــدرات والســلوكيات الســلبية وغيرهــا مــن 
املجموعــات والفئــات التــي تعتبــر متشــابه مــع الكثيــر مــن الــدول 

ــة ودول العامــل االخــرى. العربي
لكــن وعلــى الرغــم مــن وجــود تبايــن واختــاف بتصنيــف مجموعات 
الشــباب الضعيفــة واملهمشــة نتيجــة اختــاف واقــع تلــك الفئــات يف 
كل دولــة وطبيعــة املشــكات التــي تواجههــا او العوامــل االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والسياســية والبيئيــة، اال انــه يف الوقــت ذاتــه ميكــن 
االشــارة الــى ان الكثيــر مــن فئــات الشــباب مــن ضمــن املجموعــات 
ــني  ــى ب ــا عل ــق عليه ــة ومتف ــر ذات اولوي ــات تعتب ــة هــي فئ الضعيف
ــني عــن العمــل، الشــباب  ــل الشــباب مــن العاطل ــدول مث ــة ال غالبي
مــن ذوي االعاقــة، شــباب ممــن يعانــون مــن العنــف املبنــى علــى 

اجلنــس، الشــابات االرامــل، ، املتســربني مــن املــدارس وغيرهــا.
واللقــاءات  املقابــات  ضمــن  املشــاركون  اشــار  فقــد  كذلــك 
الشــباب  مجموعــات  مــن  الكثيــر  ان  الــى  املركــزة  املجموعــات 
الفلســطيني تدخــل يف اطــار الفئــات الضعيفــة وخصوصــا فئــات 
الشــباب يف قطــاع غــزة والقــدس واملناطــق املعزولــة والقريبــة مــن 
اجلــدار والشــباب ويف مناطــق البــدو واملجتمعــات الريفيــة وان 
جميــع  فئــات الشــباب التــي تتواجــد يف عائــات فقيــرة حتــت 
خــط الفقــر الوطنــي هــي فئــات ضعيفــة، باالضافــة الــى فئــة 
الفتيــات مــن االنــاث، فيمــا ميكــن اعتبــار الشــباب غيــر القادريــن 
علــى الوصــول إلــى اخلدمــات االساســية مثــل )التعليــم، الصحــة، 
املؤسســات واملرافــق اخلدماتيــة املختلفــة وغيــره(  هــي مــن الفئات 
الضعيفــة، االمــر الــي يشــير بوضــوح الــى ان الفئــات الضعيفــة 
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تشــمل مجموعــات واســعة مــن الشــباب الفلســطيني والتــي تتطلــب 
قبــل  مــن  العاجلــة  والتدخــات  والسياســات  التدابيــر  اتخــاذ 
اجلهــات الرســمية وذات العاقــة والتــي مــن شــانها ان تســاهم 
يف اخــراج الفئــات الضعيفــة مــن دائــرة التهميــش او التخفيــف 
ــة كل  ــار طبيع ــني االعتب ــع االخــذ بع ــف، م ــة الضع ــار عملي ــن اث م
فئــة واســباب الضعــف التــي تتعــرض لهــا وامكانيــة معاجلــة تلــك 
التاثيــرات يف اطــار اســتراتيجية عمــل متكاملــة وبالشــراكة بــني 

كافــة القطاعــات الرســمية ومؤسســات املجتمــع املدنــي. 
الشــباب  فئــات  قائمــة  بــان  بالذكــر  اجلديــر  مــن  فانــه  أخيــرا 
ــة  ــر نهائي ــورة باالســفل تظــل قائمــة غي ــة واملهمشــة املذك الضعيف

وقابلــة لدخــول فئــات جديــدة او خــروج اخــرى وذلــك حســب 
املســتجدات يف الواقــع الفلســطيني، حيــث ان حتديــد وحصــر 
ــا  ــرا صعب ــي يظــل ام ــن الشــباب بشــكل نهائ ــة م ــات الضعيف الفئ
االجتماعيــة  املؤشــرات  مــن  بالعديــد  وثيــق  بشــكل  يرتبــط 
واالقتصاديــة والسياســية واملجتمعيــة والتــي تختلــف باختــاف 
عمليــة التقييــم والنقــاش املجتمعــي حــول تلــك الفئــات. لكــن وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك فــان دراســة واقــع الشــباب الفلســطيني بينــت 
وجــود مجموعــة واســعة مــن الفئــات التــي ميكــن أن تواجــه مخاطــر 
ــي  ــام، والت الضعــف والتهميــش يف اطــار الســياق الفلســطيني الع

ميكــن االشــارة اليهــا علــى النحــو التالــي:

الشباب األسرى واحملررين الشباب العاطلني عن العمل
شباب املخيمات )الاجئني( الشباب اخلريجني حديثا
الشباب يف القدس الشرقية من )15-19(عامشباب خارج اطار التعليم 

الشباب املعرضني للسلوكيات السلبية واملتعاطني للمخدرات الشباب ممن يعملون يف شروط عمل متدنية 
الشباب املصابني بفيروس نقص املناعة املكتسب/اإليدز )HIV( الفتيات املراهقات من )15-19( عام

الشباب الذي يعاني من أمراض مزمنة الفتيات من )20-29(عام
شباب يف نزاع مع القانون )االحداث(الفتيات املتزوجات يف سن مبكر

الشباب املتأثرين بحاالت الطوارئ والنزاعات املسلحةالفتيات املطلقات واألرامل 
الفتيات ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي وعنف 

االحتال
 C  شباب يف مناطق التماس مع االحتال االسرائيلي )مناطق

واملناطق احملاذية للجدار(
الشباب العاملني يف مناطق 48 واملستوطنات الشباب من ذوي االعاقة

الشباب املعرضني خلطر الهجرة اخلارجيةالشباب األيتام )الفاقدين لاب واالم او احدهما(

معاي�ي تصنيف فئات الشباب الضعيفة
ميكــن االشــارة الــى أن معاييــر تصنيــف فئــات الشــباب الضعيفــة 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  باجلوانــب  ترتبــط  والتــي  واملهمشــة 
والسياســية والبيئيــة وحتــدد خصائــص الفئــات الضعيفــة مــن 
الشــباب والتــي يف حــال مــا توفــرت احداها او جميعها فانها تشــير 
ــراد او املجموعــات مــن الشــباب هــم عرضــة بشــكل  ــى ان االف ال
اكبــر ملســتويات اعلــى مــن االســتبعاد والضعــف والتهميــش ونقــص 
اخلدمــات واحلقــوق، والتــي ينبغــي علــى صانعــي القــرار واجلهــات 
الرســيمة املجتمــع املدنــي اتخــاذ كافــة التدابيــر والتدخــات التــي 
مــن شــانها مســاعدة هــذه الفئــات مــن الشــباب علــى انهــاء حــاالت 
الضعــف او التخفيــف مــن مســبباتها واثارهــا والنتائــج املرتبــة 
عليهــا ومبــا يســمح للشــباب بتحقيــق نتائــج مســتقبلية افضــل يف 
ظــل بيئــة تضمــن حــق املســاواة وفــرص العمــل والتدريــب وتنميــة 
القــدرات واحلصــول علــى اخلدمــات واحلقــوق بشــكل متســاوى 

قــدر املتــاح بــني الفئــات املختلفــة مــن الشــباب.
علــى الرغــم مــن ذلــك فقــد اشــار املشــاركون ضمــن املقابــات 
ولقــاءات املجموعــات املركــزة املشــاركة بالدراســة الــى أن املعاييــر 
التــي يتــم االســتناد اليهــا مــن قبــل املؤسســات الفلســطينية بهــدف 
ــت  ــات مهمشــة مــا زال ــار وتصنيــف مجموعــات الشــباب كفئ اعتب
غيــر واضحــة حتــى االن، حيــث ان كل فئــة  مهمشــة مــن الشــباب 
لهــا معاييــر مختلفــة عــن الفئــات االخــرى، فمؤشــرات الضعــف 
لفئــة الشــباب يف عائــات فقيــرة تختلــف عــن مؤشــرات القيــاس 
للشــباب مــن ذوي االعاقــة او املراهقــني وهكــذا، االمــر الــذي يؤكــد 
علــى اهميــة وضــع معاييــر متفــق عليهــا مــن شــانها أن تســهم يف 
تصنيــف فئــات الشــباب كفئــات ضعيفــة بــكل ســهولة ويســر، كمــا 
ومت التاكيــد أيضــا مــن قبــل ممثلــي املؤسســات املشــاركني ضمــن 
الدراســة الــى انــه ورغــم عــدم وجــود معاييــر متفــق عليهــا بــني 

مؤسســات املجتمــع املدنــي فيمــا يتلعــق بتصنيــف الفئــات الضعيفــة 
للشــباب اال انــه يظــل هنــاك معاييــر عامــة ومؤشــرات محــددة 
تشــير الــى وجــود ضعــف وتهميــش بــني تلــك املجموعــات ومــن 
بينهــا )عــدم التمتــع باحلقــوق املكفولــة بالقانــون، ضعــف مســتوى 
املشــاركة يف احليــاة العامــة، عــدم القــدرة علــى الوصــول الــى 

ــة وغيرهــا(. املعلومــات واخلدمــات املختلف
ــة  ــى ان الضعــف يعــد حال ــد عل ــه مــن الضــروري التاكي ــك فان كذل
نســبية مــن الصعــب حتديدهــا، وقيــاس الضعــف مهمــة ال تــزال 
أكثــر صعوبــة، لذلــك فهنالــك حاجــة إلــى حتديــد معاييــر قابلــة 
للقيــاس بســهولة والــى أن تشــير إلــى وجــود حالــة ضعــف22. كذلــك 
فــان وضــع تعريــف عاملــي للضعــف يجمــع كافــة اســباب ومؤشــرات 
الضعــف قــد ال يكــون قابــا للتحقيــق يف الوقــت القريــب وذلــك 
نتيجــة اختــاف العوامــل التــي تؤثــر علــى كل فئــة مــن الفئــات 
ــه  ــار واحــد رغــم أهميت ــى معي ــاد عل ــث ان االعتم ــة23، حي الضعيف
ــى  ــات بالدخــل )خــط الفقــر( عل ــل الواقــع االقتصــادي والتباين مث
اعتبــار ان الضعــف والتهميــش يرتبــط بالفقــر وضعــف القــدرة 
االقتصاديــة يف ســياقه العــام، واهمــال العوامــل االخــرى السياســية 
واالجتماعيــة والثقافــة وغيرهــا والتــي تربــط بعومــل ومؤشــرات 
ضعــف اخــرى مثــل العنــف، التمييــز،  املــرض، االعاقــة، الســلوكيات 
الســلبية وغيرهــا والتــي تســهم بشــكل كبيــر يف التاثيــر علــى تلــك 
املبذولــة  اجلهــود  فــان  لذلــك  غيــر ممكنــا،  امــرا  يعــد  الفئــات 
لتطويــر املؤشــرات املرتبــة بالضعــف علــى املســتوى الدولــي تواجــه 

22  السياســة الوطنيــة للشــباب - دليــل مرجعــي يف إطــار مشــروع » تعزيــز قــدرات 
صانعــي القــرار يف منطقــة اإلســكوا يف صياغــة السياســات الوطنيــة وخطــط العمــل«.
23 Vulnerable Youth Framework - Discussion Paper Government 

Department of Human Services, Melbourne, Victoria, August 2008

19



العديــد مــن التحديــات التــي جتعــل مــن قيــاس عمليــة الضعــف 
امــرا صعبــا. االمــر الــذي يحتــم دراســة كافــة الفئــات وحتليــل 
واقــع املجموعــات املختلفــة مــن الشــباب وحتديــد اســباب الضعــف 
واملؤشــرات اخلاصــة بــكل فئــة باالضافــة الــى وضــع تعريــف يتعلــق 
بــكل مجموعــة مــن الفئــات الضعيفــة مــن الشــباب هــو اآلليــة 
االكثــر فعاليــة وكفــاءة والتــي ميكــن ان تســاهم يف التقليــل مــن 
العوائــق التــي تواجــه عمليــة حتديــد مؤشــرات الضعــف وقياســها 

ــة. ــات الشــباب املختلف ــكل مجموعــة مــن فئ ــام ل يف الســياق الع
ان  التــي ميكــن  املؤشــرات  مــن  الــى مجموعــة  االشــارة  ميكــن 
تســاعد يف توضيــح فئــات الشــباب الضعيفــة واملهمشــة يف الســياق 
ــه يتوقــع وجــود مشــاكل  ــى أن ــة التاكيــد عل الفلســطيني، مــع اهمي
مختلفــة يف قيــاس واســتخدام هــذه املتغيــرات، وأنــه قــد يكــون 
ــة عــن هــذه  ــة ودقيق ــات كامل ــى معطي ــب احلصــول عل ــن الصع م
ــم االســتناد يف  ــك يجــب أن يت ــرات يف بعــض احلــاالت، لذل املتغي
املقــام االول يف قيــاس املؤشــرات املختلفــة علــى البيانــات الكميــة 
االحصائيــة.  والبيانــات  واالســتقصاءات  املســوح  يف  واملتمثلــة 
ــات واضحــة ومحــددة حــول  ــى بيان وذلــك مــن أجــل احلصــول عل
طبيعــة الضعــف ومســتوياته واســبابه، باالضافــة الــى املجموعــات 
التــي يجــب التركيــز عليهــا والفئــات املعرضــة للضعــف والتهميــش 
بشــكل اكبــر. لذلــك فــان هــذه املعاييــر واملؤشــرات تعتبــر غيــر 
نهائيــة وحتتــاج الــى مزيــد مــن البحــث والدراســة والتــي تتعلــق 

بتصنيــف الفئــات الضعيفــة واملهمشــة ومــن أهمهــا: 
الفقر، البطالة، الظروف االقتصادية الصعبة •
عدم املساواة يف العمل، تدني االجور، ظروف عمل متدنية  •
االنقطاع عن التعليم، التسرب من الدراسة، نقص املؤهات •
اليتم )وفاة احد او كا الوالدين(، انفصال الوالدين •
االنفصــال او الطــاق لــدى الشــباب ومــن كا اجلنســني،  •

مــوت الــزوج لــدى الفتيــات )األرامــل(
ــف اللفظــي او  • ــوع االجتماعــي، العن ــى الن ــي عل ــز املبن التميي

ــات ــزواج املبكــر للفتي اجلنســي ، ال
التمييز/ عدم احلصول على احلقوق او اخلدمات املختلفة •
التمييز االجتماعي واالقتصادي والسياسي واجلغرايف •
اإلعاقــة  •  ، العجــز  والذهنــي،  اجلســدي  الضعــف  وجــود 

اشــكالها مبختلــف 
ــى  • ــر ســلبي عل ــا أث ــدى الشــباب له ــة ل وجــود أمــراض مزمن

النشــاط االقتصــادي واالجتماعــي

)املخــدرات،  • واخلطيــرة  الســلبية  الســلوكيات  معايشــة 
وغيــره( التدخــني  الكحوليــة،  املشــروبات 

النزاع مع القانون )اجلرئم، اجلنح، ممارسة العنف..الخ( •
التعرض العتداءات االحتال االسرائيلي •
حاالت اللجوء، النزوح والتشرد، النزاعات املسلحة •
حاالت الهجرة اخلارجية، الرغبة بالهجرة الى اخلارج •

ذات  الضعــف  عوامــل  قيــاس 
الشــباب  فئــات  علــى  التاثــي 

املرتبطــة  والتهميــش  الضعــف  مســتويات  قيــاس  الصعــب  مــن 
بفئــات الشــباب املختلفــة وذلــك نتيجــة ارتبــاط الضعــف بالعديــد 
مــن العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة والسياســية والتــي 
ــام، اذ  ــا الع ــزل عــن املؤشــرات يف اطاره ــا مبع ــن معاجلته ال ميك
ان قيــاس مدلــوالت الضعــف تتطلــب اعــادة حتليــل واقــع فئــات 
ــى  ــة والعمــل عل الشــباب ومراجعــة كافــة عوامــل الضعــف املتوقع
معاجلتهــا يف ســياق متكامــل مــن التدخــات والبرامــج املتعلقــة 

ــة مــن مجموعــات الشــباب املختلفــة. ــكل فئ ب
جتــدر االشــارة الــى انــه وفيمــا يتعلــق مبؤشــرات الضعــف التــي 
تواجــه مجموعــات الشــباب مبختلــف مســتويتها ومــن اجــل قيــاس 
مــدى تاثيــر عوامــل الضعــف علــى كل فئــة، فقــد مت التركيــز علــى 
مؤشــرات الضعــف الرئيســية والتــي تربــط بالعوامــل )السياســية، 
النــوع  اجلغرافيــة،  والثقافيــة،  االجتماعيــة  االقتصاديــة، 
االجتماعــي، القوانــني والسياســات، اخلدمــات( ، حيــث ياحــظ 
امكانيــة انطبــاق مؤشــر از اكثــر علــى كل فئــة مــن الفئــات  املذكــوره، 
عــن  العاطلــني  الشــباب  مجموعــات  فــان  املثــال  ســبيل  فعلــى 
ــق بالنــوع  العمــل تتاثــر مبؤشــر اقتصــادي وقــد تتاثــر مبؤشــر يتعل
االجتماعــي علــى اعتبــار ان املجموعــة املذكــورة حتتــوى علــى فئــات 
ــوع االجتماعــي وغيرهــا. كذلــك  الفتيــات والتــي تتاثــر مبؤشــر الن
ــة نســبية  ــى ان الضعــف يعــد حال ــه مــن الضــروري التاكيــد عل فان
ــه يتوقــع وجــود بعــض  ــم فان يصعــب حتديدهــا وقياســها، مــع العل
التداخــات بــني املؤشــرات عنــد محاولــة قيــاس عوامــل الضعــف 
لــكل فئــة باالســتناد الــى اســتخدام هــذه املتغيــرات املذكــورة، حيــث 
تظــل العوامــل املذكــورة هــي مؤشــرات ذات داللــة تقديريــة وليســت 

ــق. ــا بشــكل مطل ــة ميكــن االســتدالل عليه ــات كافي معطي

مؤشرات الضعف
الفئات الضعيفة من الشباب متثل االفراد او املجموعات الشبابية والتي تقع ضمن عوامل ومؤشرات الضعف، وهي:- 

والظــروف أ.  والبطالــة  الفقــر  مــن  تعانــي  التــي  الفئــات 
االقتصاديــة الصعبــة )حتصــل علــى احلــد األدنــى لألجور 
ــم(. ــف ملؤهاته ــة الوظائ ــك، عــدم مائم ــل مــن ذل أو أق

او ب.  التعليــم  عــن  االنقطــاع  مــن  تعانــي  التــي  الفئــات 
مبكــرة. ســن  يف  الدراســة  مــن  التســرب 

الفئــات التــي تعانــي مــن الســلوكيات الســلبية واخلطيــرة ت. 
)املخــدرات، اخلمــور، التدخــني وغيــره(

مــع ث.  النــزاع  مــن  مختلفــة  الشــكال  املعرضــة  الفئــات 
والعنف..الــرخ(. )اجلرميــة  القانــون 

الفئــات التــي تتعــرض الي مــن اشــكال العنــف اللفظــي او ج. 
اجلنســي او عنــف االحتال.

الفئــات التــي تعانــي مــن اوضــاع صحيــة صعبــة وامراض ح. 
مزمنة.

التمييــز خ.  اشــكال  مــن  اليــا  تتعــرض  التــي  الفئــات 
واجلغــرايف. والسياســي  واالقتصــادي  االجتماعــي 

الفئــات التــي تعانــي مــن االنفصــال او الطــاق او فقــدان د. 
احــد الوالديــن او كايهمــا.

الفئــات التــي تعانــي مــن اي شــكل مــن اشــكال االعاقــة ذ. 
مبختلــف انواعهــا. 

الفئات التي تعاني من اللجوء او النزوح او التشرد.ر. 
الفئات املعرضة للخطر جراء الهجرة اخلارجية. ز. 

دراسة تحليلية: واقع فئات الشباب الضعيفة والمهمشة في فلسطني20



جدول رقم ) 1 (: تاثي عوامل الضعف على فئات الشباب

الفئات الضعيفة

عوامل الضعف 

املجموع الكلي اجتماعي/اقتصادي
ثقايف

اجلنس 
والنوع 

االجتماعي

القوانني 
جغرايفخدماتيسياسيوالسياسات

 10االوزان الرئيسية )70( نقطة
نقاط

10 
نقاط

10 
نقاط

10 
نقاط

 10
10 10 نقاطنقاط

نقاط

60الشباب العاطلني عن العمل
60الشباب اخلريجني حديثا
50شباب خارج اطار التعليم 

شــروط  يف  يعملــون  ممــن  الشــباب 
متدنيــة  عمــل 

50

40الفتيات املراهقات من )15-19( عام
50الفتيات من )20-29(عام

60الفتيات املتزوجات يف سن مبكر
60الفتيات املطلقات واألرامل 

ــى  ــم عل ــف القائ ــا العن ــات ضحاي الفتي
ــال ــف االحت ــوع االجتماعــي وعن الن

70

50الشباب من ذوي االعاقة
لــاب  )الفاقديــن  األيتــام  الشــباب 

احدهمــا( او  واالم 
40

50الشباب االسرى واحملررين
70شباب املخيمات )الاجئني( 

مــن  الشــرقية  القــدس  يف  الشــباب 
)15-19(عــام

50

للســلوكيات  املعرضــني  الشــباب 
للمخــدرات  واملتعاطــني  الســلبية 

40

نقــص  بفيــروس  املصابــني  الشــباب 
)HIV( املكتســب/اإليدز  املناعــة 

50

أمــراض  مــن  يعانــي  الــذي  الشــباب 
مزمنــة

40

القانــون  مــع  نــزاع  يف  شــباب 
) ث ا حــد ال ا (

30

الشــباب املتأثريــن بحــاالت الطــوارئ 
والنزاعــات املســلحة

50

مــع  التمــاس  مناطــق  يف  شــباب 
 C )مناطــق   االســرائيلي  االحتــال 

للجــدار( احملاذيــة  واملناطــق 

50

 48 مناطــق  يف  العاملــني  الشــباب 
ت  طنا ملســتو ا و

40

الهجــرة  خلطــر  املعرضــني  الشــباب 
اخلارجيــة 

40
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الضعــف  حــاالت  لقيــاس  المقرتحــة  الكميــة  المؤشــرات 
المنجــزة والتدخــات 

إن قيــاس مســتويات الضعــف بــني الشــباب مــن اجــل اجــراء التدخــات الضروريــة والوصــول الــى الفئــات االكثــر تهميشــا علــى مســتوى 
ــة التدخــل  ــد اجنــاز عملي ــل وبع ــا قب ــاس ميكــن االســتناد اليه ــة للقي ــة محــدد وقابل ــة ونوعي املجتمــع، يســتلزم االســتعانة مبؤشــرات كمي
وذلــك مــن اجــل حتديــد نتائــج عمليــة التدخــل واثارهــا علــى الفئــة املســتهدفة مــن الشــباب، مــع العلــم ان املؤشــرات املســتخدمة يف قيــاس 
مســتوى الضعــف ونتائــج عمليــة التدخــل تختلــف باختــاف مجموعــات الشــباب وذلــك يعــود الــى واقــع كل فئــة واحتياجاتهــا والعوامــل التــي 

ســاهمت يف تكويــن حالــة الضعــف ونشــوئها بــني الفئــات املختلفــة مــن الشــباب.
ــاس  ــة لقي ــة املطلوب ــات االحصائي ــر البيان ــات )Database( يف توفي ــة ودور قاعــدة البيان ــى اهمي ــد عل ــه مــن الضــروري التاكي ــك فان كذل
عمليــة الضعــف والتدخــات املنفــذة، حيــث انــه مــن املهــم وجــود بيانــات أساســية لكافــة املؤشــرات املقترحــة وذلــك مــن أجــل تقــدمي صــورة 
واضحــة حــول واقــع كل فئــة مــن مجموعــات الشــباب الضعيفــة، والــذي يتطلــب احيانــا اجــراء بحــوث اضافيــة او مســوح خاصــة بالبيانــات 
ــات  ــى املؤشــرات املرتبطــة بالفئ ــى ضــرورة اجــراء مســح شــامل لقطــاع الشــباب بحيــث يكــون مبنــى عل ــة التاكيــد عل ــة، مــع اهمي املطوب
الضعيفــة واملهمشــة والــذي مــن شــانه ان يرفــد اصحــاب الشــأن وصانعــي القــرار باملعلومــات والبيانــات الضروريــة مــن اجــل قيــاس مســتوى 

الضعــف لــدى االفــراد واملجموعــات مــن فئــات الشــباب وتقييــم مســتوى التقــدم احملــرز علــى نطــاق عمليــة التدخــل املنــوي تنفيذهــا.

جدول رقم ) 2 (: مثال على المؤشرات المستخدمة لقياس مستويات الضعف بني 
فئات الشباب المختلفة.

الشباب العاطلني عن 
العمل

املنخرطــني  • الشــباب  نســبة 
العاملــة  بالقــوى  واملشــاركني 

نســبة البطالــة لــدى الشــباب  •
البطالــة  معــدل  مــع  باملقارنــة 

الوطنــي املســتوى  علــى 
عــدد العاطلــني عــن العمــل مــن  •

فئــة الشــباب
العاطــات  • االنــاث  نســبة 

عــن العمــل باملقارنــة مــع فئــة 
ب لشــبا ا

نسبة البطالة بني اخلريحني •

الشباب اخلريجني  حديثا

املنخرطــني  • اخلريجــني  نســبة 
العاملــة بالقــوى  واملشــاركني 

نســبة البطالــة لــدى اخلريجــني  •
البطالــة  معــدل  مــع  باملقارنــة 

العــام
نســبة البطالــة لــدى اخلريجــني  •

البطالــة  معــدل  مــع  باملقارنــة 
ــة الشــباب ــدى فئ ل

االنــاث  • اخلريجــات  نســبة 
باملقارنــة مــع فئــة اخلريجــني 

الذكــور

الشباب خارج اطار التعليم

نســبة الشــباب الذيــن لــم ينهــوا  •
اي  مرحلــة تعليميــة

انهــوا  • الذيــن  الشــباب  نســبة 
االساســية/الثانوية املرحلــة 

نســبة املتســربني مــن املــدارس  •
يف املرحلــة االساســية/الثانوية

فئــات  • بــني  البطالــة  نســبة 
التعليــم اطــار  خــارج  الشــباب 

االنــاث  • بــني  البطالــة  نســبة 
التعليــم اطــار  خــارج 

املؤشرات الكمية املقترحة لقياس حاالت الضعف
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تتفــاوت االســباب والعوامــل املتســببة بظاهــرة الضعــف لــدى فئــة الشــباب والتــي قــد تعــود يف كثيــر مــن االحيــان الــى 
اســباب بنيويــة مجتمعيــة مركبــة ناجتــة عــن تضافــر مؤشــر او اكثــر مــن املؤشــرات العوامــل السياســية واالقتصاديــة 
البيئيــة أو االجتماعيــة، والتــي مــن شــانها ان تقلــل مــن قــدرة هــذه الفئــات علــى مواجهــة الظــروف الســلبية واملخاطــر 
التــي قــد تتعــرض لهــا، كذلــك فــان أســباب الضعــف ترتبــط مبــدى وجــود مؤشــرات تزيــد مــن مســتويات التهميــش 
واالســتبعاد ونقــص احلقــوق لــدى تلــك الفئــات والتــي قــد يكــون لهــا تاثيــر ســلبي علــى منو الفرد ومشــاركته يف املجتمع. 

األسباب والعوامل 
المؤدية لضعف فئات 

الشباب

ــه مــن الصعــب حصــر االســباب املتســببة يف  يف ذات الســياق فان
احــداث حــاالت الضعــف لــدى فئــة الشــباب وذلــك علــى اعتبــار ان 
ــة تضــم مجموعــات متنوعــة مــن املراهقــني والشــباب،  هــذه الفئ
حيــث ان كل حالــة ضعــف حتمــل عــدد مــن االســباب والعوامــل 
املتداخلــة والتــي ســاهمت يف تعــرض هــذه املجموعــة الــى اشــكال 
مختلفــة مــن التهميــش والضعــف. لكــن يف العمــوم فــان وجــود 
حــاالت الضعــف والتهميــش بــني افــراد فئــات الشــباب ترتبط بعدة 
أســباب رئيســية ومــن اهمهــا العوامــل السياســية، االقتصاديــة، 
ــوع االجتماعــي، القوانــني  ــة، الن ــة، اجلغرافي ــة والثقافي االجتماعي

ــات. والسياســات، اخلدم

كذلــك فأنــه مــن املرجــح ان نســبة كبيــرة مــن الشــباب الفلســطيني 
ــات الضعيفــة واملهمشــة والتــي تعانــي االســتبعاد  تقــع ضمــن الفئ
ونقــص احلقــوق واخلدمــات وغيرهــا، حيــث يتعــرض الشــباب 
بشــكل  تســاهم  التــي  العوامــل  مــن  العديــد  الــى  فلســطني  يف 
كبيــر يف زيــادة درجــة املعانــاة وتفاقــم مســتويات الضعــف التــي 
التحديــات  مــن  بــدءاً  الشــباب  مــن  واســع  لهــا قطــاع  يتعــرض 
التــي يفرضهــا الواقــع السياســي واملتمثلــة باالحتــال االســرئيلي 
ــة فــرص العمــل  ــة واملرتبطــة بالفقــر وقل ــى العوامــل االقتصادي ال
وبالبطالــة وارتفاعهــا الــى مســتويات غيــر مســبوقة، باالضافــة 
ــة  ــي لهــا عاقــة بالنظــرة املجتمعي ــة والت ــى العوامــل االجتماعي ال
والتــي تــؤدي الــى أشــكال  وطبيعــة التنشــئة االســرية ووصــوالً 
مــن التمميــز وعــدم املســاواة واالســتبعاد واالقصــاء املجتمعــي، 
وغيرهــا مــن االســباب واملســببات والتــي تســاهم بشــكل كببيــر يف 
اعاقــة الشــباب الفلســطيني وجتعلــه عرضــة للخطــر واالنكشــاف 

ومواجهــة عوامــل الضعــف املختلفــة.

فئــات  بــني  الضعــف وضوحــا  اكثــر عوامــل  فــان  املعلــوم  ومــن 
الشــباب هــي التــي ترتبــط بالفقــر والبطالــة والتــي ينتــج عنهــا 
وجــود قلــة فــرص العمــل ومحدوديــة قــدرة الشــباب علــى املنافســة 
يف ســوق العمــل، والتــي تنتــج عــن اســباب اقتصاديــة وسياســية 
جــراء وجــود االحتــال االســرائيلي ومــا يشــكله مــن اعاقــة لتقــدم 
ومنــو االقتصــاد الفلســطيني، باالضافــة الى السياســات احلكومية 
الواســطة  ظاهــرة  وانتشــار  البطالــة  مشــكلة  معاجلــة  وآليــات 
وتاثيرهــا علــى الشــباب والتــي تشــكل مبجموعهــا عوامــل رئيســية 
عــن  بالعاطلــني  واملتمثلــة  الضعيفــة  الفئــات  وجــود  تســاهم يف 
العمــل مــن الشــباب، كذلــك فــان بعــض اســباب الضعــف املتعلقــة 
بفئــات الشــباب تعــود الــى خصوصيــة الواقــع الفلســطيني الناجــم 
ــا  ــادة م ــي ع ــة والت ــال اإلســرائيلي وسياســاته املختلف عــن االحت
ينجــم عنهــا تاثيــرات ســلبية واضحــة علــى قطــاع الشــباب،  والتــي 
ــن خــال معاجلــة جــذور  ــي اال م ــا بشــكل نهائ ــن معاجلته ال ميك
االســباب املؤديــة الــى هــذا التهميــش واملتمثلــة يف زوال االحتــال 
مبختلــف اشــكاله، حيــث ان الكثيــر مــن فئــات الشــباب تعانــي مــن 
أثــار الضعــف النــاجت عــن االحتــال كســبب مباشــر يف املقــام االول 
مثــل )فئــات الشــباب االســرى واحملرريــن، الشــباب الاجئــني، 
مــن  الشــباب  واملســتوطنات،   48 مناطــق  العاملــني يف  الشــباب 
ــال.. وغيرهــا(، هــذا  ــات االحت ذوي االعاقــة الناجتــة عــن اصاب
باالضافــة الــى ان تاثيــر العوامــل السياســية واملتمثلــة باالحتــال 
قــد يكــون لهــا عواقــب وخيمــة علــى فئــة واســعة جــدا مــن الشــباب 
وهــذا ينطبــق علــى حالــة احلصــار االســرئيلي املفــروض علــى 
قطــاع غــزة والــذي ســاهم يف وضــع قطــاع واســع مــن الشــباب 
املقيــم يف قطــاع غــزة حتــت اطــار الفئــات الضعيفــة واملعرضــة 
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لكافــة انــواع اخلطــر. يترافــق ذلــك مــع التاثيــر غيــر املباشــر علــى 
ــذي يشــمل مجموعــات  ــات الشــباب الناجــم عــن االحتــال وال فئ
مختلفــة كفئــات الشــباب العاطلــني عــن العمــل، املعرضــني خلطــر 
الهجــرة اخلارجيــة، املعرضــني للســلوكيات الســلبية واملتعاطــني 
للمخــدرات وغيرهــا مــن احلــاالت التــي ســاهم االحتــال وبشــكل 
ــه  ــرض ل ــذي يتع ــش ال ــادة مســتوى اخلطــر والتهمي مباشــر يف زي

الشــباب بصفــة عامــة.

هــذا باالضافــة الــى العوامــل االجتماعيــة والثقافيــة  واملتمثلــة 
يف العــادات التقاليــد واملــوروث والنظــرة املجتمعيــة لبعــض فئــات 
الشــباب ووجــود فجــوة بــني االجيــال الشــابة واالكبــر ســنا والتــي 
ينجــم عنهــا ضعــف مســتويات احلــوار والتواصــل وعــدم الثقــة 
بقــدرات الشــباب او الوثــوق بامكاناتهــم وقدرتهــم على املشــاركة يف 
يف املواقــع القياديــة وادارة الشــان العــام، هــذا الــى جانــب النظــرة 
املتمعيــة الســلبية التــي تتعــرض لهــا فئــة االنــاث والتــي تبنــى علــى 
التمييــز وعلــى اســاس خاطــىء مــن مفهــوم النــوع االجتماعــي، 
يترافــق ذلــك مــع االســباب النــاجت عــن دور األســرة وســوء التنشــئة 
والتفــكك االســري، والعوامــل االجتماعيــة املركبــة والتــي تســاهم 
ــات الشــباب يف اطــار  منفــردة ومجتمعــة يف وضــع الكثيــر مــن فئ
الضعــف والتهميــش ومــن بــني هــذه الفئــات ) الفتيــات املراهقــات، 
املتزوجــات يف ســن مبكــر، املراهقــات، الفتيــات مــن ضحايــا العنف 
القائــم علــى اجلنــس، األســيرات احملررات..وغيرهــا( وقــد أشــار 
ــة الشــباب املســتهدف خــال الدراســة أن  ــن عين املشــاركون ضم
الظــروف املعيشــية الصعبــة وضغــوط األهــل والعائلــة واملجتمــع 
تعــد مــن أهــم املعيقــات التــي حتــد مــن قــدرة الشــباب علــى حتقيــق 
ــى إختياراتهــم املســتقبلية  طموحاتهــم والتــي لهــا تاثيــر ســلبي عل
وكيفيــة التعاطــي مــع الفــرص املتوفــرة. يترافــق ذلــك مــع طبيعــة 
التحديــات التــي حتملهــا فتــرة املراهقــة والشــباب ومــا قــد ينجــم 
عنهــا مــن ممارســة الســلوكيات الســلبية واخلطيــرة او التســرب 
القانــون )االحــداث( والتــي مــن  النــزاع مــع  املدرســي، حــاالت 
مــن شــانها ان جتعــل تلــك الفئــات مــن املجموعــات االكثــر ضعفــا 
والتــي ميكــن ان تكــون عرضــة للتهميــش واإلهمــال واحلرمــان 
واالســتبعاد يف حــال لــم تتلقــى املســاعدة والتوجيــه املائــم الــذي 

يتائــم وطبيعــة واحتياجــات كل حالــة علــى حــدى.

مــن جهــة اخــرى فــان العوامــل اجلغرافيــة تعتبــر مــن االســباب 
املهمــة وذات التاثيــر الواضــح علــى الكثيــر مــن حــاالت التهميــش 
ــادل  ــر الع ــع غي ــث أن التوزي ــني صفــوف الشــباب، حي والضعــف ب
للمــوارد علــى ســبيل املثــال، والتركيــز علــى املراكــز احلضريــة دون 
ــة  ــات الشــباب يف املناطــق الريفي ــج لفئ ــات والبرام ــر اخلدم توفي
واملعزولــة يســاهم الــى حــد كبيــر يف زيــادة مســتويات الضعــف بــني 
صفــوف الشــباب ويصنفهــا كمجموعــات تعانــي مــن مســتويات 
وان  ســيما  وال  الشــباب.  فئــات  كافــة  بــني  اخلطــر  مــن  اعلــى 
فلســطني تعانــي مــن تقســيم جغــرايف نتــج عــن اتفاقيــة اوســلوا 
والــذي ســاهمت بشــكل كبيــر يف جتزئــة املناطــق الفلســطينية 
الضفــة  فالــى جانــب فصــل  كنتونــات معزولــة  الــى  وتقســيمها 
عــن قطــاع غــزة ومنطقــة القــدس مت تقســيم اراضــي الضفــة 
ــج  ــذي نت ــى 3 اقســام صنفــت كمناطــق) A, B, C(24 وال ــة ال الغربي
ــة داخــل اراضــي الضفــة  عنــه وجــود العديــد مــن املناطــق املعزول
ــة للجــدار،  ــا مناطــق االغــوار، املناطــق احملاذي ــة ومــن بينه الغربي

 ،C ــات الشــباب يف املنطقــة املصنفــة 24  ال يتوفــر معطيــات دقيقــة بخصــوص عــدد فئ
ووفــق تقديــرات مكتــب األمم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )OCHA(، فــإّن 
ــش  ــى نحــو 300،000 نســمة. يعي ــة يصــل إل عــدد الســكان الفلســطينيني يف املنطق

قرابــة 20،000 منهــم يف جتمعــات بدويــة وجتمعــات رعــي أخــرى.

بعــض  االفتراضــات  نقــاش  حاليــا يجــري 
التــي تتعلــق بالفئــات املعرضــة للضعــف مــن 
الشباب، من قبيل هل ميكن اعتبار التمييز 
يتضمــن  والــذي  الشــباب  ضــد  القائــم 
واألداء  والقــدرات  العمــر  ازاء  افتراضــات 
بحــد ذاتــه شــكل مــن اشــكال التهميــش كــون 
اطــار مؤسســي وهيــاكل  الشــباب يواجهــون 
مجتمعيــة حتــد مــن قدرتهــم علــى املشــاركة 
والتاثيــر االيجابــي يف املجتمــع. والقيــادة 
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مناطــق  االســرائيلية،  املســتوطنات  وبجانــب  املعزولــة  املناطــق 
البــدو باالضافــة الــى اجــزاء كبيــرة مــن الريــف الفلســطيني ، 
ــات الشــباب  ــاس بهــا مــن فئ ــي تشــكل مبجموعهــا نســبة ال ب والت
عــدد  يقــدر   - املناطــق  تلــك  تعيــش ضمــن  التــي  الفلســطيني 
الســكان الفلســطينيني يف املنطقــة إلــى نحــو 300،000 نســمة- 
وتتعــرض للكثيــر مــن املخاطــر وملســتويات متزايــدة مــن التهميــش 
واالســتبعاد ونقــص اخلدمــات وضعــف املشــاركة وخصوصــا يف 
ظــل ضعــف االهتمــام الرســمي يف تلــك املناطــق. كذلــك ميكــن 
النظــر يف ســياق العوامــل اجلغرافيــة الــى املناطــق االكثــر تهميشــا 
مثــل قطــاع غــزة والــذي يعانــي الشــباب فيــه مــن حتديــات كبيــرة 
ناجتــه عــن االنقســام الفلســطيني واحلصــار املســتمر منــذ  اعــوام 
واحلــروب االســرائيلية املتتاليــة علــى قطــاع غــزة والتــي ســاهمت 
القتلــى واجلرحــى  مــن  التحتيــة ووقــوع االالف  البنيــة  بتدميــر 
ــاة الشــباب يف  كثيــر منهــم مــن فئــة الشــباب وبالتالــي زيــادة معان
قطــاع غــزة نتيجــة ارتفــاع مســتويات الفقــر وغيــاب فــرص العمــل 
وتدنــي الواقــع االقتصــادي وعــدم القــدرة علــى التنقــل وغيرهــا ، 
كذلــك ميكــن االشــارة الــى منطقــة القــدس والتــي تتعــرض حلملــة 
ــة القــدس عــن ضواحيهــا وعــن  ممنهجــة ســاهمت يف عــزل مدين
الضفــة الغربيــة حيــث يتعــرض الشــباب املقدســي الــى أزمــة علــى 
مســتوى الهويــة الوطنيــة والثقافيــة، باالضافــة الــى فقــدان االمــل 
ومــا يعانيــه جــراء مخططــات االحتــال االســرائيلي مــن محــاوالت 
التنكيــل واالعتقــال والقتــل والتشــريد ومــا يواجــه مــن مخاطــر 
مختلفــة ناجتــه عــن انتشــار املخــدرات والســلوكيات الســلبية التــي 

ــل بشــكل واضــح ومباشــر. ــا االحتل يغذيه

ــرض  ــي يتع ــش الت ــف والتهمي ــق باســباب الضع ــا يتعل أيضــا وفيم
لهــا الشــباب فيمكــن االشــارة الــى التاثيــر النــاجت عــن العوامــل 

الصحيــة، والتــي تتســبب بوجــود حــاالت االعاقــة، اليتــم وغيرهــا 
والتــي تعتبــر ذات أثــر دائــم او فئــات الشــباب املصابــني باالمــراض 
املزمنــة ومــن بينهــا مــرض الســرطان ونقــص املناعــة املتســبة 
تتفــاوت وفقــا  والضعــف  التهميــش  أن مســتويات  كمــا  االيــدز، 
حالــة  بــني  وحتــى  الشــباب  فئــات  مــن  املختلفــة  للمجموعــات 
واخــرى فالشــباب مــن ذوي االعاقــة علــى ســبيل املثــال تعتبــر مــن 
الفئــات االكثــر ضعفــا يف املجتمــع ولكــن باملقارنــة مــا بــني حــاالت 
االعاقــة مــن احملتمــل وجــود مجموعــات اكثــر تهميشــا، كمــا أن 
االفــراد مــن ذوي االعاقــة مختلفــون مــن حيــث مســتوى التعــرض 
للضعــف وذلــك نــاجت عــن طبيعــة كل حالــة وظروفهــا ومســتوى 
اخلدمــات  وحجــم  واملجتمــع  االســرة  قبــل  مــن  املقــدم  الدعــم 
املقدمــة ومــدى القــدرة علــى الوصــول الــى املعلومــات وغيرهــا مــن 
العوامــل التــي ميكــن تزيــد او تقلــل مــن مســتويات الضعــف التــي 
ــي تضعهــم  تتعــرض لهــا كل مجموعــة او افــراد مــن الشــباب والت

ــر تهميشــا. ــة واالكث ــات الضعيف ــرة الفئ ــن دائ ضم
واقــع  علــى  تؤثــر  التــي  الضعــف  أســباب  فــان حتديــد  أخيــرا 
الشــباب مــن شــانه ان يقلــل مــن املخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا 
هــذه الفئــات، وميكــن اجلهــات الرســمية واألطــراف ذات العاقــة 
مــن معرفــة االســباب الرئيســية املؤثــرة علــى كل مجموعــة مــن 
معاجلــة  علــى  العمــل  وبالتالــي  املهمشــة  الشــباب  مجموعــات 
أســباب الضعــف توفيــر وبرامــج التدخــل والتــي متكــن تلــك الفئــات 
مــن اخلــروج مــن دائــرة التهميــش واالســتبعاد ونقــص اخلدمــات 
واملســاهمة اجلديــة والفاعلــة يف التخفيــف مــن اثــار ونتائــج تلــك 
املشــكات مــن خــال معاجلــة تلــك العوامــل يف اطــار اســتراتيجية 
القطاعــات  كافــة  بــني  مــا  وبالشــراكة  وشــاملة  متكاملــة  عمــل 

الرســمية ومؤسســات املجتمــع املدنــي واالهلــي. 

من الواضح بان معاجلة عوامل الضعف املؤثرة على قطاع الشباب الفلسطيني، تتطلب تضافر نطاق واسع 
من اجلهود املبذولة واحلمالت املتواصلة طويلة األجل ملعاجلة مجموعة مختلفة من العوامل املسببة 
للضعف والناجتة عن اسباب مركبة ناجتة عن األبعاد السياسية، االقتصادية االجتماعية، اجلغرافية، 

البيئية والثقافية وغيرها.
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مــن أجــل الوصــول الــى اســتنتاجات محــددة بخصــوص أســباب الضعــف املتعلقــة بــكل مجموعــة مــن فئــات الشــباب الفلســطيني 
باالضافــة حتديــد الفئــات االكثــر تعرضــا للضعــف واملناطــق اجلغرافيــة املهمشــة واملســتبعدة، فقــد مت اجــراء عمليــة حتليــل معمــق 
ــد  ــة بن ــل )ميكــن مراجع ــة التحلي ــذي يتضمــن ملخــص لعملي ــم1 وال ــوره يف جــدول رق ــورة املذك ــات الشــاب املذك ــة مــن فئ ــكل فئ ل

امللحقــات25 لاطــاع علــى النتائــج املتكاملــة لعمليــة التحليــل واملصــادر التــي تضمنتهــا، ص59(.
لذلــك فقــد تضمنــت عمليــة التحليــل اجــراء مراجعــة لكافــة الدراســات والتقاريــر واملعلومــات االحصائيــة واملســوحات املتوفــرة لــكل 
فئــة مــن الفئــات املذكــورة، وذلــك بهــدف حتديــد اهــم االســباب املؤديــة للضعــف باالضافــة الــى ايجــاد عاقــات مــا بــني املجموعــات 
ــط  ــة التخطي ــد اجنــاز عملي ــا عن ــز عليه ــم التركي ــى ان يت ــي بحاجــة ال ــر تهميشــا والت ــا مــن الشــباب واملناطــق االكث ــر ضعف االكث
وحتديــد التدخــات املطلوبــة. ولقــد واجــه فريــق البحــث صعوبــات جمــة يف ســبيل توفيــر البيانــات املطلوبــة وال ســيما مــع وجــود 
عــدد كبيــر مــن الفئــات التــي بحاجــة الــى حتليــل وقلــة الدراســات واملســوح احلديثــة التــي ميكــن االســتناد عليهــا، مــع اهميــة التاكيــد 
علــى ان املؤشــرات الــواردة ضمــن نتائــج حتليــل الفئــات الضعيفــة واملهمشــة هــي بيانــات اســتندت يف املقــام االول الــى املعطيــات 
املتوفــرة حاليــا وخصوصــا مــن قبــل اجلهــاز املركــزي لاحصــاء الفلســطيني والتــي تعــد بيانــات قابلــة للتغييــر وبحاجــة الــى حتديــث 

بشــكل دوري ومســتمر. 

25  ميكــن االطــاع علــى كافــة مصــادر البيانــات واملعلومــات االحصائيــة املذكــورة ضمــن ملخــص نتائــج حتليــل الفئــات الضعيفــة واملهمشــة، حيــث ان جميــع البيانــات االحصائيــة 
ــة مــن مجموعــات الشــباب  ــات الضعيفــة وذلــك حســب كل فئ ــة التحليــل مت االشــارة الــى مصادرهــا كافــة يف املرفقــات عبــر محــور حتليــل الفئ التــي اســتندت عليهــا عملي

املذكــورة.

ملخص نتائج تحليل 
واقع الفئات الضعيفة

)أسباب وعوامل الضعف(

دراسة تحليلية: واقع فئات الشباب الضعيفة والمهمشة في فلسطني26



ف(26
ضع

ل ال
ب وعوام

سبا
ضعيفة )أ

ت ال
ل واقع الفئا

ص نتائج تحلي
ل رقم )3(: ملخ

جدو

#
الفئة

ف الفئة
ص

و
العدد االجمالي

ضعيفة
ف كفئة 

صني
أسباب الت

ضعفا
املجموعات االكثر 

املناطق االكثر تهميشا
1

الشباب 
ني عن 

العاطل
العمل

فئة الشباب التي تعاني من 
البطالة من القادرين على العمل 

ضمن الفئة العمرية من )15-
•29( عام.

 
تشكل هذه الفئة 

ما نسبته 39% من 
اجمالي فئات الشباب 

)اليوم العاملي  الفلسطيني –
جلهاز املركزي 

للشباب، ا
صاء الفلسطيني، 

لاح
.)12/08/2016

•
 

 546.156
متعطل عن 

العمل26 على 
اعتبار أن 

نسبة البطالة 
. %39

•
 

تعانــي هــذه الفئــة مــن ارتفــاع نســب 
 ) البطالــة عــن املعــدل العــام )%26.9
والتــي قــد يكــون لهمــا عواقــب وخيمــة 
واملجتمــع 

الشــباب 
مســتقبل 

علــى 
الفلســطيني علــى املــدى الطويــل.

•
 

للبطالــة تاثيــر ســلبي علــى واقــع الشــباب 
حيــث يرتبــط العمــل ارتباطــا وثيقــا 
حليــاة، مثــل 

يف ا
بالنتائــج اإليجابيــة 

توفيــر مســتوى معيشــي الئــق ، القــدرة 
علــى الــزواج، الســكن املســتقر وغيرهــا.

•
 

صــف الشــباب املتعطلــني 
ياحــظ بــأن ن

عــن العمــل يعانــون مــن مســتويات مرتفعــة 
طويلــة األجــل، أي التــي 

مــن البطالــة 
س مبــن يبحثــون عــن عمــل منــذ عــام 

تقــا
واحــد أو أكثــر والتــي تــؤدي الــى مخاطــر 
صعوبــة ايجــاد عمــل كلمــا 

مــن حيــث )
طالــت فتــرة البطالــة، وجــود فتــرة طويلــة 
مــن وظائــف غيــر مســتقرة وبظــروف عمل 
غيــر مائمــة، النظــرة الســلبية للــذات(.

•
 

خلريجــني 
الزيــادة املســتمرة يف اعــداد ا

ف مــن 
ســنويا وعــدم توفــر عــدد كا

ص العمــل تســاهم بشــكل كبيــر 
فــر

يف ارتفــاع هــذه املعــدالت، اذ تشــير 
حوالــي 

البيانــات املتوفــرة أن هنــاك 
جلامعــات 

ف خريــج ســنوياً مــن ا
32 الــ

وكليــات املجتمــع الفلســطينية يتــم 
ضخهــم لســوق العمــل.

• 
مــن 

ضمــن الفئــات العمريــة 
الشــباب 

عــام 
 )24-20(

حيث ُسجلت أعلى معدالت بطالة للفئة 
. العمرية املذكورة بواقع %43

ضا من 
أما الفئة من 25-29 عام فتعاني أي

•نسبة مرتفعة من  البطالة بواقع %39.
 

االناث )الفتيات(
ف الشابات عاطات عن 

ص
أكثر من ن

العمل، ونسبة البطالة بني اإلناث تقارب 
ضعفي ما هي عليه للشباب الذكور)نسبة 
البطالة بني الفتيات 60.4% باملقارنة مع 

25% للذكور من الشباب( - مسح الشباب 
•الفلسطيني، 2015.

 
الشباب االكثر تعليما

جلامعة 
البطالة بني الشباب من خريجي ا

ف الشباب من غير ذوي 
ص

ف ون
ضع

هي  
أي درجة أكادميية بواقع )%51(.

)مع التاكيد على ان الشباب من ذوي 
صة 

املستويات األعلى من التعليم لديهم فر
ضل من 

ضل لتحقيق عمالة ذات نوعية أف
أف

حيث االجور والوظائف املستقرة(.

•
 

قطاع غزة 
حيث تبلغ نسبة البطالة )%51.5 

يف قطاع غزة مقابل %18.2 
ضفة( - مسح الشباب 

يف ال
•الفلسطيني، 2015.

 
مخيمات اللجوء

 حيث بلغت نسبة البطالة 
ضر 

حل
43.6%، يليها منطقة ا

بواقع 30.8% واقلها منطقة 
ف 18.7% - مسح الشباب 

الري
•الفلسطيني، 2015.

 
س

القد
صعوبات 

جلامعي 
يواجه الشباب ا

يف االنخراط يف سوق العمل 
ص العمــل 

االسرائيلي، فــر
املتوفرة فــي سوق العمل 

الفلســطيني محــدودة جــدا، متثل 
سوق العمل االسرائيلي منفذا 
لغير املتعلمني واملتسربني من 

س.
•املدار
 

 C املناطق املعزولة ومناطق
جلدار

ف ا
وخل

صول 
عدم قدرة هذه الفئة على الو

خلدمات اسوة 
الى املعلومات وا

ضر 
حل

بالقاطنني يف مناطق ا

ضمن الفئة العمرية من  )15-29( سنة يبلغ حوالي 1.404 نسمة، مسح الشباب الفلسطيني 2015.
صاء الفلسطيني فان أعداد الشباب الفلسطيني 

جلهاز املركزي لاح
صادرة عن ا

 بناءا على البيانات ال
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#
الفئة

ف الفئة
ص

و
العدد االجمالي

ضعيفة
ف كفئة 

صني
أسباب الت

ضعفا
املجموعات االكثر 

املناطق االكثر تهميشا
2

الشباب 
ني 

خلريج
ا

حديثا

خلريجني حديثا من 
فئة ا

جلامعات والكليات الفلسطينية 
ا

ضمن الفئة العمرية من
 

•)15-29( عام.
 

تشــكل هــذه الفئــة مــا نســبته 
)12.7%(  منهــم )%11.2 
الذكــور 

الشــباب 
مــن 

مــن 
 %14.3

مــع 
مقارنــة 

االنــاث(- )مســح الشــباب 
.)2015

الفلســطيني، 
•

 
البطالــة 

معــدالت 
تعتبــر 

خلريجــني 
هــي االعلــى بــني ا

صــل 
مــن فئــة الشــباب وت

 %51
حوالــي 

الــى 
و%75 

للذكــور 
 %34(

لإلنــاث( - )اليــوم العاملــي 
جلهــاز املركــزي 

للشــباب، ا
الفلســطيني، 

صــاء 
لاح

.)12/08/2016

•
 

 32،000
خريج يف 

العام )2014(

•
 

عجــز ســوق العمــل عــن اســتيعاب الكــم 
خلريجــني.

الكبيــر مــن ا
•

 
خلريجــني 

إرتفــاع نســب البطالــة بــني ا
صــل النســبة الــى %51.

بشــكل كبيــر اذ ت
•

 
ســوق 

مــن 
االنتقــال 

فتــرة 
طــول 

ضيــة 
ف ثابتــة ومر

العمــل الــى وظائــ
خلريجــني 

ا
مــن 

أقليــة 
ان 

حيــث 
الفلســطينيني)16%( أمتــوا االنتقال إلى 
ص عمــل مســتقرة و / 

ســوق العمــل بفــر
ف الشــباب 

صــ
ضيــة، ومــا يقــارب ن

أو مر
لــم يبــدأوا عمليــة االنتقــال بعــد.

•
 

ف 
وجــود منافســة كبيــرة علــى الوظائــ

عــدم توفــر 
خلريجــني نتيجــة 

بــني ا
ص عمــل كافيــة بســبب يف القطــاع 

فــر
ص.

خلــا
حلكومــي وا

ا
•

 
التعليــم 

مخرجــات 
مائمــة 

عــدم 
ف 

ضعــ
و

ســوق العمــل 
الحتياجــات 

ص التاهيــل والتدريــب بعــد فتــرة 
فــر

ص 
س ســلبا علــى فــر

ممــا ينعكــ
التخــرج 

ص 
يف ايجــاد فــر

حديثــا 
خلريجــني 

ا
س محمــوم علــى عــدد 

عمــل يف ظــل تنافــ
جليــدة

ف ا
قليــل مــن الوظائــ

•
 

•
 

خلريجات
 الشبات ا

خلريجات اإلناث 
صل نسبة البطالة بني ا

ت
حوالي%60.4. 

 )6.6% فقط من االناث اكملوا االنتقال 
لسوق العمل باملقارنة مع 38.9% من 

•الشبان(
 

ممــن لــم يبــدأوا 
ني 

خلريجــ
الشــباب ا

ســوق العمــل 
عمليــة االنتقــال الــى 

بعــد
)45.6% لم يبدأوا عملية االنتقال( إلى 
ص عمل مستقرة و / أو 

سوق العمل بفر
ضية

•مر
 

صــات 
ص

مــن ذوي التخ
ني 

خلريجــ
ا

ف
صــا للتوظيــ

االقــل فر
أعلى معدل للبطالة 64% للخريجني من 
ص العلوم التربوية وإعداد املعلمني 

ص
تخ

، يف حني كانت أدنى نسبة للبطالة %25 
بني خريجي القانون.

•
 

قطاع غزة 
نتيجة ارتفاع معدالت البطالة 

داخل القطاع ومبستويات تفوق 
ضفة الغربية، حيث تبلغ 

مناطق ال
نسبة البطالة )51.5% يف قطاع 

ضفة(
•غزة مقابل 18.2% يف ال

 
مخيمات اللجوء 

نتيجة ارتفاع معدالت البطالة 
ضر 

حل
مبستويات تفوق مناطق ا

ف )نسبة البطالة يف 
والري

•املخيمات %43.6(
 

 C املناطق املعزولة ومناطق
جلدار

ف ا
وخل

صول 
عدم قدرة هذه الفئة على الو

خلدمات اسوة 
الى املعلومات وا

ضر 
حل

بالقاطنني يف مناطق ا
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الشباب خارج 
إطار التعليم 

الفئــة 
ضمــن 

الشــباب 
فئــة 

ممــن 
العمريــة مــن 15-29 عــام 

لــم ينهــوا اي مرحلــة تعلميــة او لــم 
يعــودوا ملتحقــني بالتعليــم او مــن 

س.
املتســربني مــن املــدار

 %55.2
الفئــة 

هــذه 
متثــل 

الشــباب 
عــدد 

اجمالــي 
مــن 

)مســح الشــباب 
الفلســطيني- 

.)2015
الفلســطيني، 

•
 

 770،000
شاب وفتاة 

•
 

يف 
الفلســطيني، 

الشــباب 
ف 

صــ
ن

صــل بعــد إلــى املســتوى 
املجمــوع، لــم ي

الثانــوي مــن التعليــم.
•

 
غالبيــة الشــباب خــارج اطــار التعليــم لــم 
ف 

يكملــوا ايــة مرحلــة تعليميــة او توقــ
تعليمهــم يف املســتوى االساســي 

•
 

ارتفــاع معــدل التســرب مــن التعليــم يف 
وقــت مبكــر وينطــوي ومــن بــني احــد 
جانــب 

اهــم االســباب الشــعور مــن 
يف التعليــم ال 

الشــباب أن االســتثمار 
حليــاة 

يف ا
ص كافيــة 

يحقــق لهــم فــر
العمليــة.

•
 

  تعتبــر فئــات الشــباب خــارج اطــار 
ضــة لكافــة انــواع املخاطــر 

التعليــم معر
والســلوكيات الســلبية يف الشــوارع مبــا 
ف والكحــول وتعاطــي 

يف ذلــك العنــ
املخــدرات وغيرهــا.

•
 

عمالــة االطفــال 
ملخاطــر 

ض 
التعــر

صــا 
صو

خ
املختلفــة 

ولانتهــاكات 
عــام 

مــن )17-15( 
للفئــات 

•
 

متدنيــة 
عمــل 

شــروط 
يف 

القبــول 
حيــث 

حتقيــق مســتويات اقــل مــن 
و

ف 
علــى الوظائــ

صــول 
حل

االجــور وا
املســتقرة.

• 
حتت سن 17 عام

فئات الشباب 
ض ملخاطــر الســلوكيات الســلبية، 

التعــر
عمالــة 

مخاطــر 
املدرســي، 

التســرب 
 •االطفــال وغيــره .

ني او مــن ذوي 
فئــات الشــباب غيــر املتعلمــ

ض
التعليــم املنخفــ

 ))20.9%( لــم يكملــوا اي مرحلــة تعليميــة 
يف املســتوى 

(  انتهــى تعليمهــم  و)%31.7
 •األساســي(.

فئات الشباب الذكور 
تزيــد نســب التســرب بــني الذكــور كمــا وتقل 
عــن الفتيــات 

نســب االلتحــاق بالتعليــم 
)86.5% مقارنــة مــع 90.9% لإلنــاث(.

س مــن 
س القــد

)نســبة التســرب يف مــدار
حلــادي عشــر حوالــي 

ف الســابع إلــى ا
صــ

ال
يف 

 %40
17.3%، لترتفــع الــى نســبة 
ف الثانــي عشــر وحــده(

صــ
ال

• 
س 

القد
نسبة التسرب املدرسي تقدر 

.  •بحوالي %40
قطاع غزة

رغم ان معدل االلتحاق بالتعليم 
ضفة الغربية %89.0 

متقاربة )ال
مقابل 88.1% يف قطاع غزة(، اال 
ان أعلى نسبة تسرب يف مرحلة 
التعليم الثانوي كانت يف شمال 

.  •غزة بواقع %6.8
ضفــة 

يف ال
حلكوميــة 

س ا
املــدار

الغربيــة وقطــاع غــزة
ضفة 

س )ال
نسبة التسرب يف مدار

الغربية  1.6%، 2.1% قطاع غزة(
 )كانت أعلى نسبة تسرب 

يف مرحلة التعليم الثانوي يف 
خلليل بواقع %6.9(.

 محافظة ا

29



#
الفئة

ف الفئة
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4

ممن 
الشباب 

يعملون يف 
ط عمل 

شرو
متدنية 

 )29-15(
مــن 

الشــباب 
فئــة 

ض لاســتغال 
عــام والتــي تتعــر

والتمييــز يف مــكان العمــل وذلــك 
مــن حيــث تلقــي أجــور اقــل مــن 
ســاعات 

حلــد االدنــي، ارتفــاع 
ا

العمــل، العمــل يف اعمــال خطــرة، 
حلقــوق 

علــى ا
صــول 

حل
عــدم ا

العماليــة املختلفــة.
ال يتوفــر بيانــات محــددة حــول 
ممــن يعملــون 

نســبة الشــباب 
ضمــن 

يف شــروط عمــل متدنيــة 
الفئــة املذكــورة.

•
 

ال يتوافر 
بيانات حول 
اعداد الفئة 

املذكورة

•
 

مــن الشــباب بواقــع 
قليلــة 

نســبة 
( قــد أمتــوا االنتقــال إلــى  %22.6(
ص عمــل مســتقرة و/

ســوق العمــل بفــر
ضيــة

مر
أو 

•
 

اكثــر مــن ثلــث الشــباب العاملــني باجــر 
يف 

بواقــع)41.6%( مــا زالــوا يعملــون 
ف موســمية واعمــال مؤقتــة

وظائــ
•

 
يف 

يف عمــل مؤقــت، %5.3 
 %36.3(

عمــل موســمي(
•

 
اقــل مــن ثلــث الشــباب العاملــني بأجــر 
صلــون علــى مزايــا أساســية، 

فقــط يح
ســنوية مدفوعــة األجــر 

مثــل: إجــازة 
ضيــة مدفوعــة 

)34.3%(، وإجــازة مر
صحــي 

األجــر )33.2%(، أو التأمــني ال
) %29.7(

•
 

محدوديــة الوعــي لــدى الكثيــر مــن 
فئــات الشــباب الشــباب فيمــا يتعلــق 

بحقوقهــم العماليــة
•

 
والتدريــب 

ص التاهيــل 
فــر

ف 
ضعــ

للشــباب والفتيــات والــذي يقلــل مــن 
علــى 

صــول تلــك الفئــات 
ح

ص 
فــر

ومســتقرة
مائمــة 

اعمــال 
•

 
حلماية 

ف انظمة ا
ضع

•
 

للعاملــني والرقابــة علــى اماكــن العمــل 
خلطــر التــي 

ممــا يزيــد مــن مســتويات ا
ض لهــا الشــباب

يتعــر

• 
ممن تقل اعمارهم عن 18 عام

صرين 
القا

ف 
ضمن ظرو

عادة ما تعمل هذه الفئات 
حلقوق 

عمل متدنية من حيث االجور وا
 •العمالية )التسرب املدرسي(

حلد االدنى او 
ضون ا

ممن يتقا
الشباب 

اقل من االجور
ضمن 

ممن يعملن 
صة الفتيات 

وخا
االعمال املهنية البسيطة والسكرتاريا 

ض االطفال..وغيرها 
 •والبيع وريا

ميتلكون مؤهالت علمية 
ممن ال 

الشباب 
صية

ص
كافية او مهارات فنية تخ

صلون على نسبة 
ض يح

ذوي التعليم املنخف
ف غير 

ضافة الى وظائ
اقل من االجور باال
 •دائمة او مستقرة.

ص
خلا

ني يف القطاع ا
العامل

صولون على حقوق وامتيازات 
عادة ما يح

ص(
خلا

 •عمل اقل )83% يعملون يف القطاع ا
ني يف مناطق 48 او املستوطنات 

العامل
االسرائيلية

ممن يعملون 
صا من فئات الشباب 

صو
وخ

صاريح رسمية او العاملني داخل 
دون ت

الستوطنات االسرائيلية )وال سيما من 
ممن يقطنون يف املناطق 

فئات االطفال و
 •املعزولة واملهمشة(

ني يف االعمال املؤقتة واملوسمية
العامل

ض هؤوالء ملخاطر فقدان 
حيث يتعر

ضافة الى امتيازات 
صادر الدخل باال

م
عمل وحقوق عمالية اقل ومتثل نسبتهم 

( من فئة الشباب %41.6(

• 
قطاع غزة 

نتيجة ارتفاع معدالت الفقر 
والبطالة مبستويات تفوق مناطق 

ضفة الغربية 
 •ال

مخيمات اللجوء
نتيجة ارتفاع معدالت الفقر 

والبطالة مبستويات تفوق مناطق 
ف

ضر والري
حل

 •ا
الفلســطيني 

ف 
الريــ

مناطــق 
 C

واملناطــق املعزولــة ومناطــق 
جلــدار 

ف ا
وخلــ

صة بالنسبة للعاملني 
وخا

داخل مناطق 48 واملستوطنات 
االسرائيلية
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الفتيات 
املراهقات من 

)15-19( عام

فئــة الفتيــات قبــل اكتمــال ســن 
ضمــن الفئــة العمريــة 

الرشــد 
املذكــورة.

تشــكل هــذه الفئــة  11.2% مــن 
ضمــن الفئــة 

مجمــوع االنــاث 
عــام- 

مــن )29-15( 
العمريــة 

الفلســطيني، 
الشــباب 

)مســح 
.)2015 

•
 

 77,056
مراهقة 

صل 
من ا

 )688 ,000(
فتاة.

•
 

خلطيــر لفتــرة املراهقــة علــى 
التاثيــر ا

مســتقبل الفتيــات )القــدرة علــى النمــو، 
صحــة 

ال
الــزواج، 

العمــل، 
التعليــم، 

جلســدية وغيرهــا(
النفســية وا

•
 

ف بــني الفتيــات 
ارتفــاع نســب العنــ

مــن الفتيــات 
 %22.2(

املراهقــات 
 17-15

مــن 
ضمــن الفئــة العمريــة 

ضايقــة 
ضــن الحــد اشــكال امل

عــام تعر
ف -مســح الشــباب الفلســطيني 

والعنــ
)2015

•
 

يف ســن املراهقــة مــن 
تعانــي الفتيــات 

مختلفــة 
ونفســية 

جســدية 
مشــاكل 

وحــدة التعامــل، التمــرد 
صبيــة 

)الع
وفرديــة الــرأي، االنعزاليــة، املشــاكل 

وغيرهــا(
جلنســية 

ا
•

 
تعانــي املراهقــات مــن وجــود املشــكات 
ضافــة الــى التمييــز وعــدم 

االســرية باال
املســاواة مــا بــني الذكــور واالنــاث.

•
 

س 
ارتفــاع نســب التســرب مــن املــدار

وتــرك التعليــم.
•

 
املبكــر 

الــزواج 
ملخاطــر 

ض 
التعــر

وامكانيــة األمومــة خــال فتــرة عــدم 
اكتمــال )ترتفــع نســبة الــزواج بــني 
حتــت ســن 19 عــام الــى 10.2 

االنــاث 
مقابــل 1.2 مــن الذكــور( .

•
 

يبلــغ معــدل املواليــد بــني املراهقــات 48 
س 

يف 1000، وهــي نســبة مرتفعــة باملقاي
العاملــي- )املســح العنقــودي الفلســطيني 

متعــدد املؤشــرات، العــام 2014(

• 
مشــكالت 

يواجهــن 
التــي 

الفتيــات 
وعائليــة

أســرية 
ونزاعــات 

يف العائــات االكثــر فقــرا 
صــا 

صو
وخ

وتعانــي مــن التفــكك االســري 
ف

ضن للعن
الفتيات اللواتي تتعر

ف بــني هــذه الفئــة 
حيــث ترتفــع نســبة العنــ

بشــكل يزيــد عــن الفئــات االخــرى )اعلــى 
ضمــن الفئــة العمريــة مــن 15-

ف 
نســبة عنــ

 •24 بواقــع )%40.9((
الفتيــات املتزوجــات مبكــرا ، او يف مرحلــة 

حلمــل املبكر 
ا

يف العائــات الفقيــرة حيــث 
صــا 

صو
)وخ

يف 
تزيــد نســبة املواليــد بــني املراهقــات 

صــل الــى 86 لــكل 1000 
تلــك العائــات لت

 •حالــة والدة(. 
س 

املــدار
مــن 

املتســربات 
الفتيــات 

التعليــم
عــن 

واملنقطعــات 
حيــث يــؤدي التســرب املدرســي الــى نتائــج 
ســلبية مختلفــة مــن اهمهــا مخاطــر الــزواج 

املبكــر

• 
قطاع غزة 

تزيد نسبة املواليد بني املراهقات 
)غزة 66 لكل 1000 حالة مقابل 

ضفة الغربية(
 •35 يف ال

مخيمات اللجوء 
ارتفاع سلبي لغالبية املؤشرات 

يف املخيمات باملقارنة مع مناطق 
ف )ال يتوفر بيانات 

ضر والري
حل

ا
صائية(

 •اح
الفلســطيني 

ف 
الريــ

مناطــق 
 C

واملناطــق املعزولــة ومناطــق 
جلــدار

ف ا
وخلــ

ض الفتيات يف املناطق 
تتعر

املذكورة الى مستويات مختلفة 
ف والتمييز والقيود 

من العن
 •االجتماعية 

س
القد

صة البلدة القدمية نتيجة 
خا

ارتفاع مستويات الفقر ومظاهر 
االكتظاظ السكاني
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#
الفئة

ف الفئة
ص

و
العدد االجمالي

ضعيفة
ف كفئة 

صني
أسباب الت

ضعفا
املجموعات االكثر 

املناطق االكثر تهميشا
6

الفتيات من 
)20-29( عام

ســن الشــباب 
يف 

فئــة الفتيــات 
ضمــن الفئــة 

ضــج 
واكتمــال الن

املذكــورة.
العمريــة 

تشــكل هــذه الفئــة حوالــي %18.7 
ضمــن الفئــة العمريــة مــن )15-

- )مســح الشــباب 
عــام 

 )29
.)2015

الفلســطيني، 

•
 

فتاة261,800 
•

 
ف علــى مســتوى غالبيــة 

ضعــ
وجــود 

املجــاالت باملقارنــة مــا بــني الذكــور 
واالنــاث

•
 

صاديــة )تزيــد 
ف املشــاركة االقت

ضعــ
ف بــني 

ضعــ
نســبة البطالــة باكثــر مــن ال

ف الفتيــات باملقارنــة مــع الذكــور(
صفــو

•
 

ف 
ف ومبختلــ

ض ملخاطــر العنــ
التعــر

اشــكاله
•

 
و 

املجتمعيــة 
املشــاركة 

محدوديــة 
حليــاه العامــة

يف ا
السياســية للفتيــات 

•
 

)املشــاركة باالعمــال التطوعيــة 12.8 % 
لانــاث مقابــل 26% للذكــور(

•
 

ضــة اليوميــة 
ممارســة االنشــطة الريا

)االنــاث17% مقابــل 32 بــني الذكــور(
•

 
تعانــي املــراة مــن املنظومــة التشــريعية 

صفــة التمييزيــة 
ذات ال

•
 

ص 
ض الشــكال مختلفــة مــن انتقــا

تتعــر
حلقــوق بســبب العــادات والتقاليــد 

ا
وجــزء مــن املــوروث االجتماعــي الســلبي 

ضــد حقــوق املــراة

• 
الفتيات العاطالت عن العمل

 %60.4
)نســبة البطالــة بــني الفتيــات 

 •باملقارنــة مــع 30% بــني الذكــور(
ف

ضن للعن
الفتيات اللواتي يتعر

ض هــذه الفئــة الــى اشــكال مختلفــة 
 تتعــر

.)رغــم ان نســب  ف بنســبة %40.1
مــن العنــ

ف تقــل كلمــا ذاد متوســط العمــر(
 •العنــ

الفتيات املطلقات/ االرامل
صــون الــى ان اعلــى 

حيــث يشــير املخت
بــني الفئــات 

تكــون 
حــاالت الطــاق 

 •املتزوجــة حديثــا بــني فئــة 20-24 عــام 
ممن يراسن أسر 

الفتيات 
األســر التــي ترأســها نســاء أكثــر فقــرا مــن 

تلــك األســر التــي يرأســها رجــال 

ال يتوفر بيانات كافية او مؤشرات 
صائية، لكن ميكن 

ذات داللة اح
 •التركيز على املناطق التالية:

قطاع غزة
ارتفاع سلبي لغالبية مؤشرات 
ضفة 

قطاع غزة باملقارنة مع ال
 •الغربية 

مخيمات اللجوء
حيث ترتفع نسب البطالة بني 
الفتيات يف املخيمات ) حيث 

بلغت نسبة البطالة 43.6%. يليها 
ضر بواقع %30.8 

حل
منطقة ا

.) ف %18.7
 •واقلها منطقة الري

الفلســطيني 
ف 

الريــ
مناطــق 

 C
واملناطــق املعزولــة ومناطــق 

جلــدار
ف ا

وخلــ
ض الفتيات يف املناطق 

تتعر
املذكورة الى مستويات مختلفة 

ف والتمييز والقيود 
من العن

االجتماعية 

دراسة تحليلية: واقع فئات الشباب الضعيفة والمهمشة في فلسطني32
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7

الفتيات 
املتزوجات يف 

سن مبكر

ضمــن الفئــة العمرية 
فئــة الفتيــات 

ممــن تزوجــن يف 
مــن 15-29 عــام 

عمــر الطفولــة أقــل مــن 18 ســنة.

متثــل نســبة الــزواج بــني االنــاث 
ســن 19 عــام مــا نســبته 

حتــت 
العنقــودي 

)املســح 
 %10.2

الفلســطيني متعــدد املؤشــرات، 
.)2014

•
 

70,176 فتاة  
•

 
صل

من أ
•

 
فتاة688,000 

•
 

•
 

يف العمــر 
إمــرأة مــن بــني كل 5 نســاء 

20-49 ســنة تزوجــن يف عمــر الطفولــة 
أقــل مــن 18 ســنة بواقــع )%24.2(

•
 

حتــت 
ارتفــاع نســبة الــزواج بــني االنــاث 

ســن 19 عــام الــى 10.2 مقابــل 1.2 مــن 
الذكــور

•
 

حلمــل املبكــر بــني 
ارتفــاع نســب ا

الفتيــات قبــل بلوغهــن السادســة عشــرة 
يف قطــاع 

بواقــع )6% مــن الشــابات 
ضفــة 

يف ال
غــزة، و 4% مــن الشــابات 

الغربيــة(
•

 
مــن النســاء الذيــن تتــراوح 

 %22
أعمارهــم بــني 20-24 تزوجــن قبــل 
حلمــل يف 

ممــا أدى إلــى ا
ســن الـ18عــام، 
ســن الطفولــة.

•
 

وجــود تاثيــر عائلــي علــى قــرار الــزواج 
حيــث ان 33.3% فقــط مــن االنــاث كــن 
صاحبــات قــرار الــزواج دون وجــود 

تدخــل مــن العائلــة

• 
حلمــل املبكــر قبــل 

الفتيــات مــن ذوي ا
عشــرة

بلوغهــن السادســة 
تعانــي هــذه الفئــة مــن مخاطــر مرتفعــة 
ســن 

يف 
باملقارنــة مــع الفئــات االخــرى 

 •الــزواج املبكــر.
ف داخلي

ضن لعن
ممن يتعر

الفتيات 
ض الفتيــات املتزوجــات بســن مبكــر 

تتعــر
ف )اعلــى 

الــى مســتويات مرتفعــة مــن العنــ
ضمــن الفئــة العمريــة مــن 15-

ف 
نســبة عنــ

 •24 بواقــع )%40.9((
خــارج اطــار 

الفتيــات اقــل مــن 19 عــام 
التعليــم 

تعتبــر هــذه الفئــة مــن املجموعــات االكثــر 
حــال اقتــرن الــزواج املبكــر 

يف 
ضعفــا 

بالتســرب مــن التعليــم 

• 
قطاع غزة

ترتفع نسب الزواج املبكر يف قطاع 
غزة بواقع )31.6% غزة، %25.6 

ضفة الغربية(
ال

 )20.2% يف قطاع غزة كن 
صاحبات قرار الزواج مقابل 

ضفة الغربية(
42.8% يف ال

نسب املتزوجات يف سن مبكرة من 
15-19 عام يف  2010 نحو 8% يف 
ضفة 

القطاع باملقارنة 5% فقط ال
 •الغربية.

س
القد

ارتفاع نسب التسرب املدرسي الى 
40% وغالبا ما يرتبط التسرب 

 •بني  الفتيات بالزواج املبكر
الفلســطيني 

ف 
الريــ

مناطــق 
 C

واملناطــق املعزولــة ومناطــق 
جلــدار

ف ا
وخلــ

ترتفع نسب الزواج املبكر بني 
الفتيات يف املناطق املذكورة 

نتيجة العادات والتقاليد والقيود 
االجتماعية 
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الفتيات 
املطلقات 
واألرامل

فئــة الفتيــات االرمــل واملطلقــات 
ضمــن الفئــة العمريــة مــن )15-

29( عــام.

متثــل هــذه الفئــة مــا يقــارب %1.1 
ضمــن الفئــات 

مــن فئــة االنــاث 
)مســح 

املختلفــة- 
العمريــة 

.)2015
 الشــباب الفلســطيني، 

•
 

7,568 فتاة  
•

 
صل

من أ
•

 
 688,000

أنثى

•
 

ارتفــاع نســبة الطــاق بــني الفتيــات 
ضمــن  فئــة الشــباب مــن )15-29( عــام 
) 77% انــاث ، مقابــل 33% للذكــور(

•
 

حلالــة 
ضمــن  ا

ارتفــاع نســبة االنــاث 
مــا 

االجتماعية)مطلقة/ارملــة( الــى 
يقــارب 1.1% باملقارنــة مــع 0.1% مــن 
ضمــن الفئــة العمريــة مــن 15-

الذكــور 
29 عــام

•
 

صلــت نســبة النســاء األرامــل مــن كل 
و

يف العــام2013 الــى  
الفئــات العمريــة 

% مــن الذكــور 
6.1% مقابــل 0.6 

•
 

يف 
وجــود معانــاة واثــار نفســية غايــة 

خلطــورة علــى الفتيــات )املطلقــات/
ا

ف
ســن الشــباب املســتهد

ضمــن 
االرامل(

•
 

وجــود اشــكاالت متعــددة عنــد نشــوب 
صــال ومــا يليهــا 

نزاعــات الطــاق واالنف
ضــة للخطــر 

عر
جتعــل املــراة اكثــر 

علــى 
صــول 

حل
)ا

حلقــوق 
ضيــاع ا

و
حلــق 

ضانــة، ا
حل

الطــاق، النفقــة، ا
صغيــر وغيرهــا(

مبشــاهدة ال
•

 
عــادة مــا تتحمــل الفتيــات مــن فئــة 
االرمــل مســؤوليات االســرة واالعبــاء 
صاديــة واالجتماعيــة نتيجــة غيــاب 

االقت
االب

• 
الفتيات الفاقدات واملطلقات حديثا

ف نفســية 
حيــث تعانــي هــذه الفئــة مــن ظرو

يف 
صــا 

صو
صعبــة تســتوجب التدخــل وخ

 •حــال وجــود اطفــال
ممــن 

واملطلقــات 
الفتيــات الفاقــدات 

صــادر 
ميتلكــن م

ني مــن الفقــر وال 
يعانــ

اعالــة 
حتتــاج هــذه الفئــة الــى التدخــل واملســاعدة 

صــا يف حــال وجــود اطفــال
صو

 •وخ
حــاالت 

جــراء 
املطلقــات 

الفتيــات 
عــن الــزواج املبكــر

جتــة 
صــال النا

االنف
ضمــن هــذه الفئــة 

ض الفتيــات 
حيــث تتعــر

ف 
 •الــى اشــكال مختلفــة مــن العنــ

الفتيات خالل فترة طلب الطالق
ف وتعثــر 

يف حــاالت وجــود العنــ
والســيما 

صــول علــى الطــاق ووجــود نزاعــات 
حل

ا
عائليــة مرافقــة

• 
قطاع غزة

ارتفاع نسبة )املطلقني/االرامل( 
ضفة الغربية 

من فئة الشباب يف ال
ضفة الغربية 

وقطاع غزة )ال
 •الى0.9% مقابل 1.6% غزة(.

والبلــدات التــي ترتفــع 
املــدن 

نســب الطــالق
فيهــا 

أما فيما يتعلق باعلى نسبة حاالت 
الطاق الى الزواج فكانت أعاها 

هلل والبيرة بواقع %35 
يف )رام ا

، اريحا  ، يليها العيزرية %35
27%، سلفيت 24%( ، أما قطاع 

غزة فالبيانات املتوفرة تتعلق 
) ب)محافظة رفح بواقع%19.5
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الفتيات 
ضحايا 

ف القائم 
العن

على النوع 
االجتماعي 

ف 
وعن

االحتالل

مــن )29-15 ( 
فئــة الفتيــات 

اليــا مــن 
ضــن 

ممــن تعر
عــام 

ف كاالســاءة اللفظيــة 
اشــكال العنــ

صعيــد 
والســلوكية ســواءا علــى ال

جلنسي.
جلســدي او ا

النفســي او ا

ال يتوفــر بيانــات محــددة حــول 
ف بــني 

ضــن للعنــ
نســبة مــن تعر

ســواءا 
الفئــة املذكــورة اعــاه 

ســواءا علــى املســتوى الداخلــي او 
مــن قبــل االحتــال

بــني 
ف 

للعنــ
ض 

التعــر
نســبة 

الفتيــات علــى املســتوى الداخلــي 
ضمــن الفئــة العمريــة مــن 24-15 

 ) %40.9(
حوالــي 

أمــا الفئــة مــن 25-34 فتبلــغ 
يف 

ف 
) 40.1%(- )مســح العنــ

.)2011
الفلســطيني، 

املجتمــع 

•
 

ال يتوافر 
بيانات حول 
اعداد الفئة 

املذكورة 
•

 
•

 
 529.760

ضن 
فتاة تعر

ضايقات 
مل

ش 
حتر

او 
خال 12 

ضية 
شهر املا

مبا نسبته 
77.1%  )مع 
التاكيد على 

ان نتائج 
مسح الشباب 

الفلسطيني 
ركزت على 
ضايقات 

امل
ش 

والتحر
جلنسي 

ا
دون التطرق 

ف 
الى العن

ف 
مبختل

اشكاله(

•
 

ض الفتيــات الــى كافــة اشــكال 
تتعــر

صــا علــى 
صو

ف بشــكل متزايــد وخ
العنــ

املســتوى الداخلــي 
•

 
ترتفــع نســبة االعتــداء علــى النســاء 
مــن قبــل الذكــور لــدى جيــل الشــباب 
املبكــر )يف العشــرينات والثاثينــات 
مــن اعمارهــم ( مــن ذوي املســتويات 
التعليميــة املتدنيــة واملســتويات االعلــى 

مــن الفقــر 
•

 
حلالــة 

علــى ا
خطيــرة 

ف اثــار 
للعنــ

صــا يف حــال 
صو

النفســية للفتيــات وخ
ض اليــه بشــكل متكــرر

مت التعــر
•

 
صمــة اجتماعيــة 

جلنســي و
ف ا

للعنــ
ض 

تعــر
واملجتمــع 

االســرة 
داخــل 

الفتيــات الــى مخاطــر كبيــرة مــن بينهــا 
القتــل

•
 

ض الفتيــات ملخاطــر متعــددة جــراء 
تتعــر

ف االحتــال )ال يتوفــر بيانــات 
عنــ

محــددة (

• 
جلنســي 

ف ا
ضــات للعنــ

الفتيــات املتعر
صــاب(

واالغت
ش 

)التحــر
ف النفســي يعتبــر اعلــى انــواع 

رغــم ان العنــ
ضــد النســاء املتزوجــات 

س 
ف املمــار

العنــ
بواقــع )58.6%( مقابل )23.5%( جســدي، 
جلنســي 

ف ا
( جنســي اال ان العنــ %11.8(

 •يظــل اكثــر خطــورة
الفتيات  من 15-17 عام 

ف بــني فئــة الفتيــات 
تــزداد نســب العنــ

صاعديــا مــن االقــل الــى االكبــر عمــرا
 •ت

ف األســري 
ضــن للعنــ

ممــن يتعر
الفتيــات 

)الــزوج او احــد افــراد العائلــة(
37.0% مــن النســاء املتزوجــات او اللواتــي 
ضــن الحــد اشــكال 

ســبق لهــن الــزواج تعر
العنــف مــن قبــل ازواجهــن خال العــام 2011.

ف 
ضحايــا العنــ

صــل 36 فتــاة 
)29 مــن ا

نزيــات مركــز رعايــة الفتيــات خــال العــام 
2015 غالبيتهــم مــن اعمــار 16-18 عــام 
ف االســري مــن قبــل احــد 

ضــن للعنــ
تعر

 •افــراد االســرة(
يف 

ف 
ضــن للعنــ

ممــن يتعر
الفتيــات 

فقــرا واقــل تعليمــا
عائــالت اكثــر 

ف 
زيــادة العنــ

بــني 
مؤشــرات 

يوجــد 
والتعليــم 

صــادي 
االقت

 •واملســتوى 
النساء من ربات البيوت وغير العامالت

ضمــن 
النســاء العامــات أي املشــاركات 

ف 
ضــن ملســتويات عنــ

القــوى العاملــة يتعر
25.7( مقابــل النســاء غيــر  اقــل بواقــع )%

) العامــات )%38.1

• 
قطاع غزة

51.0% يف قطاع غزة من النساء 
ضن الحد اشكال 

املتزوجات تعر
ضفة 

ف مقابل29.9% ال
العن

 •الغربية
مخيمات اللجوء

ضن 
نسب النساء املتزوجات وتعر
ف اعلى يف 

لكافة انواع العن
املخيمات ويليها يف املناطق 

ضرية بنسبة تزيد قليا عن 
حل

ا
 •املناطق الريفية

 C
ومناطــق 

املناطــق املعزولــة 
جلــدار

ا
ف 

وخلــ
ف ترتفع 

من املتوقع ان نسب العن
بني الفتيات يف املناطق املذكورة 
نتيجة طبيعة الواقع االجتماعي 

والعادات والتقاليد والقيود 
االجتماعية 
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الشباب من 
ذوي االعاقة

فئــة الشــباب مــن )15-29( عــام 
صعوبــات 

مــن 
يعانــون 

ممــن 
جســدية او عقليــة او ذهنيــة او 

طويلــة اآلمــد.
حســية 

متثــل هــذه الفئــة مــا  يقــارب 
3.6% مــن مجمــوع فئــات الشــباب 
ضمــن الفئــة العمريــة املذكــورة- 
الفلســطيني، 

الشــباب 
)مســح 
)2015

•
 

 50.400
شاب وفتاة

•
 

تعتبــر فئــة الشــباب مــن ذوي االعاقــة 
ضعفــا بــني 

مــن املجموعــات االكثــر 
ف 

ضعــ
الشــباب نتيجــة تاثرهــا بعوامــل 

صعوبــات واعاقــات مســتمرة 
جتــة عــن 

نا
اندماجهــا 

متنــع 
االجــل 

وطويلــة 
باملجتمــع.

•
 

ش كبيــر 
تعانــي هــذه الفئــة مــن تهميــ

خلدمــات واالحتياجــات 
يف ا

ص 
ونقــ

ممــا يعــوق مشــاركتها ومينــع 
املختلفــة 

يف املجتمــع.
اندماجهــا 

•
 

مبســتويات 
ضــح 

ض وا
وجــود انخفــا

االلتحــاق بالتعليــم) 6% فقــط مــــن 
هــــم 

ســــنة فاكثــــر 
ص 15 

االشــــخا
حاليــــا بالتعليــــم(

ملتحقــــون 
•

 
تعانــي فئــة الطلبــة مــن ذوي االعاقــة 
واغلبهــا مــن الشــباب مــن اشــكاالت 
يف مــا يتعلــق بالتعليــم نتيجــة 

مركبــة 
علــى 

قطــاع التعليــم 
قــدرة 

عــدم 
مــن 

صــة 
خلا

ا
حلــاالت 

ا
اســتيعاب 

ف البنيــة التحتيــة 
ضعــ

ذوي االعاقــة و
ممــا مينــع 

س وعــدم جاهزيتهــا 
للمــدار

س ويرفــع 
الغالبيــة مــن االلتحــاق باملــدار

مــن نســب التســرب املدرســي
•

 
ف 

صفــو
ارتفــاع نســب البطالــة بــني 

ذوي االعاقــة حيــث ان حوالــــي %87 
ص مــــن ذوي االعاقــــات 

مــــن االشــــخا
مــن 15 ســــنة فأكثــــر ال يعملــــون )%86 
ضفــــة الغربيــــة وحوالــــي %91 

فــــي ال
فــــي قطــــاع غــــزة(.

• 
فئات ذوي االعاقة من 23-29 عام

اعلــى نســبة لاعاقــة تقــع بــني الفئــات 
املذكــورة اعــاه بنســبة 3.8% يليهــا فئــة 
مــن 15-17 عــام وتبلــغ 3.6% أمــا الفئــة 

مــن 18-22 عــام فتبلــغ %3.4
• 

فئات الشباب الذكور من ذوي االعاقة
 %4.9

نســبة االعاقــة لــدى الذكــور 
مقابــل 2.3% لــدى االنــاث الشــابات)رغم 
ان الشــبابات مــن ذوي االعاقــة تظــل مــن 

ضعيفــة بشــكل عــام(
 •الفئــات ال

فئــات الشــباب مــن ذوي االعاقــة غيــر 
مــن 

ني 
ني بالتعليــم واملتســرب

امللتحقــ
س

املــدار
صــل نســبة االميــة الى اكثــــر مــــن %53 

)ت
ف هــذه الفئــة(.

صفــو
بــني 

ذوي االعاقــة 
مــن 

س الطلبــة 
)خمــ

املتســربني(
مــن 

بالتعليــم 
 •امللتحقــني 

االعاقــة 
ذوي 

مــن 
الشــباب 

فئــات 
العمــل

عــن 
ني 

العاطلــ
ص 

حيــث ان حوالــــي 87% مــــن االشــــخا
مــــن ذوي االعاقــــات من 15 ســــنة فأكثــــر 

ال يعملــون
• 

صــة 
ف وخا

ني للعنــ
ضــ

فئــات الشــباب املعر
االناث

تعانــي الفتيــات مــن ذوي االعاقــة مــن 
ف االســري 

مســتويات اعلــى مــن العنــ
واملجتمعــي

• 
قطاع غزة

رغــم ان نســبة الشــباب مــن ذوي 
ضفــة 

االعاقــة تزيــد قليــا يف ال
ضفــة 

الغربيــة بواقــع 3.7% يف ال
الغربيــة و 3.6% يف قطــاع غــزة، 
اال ان مــا شــهده قطــاع غــزة مــن 
صــار مســتمر 

حــروب متتاليــة وح
ضغطــا متزايــدا علــى 

ض 
يفــر

هــذه الفئــة )يعانــي 91% مــن 
يف قطــــاع غــــزة 

ذوي االعاقــة 
مــن البطالــة مقابــل 86% فــــي 

ضفــــة الغربيــــة(.
 •ال

 C
ومناطــق 

املناطــق املعزولــة 
جلــدار

ا
ف 

وخلــ
تفتقــر املناطــق املذكــورة وبشــكل 
كيبــر للخدمــات وملراكــز التاهيــل 
مــع وجــود مســتوى اكبــر مــن 
يف مــا يتعلــق بالبنيــة 

ف 
ضعــ

ال
صــا املؤسســات 

صو
التحتيــة وخ

س
التعليميــة واملــدار
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الشباب 
األيتام 

)الفاقدين 
لالب واالم او 

احدهما(

فئــة الشــباب مــن فاقــدي االب او 
ضمــن الفئــة 

االم او الوالديــن معــا 
العمريــة مــن )15-29( عــام.

ال يتوفــر بيانــات محــددة حــول 
نســب االيتــام مــن فئــة الشــباب 

ضمــن الفئــة املذكــورة.

•
 

ال يتوفر 
بيانات حول 

اعداد االيتام 
ضمن الفئة 

العمرية 
املذكورة. 

•
 

خــال فتــرة اليتــم 
ض الشــباب 

يتعــر
)الفقــدان( الــى العديــد مــن املخاطــر 
جتــاوز 

مــن حيــث عــدم القــدرة علــى 
ض 

وامكانيــة التعــر
حالــة الفقــدان 

لتاثيــرات اجتماعيــة ونفســية مختلفــة. 
•

 
عوامــل 

يعانــي الشــباب االيتــام مــن 
يف 

قــد تســهم 
صاديــة 

ف اقت
ضعــ

ضهــا للفقــر 
ف تلــك الفئــة وتعر

انكشــا
صــدر االعالــة الرئيســي.

نتيجــة غيــاب م
•

 
حملتمــل ان تــؤدي حالــة اليتــم الــى 

مــن ا
مخاطــر علــى مســتقبل فئــة الشــباب 
س 

صــا الفتيــات والتــي تنعكــ
صو

وخ
بشــكل مباشــرة علــى قدرتهــم علــى 

النمــو، التعليــم، العمــل.. وغيــره.
•

 
مــن ارتفــاع نســب 

مخاطــر 
وجــود 

س وتــرك التعليــم 
التســرب مــن املــدار

ومــا ينجــم عنــه مــن الــزواج املبكــر 
ضافة 

صــا بالنســبة للفتيــات. باال
صو

وخ
ف مــن قبــل 

ض للعنــ
الــى مخاطــر التعــر

يف حالــة الفقــدان 
صايــة 

صاحــب الو
الثنائــي لــام واالب.

• 
الشباب دون سن 18 عامًا

ســن 
ضمــن 

نتيجــة وجــود هــذه الفئــة 
هــذه املرحلــة 

حتملــه 
املراهقــة ومــا 

جتــاه الــى 
مــن مخاطــر مختلفــة كاال

 •الســلوكيات الســلبية والتســرب املدرســي
الشباب يف العائالت االكثر فقرا 

ف 
تعانــي هــذه الفئــة مــن مخاطــر االنكشــا

ص 
صــادي والــذي قــد يؤثــر علــى فــر

االقت
 •النمــو والتعليــم وغيــره

االناث )الفتيات(
ض الفتيــات بشــكل اكبــر ملخاطــر 

تتعــر
نفســية واجتماعيــة جــراء حالــة الفقــدان 
ف، الــزواج املبكــر وغيــره(

ومــن بينها)العنــ

• 
قطاع غزة 

ال يتوفــر بيانــات محــددة- لكــن 
ميكــن االشــارة الــى ان قطــاع 
غــزة مــن املناطــق الفلســطينية 
ض القطــاع 

االكثــر فقــرا )تعــر
الــى ثــاث حــروب متتاليــة مــن 
ممــا يرفــع 

العــام 2014-2008( 
 •نســب االيتــام داخــل القطــاع

 C
ومناطــق 

املناطــق املعزولــة 
جلــدار

ا
ف 

وخلــ
ش 

تعانــي هــذه املناطق مــن التهمي
وعــدم قــدرة الفئــات املختلفــة 
خلدمــات 

صــول الــى ا
علــى الو

يف 
واملعلومــات اســوة بالقاطنــني 

ضــر
حل

مناطــق ا
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الشباب 
األسرى 

حملررين
وا

فئــة الشــبان والفتيــات مــن )15-
يف 

ممــن هــم حاليــا 
29 ( عــام 

مت االفــراج 
مرحلــة االعتقــال او 
حملرريــن(.

عنهــم )ا
ال يتوفــر بيانــات محــددة حــول 
حملرريــن 

ا
او 

االســرى 
نســب 

ضمــن الفئــة 
مــن فئــة الشــباب 

املذكــورة.

•
 

ال يتوفر 
بيانات 
محددة 

حول اعداد 
الشباب 

ضمن الفئة 
العمرية 

املذكورة. 
•

 
يوجد اكثر 
من 7000 

معتقل 
غالبيتهم من 
فئة الشباب 

•
 

350 من 
االطفال 
معتقلني 
تتراوح 

أعمارهم ما 
بني 18-11 

سنة 
•

 
مت اعتقال 

)712( طفل 
من 18-11 

عام  خال 
ف األول 

ص
الن

من العام 
2016

•
 

ضــا 
يعتبــر الشــباب الفئــة االكثــر تعر

ملخاطــر االعتــداءات االســرائيلية ومــن 
بينهــا األســر واإلعتقــال. 

•
 

ووتيــرة االعتقــاالت 
نســبة 

ارتفــاع 
مت  

باملقارنــة مــع العــام 2015، حيــث 
اعتقــال مــا يقــارب )3412( مواطنــاً 
غالبيتهــم مــن فئــات الشــباب واالطفــال.

•
 

ض املعتقلــون ألشــكال مختلفــة مــن 
يتعــر

حلــط 
جلســدي أو النفســي وا

التعذيــب ا
مــن الكرامــة االنســانية.

•
 

حتمــل فتــرة االعتقــال مخاطــر كبيــرة 
علــى املعتقلــني مــن ناحيــة االنقطــاع عــن 
ضافــة 

ف عــن العمــل، باال
التعليــم والتوقــ

ســلبية 
اجتماعيــة 

تاثيــرات 
الــى 

صعوبــات 
صــا علــى الفتيــات ك

صو
وخ

خلــروج مــن 
االندمــاج يف املجتمــع بعــد ا

الســجن.

• 
حملرريــن  

وا
االســرى 

مــن 
صريــن 

القا
عــام

 )17-15(
ضمــن الفئــة 

تتــراوح 
طفــا 

 )712(
اعتقــال 

مت 
أعمارهــم مــا بــني 11-18 ســنة )خــال 

)2016
مــن العــام 

ف األول 
صــ

 •الن
حملــررات مــن فئــة 

 الفتيــات االســيرات وا
)15-29 عــام(

تعانــي الفتيــات مــن تاثيــرات نفســية 
فئــة الذكــور 

مــن 
واجتماعيــة اكبــر 

يف فتــرة مــا بعــد االعتقــال 
صــا 

صو
وخ

ضى  من فئة )15-29 عام(
األسرى املر

ض يعانــون 
مــا يقــارب )700( أســير مريــ

ض مختلفــة )ال يتوفــر بيانــات 
مــن أمــرا

ضمــن الفئــة 
حــول اعــداد الشــباب 

العمريــة املذكــورة(

• 
ضفة الغربية 

ال
بواقــع 

نســبة اعتقــال 
اعلــى 

2016
العــام 

خــال 
 )%71(• 

ضفة الغربية 
املخيمات يف ال

)ال يتوفــر بيانــات محــددة، لكــن 
مــن املتوقــع ان نســب االعتقــال 
يف 

الشــباب 
بــني 

مرتفعــة 
ت( 

 •املخيمــا
خلليل 

س وا
محافظة نابل

صــا 
صو

اعلــى نســبة اعتقــال وخ
حيــث  

ف االطفــال، 
صفــو

بــني 
مــن 

املعتلقلــني 
نســبة 

تبلــغ 
صــر  مــن 11- 18 

االطفــال والق
س حوالــي 90 

عــام يف مدينــة نابلــ
خلليــل 52 طفــل

طفــل، يليهــا ا
• 

س
القد

س مــا 
 يبلــغ عــدد اســرى القــد

يقــارب )500( اســير واســيرة  
غالبيتهــم مــن فئــة الشــباب.

دراسة تحليلية: واقع فئات الشباب الضعيفة والمهمشة في فلسطني38
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شباب 
املخيمات 

ني(
)الالجئ

ضمــن 
فئــة الشــباب الاجئــني 

الفئــة العمريــة مــن )15-29( عــام 
ممــن 

مــن القاطنــني يف املخيمــات 
هجــر ذويهــم خــال نكبــة العــام 

1948م. 
متثــل هــذه الفئــة مــا  يقــارب 
فئــات 

مجمــوع 
مــن 

 %31.7
ضــن الفئــة 

الشــباب يف املخيمــات 
املذكــورة - )قاعــدة بيانــات وكالــة 

.) U
N

RW
A

الغــوث الدوليــة 
املســجلني 

الاجئــني 
س 

خمــ
ضمــن الفئــة 

لــدى وكالــة الغــوث 
العمريــة مــن 15-24 عــام ، حيــث 
ضفــة الغربيــة 

يف ال
تبلــغ النســبة 

20.3% مقابــل 21.2% يف قطــاع 
غــزة - )الـمـســــح الـشـامـــــل مــن 
2013-2015، بعنــوان الاجـئــــون 
والـمـهـّجـــرون الـفـلـسـطـيـنـيــــون، 

مركــز بديــل(.

•
 

 76.000
شاب وفتاة

•
 

ارتفــاع معــدالت الفقــر بــني اوســاط 
صــا 

صو
يف املخيمــات وخ

القاطنــني 
غــزة 

وقطــاع 
ضفــة 

يف ال
الشــباب 

هــي 
مــن أســر الاجئــني 

 %31.2(
عائــات فقيــرة   مقابــل نســبة %21.8  
مــن األســر غيــر الاجئــة(  غالبيــة 
املخيمــات 

يف 
الشــباب 

مؤشــرات 
ســلبية(.

•
 

ارتفــاع نســبة البطالــة بــني الشــباب يف 
املخيمــات بنســبة) %43.6( 

•
 

ف املشــاركة يف القــوى العاملــة يف 
ضعــ

أوســاط النســاء والفتيــات الاجئــات. 
•

 
ترتفــع نســبة الراغبــني بالهجــرة الــى 
يف 

ف الشــباب 
صفــو

خلــارج بــني 
ا

.)%34.8
املخيمــات بحوالــي ) 

•
 

يف املخيمــات الــى 
ض الشــباب 

يتعــر
ف اعلــى مــن اقرانهــم 

مســتويات عنــ
ممارســات االحتــال 

وذلــك بفعــل 
االســرائيلي.

•
 

عمومــا 
مخيمــات الاجئــني 

تعانــي 
ص 

ف البنيــة التحتيــة ونقــ
ضعــ

مــن 
ف 

مختلــ
علــى 

املقدمــة 
خلدمــات 

ا
س علــى واقــع فئــة 

صعــدة والتــي تنعكــ
اال

عمومــا.
الشــباب 

• 
الفتيات الالجئات

تدنــي مســتوى املشــاركة بالقــوى العاملــة، 
ضفــة الغربيــة 46.6% للذكــور  مقابــل 

)ال
19.1% لانــاث(، )قطــاع غــزة مــا نســبته 

44.4% للذكــور مقابــل 20% لانــاث(
• 

الشباب من العائالت االكثر فقرا
ارتفــاع معــدالت الفقــر )31.2% مــن أســر 
الاجئــني هــي عائــات فقيــرة  مقابــل 

21.8%  مــن األســر غيــر الاجئــة(.
• 

ني عن العمل
الشباب العاطل

نســبة البطالــة هــي االعلــى بــني الشــباب 
يف املخيمــات بنســبة) 43.6%، مقابــل 
يف 

ضــر، %18.7 
حل

يف مناطــق ا
 %30.8

ف(
مناطــق الريــ

• 
مخيمات قطاع غزة 

يف قطــاع غــزة 
نســبة الاجئــني 

الســكان 
عــدد 

مــن 
 %67.7

ضفــة 
مــن ال

 %26.3
مقابــل 

مؤشــرات 
)غالبيــة 

الغربيــة 
قطــاع غــزة ســلبية مثــل الفقــر 
املشــاركة، 

ف 
ضعــ

والبطالــة، 
صــار 

حل
ا

بالهجــرة، 
الرغبــة 

 •..وغيرهــا(
س( 

ط )القد
مخيم شعفا

حيــث يعانــي املخيــم مــن نســبة 
صــل الــى مــا يقــارب 

كثافــة ت
يف مســاحة ال 

30,000 نســمة 
ضافــة 

تتجــاوز ال 203 دومن. باال
غيــاب الســيطرة االمنيــة 

الــى 
للســلطة الفلســطينية وانتشــار 
وغيرهــا 

واملخــدرات 
ف 

العنــ
ف املتعمــد مــن 

نتيجــة االســتهدا
قبــل االحتــال.
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الشباب 
س 

يف القد
الشرقية من 

)15-19(عام

ضمــن ســن املراهقــة 
فئــة الشــباب 

س 
ممــن يقطنــون يف مناطــق القــد

املختلفة.
حــول نســبة 

ال يتوفــر بيانــات 
ضمــن الفئــة املذكــورة.

الشــباب 
ســن 

متثــل فئــة الشــباب مــن 
15-19 عــام حوالــي 11.2% مــن 
علــى 

اجمالــي نســبة الشــباب 
)مســح 

املســتوى الفلســطيني- 
.)2015

الشــباب الفلســطيني، 

•
 

ال يتوفر 
بيانات 

محددة حول 
اعداد الفئة 

املذكورة.

•
 

ضمــن ســنة املراهقــة 
تقــع هــذه الفئــة 

ضــا 
ممــا يجعلهــا مــن الفئــات االكثــر تعر

يف الســلوكيات 
والوقــوع 

للخطــر  
الكحــول 

تعاطــي 
مثــل 

الســلبية 
واملخــــدرات 

والتدخــني 
•

 
ض هــذه الفئــة الــى اشــكال مختلفة 

تتعــر
والقلــق االجتماعــي 

ضغــوط 
مــن ال

ضطــراب الهويــة املجتمعيــة نتيجــة 
وا

س
حتياهــا مدينــة القــد

ضــاع التــي 
االو

•
 

ارتفــاع ظاهــرة التســــرب املدرســــي يف 
س والتــي تقــدر بحوالــي 

مدينــة القــد
 %40

•
 

خلدمــات والبرامــج الشــبابية 
ف ا

ضعــ
ممــا 

وقلــة املرافــق وأماكــن الترفيــه 
س 

يف القــد
ض املراهقــني 

يعنــي تعريــ
ســلبية مختلفــة

الــى مخاطــر وتاثيــرات 
•

 
ض الفتيــات املراهقــات نتيجــة 

تتعــر
صاديــة 

واإلقت
املعيشــية 

ف 
الظــرو

صعبــة الــى مخاطــر االنقطــاع عــن 
ال

التعليــم والــزواج املبكــر 

• 
ني للســلوكيات الســلبية 

ضــ
الشــباب املعر

ومتعاطــي املخــدرات
س مــن إرتفــاع نســب تعاطــي 

تعانــي القــد
املخــدارت )25,000 متعاطــي ومدمــن 

 •للمخــدرات(.
س

ني من املدار
الشباب املتسرب

 ارتفاع نســب التســرب املدرســي باملقارنة 
مــع كافــة املناطــق االخــرى )40% نســبة 

 •التســرب املدرســي(
الشباب  يف عائالت فقيرة

حتــت خــط الفقــر 
 )82% مــن االســر 

2014، وذلــك بحســب 
خــال العــام 

صــاء 
املعلومــات الــواردة مــن دائــرة االح

والتامينــات الوطنيــة(
 •االســرائيلية 

الفتيات 
عــن التعليــم 

صــا املنقطعــات 
صو

وخ
مبكــر

ســن 
يف 

واملتزوجــات 

• 
مية

البلدة القد
يف البلــدة 

ض الشــباب 
يتعــر

القدميــة مــن مســتويات اعلــى من 
ف املمنهــج مــن 

ف واالســتهدا
العنــ

قبــل االحتــال االســرائيلي)وجود 
ف 

كثافــة ســكانية مرتفعــة 37 ألــ
 •نســمة(.

س( 
ط )القد

مخيم شعفا
حيــث تعانــي هــذه الفئــة لفعــل 
مخاطــر 

مــن 
حمليطــة 

البيئــة ا
الســلوكيات 

ملمارســة 
اعلــى 

وذلــك 
واملخــدارت 

الســلبية 
نتيجــة غيــاب الســيطرة االمنيــة 
للســلطة الفلســطينية وانتشــار 

واملخــدرات.
ف 

 •العنــ
حملاذية للجدار

س ا
مناطق القد

صعوبــات 
تعانــي هــذه الفئــات مــن 

صــول الــى 
كبيــرة يف التنقــل والو

صــول 
حل

وا
املرافــق التعليميــة 

خلدمــات املختلفــة.
علــى ا

دراسة تحليلية: واقع فئات الشباب الضعيفة والمهمشة في فلسطني40



#
الفئة

ف الفئة
ص

و
العدد االجمالي

ضعيفة
ف كفئة 

صني
أسباب الت

ضعفا
املجموعات االكثر 

املناطق االكثر تهميشا
15

الشباب 
ني 

ض
املعر

للسلوكيات 
السلبية 

ني 
واملتعاط

للمخدرات

فئــة الشــباب مــن )15-29( عــام 
الســلوكيات 

ميارســون 
ممــن 

شــرب 
 ،

كالتدخــني 
الســلبية 

الكحــول أو تعاطــي املخــدرات.

حــول نســبة 
ال يتوفــر بيانــات 

ضمــن الفئــة املذكــورة.
الشــباب 

نســبة التدخــني بــني الشــباب 
الفلســطيني يف الفئــة مــن 29-15 
- )مســح  عامــا حوالــي  %23.5

الشــباب الفلســطيني، 2015(.

•
 

ال يتوفر 
بيانات 
محددة 

حول اعداد 
املتعاطني 

للمخدرات 
ضمن الفئة 

املذكورة
•

 
•

 
يبلغ عدد 

املدخنني من 
فئة الشباب 

من )29-15( 
عام حوالي 
 329,000

مدخن 

•
 

ممارســة الســلوكيات 
تهــدد املخــدرات و

الســلبية فئــة واســعة مــن الشــباب 
الفلســطيني

•
 

تعاطــي املخــدرات بــني الشــباب آخــذ 
خلطــر، مــع 

يف االزديــاد مبعــدل ينــذر با
تقاريــر عــن تعاطــي املخــدرات يف عمــر 

أقــل مــن 13 عامــا
•

 
ممارســة الســلوكيات الســلبية ومــن 

ظاهــرة 
بينهــا املخــدرات تعــد 

•
 

اجتماعيــة لهــا عواقــب خطيــر علــى 
فئــة الشــباب كونهــا ترتبــط بالتســرب 
ف والنــزاع مــع 

ممارســة العنــ
املدرســي، 

ض املنقولــة 
صابــة باالمــرا

القانــون، اال
ض االيــدز

مبــر
صــا 

صو
جنســيا وخ

•
 

صعبــة 
ف 

ظــرو
تعانــي فلســطني مــن 

ظاهــرة املخــدات 
يف تفاقــم 

تســاهم 
وتاثيرهــا علــى الشــباب ومــن بينهــا 
ف 

ضعــ
 ،

االســرائيلي 
)االحتــال 

املنظومــة القانونيــة، الفقــر والبطالــة، 
التفــكك االســري والطــاق ، اقــران 
ص حمــات التوعيــة، قلــة 

الســوء، نقــ
يف عــاج وتاهيــل 

صــة 
ص

املراكــز املتخ
مدمنــي املخــدرات(

• 
الفئــات 

ضمــن 
املخــدرات 

متعاطــي 
عــام 

 )19-15(
مــن 

العمريــة 
يعتبــر املراهقــني مــن الفئــات االكثــر 
ضــا ملخاطــر املخــدرات والســلوكيات 

تعر
الســلبية

)تشــير التقديــرات الــى ان حوالــي ربــع 
مدمنــي  املخــدرات بــدأو التعاطــي قبــل 

 •بلوغهــم 18 عامــا(
جلامعات 

س وا
طلبة املدار

حيــث 
تعتبــر هــذه الفئــة مســتهدفة ، 

املخــدرات 
تعاطــي 

مخاطــر 
تتزايــد 

س 
املــدار

يف 
الســلبية 

والســلوكيات 
ت

جلامعــا
 •وا

مــن ذوي الوعــي 
متعاطــي املخــدرات 

ض
ملنخفــ

ا
ارتفــاع معــدل األميــة لــه عاقــة بارتفــاع 
التعاطــي 

جــراء 
املنقولــة 

ض 
االمــرا

ص 
)بنســبة ثــاث مــرات مــن الشــخ

 •العــادي(
ني عن العمل

متعاطي املخدرات العاطل
ف هــذه 

صفــو
ترتفــع نســبة البطالــة بــني 

الفئــة إلــى حوالــي )40%( وهــم مــن بــني 
ضــون ألعلــى املخاطــر فيمــا 

الذيــن يتعر
يتعلــق بتعاطــي املخــدرات

• 
س 

القد
يقــدر عــدد املتعاطــني بحوالــي 
س الشــرقية 

يف القــد
 25 ,000

لوحدهــا )ثلــث املتعاطــني هــم مــن 
س(

القــد
مــع التاكيــد علــى وجــود درجــة 
اعلــى مــن الوعــى بــني املتعاطــني 
ضافــة الــى 

س باال
يف مدينــة القــد

ضــل كوجــود املراكــز 
خدمــات أف

التوعيــة 
وحمــات 

العاجيــة 
 •وغيــره

قطاع غزة 
غــزة 

يف 
معــدالت املتعاطــني 

صابتهــم 
ص إ

مت تشــخي
الذيــن 

ض املنقولــة جنســيا هــي 
باألمــرا

ضفــة الغربيــة
األعلــى مقارنــة بال

ضافــة إلــى ذلــك فلديهــم 
وباإل

علــى 
صــول 

صــة للح
فر

أقــل 
املختلفــة

خلدمــات 
 •ا

 C
ومناطــق 

املناطــق املعزولــة 
جلــدار

ا
ف 

وخلــ
حيــث تعانــي هــذه املناطــق مــن 
علــى الشــباب 

مخاطــر اكبــر 
املســؤولية 

غيــاب 
جــراء 

االمنيــة للســلطة الفلســطينية 
واســتهدافها مــن قبــل االحتــال  

41



#
الفئة

ف الفئة
ص

و
العدد االجمالي

ضعيفة
ف كفئة 

صني
أسباب الت

ضعفا
املجموعات االكثر 

املناطق االكثر تهميشا
16

الشباب 
ني 

صاب
امل

س 
بفيرو

ص املناعة 
نق

املكتسب/
) H

IV( اإليدز

صابــني او حاملــي 
فئــة الشــباب امل

ضمــن الفئــة 
س اإليــدز 

فيــرو
العمريــة مــن )15-29( عــام.

حــول نســبة 
ال يتوفــر بيانــات 

ضمــن الفئــة املذكــورة.
 الشــباب 

•
 

ال يتوفر 
بيانات 
محددة 

حول عدد 
صابني 

امل
ضمن الفئة 

املذكورة
•

 
بلغ عدد 
صابني 

امل
املسجلني 

لدى وزارة 
صحة 

ال
الفلسطينة 

يف العام 
2015 حوالي 
86 حالة ما 
صاب 

بني م
ض 

وحامل ملر
“االيدز” منهم 
قيد33 حالة على 

•
 

حاملــة 
صابــة او 

غالبيــة الفئــات امل
ص املناعــة املكتســب/االيدز 

ض نقــ
مــر

صــا مــن 
صو

هــي مــن فئــات الشــباب وخ
فئــة الذكــور.

•
 

قلــة الوعــي بــني فئــات الشــباب حــول 
ض االيــدز وطــرق الوقايــة 

ضــوع مــر
مو

صابــة )حيــث ان 
مــع اال

والتعامــل 
ضمــن الفئــة 

مــن الشــباب 
 %12.1

العمريــة مــن )15-19( عــام لــم يســمع 
ض االيــدز مــن قبــل(

مبــر
•

 
ضــا 

تعتبــر فئــة الشــباب هــي االكثــر تعر
االيــدز 

ض 
مبــر

صابــة 
اال

ملخاطــر 
ضــني  

صــا فئــة املراهقــني واملعر
صو

وخ
للســلوكيات الســلبية كتعاطــي املخــدرات 

س وغيــره.
جلنــ

ممارســة ا
و

•
 

ميارســها املجتمــع 
صمــة العــار التــي 

و
جتعــل الكثيــر 

صابــني والتــي 
علــى امل

حلالــة او 
ف عــن ا

منهــم يتــردد يف الكشــ
ص او متابعــة العــاج 

اجــراء الفحــ

• 
ص املناعة االيدز

ض نق
مبر

ني 
صاب

امل
حيــث يحتــاج هــؤوالء الــى الرعايــة وتقدمي 

خلدمــات االرشــادية والعاجية املختلفة
 •ا

جنســية )خــارج 
يف عالقــات 

ني 
املنخرطــ

اطــار الــزواج(
صــة اذا ترافــق ذلــك مــع محدوديــة 

وخا
جلنســية 

صحــة ا
جتــاه مفاهيــم ال

بالوعــي ا
حلمايــة

 •واســتخدام وســائل ا
متعاطي املخدرات

يوجــد عاقــة مباشــرة بــني التعاطــي 
صــا بــني 

صو
ض االيــدز وخ

والتســبب مبــر
حلقــن ) تقــدر نســبة املتعاطــني 

متعاطــي ا
ممــن 

حلقــن 44% منهــم 12.7 فقــط 
با

 •يســتخدمون حقــن معقمــة(
ني للخطر

ض
ني املعر

فئات املراهق
تعتبــر فئــة املراهقــني حتــى ســن 18عــام، 
ممارســة 

خلطر 
ضة 

مــن اكثــر الفئات املعر
 •الســلوكيات التــي تتســم باملخاطــرة.

ضر
ط االخ

خل
العمال داخل ا

يف 
ض العمــال ملخاطــر االنخــراط 

يتعــر
عاقــات جنســية خطيــرة )مــع وجــود قلــة 
حلمايــة مــن 

وعــي باجــراءات الســامة وا
جلنســية(

ض ا
 •االمــرا

الفتيات 
ض الفتيــات ملســتويات مرتفعــة مــن 

تتعــر
صمــة املجتمعيــة 

ف والتمييــز والو
العنــ

ض االيــدز 
صابــة مبــر

الســلبية يف حــال اال
حلــاالت 

علــى الرغــم مــن ان غالبيــة ا
تنتقــل مــن قبــل االزواج.

• 
س 

القد
نتيجــة ارتفــاع نســب تعاطــي 
صــول 

حل
وســهولة ا

املخــدرات 
جلنســية.

خلدمــات ا
علــى ا

• 
قطاع غزة 

محدوديــة 
مؤشــرات 

ارتفــاع 
الوعــي بــني فئــات الشــباب فيمــا 
ض االيــدز وطــرق 

مبــر
يتعلــق 

الوقايــة
يف قطــاع غــزة مــن 

 %15.6( 
العمريــة 

الفئــة 
يف 

الشــباب 
ض 

)15-19( عــام لــم يســمع مبــر
ضفــة 

يف ال
االيــدز مقابــل%9.8 

الغربيــة(
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الشباب 
الذي يعاني 
ض 

من أمرا
مزمنة 

ض 
صابــني بامــرا

فئــة الشــباب امل
ض القلــب 

مزمنــة )مثــل أمــرا
والســكتة الدماغيــة والســرطان 
املزمنــة 

التنفســية 
ض 

واألمــرا
ضمــن الفئــة 

والســكري وغيرهــا( 
العمريــة مــن )15-29( عــام.

يف 
حوالــي 2.5% مــن الشــباب 

ضمــن الفئــة املذكــورة 
فلســطني 

ض مزمــن واحــد 
مبــر

صابــون 
م

علــى األقــل- )مســح الشــباب 
.)2015

الفلســطيني، 

•
 

 35,000
شاب وفتاة

•
 

ض املزمنــة علــى الشــباب 
تؤثــر االمــرا

صابــني وتزيــد مــن درجــة املعانــاة  
امل

صاديــة 
النفســية واالجتماعيــة واالقت

ســبيل املثــال يعانــي الشــباب 
)فعلــى 

صعوبــة 
ض الســكري مــن 

صابــون مبــر
امل

صــا لــدى الفتيــات(.
صو

الــزواج وخ
•

 
ض املزمنــة 

صابــون باالمــرا
ضــى امل

 املر
صلــون الــى مرحلــة عــدم 

كثيــًرا مــا ي
القــدرة علــى العنايــة بانفســهم مثــل 
ض الســرطان وغيرهــا.

صابــون بامــرا
امل

•
 

يف املراحــل 
ض املزمنــة 

متنــع االمــرا
صابــون مــن العمــل 

املتقدمــة االفــراد امل
يف 

واحيانــا مــن املشــاركة واالندمــاج 
املجتمــع.

• 
حــاالت متقدمــة مــن 

يف 
فئــات الشــباب 

ض 
املــر

تلــك الفئــات الــى الرعايــة 
حتتــاج 

وتقــدمي كافــة اشــكال الدعــم واالرشــاد 
والعاجيــة 

صحيــة 
ال

خلدمــات 
 •وا

فئات الشباب يف عائالت فقيرة 
تعانــي هــذه الفئــات مــن مخاطــر عــدم 
خلدمــات 

وا
صحيــة 

توفــر الرعايــة ال
 •العاجيــة بالشــكل املطلــوب

فئة الذكور 
ض املزمنــة بــني 

ترتفــع نســبة االمــرا
مقابــل %2.1 

الذكــور بواقــع )%2.8 
ث(

لانــا
)ميكــن االشــارة الــى ان التفــاوت بــني 
ض املزمنــة 

صابــني باالمــرا
مؤشــرات امل

تــكاد تكــون منعدمــة عمومــا بــني الذكــور 
يف قطــاع غــزة(

واالنــاث 

• 
ضفة الغربية

ال
ض املزمنــة 

تبلــغ نســبة االمــرا
ضفــة 

ال
يف 

 %2.7(
حوالــي 

الغربيــة، مقابــل 2.2% يف قطــاع 
غــزة(

• 
الفلســطيني 

ف 
الريــ

مناطــق 
جلــدار

ف ا
C وخلــ

ومناطــق 
هــذه  املناطــق 

حيــث تفتقــر 
ومراكــز 

العاجيــة 
للخدمــات 

املتقدمــة 
صحيــة 

ال
الرعايــة 

نتيجــة بعــد تلــك املناطــق عــن 
خلدمــات

تقــدمي ا
مراكــز 
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شباب يف نزاع 
مع القانون 
)االحداث(

ّس 
ممــن هــم يف متا

فئــة املراهقــني 
ضمــن 

جلنائيــة 
مــع نظــام العدالــة ا

الفئــة العمريــة مــن )15-17( عام.
حــول فئــات 

ال يتوفــر بيانــات 
ضمــن الفئــة املذكــورة.

الشــباب 

•
 

ال يتوفر 
بيانات 

محددة حول 
اعداد الفئة 

املذكورة.
•

 
يقدر عدد 

االحداث يف 
العام 2015 

بحوالي  
1481 مراهق 

)التقرير 
صائي 

اإلح
ص 

خلا
ا

بعمل مراقبي 
السلوك، 

وزارة التنمية 
االجتماعية(

•
 

تعتبــر هــذه الفئــة مــن اكثــر الفئــات 
نزاعهــا 

نتيجــة 
ف 

ضعــ
لل

ضــة 
املعر

ّس 
متــا

يف 
مــع القانــون )كونهــا فئــات 

جلنائيــة، نتيجــة 
مــع نظــام العدالــة ا

الرتــكاب افعــال مجرمــه قانونــا(
•

 
مخاطــر 

مــن 
الفئــة 

هــذه 
تعانــي 

جتــة عــن عوامــل مركبــة 
ف النا

االنحــرا
ف االجتماعيــة 

)ومــن بينهــا الظــرو
والســلوكية( 

والبيئيــة 
صاديــة 

واالقت
والتــي ســاهمت يف اعاقــة النمــو الســليم 
لفئــة االحــداث والتــي تدفــع املراهقــني 
جلنــح 

جلرائــم او ا
الــى ارتــكاب ا

واملخالفــات 
•

 
ف 

ض فئــات االحــداث الــى ظــرو
تتعــر

مــع 
تتوافــق 

ال 
صعبــة 

احتجــاز 
احتياجــات هــذه الفئــة والغايــة مــن 
عمليــة االحتجــاز باعتبــار األطفــال يف 
ضحايــا بحاجــة 

ف مــع القانــون ك
خــا

يف املجتمــع
إلــى التأهيــل وإعــادة الدمــج 

•
 

ض هــذه الفئــة الــى مخاطــر نتيجة 
 تتعــر

ف االنظمــة والقوانــني وعــدم وجــود 
ضعــ

أي دور إشــرايف أو إداري لوزارة التنمية 
االجتماعيــة علــى نظــارات األحــداث 
التابعــة للشــرطة الفلســطينية، وغيــاب 
ص أو موحــد لإلجــراءات 

أي نظــام خــا
التأديبيــة داخــل نظــارات األحــداث كمــا 
صــة 

ضباطيــة خا
ال يوجــد تعليمــات ان

بهــذا الشــأن. )مــع اهميــة التاكيــد انــه 
صــدار قــرار بقانــون بشــان حمايــة 

مت ا
األحــداث لســنة 2016(

• 
ضمــن الفئــة) 17-15( 

ني 
فئــات املراهقــ

عــام
ضــا 

حيــث تعتبــر مــن الفئــات االكثــر تعر
يف نــزاع مــع القانــون 

ملخاطــر الوقــوع 
صــل 1481( 

حــدث مــن ا
بواقــع )935 

ضمــن الفئــة املذكــورة.
• 

فئة الذكور 
ممــن هــم 

حيــث تعتبــر الغالبيــة العظمــى 
س مــع القانــون مــن فئــة الذكــور 

يف متــا
 •بواقــع )1463 مقابــل18 الفتيــات(

ســلوكيات 
مــن 

ممــن يعانــون 
الفئــات 
ســلبية

ممارســة 
يوجــد عاقــة مباشــرة مــا بــني 

واالنتقــال الــى 
الســلوكيات الســلبية 

 •االفعــال املخالفــة للقانــون
س

فئة طلبة املدار
وجنــح 

جرائــم 
حيــث ترتفــع نســبة 

س بواقــع 
طلبــة املــدار

االحــداث بــني 
ضمــن الفئــة 

صــل 1481( 
)673 مــن ا

املذكــورة.

• 
قطاع غزة 

حيــث تزيــد نســب املراهقــني 
يف نــزاع مــع القانــون 

ممــن هــم 
• 

س
القد

نتيجــة ارتفــاع نســب التســرب 
ض 

التعــر
ومخاطــر 

املدرســي 
الســلبية 

 •للســلوكيات 
املــدن والبلــدات التــي ترتفــع فيها 

نســب جنــح وجرائــم االحداث
حســب املعطيــات املتوفــرة ترتفــع 
يف 

يف نــزاع 
نســب االحــداث 

يف املناطــق املذكــورة 
القانــون 

وهــي 
وعلــى التوالــي 

التاليــة 
س 264 ، طولكــرم 224، 

)نابلــ
جنــني 196(

حلــم 205، 
بيــت 
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الشباب 
املتأثرين 
بحاالت 

الطوارئ 
والنزاعات 

املسلحة

يف 
القاطنــني 

الشــباب 
فئــة 

املســلح 
النــزاع 

ذات 
املناطــق 

ض ملخاطــر 
ضــة للتعــر

واالكثــر عر
ضمــن الفئــة 

التهديــد واالقتتــال 
عــام.

مــن )29-15( 
العمريــة 

حــول نســبة 
ال يتوفــر بيانــات 

ضمــن الفئــة املذكــورة.
الشــباب 

•
 

ال يتوفر 
بيانات حول 
اعداد فئات 

الشباب 
ضمن الفئة 

املذكورة.

•
 

ض لهــا 
ف اســتثنائية يتعــر

 وجــود ظــرو
الشــباب الفلســطيني بفعــل اســتمرار 
وجــود االحتــال االســرائيلي واعتداءاته 
املتكــررة علــى املواطنــني الفلســطينني. 

•
 

ض فئــات الشــباب الــى انتهــاكات 
تتعــر

حــاالت الطــوارىء 
خــال 

مختلفــة 
والتــي 

االحتــال 
مــع 

واالشــتباك 
صابــة 

تــؤدي الــى مخاطــر القتــل واال
واالعتقــال واالبعــاد والتهجيــر وغيــره.

•
 

صــا مــن 
صو

تعتبــر فئــات والشــباب وخ
فئــة املراهقــني والفتيــات هــي الفئــات 
ضــا 

وتعر
وانكشــافا 

ضعفــا 
االكثــر 

جتــة عــن حــاالت 
لاثــار الســلبية النا

مــن 
ف االســتثنائية 

والظــرو
النــزاع 

ضيهــم.
تهجيــر واقتــاع للســكان مــن ارا

•
 

اســتمرار عمليــات التهجيــر والنــزوح 
الداخلــي والتــي مــا زالــت مســتمرة 
ممارســات االحتــال االســرائيلي

بفعــل 

• 
ضمــن املناطــق املكشــوفة 

فئــات الشــباب 
ضــة للنــزاع 

واملعر
حملتمــل ان 

وهــي الفئــات التــي مــن ا
ض بشــكل اكبــر ملخاطــر القتــل 

تتعــر
والتهجيــر

 •واالعتــداء 
فئة الفتيات 

ض الفتيــات 
تتعــر

حملتمــل ان 
مــن ا

خــال النزاعــات 
العتــداءات مختلفــة 

صــاب 
ش االغت

ومــن بينهــا مخاطــر التحــر
جلنســي

 •واالعتــداء ا
فئة الشباب من 15-19 عام

ضمــن فئــات املراهقــني 
تعتبــر هــذه الفئــة 

ض بشــكل 
حملتمــل ان تتعــر

والتــي مــن ا
 •اكبــر الــى  مخاطــر النزاعــات املســلحة

واملهجريــن 
ني 

فئــات الشــباب النازحــ
خليــا

دا
حتتــاج هــذه الفــة الــى املســاعدة 

حيــث 
والتدخــل العاجــل جــراء حالــة النــزوح 

والتهجيــر القســري

• 
مناطق وبؤر النزاع الساخنة

وهــي املناطــق التــي تنشــىء فيهــا 
جتــة 

النا
املســلحة 

النزاعــات 
ف االقتتــال الداخلــي 

جــراء ظــرو
جت عــن االحتــال

ف النــا
 •او العنــ

قطاع غزة 
ض لــه القطــاع 

نتيجــة ملــا تعــر
مــن حــروب متتاليــة )100,000 
مواطــن يعانــون مــن التهجييــر 
حلــرب 

بعــد تدميــر منازلهــم يف ا
)2014

 •االخيــرة 
س 

القد
عبــر 

ف الســكان 
يتــم اســتهدا

االعتــداءات املســتمرة ومخاطــر 
والطــرد 

الهويــات 
ســحب 

ســلطات االحتــال 
صــادرت 

(
اإلســرائيلية منــذ العــام 1967 
الــى مــا يقــارب 80,000 بطاقــة 

هويــة(.
• 

 C
ومناطــق 

املناطــق املعزولــة 
جلــدار

ا
ف 

وخلــ
هــذه املناطــق 

ســكان 
يعانــي 

مــن مخاطــر النــزوح والطــرد 
ممتلكاتهــم 

ضيهــم و
صــادرة ارا

وم
• 

مخيمات اللجوء
بــؤر 

املخيمــات 
تعتبــر 

حيــث 
نــزاع داخلــي بســبب التيــارات 
ضافــة 

السياســية املتنافســة باال
الــى اســتهدافها مــن قبــل االحتــال
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20

شباب يف 
مناطق 

س مع 
التما

االحتالل 
االسرائيلي 
 C  مناطق(

واملناطق 
حملاذية 

ا
للجدار(

يف 
فئــة الشــباب املتواجديــن 

 )c( صنفــة
س وامل

مناطــق التمــا
ضمــن الفئــة العمريــة مــن )15-

عــام.
 )29

هــذه الفئــة )القاطنــني 
تشــكل 

C( مــا نســبته 
ضمــن منطقــة 

فئــات 
اجمالــي 

مــن 
 %15.6

ضمــن الفئــة 
الشــباب الفلســطيني 

العمريــة املذكــوره اعــاه- )مكتــب 
اإلنســانية 

الشــؤون 
تنســيق 

.) O
CH

A، 
2014

•
 

 90.000
شاب وفتاة.

•
 

ضم منطقة 
)ت

)C( وحسب 
املعطيات 
ما يقارب 
 300 ,000

نسمة( 

•
 

وجــود االعتــداءات اإلســرائيلية علــى 
يف 

يعيشــون 
الذيــن 

الفلســطينيني 
( والتــي تســاهم يف تعميــق  C( املنطقــة
حليــاة 

الفقــر وتؤثــر بشــدة علــى نوعيــة ا
يف تلــك املنطقــة.

للفلســطينيني املقيمــني 
•

 
علــى 

تؤثــر االجــراءات االســرائيلية 
حلقــوق االساســية للســكان ومــن بينهــا 

ا
حلــق يف 

فئــة الشــباب كحريــة التنقــل وا
صحــة، والتعليــم، 

الســكن املائــم، وال
وحقــوق العمــل وغيرهــا. 

•
 

يف تلــك املنطقــة مــن 
يعانــي الشــباب 

خلدمــات وعــدم 
ف ا

ضعــ
ش و

التهميــ
صــول الــى املعلومــات 

القــدرة علــى الو
ص املتوفــرة

ومحدوديــة الفــر
•

 
يف مناطــق )c( مــن 

يعانــي الشــباب 
صــول الــى 

صعوبــة الو
قلــة املرافــق و

ممــا 
س واملؤسســات التعليميــة 

املــدار
يزيــد مــن مســتويات التســرب املدرســي 
واالنقطــاع عــن التعليــم ومخاطــر العمــل 

داخــل املســتوطنات االســرائيلية.

• 
خلطــر التهجيــر 

ني 
ضــ

فئــة الشــباب املعر
القســري وهــدم البيــوت

ضائقــة وبحاجــة الــى 
يف 

وهــي فئــات 
تدخــل ومســاعدة فوريــة نتيجــة وجــود 

طارئــة
ف 

ضعــ
مؤشــرات 

• 
فئــة الشــباب االكثــر فقــرا واقــل قــدرة 
خلدمــات واملرافــق 

صــول الــى ا
علــى الو

املختلفــة
ضمــن املجموعات 

تعتبــر هــذه الفئــات من 
ضعفــا بســبب ارتفــاع نســبة الفقــر 

االكثــر 
صــول 

والبطالــة وعــدم قدرتهــا علــى الو
خلدمــات املختلفــة نتيجــة بعــد تلــك 

الــى ا
خلدمــات

 •املناطــق عــن مراكــز ا
فئة الفتيات

حيــث تعتبــر الفتيــات مــن املجموعــات 
مشــاركة 

ضعفــا واقــل نســب 
االكثــر 

صــا يف املناطــق املهمشــة واملعزولــة
صو

وخ

• 
( بشــكل  C( صنفــة

املناطــق امل
كامــل

ف 
صنــ

منطقــة ت
 241

يوجــد 
متكامــل

بشــكل 
 ) C(

 •كمنطقــة 
التجمعات البدوية

يف خيــام وأكــواخ 
ش هــؤالء 

 يعيــ
صفيحيــة أو ُمغــر، تعانــي هــذه 
التجمعــات الســكنية مــن نســبة 
صــول 

عاليــة مــن الفقــر وقلــة الو
خلدمــات املختلفــة

 •الــى ا
حملاذية للجدار

املناطق ا
فئــة الشــباب 

ض 
حيــث تتعــر

ف 
ضمــن هــذه املناطــق الــى ظــرو

ملخاطــر 
ضهــا 

تعر
اســتثنائية 

ف واالعتــداء املباشــر مــن 
العنــ

ضة 
قبــل االحتــال والقيــود املفرو

حلركــة ومخاطــر الطــرد 
علــى ا

والتهجيــر
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الشباب 
ني يف 

العامل
مناطق 48 

واملستوطنات 

فئــة الشــباب العاملــني يف مناطــق 
واملســتوطنات اإلســرائيلية 

 48
ضمــن الفئــة العمريــة مــن )15-

29( عــام
حــول نســبة  

ال تتوفــر بيانــات 
فئــات الشــباب املذكــورة .

العاملــة 
القــوى 

مــن 
 %11.7

يف 
عــام يعملــون 

 64-15
مــن 

ضــر 
خلــط االخ

داخــل منطقــة ا
االســرائيلية 

واملســتوطنات 
الغربيــة 

ضفــة 
)ال

وتشــمل 
س، ال يوجــد عمالــة مــن 

والقــد
غــزة(

قطــاع 
العاملــة 

القــوى 
)مســح 

 -
.)2015

الفلســطينية، 

•
 

ال يتوفر 
بيانات حول 
اعداد فئات 

الشباب 
ضمن الفئة 

املذكورة.

•
 

غالبيــة فئــات الشــباب اقــل مــن 29 
ممــا 

صاريــح عمــل 
عــام تعمــل بــدون ت

ضهــم للعديــد مــن املخاطــر. )%40 
يعر

صاريــح 
مــن مجمــوع العاملــني بــدون ت

عمــل(
•

 
مــن الشــباب الــى 

ض الكثيــر 
يتعــر

ضطــرار 
ضاعفــة نتيجــة اال

مخاطــر م
ف غيــر مائمــة 

يف ظــرو
الــى العمــل 

ض 
والتعــر

قانونــي 
غيــر 

وبشــكل 
حلقــوق 

ضيــاع ا
للماحقــة واالعتقــال و

مــن قبــل املشــغلني االســرائيليني او 
املقاولــني العــرب

•
 

تعتبــر ســوق العمــل االســرائيلي جــاذب 
مــن 

ضعيفــة 
وال

املهمشــة 
للفئــات 

ممــن تعانــي مــن 
صــا 

صو
الشــباب وخ

البطالــة والفقــر وفئــات الشــباب خــارج 
س 

اطــار التعليــم واملتســربني مــن املــدار
س

يف مدينــة القــد
صــة 

وخا
•

 
ض ملخاطــر الســلوكيات املقلقــة 

التعــر
ومــن بينهــا املخــدرات وتعاطــي الكحــول 
جلنســية التــي 

يف العاقــات ا
والوقــوع 

يف 
ض العمــال 

ميكــن ان يقــوم بهــا بعــ
ظــل غيــاب أدنــى معاييــر للحمايــة مــن 
جلنســية ومــن بينهــا 

ض ا
مخاطــر االمــرا
ض االيــدز

مــر

• 
ممــن يعملــون بشــكل غيــر 

فئــة الشــباب 
صاريــح عمــل

رســمي وبــدون ت
ض هــذه الفئــة للماحقــة واالعتقــال 

تتعــر
حلقــوق مــن قبــل املشــغلني 

ضيــاع ا
و

 •االســرائيلني او املقاولــني العــرب
فئة الفتيات

مــن 
ضــن املــرأة لدرجــة أكبــر 

تتعر
اليومــي 

األجــر 
)معــدل 

االســتغال 
شــيكل( 

يف املســتوطنات )174 
للرجــال 

ف معــدل األجــر اليومــي للنســاء 
ضعــ

هــو 
شــيكل( 

 84(
 •الفلســطينيات 
ني

فئة املراهق
صــا 

صو
خ

عمالــة االطفــال 
مخاطــر 

للفئــات العمريــة مــن )15-19( عــام مــن 
املنقطعــني عــن التعليــم واملتســربني مــن 

س
 •املــدار

يف املســتوطنات 
ني 

فئــة الشــباب العاملــ
االســرائيلية

تعمــل هــذه الفئــة يف ظــل شــروط عمــل 
مجحفــة ومــن بينهــا االجــور املتدنيــة 
مبوجــب 

)8.5%( فقــط منهــم يعملــون 
عقــد عمــل مكتــوب(

• 
 C

ومناطــق 
املناطــق املعزولــة 

جلــدار
ا

ف 
وخلــ

ضمــن 
ترتفــع نســبة العمالــة  

قربهــا 
هــذه املناطــق نتيجــة 

ضــر 
خلــط االخ

مناطــق ا
مــن 

االســرائيلية
 •واملســتوطنات 

منطقة االغوار
يف هــذه 

ترتفــع نســبة العمالــة 
صــا 

صو
املناطــق بــني الشــباب خ

االســرائيلية 
املســتوطنات 

يف 
ضــة 

ويف ظــل اجــور عمــل منخف
ف عمــل متدنيــة

 •وظــرو
س

القد
صــول الــى 

ســهولة الو
نتيجــة 

مــع 
صــا 

صو
ســوق العمــل وخ

ارتفــاع نســب التســرب املدرســي 

47



#
الفئة

ف الفئة
ص

و
العدد االجمالي

ضعيفة
ف كفئة 

صني
أسباب الت

ضعفا
املجموعات االكثر 

املناطق االكثر تهميشا
22

الشباب 
ني 

ض
املعر

خلطر الهجرة 
خلارجية

ا

فئــة الشــباب مــن )15-29(عــام 
مــن الراغبــني بالهجــرة الــى خــارج 
فلســطني بشــكل دائــم او مؤقــت.
مــن 

 %23.6
حوالــي 

متثــل 
الشــباب 

)مســح 
 -

الشــباب 
.)2015

الفلســطيني،

•
 

 330 ,494
شاب وفتاة

•
 

خلطــر الهجــرة  
ضــني 

ارتفــاع نســب املعر
حوالــي ربــع فئــة 

خلــارج الــى 
الــى ا

الشــباب
•

 
وجــود مخاطــر مــن الهجــرة الدائمــة 
 %

 37.5
وعــدم العــودة للوطــن ) 
دائمــة( 

يرغبــون بهجــرة 
•

 
وجــود أســباب وراء دوافــع الهجــرة 
اهمهــا الفقــر والرغبــة بتحســني الواقــع 
ضافــة الــى 

صــادي بواقــع 41% باال
االقت

. البطالــة بنســبة  %44.8
•

 
حرمــان 

يف 
هجــرة الشــباب 

إرتبــاط 
خلبــرات 

وا
مــن الكفــاءات 

املجتمــع 
واملــوارد البشــرية املهمــة والتــي لهــا دور 
مباشــر يف احــداث التنميــة املجتمعيــة 

وبكافــة مســتوياتها وأشــكالها. 

• 
الشباب يف عائالت فقيرة

ف 
41% يرغبــون بالهجــرة لتحســني ظــرو

 •املعيشــة 
ني عن العمل

الشباب العاطل
تبلــغ نســبة الراغبــني بالهجــرة بــني 
ف هــذه الفئــة الــى حوالــي  %44.8 

صفــو
• 

الشباب من فئة الذكور
مــن 

بلغت نســبة الراغبــني بالهجــرة 
17.8% لدى 

مقابل 
الــذكور) %29.1 

االناث الشابات، وترتفــع النســبة بــني 
) يف قطــاع غــزة بواقــع %46.7

 •الذكــور 
فئة الشباب من )18-22( عام

صــل النســبة الــى 26.6% )وترتفع 
حيــث ت

)  •بــني هــذه الفئــة يف قطــاع غــزة الــى %41
فئات الشباب االعلى تعليما

صــل نســبة الرغبــني بالهجــرة مــن دبلوم 
ت

متوسط فأعلى %28.4
• 

ني بالهجرة الدائمة
الراغب

ممــن 
 %

صــل نســبتهم الــى 37.5 
وت

خلــارج دون عــودة
يرغبــون بالهجــرة الــى ا

• 
قطاع غزة

يف 
نســبة الشــباب الــذي يرغــب 

 ) يف قطــاع غــزة )%37
الهجــرة 

ضفــة 
يف ال

 )%15.2(
مقابــل 
 •الغربيــة

مخيمات اللجوء
تبلــغ نســبة الراغبــني بالهجــرة 
يليهــا 

 %34.8
املخيمــات 

يف 
يف 

واقلهــا 
 %23.6

ضــر 
حل

ا
ف 16.9% )مــع التركيــز على 

الريــ
شــباب املخيمــات يف قطــاع غــزة 

) %42.3(
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تقــوم العديــد مــن اجلهــات الرســمية والــوزارات يف فلســطني بتقــدمي اخلدمــات لقطــاع الشــباب ومــن أبرزهــا املجلــس 
االعلــى للشــباب والرياضــة، وزارة التنميــة االجتماعيــة، وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، وزارة الصحــة، وزارة العمــل، 
وزارة شــؤون املــرأة وغيرهــا، هــذا باالضافــة مؤسســات املجتمــع املدنــي واملنظمــات الدوليــة املختلفــة. حيــث تقــدم تلــك 
اجلهــات اخلدمــات املختلفــة لفئــات الشــباب وذلــك حســب طبيعــة عمــل كل جهــة واختصاصاتهــا، فيمــا تقــوم بالتنســيق 
والتشــبيك فيمــا بينهــا مــن خــالل اللجــان املشــتركة كاللجنــة الوطنيــة العليــا للوقايــة مــن املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، 
اللجنــة الوطنيــة لالمــراض املنقولــة جنســيا يف وزارة الصحــة ، اللجنــة الوطنيــة لالشــخاص ذوي االعاقــة يف وزارة 
التنميــة االجتماعيــة وغيرهــا. او عبــر التنســيق يف تنفيــذ البرامــج حيــث تعمــل وزارة التنميــة االجتماعيــة علــى ســبيل 
املثــال مــع الشــباب مــن خــالل برنامــج التمكــني االقتصــادي بالشــراكة مــع املجلــس االعلــى للشــباب والرياضــة، حيــث 
ميثــل هــذا البرنامــج منوذجــا لتعــاون الــوزارة مــع اجلهــات احلكوميــة االخــرى. كمــا تتعــاون مــع الــوزارات ذات الصلــة وال 

ســيما التربيــة والتعليــم والصحــة، والهيئــات التابعــة لنظــام العدالــة مــن نيابــة ومجلــس قضــاء اعلــى وغيرهــا.

تحليل األدوار وإسرتاتيجيات 
التدخل للجهات الرسمية 

والشركاء الرئيسي�ني

لكــن وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــان املؤسســات احلكوميــة مــا زالــت 
عمــل  واســترتيجة  ومشــتركة  واضحــة  رؤيــة  وجــود  دون  تعمــل 
الفلســطيني27  املســتوى  علــى  الشــباب  بقطــاع  تتعلــق  موحــدة 
هــذا الــى جانــب أن اخلدمــات املقدمــة تتســم باحملدوديــة وعــدم 
الشــمولية، حيــث ياحــظ وجــود ضعــف يف نوعيــة اخلدمــات 
املقدمــة الــى املناطــق املعزولــة واملصنفــة C باالضافــة الــى مناطــق 
البدويــة، يترافــق ذلــك يف ظــل  او املخيمــات واملناطــق  الريــف 
وجــود مســتويات محــدودة مــن التنســيق وتبــادل االدوار وتكامليــة 
ــة  ــى ازدواجي ــة ال ــك االطــراف، هــذا باالضاف ــني تل ــا ب االداء فيم
البرامــج واخلدمــات املقدمــة يف بعــض االحيــان ، ووجــود ضعــف 
تلــك  بعمــل  املتعلــق  والبشــري  والبرامجــي  االداري  االداء  يف 
الــوزارات واخلدمــات املقدمــة مــن قبلهــا. كمــا ان بعــض اجلهــات 
الرســمية مــا زالــت تنظــر إلــى الشــباب علــى أنهــم وحــدة متجانســة 
متشــابه  بشــكل  التعامــل  ســياق  متشــابهة ويف  احتياجــات  ذات 
الفئــات  طبيعــة  بــني  التمييــز  دون  الشــباب  فئــات  غالبيــة  مــع 
والتحديــات التــي تواجــه مجموعــات الشــباب املختلفــة، كمــا ان 
فئــات الشــباب ال تعــد ممثلــة بشــكل كايف ضــن اطــر ومجالــس 

27  يجــري العمــل حاليــا علــى اعــداد االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الشــباب مــن 2017- 
2020 باشــراف املجلــس االعلــى للشــباب والرياضــة.

شــبابية قــادرة علــى ادمــاج مختلــف فئــات الشــباب ضمــن عمليــات 
التخطيــط والتنفيــذ وصياغــة التوجهــات التنمويــة واالســتراتيجية 

ــة بقطــاع الشــباب. املتعلق
مــن جهــة اخــرى وفيمــا يتعلــق بطيبعــة الواقــع السياســي فــان 
االســرائيلي  االحتــال  وجــود  مــن  تعانــي  زالــت  مــا  فلســطني 
ــة الفلســطينية مــن ضعــف  ــى مجمــل احلال ــه الســلبية عل وتاثيرات
واالعتــداءات  االمنــي  الوضــع  وهشاشــة  السياســي  االســتقرار 
ــي تهــدد املواطــن الفلســطيني بصفــة  ــة والت االســرائيلية املتواصل
عامــة، حيــث تعتبــر فئــات الشــباب مــن الفئــات االكثــر تعرضــا 
االحتــال  قبــل  مــن  لهــا  املباشــر  االســتهداف  جــراء  للخطــر 
االســرائيلي، يترافــق ذلــك مــع وجــود االنقســام الداخلــي بــني 
ــف االقتصــاد  ــى ضع ــة ال ــة وقطــاع غــزة، باالضاف ــة الغربي الضف
الفلســطيني وارتفــاع مســتويات البطالــة وعــدم قــدرة الســلطة 
املوازنــات  ازمــات  ظــل  النفقــات يف  تغطيــة  علــى  الفلســطينية 
املتعاقبــة واالعتمــاد علــى التمويــل اخلارجــي فيمــا يتعلــق بتنفيــذ 
البرامــج والتدخــات املقدمــة لفئــات الشــباب مــن قبــل اجلهــات 
لقطــاع  موازنــات مخصصــة  وجــود  وعــدم  املختلفــة،  الرســمية 
ــة االخــرى  ــى واملؤسســات احلكومي ــس االعل الشــباب متكــن املجل
مــن اجنــاز تدخــات متكاملــة وذات تاثيــر ايجابــي علــى الشــباب.
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 فبالنظــر الــى املجلــس االعلــى علــى ســبيل املثــال، ورغــم انــه 
يقــدم العديــد مــن اخلدمــات والبرامــج لفئــة الشــباب عبــر عــدد 
ــاث برامــج  ــي تعمــل مــن خــال ث ــه والت ــة ل مــن الوحــدات التابع
أساســية28 تتمثــل يف )الرياضــة، املشــاركة السياســية واملجتمعيــة، 
السياســية  املشــاركة  برنامــج  أن  حيــث  واالنتمــاء(  الهويــة 
بينهــا  مــن  الفرعيــة  البرامــج  مــن  العديــد  يضــم  واالجتماعيــة 
)برنامــج القيــادة ،  برنامــج العمــل املجتمعــي ، برنامــج املراكــز 
الشــبابية، برنامــج التمكــني االقتصــادي وهــو برنامــج مســتحدث 
نتيجــة ارتفــاع نســب البطالــة بــني الشــباب والتــي تعمــل مــن خــال 
اليجــاد  املختصــة  الــوزارات  علــى  واملناصــرة  الضغــط  ادوات 
فــرص عمــل، برامــج تدريبيــة  لهــا عاقــة بتحســني مســتويات 
االعلــى  املجلــس  ان  اال  الشــباب(  لفئــة  االقتصــادي  التمكــني 
للشــباب والرياضــة  مــا زال يفتقــر لوجــود رؤيــة واضحــة ومحــددة 
تتعلــق بقطــاع الشــباب، حيــث يتــم اســتهداف الشــباب مــن خــال 
تدخــات تركــز علــى محــاور الرياضــة والترفيــه واملشــاركة وال 
مختلفــة  احتياجــات  علــى  بنــاءا  الشــباب  مــع  العمــل  تتضمــن 
وبالنظــر الــى فئــات الشــباب كمجموعــات متنوعــة بحاجــة الــى 
تدخــات مخلفــة، أيضــا ومــن خــال مراجعــة ادبيــات ومنشــورات 
ــى لــم ياحــظ تصنيــف لفئــات الشــباب مــن حيــث  املجلــس االعل
االحتياجــات او التدخــات املقدمــة، يف الوقــت ذاتــه فــان املجلــس 
االعلــى للشــباب بحاجــة الــى العمــل علــى تطويــر قدراتــه وحتســني 
ادائــه وبنــاء قــدرات العاملــني لديــه مبــا ميكنــه مــن زيادة مســتويات 
الشــباب  واقــع  علــى  اكبــر  بشــكل  والتاثيــر  والفعاليــة  الكفــاءة 
الفلســطيني علــى اعتبــار ان املجلــس االعلــى ميثــل اهــم مؤسســة 
رســمية تعنــى بتنميــة قطــاع الشــباب وتوفيــر احتياجاتــه املختلفــة. 
هــذا باالضافــة الــى ضعــف مســتويات التنســيق والتشــبيك مــع 
الــوزارات واملؤسســات الرســمية االخــرى وغيــاب االليــات الفعليــة 
علــى  االمثلــة  ومــن  فاعــل  بشــكل  واملســؤوليات  االدوار  لتوزيــع 
ذلــك مــا اشــار اليــه ممثــل وزارة العمــل29 الــى عــدم وجــود اي 
نــوع مــن انــواع التشــبيك فيمــا يخــص قطــاع الشــباب بــني املجلــس 
ــة  ــني وزارة التنمي ــا ان التنســيق ب ــورة.  كم ــوزارة املذك ــى وال االعل
ــال محــدود جــدا ممــا  ــى ســبيل املث ــة ووزارة العمــل عل االجتماعي
يشــير الــى وجــود قصــور يف تبــادل املعلومــات والتنســيق والتعــاون 

املشــترك.
أمــا فيمــا يتعلــق بــوزارة التنميــة االجتماعيــة فانهــا تقــدم خدماتهــا 
ــث تعمــل وزارة  ــال واليافعــني والنســاء واملســنني حي ــات االطف لفئ
التاهيــل   ، الفقيــرة  لألســر  املســاعدات  )تقــدمي  علــى  التنميــة 
ــذوي  ــة ل ــي للشــباب وتقــدمي اخلدمــات املختلف االجتماعــي واملهن
االعاقــة، توفيــر احلمايــة لاطفــال ومــن بينهــم االحــداث، رعايــة 
االيتــام، تقــدمي خدمــات االيــواء واحلمايــة للنســاء املعنفــات، ايــواء 
ورعايــة املســنني( ورغــم ان وزارة التنميــة تعمــل يف اطــار فئــات 
محــددة ومهمــة مــن مجموعــات الشــباب كاالحــداث يف نــزاع مــع 
القانــون، االيتــام، املتســربني مــن املــدارس، ذوي االعاقــة وغيرهــا 
املجتمعيــة  الفئــات  مــع جميــع  ذاتــه  الوقــت  تعمــل يف  انهــا  اال 
بالتــوازي مبــا يتوافــق مــع طبيعــة عملهــا، حيــث ال يتــم التركيــز 
علــى احتياجــات فئــة الشــباب فقــط ممــا يقلــل مــن اثــر عمليــات 
التدخــل وال ســيما يف ظــل محدوديــة االمكانــات واالعتمــاد علــى 
ــا  ــة ينصــب عمله ــوزارة الشــؤون االجتماعي ــل اخلارجــي. ف التموي
علــى األســر الفقيــرة واألفــراد املهمشــني، وبرامجهــا مــع الشــباب 

ــة مــع الســيد نــزار بصــات، نائــب رئيــس وحــدة التخطيــط، املجلــس االعلــى  28  مقابل
للشــباب والرياضــة.

29  مقابلة مع السيد رامي مهداوي، مدير عام التشغيل.

عبــر  وخصوصــا  واملهنــي،  االجتماعــي  التأهيــل  علــى  تقتصــر 
مراكــز التاهيــل االجتماعــي )الشــبيبة( والتــي تقــدم خدماتهــا 
للمتســربني مــن املــدارس وابنــاء االســرة الفقيــرة للفئــات مــن 14-
ــات  ــك الفئ ــر التدخــات املرتبطــة مبحــور اكســاب تل 18 عــام عب

املهــارات املهنيــة واملعرفيــة 30.
كذلــك ومــن خــال مراجعــة برامــج عمــل وزارة التنميــة االجتماعية 
ومنشــوراتها فانــه ياحــظ ان الــوزارة املذكــورة لديهــا تصنيــف 
لبعــض الفئــات الضعيفــة مــن الشــباب والتــي تقــدم لهــم اخلدمــات 
ــاء االســر  ــر املتعلمــني، ابن ــني عــن العمــل، غي املختلفــة 31 كاملتعطل
ــات  ــار ان هــذه الفئ ــى اعتب ــك عل ــاث وغيرهــا، وذل ــرة ، االن الفقي
تعانــي مــن مســتويات مرتفعــة مــن الفقــر والبطالــة والتســرب 
ــة التعــرض للخطــر والوقــوع حتــت  ــي امكاني مــن املــدارس وبالتال
تاثيــر املشــكات االجتماعيــة التــي تســتدعي التدخــل مــن قبــل 
الــوزراة. لكــن وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــان الــوزارة تركــز يف عملهــا 
علــى الفئــات العمريــة االصغــر ســنا مــن ) 14-18(عــام وال ســيما 
الفئــات التــي تعيــش يف اســر مفككــة و املتســربني حيــث مت ايجــاد 
االرشــاد  بتقــدمي خدمــات  يعنــى  الفئــة  لهــذه  خــاص  برنامــج  
والدعــم النفســي و التربــوي مــن خــال مراكــز التأهيــل املهنــي 
ــة  ــات العمري ــم اســتهداف الفئ ــه ال يت ــوزارة ، لذلــك فان التابعــة لل
خصيصــا  مصممــة  تدخــات  يوجــد  وال  الشــباب  مــن  االكبــر 
لشــريحة الشــباب فــوق ســن 18 عــام اال ضمــن محــور التمكــني 
االقتصــادي، والــذي ياخــذ بعــني االعتبــار الشــباب كعنصــر فاعــل 
يف العمليــة االنتاجيــة والتخفيــف مــن حــدة الفقــر والبطالــة، بنــاءا 
علــى ذلــك فقــد مت االشــارة مــن قبــل الــوزارة الــى وجــود اهتمــام 
بتوســيع دائــرة الفئــات املســتهدفة وامكانيــة العمــل مــع فئــات 
الشــباب االكبــر ســنا، مــع اهميــة التاكيــد علــى ان عمــل الــوزارة مــا 
زال يفتقــر الــى وجــود تدخــات ملواجهــة ظاهــرة الــزواج املبكــر او 
آليــات محــددة حلمايــة الفتيــات فــوق ســن )18( عــام ممــن ال مأوى 
ــل الشــبيبة  ــز تاهي ــا ان مراك ــات، كم ــات اليتيم ــة الفتي ــن ك فئ له
والفتيــات بحاجــة إلــى تطوير والعمــل بشــكل اكبــر علــى محــور 
التمكــني االقتصــادي واملســاهمة الفاعلــة يف مكافحــة الفقــر بــني 

فئــات الشــباب.
ــدم  ــك تق ــا كذل ــوزارة العمــل فانه ــق ب ــا يتعل يف ذات الســياق وفيم
خدماتهــا لفئــات مجتمعيــة مختلفــة وليســت حصــرا علــى الشــباب، 
ــر فــرص  ــة الشــباب مــن خــال توفي ــع فئ ــا م امنــا يقتصــر عمله
بعــض  تدريــب  او  العامــة  الثانويــة  انهــوا  ملــن  املهنــي  التدريــب 
ــك مــن خــال  ــم وذل ــات الشــباب ممــن هــم خــارج اطــار التعلي فئ
مراكــز التاهيــل املهنــي التابعــة للــوزارة يف كل محافظــة، حيــث مت 
اســتهداف32 مــا يقــارب 1700 شــاب وفتــاه خــال العــام 2016، 
كذلــك تقــدم الــوزارة خدماتهــا لفئــة الشــباب مــن 21 عــام فمــا 
فــوق وذلــك مــن حيــث تســهيل احلصــول علــى تصاريــح العمــل 
داخــل الــط االخضــر، يترافــق ذلــك مــع دور الصنــدوق الوطنــي 
لفئــات  قــروض  بتقــدمي  بــدأ  والــذي  العمــل  وزارة  للتشــغيل يف 
الشــباب وخصوصــا الراغبــني بافتتــاح مشــروعات صغيــرة، لكــن 
ميكــن االشــارة الــى أن ابــرز التحديــات التــي تواجــه عمــل الــوزارة 
فيمــا يتعلــق بالشــباب تتمثــل يف محدوديــة الفئــات التــي تســتهدفها 
ــة وزارة  وزارة العمــل فيمــا يتعلــق مبحــور التشــغيل، ضعــف موازن
العمــل والتــي متكنهــا مــن توســيع برامجهــا وخدماتهــا، الثقافــة 
املجتمعيــة التــي حتــد مــن توجــه الشــباب الــى التعليــم املهنــي، 
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ضعــف قــدرات مراكــز التاهيــل املهنــي التابعــة للــوزارة، عــدم وجــود 
تنســيق وتعــاون مــع املجلــس االعلــى للشــباب فيمــا يخــص محــور 

التمكــني االقتصــادي وغيرهــا.
مــن جهــة اخــرى وفيمــا يتعلــق بعمــل الــوزارت االخــرى فانهــا 
تتفــاوت مــن حيــث مجــاالت العمــل وأدوارهــا ومســؤولياتها املتعلقــة 
بالعمــل مــع الشــباب ســواءا وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، وزارة 
الصحــة، وزارة العمــل، وزارة شــؤون املــراة وغيرهــا، حيــث تقــدم 
هــذه املؤسســات خدماتهــا لفئــات مختلفــة ومــن بينهــا الشــباب 
مجموعــات  ضمــن  الشــباب  لفئــات  تصنيــف  وجــود  دون  لكــن 
او احتياجــات محــددة، مــع اهميــة التاكيــد علــى ان املؤسســات 
اقتــراح  يف  بينهــا  مــا  يف  أحيانــا  تتعــاون  املذكــورة  الرســمية 
السياســات واملشــاركة يف اعــداد االســتراتيجيات وجلــان العمــل 
املختلفــة، لكــن يظــل ادائهــا محــدودا وال يرقــى الــى درجــة التكامــل 

يف السياســات ويف عمليــات التخطيــط والتنفيــذ. 
أمــا فيمــا يتعلــق مبؤسســات املجتمــع املدنــي فيمكــن االشــارة الــى 
ــة الشــباب مــن  ــي تســتهدف فئ ــد مــن املؤسســات الت وجــود العدي
جمعيــات ومراكــز وانديــة ومؤسســات مجتمعيــة مختلفــة، ولقــد 
شــهدت الفتــرة املاضيــة منــذ انشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
يف العــام 1993 تصاعــد يف وتيــرة العمــل االهلــي ووجود العديد من 
املؤسســات االهليــة اجلديــدة والتــي تعنــى بفئــات املجتمــع املختلفــة 
ومــن بينهــا الشــباب، حيــث قامــت تلــك املؤسســات ونتيجــة وفــرة 
ــي تســتهدف  ــد مــن البرامــج واملشــاريع الت ــذ العدي ــل بتنفي التموي
ــة  ــب وتوعي ــى تدري ــا عل ــزت يف غالبيته ــث رك ــات الشــباب، حي فئ
فئــات الشــباب وتعزيــز مشــاركتهم املجتمعيــة، ولقــد اســتمرت 
عمليــة تقــدمي اخلدمــات مــن قبــل املؤسســات االهليــة الــى فئــات 
الشــباب بوتيــرة متصاعــدة حتــى نهايــة العشــرية االولــى مــن العــام 
2000 ، حيــث أصبحــت فــرص التمويــل محــدودة وخصوصــا ان 
مؤسســات املجتمــع املدنــي تعتمــد علــى التمويــل اخلارجــي من قبل 
اجلهــات املانحــة واملنظمــات الدوليــة كمصــدر اساســي للتمويــل.

باالضافــة الــى ذلــك فقــد اســتطاعت املؤسســات االهليــة خــال 
الفتــرة املاضيــة توفيــر جــزء مــن االحتياجــات املتعلقــة بقطــاع 
امكانــات  ضعــف  عــن  الناجتــة  الفجــوة  بعــض  وســد  الشــباب 
الــى  هــذا  املختلفــة،  الفلســطينية ممثلــة مبؤسســاتها  الســلطة 
جانــب قدرتهــا علــى الوصــول بشــكل اكبــر الــى الفئــات املســتهدفة 
مــن الشــباب، لكــن وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــان البرامــج املنفــذة 

مــن قبــل املؤسســات االهليــة ظلــت قاصــرة عــن توفيــر الكثيــر 
مــن احتياجــات الشــباب حيــث ركــزت يف مجملهــا علــى مجــاالت 
التوعيــة والضغــط واملناصــرة بشــكل اكبــر مــن مجــاالت التمكــني 
االقتصــادي علــى ســبيل املثــال، كمــا انهــا لــم تتمكــن مــن الوصــول 
الــى كافــة الفئــات املختلفــة مــن الشــباب وتغطيــة املناطــق االكثــر 
تهميشــا واحتياجــا، مــع وجــود ازدوجيــة يف البرامــج املنفــذة يف 
بعــض االحيــان، هــذا الــى جانــب العاقــة التنافســية فيمــا بينهــا 
وضعــف الشــراكات واالئتافــات بــني تلــك مؤسســات بصفــة عامــة 
ودخــول بعــض املؤسســات الــى ســاحة العمــل الشــبابي دون وجــود 
ــل وفــرص الدعــم  ــة امنــا بســبب وفــرة التموي ــرة او تخصصي خب
املتوفــرة والــذي ادى الــى خــروج الكثيــر مــن املؤسســات مــن ميــدان 
العمــل املجتمعــي نتيجــة ضعــف التمويــل والدعــم املتوفــر، لذلــك 
فقــد اشــار ممثلــي املؤسســات االهليــة ضمــن عينــة املؤسســات 
املشــاركة بالدراســة الــى ان مؤسســات املجتمــع املدنــي لــم تســتطع 
حتقيــق نتائــج واضحــة يف مــا يتعلــق بقطــاع الشــباب حيــث ظلــت 
اثارهــا محــدودة وغيــر ملموســة. يف ذات الســياق فقــد اشــار 
انــه  الــى  باللقــاء  املشــاركة  االهليــة  املؤسســات  ممثلــي  بعــض 
يوجــد تنســيق وتعــاون مــع بعــض املؤسســات الرســمية فيمــا يتعلــق 
بقضايــا الشــباب وخصوصــا مــع املجلــس االعلــى للشــباب ووزارة 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة، اال انهــا تظــل دون املســتوى املطلــوب 
ويف اطــار عــدم وجــود رؤيــة مشــتركة تتعلــق بهــذا القطــاع ، كذلــك 
فقــد اكــدت مؤسســات القــدس املشــاركة يف اللقــاء الــى وجــود 
الفلســطينية يف مدينــة  الســلطة  لــدور مؤسســات  شــبه غيــاب 
ــات  ــج واخلدم ــف البرام ــى ضع ــة ال ــا باالضاف ــدس وضواحيه الق
املقدمــة وعــدم التنســيق املشــترك بــني املؤسســات والتركيــز علــى 
مناطــق وفئــات مــن الشــباب دون االخــرى يف ظــل عــدم وجــود اليــة 
واضحــة للعمــل مــع الفئــات املســتهدفة مــن الشــباب، يترافــق ذلــك 
مــع وجــود نقــص يف املعلومــات املتعلقــة بقطــاع الشــباب املقدســي 
ــة حــول واقــع الشــباب يف  وعــدم وجــود دراســات شــاملة ومتكامل
القــدس. ويــرى املشــاركون أن تعزيــز مســتويات التنســيق وحتقيــق 
التكامــل وتبــادل املعلومــات وبنــاء الشــراكات واالئتافــات مــا بــني 
العامــة، وتطويــر  املؤسســات  مــع  بالتعــاون  االهليــة  املؤسســات 
املختلفــة  االحتياجــات  وتوفيــر  للشــباب  املجتمعيــة  املشــاركة 
للقطــاع الشــبابي مــن شــانه ان يســاعد يف احــداث تاثيــر ملمــوس 
املهمشــة  الفئــات  الفلســطيني وخصوصــا  الشــباب  واقــع  علــى 

والضعيفــة.
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جدول رقم )4(: اسرتاتيجيات التدخل المقرتحة والمتعلقة بالفئات الضعيفة 

التدخالت املقترحةاجلهات ذات التاثير والعالقةالفئة#

الشباب العاطلني 1.
عن العمل

وزارة العمل  •
املجلس االعلى للشباب والرياضة •
العالــي  • والتعليــم  التدريــب  مؤسســات 

املهنــي( التاهيــل  مراكــز  الكليــات،  )اجلامعــات، 
وزارة االقتصاد •
وزارة التربية والتعليم  •
مؤسسات املجتمع املدني ذات العاقة  •

توفير املزيد من فرص العمل •
توفير برامج التدريب والتاهيل •
بالتخصصــات  • االلتحــاق  علــى  التشــجيع 

املهنيــة
مبــا  • التعليــم  مخرجــات  جــودة  حتســني 

العمــل ســوق  احتياجــات  مــع  يتوافــق 
التشجيع على الريادية واملشاريع الصغيرة •

الشباب اخلريجني 2.
حديثا

وزارة العمل  •
املجلس االعلى للشباب والرياضة •
العالــي  • والتعليــم  التدريــب  مؤسســات 

املهنــي( التاهيــل  مراكــز  الكليــات،  )اجلامعــات، 
وزارة االقتصاد •
وزارة التربية والتعليم  •
مؤسسات املجتمع املدني ذات العاقة •

توفير برامج التدريب االكادميي •
مبــا  • التعليــم  مخرجــات  جــودة  حتســني 

العمــل ســوق  احتياجــات  مــع  يتوافــق 
التشجيع على الريادية واملشاريع الصغيرة •

شباب خارج اطار 3.
التعليم 

وزارة التربية والتعليم •
وزارة التنمية االجتماعية •
املجلس االعلى للشباب والرياضة •
وزارة العمل  •
مراكز التاهيل املهني  •
مؤسسات املجتمع املدني ذات العاقة •

اعادة تأهيل املتسربني  •
تطوير منظومة التعليم •
رفع مستوى التحصيل العملي •
برامج متخصصة الستكمال التعليم •
باملتســربني  • تتعلــق  تدخــات  اجــراء 

احلاجــة عنــد  وعائاتهــم 
التعليــم  • عــن  للمنقطعــني  املهنــي  التاهيــل 

ئيــا نها

الشباب ممن 4.
يعملون يف شروط 

عمل متدنية 

وزارة العمل )مفتشي العمل( •
وزارة االقتصاد •
وزارة التربية والتعليم •
مراكز التاهيل املهني •
مؤسسات املجتمع املدني ذات العاقة •

اقرار التشريعات والقوانني املائمة •
العمــل  • قانــون  إلنفــاذ  مفتشــني  تعيــني 

العمــل ســوق  يف  الشــباب  وحمايــة 
زيــادة الوعــي بــني فئــة القصــر واملراهقــني  •

ــم وعائاته
يتعلــق  • الشــباب فيمــا  فئــات  الوعــي  رفــع 

العماليــة بحقوقهــم 

وزارة شؤون املراة •الفتيات املراهقات5.
وزارة التنمية االجتماعية •
وزارة التربية والتعليم  •
املجلس االعلى للشباب والرياضية •
مراكــز  • وخاصــة  املدنــي  املجتمــع  مؤسســات 

النفســي والدعــم  االرشــاد 

التواصــل  • مســتويات  وحتســني  تعزيــز 
االســرية(  املشــكات  مــن  )احلــد  االســري 

توعيــة االســرة واملراهقــني مبفهــوم فتــرات  •
مــع  والتعامــل  وخصائصهــا  املراهقــة 

املراهقــني
املراهقــات  • ضــد  العنــف  نســب  تقليــل 

واالنــاث الذكــور  بــني  التمييــز  وســلوكيات 
برامــج للحــد مــن مخاطــر الــزواج  واحلمــل  •

املبكــر
مــن  • التســرب  نســب  مــن  للحــد  برامــج 

التعليــم وتــرك  املــدارس 
االنشــطة  • ضمــن  اكبــر  بشــكل  ادمــاج 

التطوعــي العمــل  وحمــات  املجتمعيــة 
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التدخالت املقترحةاجلهات ذات التاثير والعالقةالفئة#

الفتيات ضمن 6.
الفئة العمرية 
)20-29(عام 

وزارة شؤون املراة •
وزارة التنمية االجتماعية •
وزارة التربية والتعليم  •
املجلس االعلى للشباب والرياضية •
مراكــز  • وخاصــة  املدنــي  املجتمــع  مؤسســات 

النفســي والدعــم  االرشــاد 

للفتيــات  • االقتصاديــة  املشــاركة  زيــادة 
والنــاث(. الذكــور  بــني  الفجــوة  )تقليــل 

ــات  • حتســني نســبة ومســتوى مشــاركة الفتي
ــاة العامــة يف احلي

تطويــر القوانــني الفلســطينية مبــا يســهم يف  •
حتســني واقــع املــرأة الفلســطينية

توعيــة املجتمــع احمللــي فيمــا يتعلــق بقضايــا  •
النــوع االجتماعــي وحقــوق املــرأة

الفتيات املتزوجات 7.
يف سن مبكر

وزارة شؤون املراة •
وزارة التنمية االجتماعية •
وزارة التربية والتعليم  •
املجلس االعلى للشباب والرياضية •
وزارة األوقاف •
مراكــز  • وخاصــة  املدنــي  املجتمــع  مؤسســات 

النفســي والدعــم  االرشــاد 

توعيــة املجتمــع احمللــي مبــا فيهــا االســر  •
والفتيــات

مناقشــة رفــع ســن الــزواج مبــا ال يقــل عــن  •
18 عــام

معاجلــة مشــكات االنقطــاع عــن التعليــم  •
ــى  والتســرب املدرســي والتــي لهــا تاثيــر عل

ــر ــزواج املبك ــادة حــاالت ال زي
توفيــر برامــج احلمايــة والدعــم واالرشــاد  •

للفئــات ذات العاقــة

الفتيات املطلقات 8.
واألرامل

وزارة التنمية االجتماعية •
وزارة شؤون املراة •
)احملاكــم  • الشــرعي  للقضــاء  االعلــى  املجلــي 

الشــرعية(
النســوية  • وخاصــة  املدنــي  املجتمــع  مؤسســات 

النفســي والدعــم  االرشــاد  ومراكــز 

تقــدمي خدمــات الدعــم القانونــي وخصوصا  •
يف حــاالت النــزاع وطلــب الطــاق واحلقــوق 

ذات الصلــة
ــات الدعــم النفســي واالرشــاد  • ــر خدم توفي

للفئــات  االجتماعيــة  احلمايــة  واليــات 
املطلقــة ولارامــل وخصوصــا خــال الفتــرة 

االولــى مــن الطــاق او الفقــدان

الفتيات ضحايا 9.
العنف القائم على 
النوع االجتماعي 
وعنف االحتال 

وزارة شؤون املراة •
وزارة التنمية االجتماعية •
هيئة شؤون االسرى •
وزارة الصحة  •
وزارة التربية والتعليم •
مراكــز  • وخاصــة  املدنــي  املجتمــع  مؤسســات 

النفســي والدعــم  االرشــاد 

التوعية املجتمعية لافراد •
توفيــر خدمــات التاهيــل واالرشــاد النفســي  •

واالجتماعــي
 توفير خدمات الرعاية الصحة والعاجية •
مــن  • للناجيــات  احلمايــة  انظمــة  توفيــر 

العنــف تشــجيع انخــراط املجتمــع احمللــي 
للعنــف التصــدي  ويف  الوقايــة  يف 

الشباب من ذوي 10.
االعاقة

وزارة التنمية االجتماعية •
وزارة التربية والتعليم العالي •
وزارة الصحة •
املجلس االعلى للشباب والرياضية •
مراكز التاهيل املجتمعي •

حتسني فرص الدمج املجتمعي •
تهيئة وموائمة البنية التحتية  •
رفع نسب االلتحاق بالتعليم •
توفير فرص عمل لذوي االعاقة •
توفير فرص التاهيل واخلدمات العاجية  •

الشباب األيتام 11.
)الفاقدين لاب 
واالم او احدهما(

وزارة التنمية االجتماعية •
وزارة التربية والتعليم العالي •
جلان الزكاة واجلمعيات اخليرية •

الدعم املادي للفئات املذكورة •
االرشاد والدعم النفسي والقانوني •
تقدمي اخلدمات املختلفة  •
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التدخالت املقترحةاجلهات ذات التاثير والعالقةالفئة#

الشباب األسرى 12.
واحملررين

هيئة شؤون األسرى واحملررين •
نادي االسير الفلسطيني •
املؤسسات احلقوقية الفلسطينية •
الصليب االحمر •

االسرى يف السجون االسرائيلية •
توفير املساعدة القانونية لاسرى •
االســرائيلية  • الســلطات  علــى  الضغــط 

للمعتلقــني  االساســية  احلقــوق  لتوفيــر 
وغيــره والعــاج  التعليــم  وخدمــات 

الســجون  • يف  لقضايااملعتقلــني  مناصــرة 
الدولــي املســوى  علــى  االســرائيلية 

األسرى احملررين •
تاهيل نفسي وخصوصا لفئة الفتيات •
توفير فرص الدمج املجتمعي •
التاهيل املهني وتوفير فرص العمل •
والصحيــة   • التعليميــة  اخلدمــات  تقــدمي 

وغيرهــا

شباب املخيمات 13.
)الاجئني(

• UNRWA وكالة غوث وتشغيل الاجئني
املجلس االعلى للشباب والرياضية •
اللجان الشعبية يف املخيمات •
مؤسسات املجتمع املدني وخاصة الشبابية •

تقليــل نســب الفقــر وتوفيــر فــرص عمــل  •
اضافيــة 

للســكان  • اخلدمــات  مــن  املزيــد  توفيــر 
واالجتماعيــة والصحيــة  التعليميــة 

تعزيــز نســبة مشــاركة الفتيــات يف املخيمات  •
يف احليــاة العامة 

تعزيــز مشــاركة شــباب املخيمــات يف احليــاة  •
العامة

الشباب يف القدس 14.
الشرقية من )15-

19(عام

وزارة التربية والتعليم العالي •
وزارة التنمية االجتماعية •
وزارة الصحة •
املجلس االعلى للشباب والرياضية •
مؤسسات املجتمع املدني يف القدس •

وضــع اســتراتيجية وطنيــة حلمايــة الشــباب  •
املقدسي

للفئــات  • والتمكــني  الدعــم  برامــج  توفيــر 
الشــباب

الشــباب  • تعــرض  نســب  مــن  التقليــل 
للســلوكيات اخلطــرة واملخــدرات والتســرب 

املدرســي

الشباب املعرضني 15.
للسلوكيات 

السلبية واملتعاطني 
للمخدرات

وزارة الداخليــة )الشــرطة الفلســطينية، وحــدة  •
مكافحــة املخــدرات(

وزارة العدل •
مجلس القضاء االعلى •
النيابة العامة •
املخــدرات  • مجــال  يف  العاملــة  املؤسســات 

العالــي  والتعليــم  التدريــب  مؤسســات 
املهنــي( التاهيــل  مراكــز  الكليــات،  )اجلامعــات، 

وزارة التربية والتعليم )املدارس( •

تفعيــل اإلجــراءات القانونيــة بحــق التجــار  •
واملروجــني وتقدميهــم للعدالــة

مــع  • املخــدرات  بأخطــار  الشــباب  توعيــة 
التركيــز علــى فئــة طلبــة املــدارس واجلامعــات 

جتهيــز مراكــز متخصصــة ومــزودة بكافــة  •
مدمنــي  وتاهيــل  لعــاج  التجهيــزات 

ملخــدرات ا
رفــع قــدرات العاملــني يف مجــال مكافحــة  •

املخدرات 

الشباب املصابني 16.
بفيروس نقص 

املناعة املكتسب/
)HIV( اإليدز

وزارة الصحة  •
وزارة التربية والتعليم •
وزارة التنمية االجتماعية •
وزارة العمل •
مؤسسات املجتمع املدني ذات العاقة •

احلــد مــن مخاطــر اإلصابــة واحلفــاظ علــى  •
حــاالت إصابــة منخفضــة

مــرض  • حــول  للشــباب  الصحيــة  التوعيــة 
الوقايــة  وطــرق  انتشــاره  وكيفيــة  االيــدز 

منــه. 
بالنظــرة  • يتعلــق  املجتمعيــة فيمــا  التوعيــة 

للمصابــني  العــار(  )وصمــة  الســلبية 
املذكــور املــرض  وحاملــني 

املائمــة  • الصحيــة  اخلدمــات  تقــدمي 
للشــباب والتــي تتضمــن املشــورة والعــاج 

واالرشــاد  

دراسة تحليلية: واقع فئات الشباب الضعيفة والمهمشة في فلسطني54



التدخالت املقترحةاجلهات ذات التاثير والعالقةالفئة#

الشباب الذي يعاني 17.
من أمراض مزمنة

وزارة الصحة  •
وزارة التنمية االجتماعية •
وزارة العمل •
مؤسسات املجتمع املدني ذات العاقة •

توفير اخلدمات الصحية والعاجية •
تقــدمي الدعــم واالرشــاد النفســي للحــاالت  •

ــة ذات الصل

شباب يف نزاع مع 18.
القانون )االحداث(

وزارة العدل •
مجلس القضاء االعلى •
النيابة العامة •
وزارة الداخلية)الشــرطة الفلســطينية- مراكــز  •

االصــاح والتاهيــل(
وزارة التنمية االجتماعية •
وزارة التربية والتعليم •
مؤسسات املجتمع املدني ذات العاقة •

باالحــداث  • املتعلــق  بقانــون  قــرار  تطبيــق 
2016 العــام  يف  اقــراره  مت  الــذي 

بــني  • مــا  كامــل  تنســيق  إجــراء  ضــرورة 
احتجــاز  مراكــز  إدارة  عــن  املســؤولني 
املعنيــة  الــوزارات  ومختلــف  األطفــال 
التربيــة  االجتماعيــة،  التنميــة  )العــدل، 

العمــل(  الصحــة،  والتعليــم، 
ألماكــن  • ودوريــة  شــاملة  صيانــة  إجــراء 

األطفــال احتجــاز 
الرقابة على أماكن احتجاز األطفال، •
 إيجــاد برامــج تأهيليــة وتدريبيــة تســاعد  •

علــى إعــادة االندمــاج يف املجتمــع
ضمــان احلقــوق االساســية مبــا ينســجم مــع  •

املعاييــر العامليــة املتعلقــة باالحــداث

الشباب املتأثرين 19.
بحاالت الطوارئ 

والنزاعات املسلحة

وزارة الداخلية)الدفاع املدني( •
وزارة الصحة •
وزارة التنمية االجتماعية •
احلكم احمللي •
مؤسسات املجتمع املدني ذات العاقة •

ــة الناجمــة عــن  • ــر االحتياجــات الطارئ توفي
حــاالت الطــوارئ

اخلدمــات  • الــى  الوصــول  فــرص  توفيــر 
الصلــة ذات  واملعلومــات 

املســاعدة القانونيــة فيما يتعلــق باالنتهاكات  •
االسرائيلية

شباب يف 20.
مناطق التماس 

مع االحتال 
االسرائيلي )مناطق  
C واملناطق احملاذية 

للجدار(

املجلس االعلى للشباب والرياضية •
احلكم احمللي •
وزارة التربية والتعليم •
وزارة الصحة  •
وزارة العمل •
مؤسسات املجتمع املدني ذات العاقة •

الناجمــة  • الطارئــة  االحتياجــات  توفيــر 
عــن حــاالت الطــوارئ نتيجــة االنتهــاكات 

االســرائيلية
اخلدمــات  • الــى  الوصــول  فــرص  توفيــر 

الصلــة ذات  املختلفــة  واملعلومــات 

الشباب العاملني 21.
يف مناطق 48 
واملستوطنات

وزارة العمل  •
وزارة االقتصاد  •
املجلس االعلى للشباب والرياضية •
وزارة التربية والتعليم •
وزارة الصحة  •
مؤسسات املجتمع املدني ذات العاقة •

العمــل  • عــن  بديلــة  عمــل  فــرص  توفيــر 
واملســتوطنات االســرائيلية  املناطــق 

توعيــة لفئــات الشــباب وخاصــة املراهقــني  •
مبخاطــر العمــل داخــل املســتوطنات 

تقــدمي خدمــات االرشــاد القانونــي والدعــم  •
مــن اجــل احلقــوق العماليــة

ممــن  • وخاصــة  للعاملــني  احلمايــة  توفيــر 
العمــل  اربــاب  مــن  مشــغلني  مــع  يعملــون 

لفلســطينني ا

الشباب املعرضني 22.
خلطر الهجرة 

اخلارجية

وزارة العمل •
املجلس االعلى للشباب والرياضية •
وزارة التربية والتعليم  •
مؤسسات املجتمع املدني ذات العاقة •

الســر  • االقتصاديــة  االوضــاع  حتســني 
الفقيــرة الشــباب 

توفير فرص عمل محفزة للشباب •
دعم الرياديني واملشاريع الصغيرة •
توعية الشباب مبخاطر الهجرة •
التطوعــي  • بالعمــل  انخراطهــم  زيــادة 

فاعلــني كمواطنــني  واملجتمعــي 
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تهــدف التدخــالت املقترحــة الناجتــة كمخرجــات أساســية ضمــن هــذه الدراســة الــى تقــدمي مجموعــة مــن التوصيــات 
ذات الصلــة والتــي مــن شــانها ان تســهم يف حتســني آليــات التعامــل مــع الفئــات الضعيفــة واملســتبعدة، وذلــك مــن اجــل 
معاجلــة ظواهــر الضعــف والتخفيــف مــن أثارهــا ومبــا يــؤدي الــى اخــراج فئــات كثيــرة  مــن دائــرة مجموعــات الشــباب 

الضعيفــة واملعرضــة للخطــر وذلــك علــى النحــو التالــي:

التوصيات الختامية

وتقــدمي  • احلكومــة  اولويــات  ضمــن  الشــباب  قضايــا  وضــع 
الدعــم للسياســات الوطنيــة التــي تهــدف الــى حتســني واقــع 
الفئــات الضعيفــة واحملرومــة، والتــي تأخــذ باالعتبــار وضــع 
الوطنيــة وتوفيــر  الفئــات ضمــن أجنــدة السياســات  تلــك 
وقضاياهــم  الشــباب  الحتياجــات  املراعيــة  امليزانيــات 

املختلفــة.
العمــل ضمــن إســتراتيجية موحــدة تتضمــن رؤيــة واضحــة  •

للتعامــل مــع قطــاع الشــباب فيمــا يتعلــق باالســتجابة الفعالــة 
ــى  ــة واملهمشــة عل الحتياجــات مجموعــات الشــباب الضعيف
وجــه اخلصــوص، وذلــك مبشــاركة كافــة الشــركاء واصحــاب 
العاقــة مبــن فيهــم فئــة الشــباب والتــي مــن شــانها ان تســهم 
ــم  ــن الشــباب ومتكنه ــة م ــات الضعيف ــع الفئ يف حتســني واق
مــن اخلــروج مــن دائــرة التهميــش واالســتبعاد واملســاهمة 
اجلديــة يف التخفيــف مــن اثــار حالــة الضعــف علــى االقــل. 

إصــالح منظومــة السياســات والتشــريعات والتــي تســتهدف  •
ايجــاد إطــار قانونــي وسياســات عامــة صديقــة للشــباب 
والفئــات  الفلســطيني  الشــباب  واقــع  حتســني  يف  تســهم 
الضعيفــة واملهمشــة وتضمــن تعزيــز وصــول الشــباب الــى 
هيــاكل العدالــة واألمــن، واملعلومــات واخلدمــات املختلفــة 
إضافــة إلــى ضمــان انخــراط الشــباب يف صناعــة القــرار 

علــى املســتوى الوطنــي واحمللــي.
حتليــل  • أســاس  علــى  املبنــى  التخطيــط  اســاليب  انتهــاج 

فئــات الشــباب الضعيفــة باالضافــة الــى اســاليب التخطيــط 
التحليــل  اســالييب  الــى  تســتند  والتــي  عليهــا  املتعــارف 
القطاعــي، ومبــا يضمــن حتقيــق التــوازن يف تنميــة قطــاع 

وعــدم  املختلفــة  الفئــات  احتياجــات  ومعاجلــة  الشــباب 
االخــرى. دون  مجموعــات  عــل  التركيــز 

العمــل علــى حتســني آليــات ومســتويات التعــاون والتنســيق  •
الــوزارات  بــني  مــا  واالدوار  املعلومــات  وتبــادل  والتشــبيك 
ومختلــف  املدنــي  املجتمــع  ومؤسســات  الرســيمة  واجلهــات 
اصحــاب العاقــة والشــركاء الرئيســني والــذي مــن شــانه ان 
يســهم يف حتســني واقــع الفئــات الضعيفــة مــن الشــباب، وال 
ســيما وان معاجلــة مظاهــر الضعــف تتطلــب تضافــر اجلهــود 
طويلــة اآلمــد ملعاجلــة العوامــل املركبــة ذات الطبيعــة متعــددة 

ــات الشــباب الفلســطيني. ــى فئ القطاعــات التــي تؤثــر عل
علــى  • والتنفيــذ  التخطيــط  يف  التكامــل  مســتويات  تعزيــز 

املســتوى الوطنــي علــى كافــة املســتويات وحتديــد وتنســيق 
املســئوليات بشــكل محــدد بــني كافــة االطــراف واجلهــات 
ذات العاقــة مبــا ينســجم مــع املهــارات واملــوارد املتوفــرة، 
حيــث تتضمــن عمليــة تصميــم وتنفيــذ مشــروعات تنميــة 
الشــباب عــاًدة اشــراك الكثيــر مــن اجلهــات املنفــذة مبــا يف 
ذلــك احلكومــة واملؤسســات الرســمية التابعــة لهــا ومنظمــات 
واألســر  والشــباب  اخلــاص  والقطــاع  املدنــي  املجتمــع 
واملجتمــع احمللــي باالضافــة الــى جهــات التمويــل واملنظمــات 

الدوليــة ذات الصلــة. 
اجــراء املزيــد مــن الدراســات التــي تتعلــق بالفئــات الضعيفــة  •

مــن الشــباب وبالعوامــل املتعلقــة بالضعــف باالضافــة الــى 
االســباب والنتائــج ومعاييــر الضعــف ومؤشــرات القيــاس، 
اجــل  مــن  وذلــك  وغيرهــا،  والتدخــات  البرامــج  وكفــاءة 
الوصــول الــى بيانــات اكثــر تفصيــا وحتديــدا والتــي ميكــن 
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ان تســاعد يف معاجلــة اســباب الضعــف بشــكل واضــح واكثــر 
فعاليــة )ميكــن اجــراء دراســات حــول الفئــات الضعيفــة مــن 
الشــباب بنــاءا علــى عوامــل الضعــف ومــن بينهــا علــى ســبيل 
املثــال فئــات الشــباب املعرضــة للضعــف النــاجت عــن العوامــل 
االقتصاديــة او السياســية او االجتماعيــة والبيئيــة، او بنــاءا 
علــى نــوع  الفئــات الضعيفــة مــن الشــباب مثــل فئــة الشــابات 
مظاهــر  علــى  بنــاءا  او  وغيــره،  املراهقــني  )الفتيــات(، 
الســلوكيات  ممارســة  املدرســي،  التســرب  مثــل  الضعــف 

ــا(. اخلطــرة وغيره
اجــراء حــوار ونقــاش موســع ملفهــوم الفئــات الضعيفــة بــني  •

مــع  الرئيسيســن،  والشــركاء  العاقــة  كافــة اجلهــات ذات 
ضــرورة  بلــورة تعريــف متفــق عليــه لــكل فئــة مــن الفئــات 
الضعيفــة ذات صلــة باملؤشــرات املقترحــة للضعــف والقابلــة 
للقيــاس علــى املســتوى الوطنــي، وذلــك مــن اجــل حتديــد 
املجموعــات االكثــر ضعفــا بشــكل اكثــر وضوحــا وحتديــدا.  

اجــرا مســح كمــي موســع بحيــث يقــدم بيانــات متكاملــة تســتند  •
الــى الفئــات الضعيفــة مــن الشــباب الفلســطيني وليــس فقــط 
بشــكل قطاعــي وذلــك مــن اجــل حتديــد مؤشــرات الضعف لكل 
فئــة مــن الفئــات الضعيفــة ومبــا ميكــن مــن حتديــد املجموعــات 

االكثــر ضعفــا وتهميشــا بشــكل اكثــر وضوحــا ودقــة.
بالفئــات  • ترتبــط   )Database( بيانــات  قاعــدة  إنشــاء 

البيانــات  لتبــادل  آليــات  ووضــع  الشــباب  مــن  الضعيفــة 
بــني اجلهــات املختلفــة، بحيــث تتضمــن قاعــدة البيانــات 
معلومــات متكاملــة حــول واقــع الفئــات الضعيفــة من الشــباب 
باالضافــة الــى مؤشــرات واضحــة حــول عوامــل الضعــف 
ــا  ــش وحتديثه ــر تعرضــا للخطــر والتهمي واملجموعــات االكث
بشــكل مســتمر وذلــك مــن اجــل قيــاس درجــة التقــدم احملــرز 
عنــد اجــراء عمليــات التدخــل ملعاجلــة مظاهــر الضعــف 
بــني فئــات الشــباب املســتهدفة )مــع اهميــة التاكيــد علــى 
ان البيانــات واملعلومــات تظــل يف حالــة تغيبــر مســتمر مــا 

باســتمرار(.  يســتدعي حتديثهــا 
للضعــف  • املعــرض  الشــباب  )بوابــة  الكترونــي  موقــع  إنشــاء 

الفئــات  توفيــر معلومــات هامــة حــول  وهدفهــا  واخلطــر( 
الدعــم  تقــدم  التــي  املؤسســات  الشــباب،  مــن  الضعيفــة 

واملســاعدة ، القوانــني والسياســات ، البرامــج والتدخــات 
وغيرهــا مــن البيانــات التــي تســمح للمســتفيدين والشــركاء 
ومــذودي اخلدمــات مــن احلصــول علــى البيانــات واملعلومــات 

بســهولة ويســر.
الفئــات  • متثــل  التــي  الشــبابية  واملجالــس  األطــر  تفعيــل 

ــل  املختلفــة مــن الشــباب واعــادة تشــكيلها مبــا يســمح بتمثي
فئــات الشــباب األكثــر ضعفــاً أو املهمشــني واملســتبعدين، 
بحيــث متثــل منصــات رســمية وغيــر رســمية يتــم اســتخدامها 
مــن قبــل الشــباب للتعبيــر عــن آرائهــم واحتياجاتهــم مــع 
ضمــان اشــراك الشــباب يف اقتــراح السياســات والتوجهــات 
ــة والعامــة املائمــة ملعاجلــة املشــكات املتعلقــة بهــم،  احمللي

)اســتحداث مجلــس وطنــي لشــؤون الشــباب(.
وضــع برامــج وتدخــالت متكاملــة بالشــراكة بــني كافــة الشــركاء  •

الرئيســني واجلهــات ذات العاقــة والتــي تهــدف الــى معاجلــة 
الكثيــر مــن العوامــل واالســباب املؤديــة للضعــف ضمــن منهجية 
عمــل متكاملــة ومشــتركة قابلــة لتحقيــق نتائــج اكثــر فعاليــة 
ــي  ــر ايجاب ــي احــداث تاثي ــى املســتوى الفلســطيني، وبالتال عل
ــة مــن الشــباب )شــراكات  ــات الضعيف ــع الفئ ــى واق ــق عل عمي
تتضمــن برامــج محــددة موجهــة لــكل فئــة مــن الفئــات الضعيفة 

ومبشــاركة كافــة اجلهــات والشــركاء ذات العاقــة(.
مــن  • للحــد  الوقائيــة  االســتراتيجيات  مــن  وضــع مجموعــة 

اثــار الضعــف التــي تواجــه بعــض فئــات الشــباب الفلســطيني 
تقليــل  تضمــن  والتــي  واحلمايــة،  الدعــم  آليــات  وتوفيــر 
ــا  ــر ضعف ــن ان تواجــه املجموعــات االكث ــي ميك املخاطــر الت
ــى  ــات عل ــادة قــدرة هــذه الفئ مــن الشــباب، ومبــا يضمــن زي
تخطــى هــذه التاثيــرات بنجــاح واالنتقــال نحــو مرحلة الرشــد 
ــدرة هــذه  ــد مــن ق ــة الضعــف املوجــودة. والتاك وجتــاوز حال
الفئــات الــى الوصــول الــى املعلومــات واخلدمــات املتوفــرة 

ــة. ــاءة وفعالي بســهولة وكف
العاقــة  • واصحــاب  والشــركاء  املســؤولني  وعــي  زيــادة 

الشــباب  مــن  الضعيفــة  بالفئــات  يتعلــق  فمــا  الرئيســني 
واحتياجاتهــم املختلفــة وآليــات معاجلــة مظاهــر الضعــف 
ــاء  ــاون البن ــز مســتويات الشــراكة والتع ــى تعزي ــة ال باالضاف

العاقــة. ذات  واجلهــات  االطــراف  كافــة  بــني 

يوجــد وعــي آخــذ بالتزايــد فيمــا يتعلــق باســتحالة حتقيــق أهداف 
وخصوصــا  الشــباب  دور  اســتبعاد  ظــل  يف  املجتمعيــة  التنميــة 
الفئــات الضعيفــة واملهمشــة والتــي ميكــن ان يكــون لهــا دور فاعــل 
ومســاهمات واضحــة األثــر يف حــال مت معاجلــة احتياجــات هــذه 
الفئــات وضمــان مشــاركتها بشــكل عــادل ومتســاوي مــع الفئــات 

واملجموعــات االخــرى.
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وخصوصــا  • احلكوميــة  غيــر  للمنظمــات  واســع  دور  اعطــاء 
احلكــم  معاييــر  مــع  تنســجم  التــي  الشــبابية  املؤسســات 
الرشــيد للقيــام مبهــام مختلفــة يف معاجلــة قضايــا الشــباب 
وتقــدمي اخلدمــات وتنفيــذ التدخات ذات الصلة وبالشــراكة 
املتكاملــة مــع القطــاع الرســمي، وذلــك علــى اعتبــار ان تلــك 
املؤسســات قــادرة علــى الوصــول الــى فئــات الشــباب بشــكل 

ــة املســتهدفة. ــم واملناطــق اجلغرافي ــة الك ــن ناحي ــر م اكب
تغييــر آليــات العمــل مــع الفئــات املســتهدفة مــن الشــباب ومبــا  •

يضمــن توســيع شــريحة الشــباب املنخرطــني ضمــن البرامــج 
واالنشــطة املجتمعيــة املنفــذة وعــدم حصرهــا يف اطــار فئــات 
محــددة ومناطــق جغرافيــة ثابتــة قــد تكــون اقــل احتياجــا 
ــى  ــة البرامــج ويســمح بالوصــول ال ومبــا يحــد مــن اذدواجي

فئــات جديــدة مــن الشــباب.
ضــرورة التركيــز علــى الفئــات االكثــر ضعفــا واملناطــق االكثــر  •

الفئــات  حتليــل  عمليــة  مخرجــات  حســب  وذلــك  تهميشــا 
معــدالت  وجــود  اظهــرت  والتــي  الشــباب  مــن  الضعيفــة 
ضعــف بــني بعــض الفئــات املهمشــة مــن الشــباب بشــكل اكبــر 
مــن الفئــات االخــرى والتــي تســتدعي العمــل علــى معاجلــة 
االحتياجــات امللحــة لهــا بشــكل اكبــر مــن املجموعــات االخرى، 
ويف العمــوم فانــه ميكــن التركيــز علــى املجموعــات التاليــة: 

مجموعــات الشــباب الضعيفــة واملســتبعدة يف املناطــق  •
ــة للجــدار  ــة كمناطــق االغــوار واحملاذي ــدة والنائي البعي
واملصنفــة C، ومناطــق البــدوا واملناطــق البعيــدة عــن 

مركــز اخلدمــات.
مجموعــات الشــباب الضعيفــة يف قطــاع غــزة ومنطقــة  •

وذلــك  االخــرى،  املناطــق  مــن  اكبــر  بشــكل  القــدس 
نظــرا للظــروف التــي يعيشــها قطــاع غــزة  وخصوصيــة 
غالبيــة  ان  حيــث  القــدس،  يف  السياســي  الواقــع 
يف  كبيــر  بشــكل  تزيــد  الضعــف  مؤشــرات  معــدالت 

املناطــق املذكــورة عــن الضفــة الغربيــة.
ــن  • ــون م ــن الشــبان ممــن يعان ــة م املجموعــات الضعيف

فــرص  وان عــدم احلصــول علــى  البطالــة والســيما 
عمــل ترتبــط مبعاييــر جــودة احليــاة مــن حيــث القــدرة 

علــى االعالــة ، توفيــر املســكن، الــزواج وغيرهــا.
املجموعــات الضعيفــة مــن الفتيــات وذلــك ملــا تتعــرض  •

ــا  ــة جتعله ــددة ومركب ــة مــن مخاطــر متع ــه هــذه الفئ ل
مــن الفئــات االكثــر تهميشــا يف املجتمــع، وال ســيما وان 
ــر  ــر بشــكل اكب ــة معــدالت عوامــل الضعــف تظه غالبي

بــني  االنــاث باملقارنــة مــع الذكــور.
املراهقــني  • فئــة  ضمــن  مــن  الضعيفــة  املجموعــات 

وممارســي  املــدارس  مــن  املتســربني  وخصوصــا 
الســلوكيات اخلطيــرة وممــن هــم ضمــن فئــة عمالــة 
نتيجــة  وذلــك   القانــون،  مــع  نــزاع  يف  أو  االطفــال 
خطــورة مــا تتعــرض لــه هــذه الفئــة مــن عوامــل ضعــف 
مــن شــانها ان تهــدد مســتقبل هــؤالء االفــراد وتعرضهــم 

املــدى. تاثيــر طويــل  ملخاطــر متعــددة وذات 
الشــباب  • صفــوف  بــني  والفقــر  البطالــة  مشــكالت  معاجلــة 

كونهــا مــن عوامــل الضعــف االساســية مــن خــال اعــادة 
تأهيــل الشــباب لاندمــاج يف ســوق العمــل وتوفيــر خدمــات 

التوظيــف، بالتعــاون مــع القطــاع العــام واخلــاص ومؤسســات 
ــي. ــع املدن املجتم

فــرص  • واعطــاء  التعليــم  اطــار  خــارج  الشــباب  دمــج  إعــادة 
جديــدة )للمتســربني ، املنقطعــني عــن الدراســة( مــن خــال 
مســاعدتهم علــى إكمــال تعليمهــم الرســمي أو دخــول ســوق 
العمــل ممــا يســاعد علــى )إعــادة( اندماجهــم يف املجتمــع. 

االســتثمار يف برامــج التدريــب علــى العمــل التــي تضم مزيًجا  •
مــن املهــارات الفنيــة واملهــارات احلياتيــة والتدريــب الداخلــي 

والتــي تؤهــل الشــباب للتنافــس يف ســوق العمــل الرســمي. 
مســتويات  • وزيــادة  للشــباب  املجتمعيــة  املشــاركة  تعزيــز 

ــة املتاحــة للشــباب  االنشــطة والبرامــج واحلمــات املجتمعي
الشــباب  مــن  املختلفــة  املجموعــات  بــني  متــوازن  بشــكل 
ــذ، ومبــا ينعكــس  ــط والتنفي ــات التخطي واشــراكهم يف عملي

ايجابــا علــى واقــع قطــاع الشــباب الفلســطيني.
مرافــق  • مــن  الشــبابي  للقطــاع  التحتيــة  البنيــة  حتســني 

وخدمــات وبرامــج مختلفــة ضمــن أماكــن صديقــة للشــباب 
وخصوصــا يف املناطــق احملرومــة واملهمشــة،  بحيــث تســاعد 
علــى التنشــئة الســليمة للشــباب وتســمح بتفريــغ الطاقــات 
وتنميــة القــدرات وضمــان وقايــة الشــباب أو خفــض احتماالت 

انخراطهــم يف الســلوكيات املنطويــة علــى مخاطــر ســلبية.
الدعــم  • انشــطة  يف  للمســاهمة  الراشــدين  الشــباب  ادمــاج 

والتوجيــه الشــخصي لفئــات الشــباب الضعيفــة واملعرضــه 
ــا باحتياجاتهــم  ــر وعي ــار ان الشــباب اكث ــى اعتب للخطــر، عل
وقــدرة علــى التاثيــر عــل أقرانهــم وتقــدمي أدوار فاعلــة مــن 

خــال املبــادرة والعمــل التطوعــي.
تدريــب ومتكــني فئــات الشــباب املختلفــة ومبــا ميكنهــم مــن  •

الدفــاع عــن حقوقهــم واملطالبــة بتوفيــر االحتياجــات املتعلقــة 
بالفئــات املختلفــة مــن الشــباب، اذ ان توفيــر قــدر اكبــر مــن 
ــر  ــط والتاث ــط بوجــود حمــات منظمــة للضغ ــوق يرتب احلق

علــى املســؤولني وصانعــي القــرار.
تأســيس شــبكات األمــان االجتماعــي يف عــدد مــن املناطــق  •

جتمــع اجلهــات العاملــة يف قضايــا الشــباب مــن قطــاع عــام 
وخــاص ومؤسســات مجتمــع مدنــي، ميكــن أن يكــون لهــا دور 
أكثــر فاعليــة مــن خــال التنســيق والتناغــم يف مــا بينهــا، 
تنظيميــاً  إطــاراً  االجتماعــي  األمــان  تشــكل شــبكة  حيــث 
وقانونيــاً يجمــع كل العاملــني يف مجــال الشــباب جلعــل العمــل 

ــة. ــر كفــاءة وفعالي ــا الشــباب أكث بقضاي
العمــل علــى تقييــم التدخــالت املوجهــة للشــباب وقيــاس أثــر  •

النتائــج املتحققــة علــى صعيــد البرامــج والسياســات مــن 
ــك  ــذ، وذل ــة التنفي ــر عملي ــاءة واث ــد مــن مــدى كف اجــل التاك
مــن خــال االســتناد الــى مؤشــرات تتعلــق بحــاالت الضعــف 
بحيــث تكــون قابلــة للقيــاس للتاكــد مــن مــدى جــودة عمليــات 
التنفيــذ والتدخــات املقترحــة وذلــك بالشــراكة مــع كافــة 

ــات واالطــراف واصحــاب املصلحــة.  اجله
عــن  • باملــوارد  واالبتعــاد  البرامــج  ازدواجيــة  عــدم  ضمــان 

البرامــج  وإعــادة تخصيصهــا يف  الفعالــة  التدخــالت غيــر 
عمليــات  ونتائــج  مخرجــات  علــى  بنــاءا  وذلــك  الناجحــة 
التقييــم املنفــذة وباالســتناد الــى عوامــل ومؤشــرات الضعــف 

مســبقا. احملــددة 
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صفوفة 
ق رقم1: م

ملح
جلغرافية

ضعيفة من الشباب حسب املنطقة ا
الفئات ال

#
الفئة

العدد االجمالي
ضعفا

املجموعات االكثر 

املناطق االكثر تهميشا

قطاع غزة
س

القد
مخيمات 

اللجوء

ضفة الغربية
ال

مناطق أخرى
مناطق 
ضر

حل
ا

ف 
مناطق الري

 C مناطق
جلدار

ف ا
وخل

1
الشباب 

ني عن 
العاطل
العمل

 546.156
شاب وفتاة

)نسبة البطالة %39(

•
 

ضمن الفئات العمرية من
الشباب 

 
)20-24( عام 

•
 

االناث )الفتيات(
•

 
الشباب االكثر تعليما

2
الشباب 

ني 
خلريج

ا
حديثا

 32 ,000
خريج/ة

•
 

خلريجات
 الشبات ا

•
 

ممــن لــم يبــدأوا عمليــة 
خلريجــني 

الشــباب ا
االنتقــال الــى ســوق العمــل بعــد

•
 

صــات االقــل 
ص

خلريجــني مــن ذوي التخ
ا

ف
صــا للتوظيــ

فر
3

الشباب خارج 
إطار التعليم 

 770 ,000
شاب وفتاة

•
 

حتت سن 17 عام
فئات الشباب 

•
 

فئــات الشــباب غيــر املتعلمــني او مــن ذوي 
ض

التعليــم املنخفــ
•

 
 فئات الشباب الذكور 

•
 

ضفــة الغربية 
حلكوميــة يف ال

س ا
طلبــة املــدار
وقطــاع غزة

والبلــدات 
املــدن 

التــي ترتفــع فيهــا 
التســرب 

نســب 

4
ممن 

الشباب 
يعملون يف 

ط عمل 
شرو

متدنية 

ال يتوافر بيانات
•

 
ممن تقل اعمارهم عن 18 عام

صرين 
القا

•
 

حلــد االدنــى او 
ضــون ا

ممــن يتقا
الشــباب 

صــة الفتيــات
اقــل مــن االجــور وخا

•
 

ممــن ال ميتلكــون مؤهــات علميــة 
الشــباب 

صيــة
ص

كافيــة او مهــارات فنيــة تخ
•

 
ص

خلا
العاملني يف القطاع ا

•
 

يف مناطــق 48 او املســتوطنات 
العاملــني 

االســرائيلية
•

 
العاملني يف االعمال املؤقتة واملوسمية
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#
الفئة

العدد االجمالي
ضعفا

املجموعات االكثر 

املناطق االكثر تهميشا

قطاع غزة
س

القد
مخيمات 

اللجوء

ضفة الغربية
ال

مناطق أخرى
مناطق 
ضر

حل
ا

ف 
مناطق الري

 C مناطق
جلدار

ف ا
وخل

5
الفتيات 

املراهقات من 
)15-19( عام

 77 ,056
مراهقة

•
 

الفتيات التي يواجهن مشكات ونزاعات 
أسرية وعائلية

•
 

ف
ضن للعن

الفتيات اللواتي تتعر
•

 
الفتيات املتزوجات مبكرا ، او يف مرحلة 

حلمل املبكر 
ا

•
 

س واملنقطعات 
الفتيات املتسربات من املدار

عن التعليم
6

الفتيات من 
)20-29( عام

 261 فتاة800,
•

 
الفتيات العاطات عن العمل

•
 

ف
ضن للعن

الفتيات اللواتي يتعر
•

 
 الفتيات املطلقات/ االرامل

•
 

ممن يراسن أسر 
الفتيات 

7
الفتيات 

املتزوجات يف سن 
مبكر

70 فتاة ,176
•

 
حلمل املبكر قبل بلوغهن 

الفتيات من ذوي ا
السادسة عشرة

•
 

ف داخلي
ضن لعن

ممن يتعر
الفتيات 

•
 

الفتيات اقل من 19 عام خارج اطار التعليم 

والبلــدات 
املــدن 

التــي ترتفــع فيهــا 
الــزواج 

نســب 
املبكــر

8
الفتيات 

املطلقات 
واألرامل

 7,568
فتاة

•
 

الفتيات الفاقدات واملطلقات حديثا
•

 
ممن يعانني 

الفتيات الفاقدات واملطلقات 
صادر اعالة 

من الفقر وال ميتلكن م
•

 
صال 

الفتيات املطلقات جراء حاالت االنف
جتة عن الزواج املبكر

النا
•

 
الفتيات خال فترة طلب الطاق

والبلــدات 
املــدن 

التــي ترتفــع فيهــا 
الطــاق

نســب 
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#
الفئة

العدد االجمالي
ضعفا

املجموعات االكثر 

املناطق االكثر تهميشا

قطاع غزة
س

القد
مخيمات 

اللجوء

ضفة الغربية
ال

مناطق أخرى
مناطق 
ضر

حل
ا

ف 
مناطق الري

 C مناطق
جلدار

ف ا
وخل

9
ضحايا 

الفتيات 
ف القائم 

العن
على النوع 

االجتماعي 
ف االحتالل

وعن

ال يتوافر بيانات
•

 
جلنســي 

ا
ف 

للعنــ
ضــات 

املتعر
الفتيــات 

صــاب(
واالغت

ش 
)التحــر

•
 

الفتيات  من 15-17 عام 
•

 
ف األســري 

ضــن للعنــ
ممــن يتعر

الفتيــات 
)الــزوج او احــد افــراد العائلــة(

•
 

ف يف عائــات 
ضــن للعنــ

ممــن يتعر
الفتيــات 

اكثــر فقــرا واقــل تعليمــا
•

 
النساء من ربات البيوت وغير العامات

والبلــدات 
املــدن 

التــي ترتفــع فيهــا 
ف

نســب العنــ

10
الشباب من ذوي 

االعاقة
 50.400

شاب وفتاة
•

 
فئات ذوي االعاقة من 23-29 عام

•
 

فئات الشباب الذكور من ذوي االعاقة
•

 
نسبة االعاقة لدى 

•
 

غيــر 
فئــات الشــباب مــن ذوي االعاقــة 

س
امللتحقــني بالتعليــم واملتســربني مــن املــدار

•
 

فئــات الشــباب مــن ذوي االعاقــة العاطلــني 
عــن العمــل

•
 

صــة 
ف وخا

ضــني للعنــ
فئــات الشــباب املعر

االنــاث

والبلــدات 
املــدن 

التــي ترتفــع فيهــا 
االعاقــة

نســب 

11
الشباب األيتام 

)الفاقدين 
لالب واالم او 

احدهما(

ال يتوفر بيانات
•

 
الشباب دون سن 18 عاماً

•
 

الشباب يف العائات االكثر فقرا 
•

 
االناث )الفتيات(

والبلــدات 
املــدن 

التــي ترتفــع فيهــا 
نســب االيتــام

12
الشباب األسرى 

حملررين
وا

ال يتوفر بيانات
•

 
ضمــن 

حملرريــن  
صريــن مــن االســرى وا

القا
الفئــة )15-17( عــام

•
 

حملــررات مــن فئــة 
 الفتيــات االســيرات وا

عــام(
 29-15(

•
 

ضى  من فئة )15-29 عام(
األسرى املر

س 
نابلــ

محافظــة 
خلليــل

وا
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#
الفئة

العدد االجمالي
ضعفا

املجموعات االكثر 

املناطق االكثر تهميشا

قطاع غزة
س

القد
مخيمات 

اللجوء

ضفة الغربية
ال

مناطق أخرى
مناطق 
ضر

حل
ا

ف 
مناطق الري

 C مناطق
جلدار

ف ا
وخل

13
شباب املخيمات 

ني(
)الالجئ

 76.000
شاب وفتاة

•
 

الفتيات الاجئات
•

 
الشباب من العائات االكثر فقرا

•
 

الشباب العاطلني عن العمل
مخيم 

شعفاط 
قطاع غزة

14
الشباب يف 

س الشرقية 
القد

من )15-19(عام

ال يتوفر بيانات
•

 
ضــني للســلوكيات الســلبية 

الشــباب املعر
ومتعاطــي املخــدرات

•
 

س 
الشباب املتسربني من املدار

•
 

الشباب  يف عائات فقيرة
•

 
الفتيات 

البلدة 
القدمية
مخيم 

شعفاط 
املناطق 
حملاذية 

ا
للجدار

15
الشباب 

ني 
ض

املعر
للسلوكيات 

السلبية 
ني 

واملتعاط
للمخدرات

ال يتوفر بيانات
•

 
ضمــن الفئــات العمريــة 

متعاطــي املخــدرات 
مــن )15-19( عــام 

•
 

جلامعات 
س وا

طلبة املدار
•

 
ذوي الوعــي 

مــن 
متعاطــي املخــدرات 

ض
ملنخفــ

ا
•

 
متعاطي املخدرات العاطلني عن العمل

16
ني 

صاب
الشباب امل

ص 
س نق

بفيرو
املناعة املكتسب/

) H
IV( اإليدز

 ال يتوفر بيانات
•

 
ص املناعة االيدز

ض نق
صابني مبر

امل
•

 
املنخرطــني يف عاقــات جنســية)خارج اطــار 

الــزواج(
•

 
متعاطي املخدرات

•
 

ضني للخطر
 فئات املراهقني املعر

•
 

ضر
خلط االخ

العمال داخل ا
•

 
الفتيات 
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#
الفئة

العدد االجمالي
ضعفا

املجموعات االكثر 

املناطق االكثر تهميشا

قطاع غزة
س

القد
مخيمات 

اللجوء

ضفة الغربية
ال

مناطق أخرى
مناطق 
ضر

حل
ا

ف 
مناطق الري

 C مناطق
جلدار

ف ا
وخل

17
الشباب الذي 

يعاني من 
ض مزمنة 

أمرا

 35،000
شاب وفتاة

•
 

حــاالت متقدمــة مــن 
يف 

فئــات الشــباب 
ض 

املــر
•

 
فئات الشباب يف عائات فقيرة 

•
 

فئة الذكور 
18

شباب يف نزاع 
مع القانون 
)االحداث(

ال يتوفر بيانات
•

 
ضمن الفئة) 15-17( عام

فئات املراهقني 
•

 
فئة الذكور 

•
 

ممن يعانون من سلوكيات سلبية
الفئات 

•
 

س
فئة طلبة املدار

املدن والبلدات 
التي ترتفع فيها 

نسب جنح وجرائم 
االحداث وهي يف 

ضفة الغربية 
ال

على التوالي:
س  ، طولكرم 

نابل
حلم ، جنني(

،بيت 
19

الشباب املتأثرين 
بحاالت الطوارئ 

والنزاعات 
املسلحة

ال يتوفر بيانات
•

 
ضــة 

ضمــن املناطــق املكشــوفة واملعر
الشــباب 

للنزاع 
•

 
فئة الفتيات 

•
 

فئة الشباب من 15-19 عام
•

 
فئات الشباب النازحني واملهجرين داخليا

مناطق وبؤر النزاع 
الساخنة وقت 

حدوثها

20
شباب يف 

س 
مناطق التما
مع االحتالل 

االسرائيلي 
 C  مناطق(

حملاذية 
واملناطق ا

للجدار(

 90.000
شاب وفتاة.

•
 

خلطــر التهجيــر 
ضــني 

فئــة الشــباب املعر
القســري وهــدم البيــوت

•
 

فئــة الشــباب االكثــر فقــرا واقــل قــدرة علــى 
خلدمــات واملرافــق املختلفــة

صــول الــى ا
الو

•
 

فئة الفتيات

التجمعات البدوية
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#
الفئة

العدد االجمالي
ضعفا

املجموعات االكثر 

املناطق االكثر تهميشا

قطاع غزة
س

القد
مخيمات 

اللجوء

ضفة الغربية
ال

مناطق أخرى
مناطق 
ضر

حل
ا

ف 
مناطق الري

 C مناطق
جلدار

ف ا
وخل

21
ني 

الشباب العامل
يف مناطق 48 
واملستوطنات 

ال يتوفر بيانات
•

 
ممــن يعملــون بشــكل غيــر 

فئــة الشــباب 
عمــل

صاريــح 
رســمي وبــدون ت

•
 

فئة الفتيات
•

 
فئة املراهقني

•
 

يف املســتوطنات 
فئــة الشــباب العاملــني 

ســرائيلية
اال

االغــوار 
منطقــة 

بالنســبة للعاملــني 
املســتوطنات 

يف 
ســرائيلية

اال

22
الشباب 

ني 
ض

املعر
خلطر الهجرة 

خلارجية
ا

 330,494
شاب وفتاة

•
 

الشباب يف عائات فقيرة
•

 
الشباب العاطلني عن العمل

•
 

الشباب من فئة الذكور
•

 
فئة الشباب من )18-22( عام

•
 

فئات الشباب االعلى تعليما
•

 
الراغبني بالهجرة الدائمة

والبلــدات 
املــدن 

التــي ترتفــع فيهــا 
نســب الهجــرة الــى 

خلــارج
ا
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ملحق رقم 2: تحليل واقع الفئات الضعيفة من الشباب
بهــدف حتديــد أســباب الضعــف املتعلقــة بــكل مجموعــة مــن فئــات الشــباب الفلســطيني باالضافــة الــى الفئــات االكثــر 
تعرضــا للضعــف واملناطــق اجلغرافيــة املهمشــة واملســتبعدة، فقــد مت اجــراء عمليــة حتليــل معمــق لــكل فئــة مــن فئــات 
الشــاباب املذكــورة املذكــوره ، مــع اهميــة التاكيــد علــى ان املؤشــرات الــواردة ضمــن نتائــج حتليــل الفئــات الضعيفــة 
واملهمشــة هــي بيانــات اســتندت يف املقــام االول الــى املعطيــات املتوفــرة حاليــا وخصوصــا مــن قبــل اجلهــاز الفلســطيني 

لالحصــاء املركــزي والتــي تعــد بيانــات قابلــة للتغييــر وبحاجــة الــى حتديــث بشــكل دوري ومســتمر. 

فئات الشباب العاطلني عن العمل
تشــير البيانــات الــواردة مــن اجلهــاز املركــزي لاحصــاء الفلســطيني33 يف الربــع االول مــن العــام 2016 الــى ان نســبة الشــباب الناشــطني 
اقتصاديــا )العاملــني والعاطلــني عــن العمــل(؛ ضمــن الفئــة العمريــة مــن )15-29( عــام بلغــت 40% مــن الشــباب منهــم 40% يف الضفــة 
الغربيــة و42% يف قطــاع غــزة. يعمــل منهــم )58.4% يف عمــل دائــم، 36.3% يف عمــل مؤقــت، 5.3% يف عمــل موســمي(34 ، فيمــا يبلــغ 
متوســط نســبة البطالــة بــني صفــوف الشــباب حوالــي 37%  حيــث كان أعلــى معــدل للبطالــة بــني الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــني 
)20-24( ســنة تصــل إلــى 43% مقابــل 39% للشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــني )25-29( عامــا و 35% للشــباب الذيــن تتــراوح 

أعمارهــم بــني )15-19( ســنة. 
يف ذات الســياق فقــد وصلــت نســبة البطالــة حســب مســح الشــباب الفلســطيني لعــام 2015 حوالــي مــا يقــارب 30.2% بــني فئــة الشــباب 
ضمــن الفئــة العمريــة مــن )15-29( عــام بواقــع )25% ذكــور و60.4% انــاث(. كمــا وتشــير البيانــات الصــادرة عــن اجلهــاز املركــزي 
لاحصــاء الفلســطيني35 خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2014 ، أن معــدل البطالــة بــني الشــباب بلــغ حوالــي 39% )33% للذكــور و%64 

لإلنــاث(، وهــذا املعــدل يفــوق املعــدل العــام للبطالــة يف فلســطني والبالــغ نحــو 26.9% خــال العــام 2016.
 ومــن املاحــظ أن معــدل البطالــة بــني الشــباب يف ارتفــاع مســتمر مقارنــة مــع الســنوات الســابقة، اذ تشــير البيانــات أن معــدل البطالــة بــني 
الشــباب قــد بلــغ حوالــي 31% لعــام 2005 وحوالــي 37% لعــام 2013، و39% للعــام 2016، ولعــل الزيــادة املســتمرة يف اعــداد اخلريجــني 
ســنويا وعــدم توفــر عــدد كاف مــن فــرص العمــل تســاهم بشــكل كبيــر يف ارتفــاع هــذه املعــدالت، اذ تشــير البيانــات املتوفــرة أن هنــاك 
حوالــي 32 الــف خريــج ســنوياً مــن اجلامعــات وكليــات املجتمــع الفلســطينية يتــم ضخهــم لســوق العمــل، وقــد بلغــت نســبة البطالــة بــني 
اخلريجــني الشــباب خــال الربــع االول36 مــن العــام 2016 حوالــي 51%. وكان أعلــى معــدل للبطالــة 64% للخريجــني يف مجــال التعليــم 
وتدريــب املعلمــني، يف حــني كانــت أدنــى نســبة للبطالــة 25% بــني خريجــي القانــون. أيضــا تشــير البيانــات37 الــواردة عــن مســح )انتقــال 
ــى أن  ــام 2013 إل ــزي لاحصــاء الفلســطيني خــال الع ــاز املرك ــذه اجله ــذي نف ــى ســوق العمــل( ال ــم إل الشــباب 15-29 ســنة مــن التعلي

33  بيان صحفي مبناسبة اليوم العاملي للشباب، اجلهاز املركزي لاحصاء الفلسطيني، 12/08/2016.
34  مسح الشباب الفلسطيني،اجلهاز املركزي لاحصاء الفلسطيني، 2015.

35  كلمة السيدة عا عوض/رئيس اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني يف املؤمتر الشبابي حول واقع الشباب يف فلسطني،  رام اهلل، 26/01/2015.
36  املصدر السابق: بيان صحفي مبناسبة اليوم العاملي للشباب، 12/08/2016.

.2013 ,(ILO) 37  نتائج مسح انتقال الشباب من التعليم إلى سوق العمل، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بالتعاون والشراكة مع منظمة العمل الدولية
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معــدالت البطالــة ترتفــع بــني الشــباب كلمــا زاد مســتوى التعليــم حيــث بلــغ معــدل البطالــة بــني الشــباب اخلريجــني ضعــف ونصــف معــدل 
البطالــة بــني الشــباب غيــر املتعلمــني اي أن نســب البطالــة قــد تكــون أعلــى بــني فئــات الشــباب األكثــر تعليمــا، رغــم أن االســتثمار يف التعليــم 

يجلــب عوائــد إيجابيــة للشــباب مــن حيــث األجــور واحلصــول علــى وظائــف أفضــل وذات طبيعــة مســتقرة.
أيضــا تشــير البيانــات38 الــى أن نســب البطالــة قــد تكــون أعلــى بــني فئــات الشــباب األكثــر تعليمــا، رغــم أن االســتثمار يف التعليــم يجلــب 
عوائــد إيجابيــة للشــباب مــن حيــث األجــور واحلصــول علــى وظائــف أفضــل وذات طبيعــة مســتقرة. ممــا ســبق يتضــح ان نســبة البطالــة 
تــزداد مــع التحصيــل األكادميــي؛ حيــث إن البطالــة بــني الشــباب مــن خريجــي اجلامعــة هــي 1.5 ضعــف ممــا لــدى الشــباب مــن غيــر ذوي 
أي درجــة أكادمييــة بواقــع )47% مقابــل 31.2% علــى التوالــي(. ويــدل هــذا علــى أن مســتوى املهــارات املطلوبــة يف ســوق العمــل ليســت 
مرتفعــة، وأن الشــباب الذيــن املتعلــني يعانــون مــن قلــة عــدد الوظائــف املهنيــة املتاحــة. ويف الوقــت نفســه، هنــاك دالئــل واضحــة، ضمــن 
النتائــج، علــى أن الشــباب ذوي املســتويات األعلــى مــن التعليــم لديهــم فرصــة أفضــل لتحقيــق عمالــة ذات نوعيــة أفضــل. كمــا أن الشــباب 
احلاصلــني علــى تعليــم عــاٍل هــم أكبــر فرصــة مــن الشــباب ذوي التعليــم األقــل، يف العثــور علــى وظيفــة مســتقرة. تظهــر النتائــج أيضــا أن 
الشــباب احلاصلــني علــى درجــة جامعيــة ميكــن أن يكســبوا مــا ال يقــل عــن 1.5 ضعــف مــن أجــور الشــباب الذيــن هــم مــن دون أي درجــة 
أكادمييــة. إن متوســط   األجــور الشــهرية للشــباب يزيــد بشــكل مطــرد مــع كل خطــوة إضافيــة مــن التعليــم أو التدريــب. وباإلضافــة إلــى 

ذلــك، ياحــظ أن ارتفــاع التحصيــل األكادميــي للشــباب يزيــد مــن فرصهــم يف االنتقــال إلــى ســوق العمــل بوظائــف مســتقرة.
كذلــك فقــد أفــاد مــا نســبته 38.1% مــن احلاصلــني علــى مؤهــل علمــي “دبلــوم متوســط فأعلــى” أنهــم عاطلــون عــن العمــل، الثانويــة العامــة 
27.6%، اقــل مــن ثانويــة عامــة 26.7%. مــن جهــة اخــرى فــان مــا نســبته 85% مــن الشــباب العاملــني هــم مــن املســتخدمني بأجــر، وأن %83 
مــن الشــباب يعملــون يف القطــاع اخلــاص مقابــل 10% يعملــون يف القطــاع العــام، وأن 21% منهــم حاولــوا إنشــاء مشــاريع خاصــة بواقــع %15 

يف الضفــة الغربيــة و31% يف قطــاع غــزة.
يف ذات الســياق فقــد أظهــرت البيانــات وجــود تفــاوت كبيــر يف معــدل البطالــة بــني مســتوى املنطقــة حيــث بلــغ املعــدل 51.5% يف قطــاع 
ــة هــي يف منطقــة  ــة، باالضافــة الــى ذلــك فقــد اشــارت املعلومــات الــى ان اقــل نســبة مــن البطال غــزة مقابــل 18.2% يف الضفــة الغربي
ــة فكانــت يف مناطــق مخيمــات اللجــوء والتــي بلغــت  الريــف بواقــع 18.7% يليهــا منطقــة احلضــر بواقــع 30.8%، امــا اعلــى نســبة بطال
43.6%. وحــول اســباب عــدم العمــل أفــاد الشــباب ان عــدم وجــود عمــل متــاح مطلقــاً هــو الســبب الرئيســي وبنســبة 76.4%  مقابــل %9.6 

أفــادوا بعــدم وجــود عمــل يناســب املؤهــل واخلبــرة لــدى الشــباب.
مــن جهــة اخــرى وفيمــا يتعلــق بالشــباب املقدســي ومجــال العمــل فيمكــن االشــارة  الــى ان واقــــع العمــــل فــــي القــــدس شــــديد التعقيــــد 
حيث ان فــــرص العمــــل املتوفرة فــــي املؤسســــات العامــــة واخلاصــــة الفلســــطينية محــــدودة جــــدا. ولذلــــك يتوجــــه الشــــباب للعمــــل فــي 
املؤسســــات الفلســــطينية فــــي الضفــــة الغربيــــة وخاصــــة فــــي مدينة رام اهلل. على الرغم من تدنــــي االجور بالنســــبة ملستويات املعيشة 
باملقارنــة بــني الضفــة والقــــدس، يترافــق ذلــك مــع الصعوبــات واملعيقــات املرتبطة باالحتال والناجتة عن التنقــــل اليومــــي عبــــر احلواجــــز 
العســــكرية االســــرائيلية مــن القــدس الــى مناطــق الضفــة الغربيــة مــن اجــل العمــل. أمــــا فيما يتعلق بالعمــــل فــــي املؤسســــات االســــرائيلية 
فيعــد صعــــب بالنســــبة لفئــات الشــباب مــن املتعلمــني وخريجــــي اجلامعــــات وذلــك حاجتهــــم التقــــان اللغــــة العبريــــة واجتيازهــــم لبعــــض 

االختبــــارات املصممــــة للطــــاب االســــرائيلني. وضعــف مقدرتهــم علــى املنافســة يف ســوق العمــل االســرائيلي.
امــا الشــباب الذيــن لــم يكملــوا تعليمهــم، واخلريجــني العاطلــني عــن العمــل، فيجــدون خيــارات العمــل املتاحــة لهــم فــي العمــل داخل 
الســوق االســرائيلي ولكــن ضمــن مهــن واعمــال تعتبــر محــدودة. ومــــن املهــــم االشــــارة هنــــا إلــــى أن تقلــــص البطالــــة بــــني الشــــباب فــــي 
القــدس باملقارنــة مــع اقرانهــم فــي الضفــة الغربيــة يعــود أساســاً إلــى امكانيــة وصولهــم لســوق العمــل االســرائيلي39 ولكنــه ال يعنــي 
اشــــتغالهم فــــي أعمــــال مناســــبة. فكثيــــر مــــن العاملــــني فــــي املصانــــع واحملــــات التجاريــــة وفــــي قطــــاع البنــاء وفــي محطــــات الوقــود 
وفــــي املطاعــــم والفنــــادق أو فــــي شــــركات النظافــــة هــــم خريجــــي جامعــــات لــــم يجــــدوا فــــرص عمــــل أفضــــل.  وما يدلل على ذلك ما 
اشــار اليــه عينــة الشــباب املشــاركني ضمــن الدراســة الــى انهــم يتوجهــون للعمــل  داخــل الســوق االســرائيلي نتيجــة ارتفــاع االجــور مقارنــة 
بالســوق الفلســطيني لكــن يتعرضــون ملخاطــر مختلفــة مــن بينهــا عــدم الشــعور باالمــن الشــخصي علــى اعتتبــار ان واقــع العمــل يف مدينــة 
القــدس صعــب وال ســيما مــع توتــر الوضــع االمنــي وطبيعــة الوضــع السياســي الــذي يشــكل حتــدي كبيــر ومشــكلة للشــباب املقدســي، هــذا 

باالضافــة الــى ان التعليــم باجلامعــات الفلســطينية يفتــح فــرص داخــل ســوق العمــل الفلســطيني و ليــس االســرائيلي.

عوامل الضعف 
تشــير املعطيــات اعــاه الــى ارتفــاع نســبة البطالــة بــني صفــوف الشــباب ضمــن الفئــة العمريــة مــن 15-29 عــام، حيــث تعتبــر مشــكلة . 1

ــغ عــدد املتعطلــني عــن العمــل حوالــي 546.156  ــة الشــباب الفلســطيني، حيــث يبل ــة مــن املشــاكل الرئيســية التــي تواجــه فئ البطال
شــاب وفتــاه.

ــاع . 2 ــث ان ارتف ــى 26.9%، حي ــي تصــل ال ــي والت ــد عــن املســتوى الوطن ــة مبعــدالت تزي ــاع نســب البطال ــة مــن ارتف ــي هــذه الفئ تعان
ــل. ــى املــدى الطوي ــى مســتقبل الشــباب عل ــة قــد يكــون لهمــا عواقــب وخيمــة عل مســتويات البطال

للبطالــة تاثيــر ســلبي علــى واقــع الشــباب حيــث يرتبــط العمــل ارتباطــا وثيقــا بالنتائــج اإليجابيــة يف احليــاة، مثــل توفيــر مســتوى . 3
معيشــي الئــق ، القــدرة علــى الــزواج، الســكن املســتقر وغيرهــا.

38  املصدر السابق: نتائج مسح انتقال الشباب من التعليم إلى سوق العمل.
39  دراسة حتليلية لواقع الشباب يف فلسطني ، أ. خالد نبريص، أيلول 2014.
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ــي تقــاس مبــن . 4 ــة األجــل، أي الت ــة طويل ــون مــن مســتويات مرتفعــة مــن البطال ــني عــن العمــل يعان ــأن نصــف الشــباب املتعطل ياحــظ ب
يبحثــون عــن عمــل منــذ عــام واحــد أو أكثــر والتــي تــؤدي الــى مخاطــر مــن حيــث )صعوبــة ايجــاد عمــل كلمــا طالــت فتــرة البطالــة، وجــود 

فتــرة طويلــة مــن وظائــف غيــر مســتقرة وبظــروف عمــل غيــر مائمــة، النظــرة الســلبية للــذات(.
الزيــادة املســتمرة يف اعــداد اخلريجــني ســنويا وعــدم توفــر عــدد كاف مــن فــرص العمــل تســاهم بشــكل كبيــر يف ارتفــاع هــذه . 5

املعــدالت، اذ تشــير البيانــات املتوفــرة أن هنــاك حوالــي 32 الــف خريــج ســنوياً مــن اجلامعــات وكليــات املجتمــع الفلســطينية يتــم 
ــم لســوق العمــل. ضخه

الشباب الخري�جني حديثا
تشــير البيانــات  املتوفــرة الــى وجــود مــا يقــارب 32,00 الــف خريــج ســنوياً مــن اجلامعــات والكليــات الفلســطينية40 فيمــا بلــغ عــدد 
املتقدمــني المتحــان شــهادة الثانويــة العامــة يف العــام الدراســي 2014/2015 حوالــي 81 ألــف طالبــاً وطالبــة، وقــد بلغــت نســبة البطالــة 
بــني اخلريجــني الشــباب يف العــام 2016 الــى حوالــي 51% باملقارنــة مــع 39.0% وهــي نســبة البطالــة بــني مجمــل فئــات الشــباب ضمــن 
الفئــة العمريــة مــن ســن )15-29(. لذلــك تشــير البيانــات الــواردة مــن اجلهــاز املركــزي لاحصــاء الفلســطيني41  إلــى أن معــدالت البطالــة 
ترتفــع بــني الشــباب كلمــا زاد مســتوى التعليــم، حيــث أن نســبة البطالــة بــني ذوي التحصيــل العلمــي االقــل مــن ثانويــة عامــة بلغــت %26.7، 

فيمــا بلغــت بــني حملــة الثانويــة العامــة 27.6%، وترتفــع لتبلــغ بــني حملــة الدبلــوم املتوســط فأعلــى الــى %56. 
ــة  ــة العمري ــم فقــد ســجل العــام 2015 التحــاق مــا نســبته 36.9% مــن الشــباب ضمــن الفئ ــق بقطــاع التعلي مــن جهــة اخــرى وفيمــا يتعل
مــن)15-29(، حيــث أن مــا يقــارب مــن 12.7% مــن حملــة الشــهادة اجلامعيــة منهــم )11.2% مــن الشــباب الذكــور مقارنــة مــع 14.3% مــن 
االنــاث(. كمــا بينــت النتائــج أن 16% مــن فئــة الشــباب أكملــوا االنتقــال مــن التعليــم إلــى ســوق العمــل ليعملــوا يف وظائــف ثابتــة ودائمــة، 
ومــا يقــارب نصــف الشــباب 45.6% لــم يبــدأوا عمليــة االنتقــال مبعنــى أنهــم ال يزالــون خــارج القــوى العاملــة، مقابــل  31.8% مــن الشــباب 
الفلســطيني ميــرون مبرحلــة انتقاليــة أي مــا زالــوا عاطلــني عــن العمــل، أو ميارســون أعمــال غيــر دائمــة مؤقتــة أو غيــر مرضيــة تــدوم 

أقــل مــن 12 شــهر. 
باالضــاف الــى ذلــك ياحــظ بــأن الشــباب الذكــور لديهــم ميــزة قويــة باملقارنــة مــع الشــابات يف اســتكمال املرحلــة االنتقاليــة، اذ أن %38.9 
مــن الشــبان قــد أكملــوا االنتقــال باملقارنــة مــع 6.6% فقــط مــن الشــابات.  كمــا أن العــدد القليــل مــن الشــابات اللواتــي متكــن مــن اســتكمال 
االنتقــال انتقلــن إلــى فــرص عمــل مســتقرة كمــا هــي للشــباب الذكــور، فمــن مجمــوع الشــباب الذيــن أنهــوا مرحلــة االنتقــال، 81.1% انتقلــوا 

إلــى وظيفــة مســتقرة ومرضيــة، و14.4% منهــم انتقلــوا إلــى عمالــة مرضيــة لكــن مؤقتــة، و4.5% انتقلــوا إلــى عمــل حــر مــرٍض.
وقــد ســجل اخلريجــون مــن الشــباب احلاصلــني علــى تخصــص العلــوم التربويــة وإعــداد املعلمــني، أعلــى معــدل بطالــة إذ بلــغ 64%، بينمــا 
ســجل اخلريجــون مــن الشــباب احلاصلــني علــى تخصــص القانــون أدنــى معــدل بطالــة إذ بلــغ 25%، وقــد ســجل قطــاع اخلدمــات بفروعــه 
ــت 59%، يف حــني ســجل قطــاع الزراعــة  ــث بلغ ــي 2014 حي ــع الثان ــني اخلريجــني الشــباب  خــال الرب ــة ب ــى نســبة عمال ــة أعل املختلف
والصيــد واحلراجــة وصيــد األســماك أدنــى نســبة عمالــة إذ بلغــت 3%. أمــا علــى مســتوى املهنــة فقــد ســجلت مهنــة الفنيــني واملتخصصــني 

واملســاعدين والكتبــة أعلــى نســبة عمالــة للشــباب اخلريجــني بحوالــي 67% وأدناهــا ملهــن موظفــي اإلدارة العليــا بحوالــي %1. 

أسباب الضعف
عجز سوق العمل عن استيعاب الكم الكبير من اخلريجني بواقع 32,000 شاب وفتاة.. 1
إرتفاع نسب البطالة بني اخلريجني بشكل كبير اذ تصل النسبة الى %51.. 2
طــول فتــرة االنتقــال مــن ســوق العمــل الــى وظائــف ثابتــة ومرضيــة حيــث ان أقليــة مــن اخلريجــني الفلســطينيني )16 يف املئــة( أمتــوا . 3

االنتقــال إلــى ســوق العمــل بفــرص عمــل مســتقرة و / أو مرضيــة، ومــا يقــارب نصــف الشــباب )45.6 يف املئــة( لــم يبــدأوا عمليــة االنتقــال.
وجود منافسة كبيرة على الوظائف بني اخلريجني نتيجة عدم توفر فرص عمل كافية بسبب يف القطاع احلكومي واخلاص.. 4
عــدم مائمــة مخرجــات التعليــم الحتياجــات ســوق العمــل وضعــف فــرص التاهيــل والتدريــب بعــد فتــرة التخــرج ممــا ينعكــس ســلبا . 5

علــى فــرص اخلريجــني حديثــا يف ايجــاد فــرص عمــل يف ظــل تنافــس محمــوم علــى عــدد قليــل مــن الوظائــف اجليــدة.

40  بيــان صحفــي، اجلهــاز املركــزي اإلحصــاء الفلســطيني،  مجــاالت الدراســة والعاقــة بســوق العمــل لألفــراد 20-29 ســنة، 2014، ميكــن االطــاع علــى النتائــج مــن خــال الرابــط التالــي 
.https://www.maannews.net/Content.aspx?id=784869

41  املصدر السابق: مسح الشباب الفلسطيني،اجلهاز املركزي لاحصاء الفلسطيني، 2015.
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الشباب خارج إطار التعليم 
ــم يعــودوا ملتحقــني بالدراســة يشــكلون 55.2% مــن مجتمــع الشــباب  ياحــظ أن  ــن ل ــه مــن بــني الشــباب42 الذي ــى ان جتــدر االشــارة ال
اخلمــس )20.9%( مــن الشــباب ليــس لديهــم حتصيــل تعليمــي علــى اإلطــاق، والثلــث تقريبــا )31.7%( انتهــى تعليمهــم يف املســتوى 
األساســي. ويعنــي هــذا أن أكثــر مــن نصــف الشــباب الفلســطيني، يف املجمــوع، لــم يصــل بعــد إلــى املســتوى الثانــوي مــن التعليــم. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، فــإن معــدل تــرك املدرســة يف وقــت مبكــر بــني الرجــال والنســاء يف فلســطني احملتلــة مرتفــع؛ بواقــع 33.1 يف املئــة مــن الذكــور و 
23.5 يف املئــة مــن اإلنــاث تركــوا املدرســة قبــل حتقيــق درجــة علميــة. ومــن األســباب الرئيســية لتــرك املدرســة يف وقــت مبكــر، الفشــل يف 
االمتحانــات وعــدم وجــود اهتمــام بالتعليــم. وينطــوي الســبب األخيــر علــى الشــعور باالنهزاميــة مــن جانــب الشــباب؛ حيــث إنهــم يشــعرون 

أن االســتثمار يف التعليــم ال يحقــق لهــم مــردودا كافيــا مــن حيــث فــرص العمــل.
ينعكــس تــرك الكثيــر مــن الشــباب الفلســطينيني الدراســة يف وقــت مبكــر يف اإلحصــاءات اخلاصــة بالعاملــني. وتظهــر نتائــج هــذا املســح 
أنــه لنحــو 47.1 يف املئــة مــن الشــباب الفلســطينيني العاملــني، يكــون املســتوى التعليمــي أقــل مــن املهــارات املطلوبــة للعمــل الــذي يقومــون بــه. 
ويتركــز هــؤالء العمــال غيــر املؤهلــني تأهيــا كافيــا يف مهــن املبيعــات، والزراعــة، واحلــرف ومشــغلي اآلالت. وميكــن أن يكــون لهــذا التدنــي 
يف التحصيــل األكادميــي تأثيــر ســلبي علــى إنتاجيــة العامــل، وبالتالــي مخرجــات العمــل، بــل أيضــا علــى شــعور الشــباب باألمــن الوظيفــي. 

امــا فيمــا يتعلــق بنســب االلتحــاق يف التعليــم االبتدائــي واالعــدادي والثانــوي والتعليــم العالــي فيمكــن االشــارة الــى النتائــج التاليــة:

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطنياجلنس واملؤهل العلمي
0.80.41.4اقل من ابتدائي

6.36.46.1ابتدائي
42.843.242.1اعدادي

32.332.532.0ثانوي
5.23.87.3دبلوم متوسط

12.713.711.1بكالوريوس فاعلى
100100100املجموع

جدول رقم 1: التوزيع النسبي للشباب )15-29( عام حسب املؤهل العلمي واجلنس واملنطقة

  املصدر: مسح الشباب الفلسطيني، 2015.

جتــدر االشــارة الــى ان ظاهــرة التســرب املدرســي هــي قضيــة ذات أبعــاد اجتماعيــة واقتصاديــة خطيــرة، لهــا أســباب متعــددة ال ترتبــط 
فقــط بالطالــب وامنــا تتعلــق ايضــا بطبيعــة البيئــة املدرســية واملســتوى التعليمــي ومجمــوع الظــروف السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، 
يعــرف التســرب املدرســي43 علــى أنــه تــرك الطالــب للدراســة خــال ســنوات تعلمــه، وهــذا ال يشــمل الوفــاة أو إنهــاء الدراســة والتخــرج، 
وحتتســب نســب التســرب بشــكل عــام بنــاء علــى عــدد املســجلني لصــف مــا يف ســنة معينــة، وعــدد الطلبــة الذيــن انهــو الســنة مــن دون أن 
يتركــوا مدارســهم. وتشــير بيانــات اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني44 الــى أن 39.9 مــن الشــباب ضمــن الفئــة العمريــة مــن )19-15( 
عــام افــادوا الــى انهــم تغيبــوا عــن الدراســة علــى االقــل يــوم واحــد الســباب تتعلــق باالضــراب او تعليــق الــدوام، بواقــع 33.3% يف الضفــة 
الغربيــة و49.8% يف قطــاع غــزة يف حــني افــاد 42.7% مــن الذكــور الشــباب انهــن تغيبــوا عــن الدراســة مقابــل 37.6% لانــاث الشــابات. 
يف ذات الســياق فقــد اشــار 5.2% مــن الشــباب الفلســطيني ضمــن الفئــة العمريــة املذكــورة اعــاه انهــم انقطعــوا عــن الدراســة لفتــرة تزيــد 

عــن اربعــة شــهور خــال التحاقهــم بالتعليــم فبلغــت يف الضفــة الغربيــة 4.9% مــن الشــباب مقابــل 5.8% يف قطــاع غــزة.
مــن جهــة اخــرى 45 معــدل امللتحقــني باملــدارس يف 2014/2013 جلميــع املراحــل يف فلســطني احملتلــة يبلــغ حوالــي 88.6%، حيــث ان معــدل 
االلتحــاق يف الضفــة الغربيــة 89.0% مقابــل 88.1% يف قطــاع غــزة. كمــا ان معــدل االلتحــاق هــو أعلــى بالنســبة لإلنــاث حيــث بلــغ  للذكــور 
86.5% مقارنــة مــع 90.9% لإلنــاث، أمــا معــدل االلتحــاق فقــد كان أعلــى ملرحلــة التعليــم األساســي اي بواقــع 93.8% أمــا مرحلــة 

التعليــم الثانــوي فقــد بلــغ معــدل االلتحــاق مــا يقــارب %61.1.
باالضافــة الــى ذلــك فــأن نســبة التســرب مــن املــدارس46 للعــام 2013/2014  يف كا مــن فلســطني بواقــع 1.3% منهــا 1.6% بــني الذكــور 
و 0.9% بــني اإلنــاث، وقــد كانــت النســبة هــي ذاتهــا بالنســبة للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلغــت 1.3% يف الضفــة الغربيــة مبعــدل 

1.7% بــني الذكــور و 0.9% بــني اإلنــاث(، بينمــا يف غــزة كانــت النســبة 1.6% بــني الذكــور و 1.3% بــني اإلنــاث(. 

.2013 ,(ILO) 42  نتائج مسح انتقال الشباب من التعليم إلى سوق العمل، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بالتعاون والشراكة مع منظمة العمل الدولية
التالــي: الرابــط  عبــر  الدراســة  نتائــج  علــى  االطــاع  باالمــكان   ،2012 حزيــران  والدوافــع،  املســببات  الشــرقية،  القــدس  مــدارس  يف  املدرســي  التســرب  بحثيــة،  دراســة    43 

.http://www.multaqa.org/pdfs/Study2.pdf
44  املصدر السابق: مسح الشباب الفلسطيني، 2015.

45  املصدر السابق: كتاب االحصاء السنوي، 2015.
http://www.raya. 46  تقريــر اعامــي، التســرب مــن املــدارس يف القــدس يهــدد مســتقبل أجيــال متتاليــة، بتاريــخ 12/02/2013، ميكــن االطــاع علــى احملتــوى مــن خــال الرابــط التالــي
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كذلــك فــان معــدل التســرب يف املــدارس الثانويــة يزيــد عــن املــدارس األساســية 
اي بنســبة 0.9% )1.3% للذكــور و 0.6% لإلنــاث( اي مبرحلــة التعليــم األساســي 
لكنــه يزيــد بشــكل كبيــر يف مرحلــة التعليــم الثانــوي بواقــع 3.7% )4.2% للذكــور 
و 3.3% لإلنــاث( أمــا فيمــا يتعلــق بالضفــة الغربيــة، فــان محافظــة اخلليــل  لديهــا 
أعلــى نســبة تســرب يف مرحلــة التعليــم الثانــوي تصــل إلــى 6.9%.  كذلــك وعلــى 
مســتوى قطــاع غــزة، فــان منطقــة شــمال غــزة تعانــي مــن أعلــى نســبة التســرب 

يف مرحلــة التعليــم الثانــوي تصــل إلــى %6.8.
يف ذات الســياق فــان أعلــى معــدل للتســرب يف الضفــة الغربيــة هــو يف املــدارس 
احلكوميــة والــذي يصــل الــى 1.6%، يف حــني يبلــغ 0.6% يف مــدارس وكالــة 
الغــوث وتقريبــا 0% يف املــدارس اخلاصــة. يف العــام، حيــث ترتفــع معــدالت 
التســرب لتصــل إلــى %3.4 يف الصــف العاشــر وقــد وصلــت الــى 5.3% يف 
ــدل للتســرب  ــى مع ــان أعل ــك ويف قطــاع غــزة، ف ــوي، كذل ــرع التجــاري الثان الف
هــو أيضــا يف املــدارس احلكوميــة حيــث يصــل إلــى 2.1%، يف حــني يبلــغ %0.6 

يف مــدارس وكالــة الغــوث، و 0.1% يف املــدارس اخلاصــة.
القــدس  املــدارس يف مدينــة  مــن  التســرب  تعتبــر ظاهــرة  أخــرى  مــن جهــة 
ــرة الناجمــة عــن الظــروف  ــات الكبي ــك بســبب التحدي ــرة وذل ذات دالالت خطي
مســتوى  انخفــاض  الــى  باالضافــة   ، واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  السياســية 
التحصيــل العلمــي وضعــف البنيــة التحتيــة للقطــاع التعليمــي وعــدم وجــود 
جهــة مركزيــة للتعليــم وتعــدد املرجعيــات والســلطات التربويــة يف املدينــة47 ) 
االســرائيلية، حكوميــة فلســطينية، ووكالــة غــوث خاصــة، باالضافــة الــى طبيعــة 
الواقــع السياســي واألمنــي يف مدينــة القــدس، ودور االحتــال االســرائيلي الــذي 
ــى األجهــزة اخلدماتيــة مبــا فيهــا املــدارس اخلارجــة عــن  يحــاول الســيطرة عل
نطــاق ادارتهــا، تشــكل كلهــا عوامــل إضافيــة ضاغطــة تؤثــر يف نســب التســرب 

ــة االخــرى. ــن الناحي ــة م ــة التدخــات الوقائي ــة ومحدودي ــن ناحي م
كمــا مت ذكــره فــان العديــد مــن اجلهــات تشــرف علــى املــدارس العاملــة يف القدس 
الشــرقية وعددهــا 198 مدرســة حيــث دائــرة األوقــاف اإلســامية العامــة التابعــة 
ــى مــا يقــارب 45 مدرســة فقــط مــن  ــة التربيــة والتعليــم الفلســطينية عل ملديري
ــال  ــة اإلحت ــى بلدي ــدارس االخــرى ال ــع امل ــورة فيمــا تتب ــدارس املذك مجمــوع امل
بالقــدس ووكالــة الغــوث واملــدارس اخلاصــة. تقــدم املــدارس خدماتهــا حلوالــي 
86,590 طالــب وطالبــة، حيــث ان مــا يقــارب 20% مــن املعلمــني والطــاب 
يقطنــون يف محيــط  القــدس والذيــن يضطــرون الــى العبــور مــن خــال جــدار 

الفصــل العنصــري الــذي اقامــه االحتــال االســرائيلي. 
كذلــك فــان الوضــع االقتصــادي الســيء للســكان وسياســات بلديــة القــدس والتــي 
تهــدف الــى اضعــاف القطــاع التعليمــي والســيطرة عليــه، باالضافــة الــى ضعــف 
البنيــة التحتيــة للمــدارس وعــدم كفايتهــا واالكتظــاظ يف الصفــوف املدرســية 
الطــاب يف  بــني  العنــف  مســتويات  وارتفــاع  االكادميــي  التحصيــل  وضعــف 
القــدس الشــرقية والتــي ســاهمت بشــكل كبيــر يف ارتفــاع معــدالت التســرب48 
والتــي تقــدر بحوالــي 40% بشــكل عــام49، فيمــا بلغــت نســبة التســرب يف مدارس 
القــدس مــن الصــف الســابع إلــى الثانــي عشــر حوالــي 17.3%، لترتفــع الــى 
نســبة 40% يف الصــف الثانــي عشــر وحــده، وذلــك علــى اعتبــار ان ســوق العمــل 
االســرائيلي يســتوعب االطفــال والشــباب كعمالــة رخيصــة يف ســوق العمــل 
اإلســرائيلي. يترافــق ذلــك مــع وجــود  التفــكك االســري وارتفــاع معــدالت تعاطــي 
املخــدرات بــني الشــباب بنســبة 7.8%، وغيرهــا مــن الســلوكيات الســلبية مثــل 

تعاطــي الكحــول والتدخــني وغيــره.

47  املصدر السابق.
48  جتــدر االشــارة الــى ان حتديــد نســبة التســرب يف مدينــة القــدس يعتبــر امــرا عســيرا، وذلــك بســبب 
ــاد،  اخــاف املرجعيــات املشــرفة علــى قطــاع التعليــم،  مــن الواضــح ان نســبة التســرب املدرســي يف اذدي
حيــث ان نســبة التســرب بــني طــاب املرحلــة الثانويــة يف القــدس وصلــت عــام 2010 الــى حوالــي %28.6، 
دراســة بحثيــة، التســرب املدرســي يف مــدارس القــدس الشــرقية، املســببات والدوافــع، حزيــران 2012، 
.http://www.multaqa.org/pdfs/Study2.pdf :لاطــاع علــى النتائــج  مــن خــال الرابــط التالــي
49  2022-2017, Undaf ,United Nations Development Assistance Framework
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أسباب وعوامل الضعف
نصف الشباب الفلسطيني، يف املجموع، لم يصل بعد إلى املستوى الثانوي من التعليم.. 1
غالبيــة الشــباب خــارج اطــار التعليــم لــم يكملــوا ايــة مرحلــة تعليميــة او توقــف تعليمهــم يف املســتوى االساســي ، )20.9%(  لــم يكملــوا . 2

اي مرحلــة تعليميــة و)31.7%(  انتهــى تعليمهــم يف املســتوى األساســي
ارتفــاع معــدل التســرب مــن التعليــم يف وقــت مبكــر وينطــوي ومــن بــني احــد اهــم االســباب الشــعور مــن جانــب الشــباب أن االســتثمار . 3

يف التعليــم ال يحقــق لهــم فــرص كافيــة يف احليــاة العمليــة.
  تعتبــر فئــات الشــباب خــارج اطــار التعليــم معرضــة لكافــة انــواع املخاطــر والســلوكيات الســلبية يف الشــوارع مبــا يف ذلــك العنــف . 4

والكحــول وتعاطــي املخــدرات وغيرهــا.
التعرض ملخاطر عمالة االطفال ولانتهاكات املختلفة خصوصا للفئات من )15-17( عام . 5
القبول يف شروط عمل متدنية وحتقيق مستويات اقل من حيث االجور واحلصول على الوظائف املستقرة.. 6

الشباب ممن يعملون في شروط عمل متدنية 
هــي فئــات الشــباب األكثــر عرضــة لاســتغال والتمييــز يف مــكان العمــل وذلــك مــن حيــث تلقــي االجــور اقــل مــن احلــد االدنــي، ارتفــاع 
ســاعات العمــل، العمــل يف اعمــال خطــرة، عــدم احلصــول علــى احلقــوق الكاملــة يف العمــل. كمــا مت ذكــره ســابقا فيمــا يتعلــق بالبيانــات 
االحصائيــة الصــادرة عــن مســح الشــباب الفلســطيني للعــام 2015 الــى فــان نســبة الشــباب املشــارك بالقــوى العاملــة تبلــغ حوالــي %60.8 
مــن الشــباب ضمــن الفئــة )15-29( عــام منهــم )58.4% يعملــون يف عمــل دائــم، 36.3% يف عمــل مؤقــت، 5.3% يف عمــل موســمي( وأن 
83% مــن الشــباب يعملــون يف القطــاع اخلــاص مقابــل 10% يعملــون يف القطــاع العــام، وأن 21% منهــم حاولــوا إنشــاء مشــاريع خاصــة 

بواقــع 15% يف الضفــة الغربيــة و31% يف قطــاع غــزة. 
باالضافــة الــى ذلــك فــان مــا يقــارب 85% مــن الشــباب العاملــني هــم مــن املســتخدمني بأجــر، بواقــع 85% يف الضفــة الغربيــة و86% يف 
قطــاع غــزة. لكــن لــم يوضــح مســح الشــباب الفلســطيني 2015 مســتوى االجــر الــذي يتقاضــاه الشــباب ونوعيــة الفئــات التــي حتصــل علــى 
اجــور مرتفعــة ومتدنيــة باالضافــة الــى ماهيــة املقارنــة بــني القطاعــات املختلفــة كالقطــاع العــام واخلــاص والهيئــات احملليــة وغيــره، ولكــن 
ميكــن االشــارة  الــى وجــود العديــد مــن الفئــات التــي حتصــل علــى اجــور متدنيــة يف فلســطني مثــل فئــة الفتيــات وخاصــة ممــن يعملــن 
ضمــن اعمــال الســكرتاريا، التعليــم يف ريــاض االطفــال، االعمــال املهنيــة االخــرى مثــل اخلياطــة وغيرهــا وخصوصــا ان هــذه الفئــة مــن 
الفتيــات عــادة مــا تعانــي مــن محدوديــة مســتويات التعليــم ونقــص اخلبــرات املتعلقــة بالتاهيــل املهنــي ممــا يضرهــن الــى اللجــوء العمــال 
الســكرتاريا او البيــع يف احملــات التجاريــة او ممارســة االعمــال املهنيــة البســيطة، أيضــا ميكــن االشــارة الــى الفئــات الضعيفــة االخــرى 
والتــي تعمــل يف ظــروف عمــل غيــر مائمــة ومحفوفــة باملخاطــر مثــل القاصريــن )االطفــال( ممــن تقــل اعمارهــم عــن 18 عــام ، الشــباب 
ممــن ال ميتلكــون مؤهــات علميــة كافيــة او املنقطعــني عــن الدراســة حيــث تتقاضــى يف الغالــب هــذه الفئــات اجــور منخفضــة باالضافــة 
ــي 45 ســاعة  ــد عــن احلــد القانون ــة تزي ــود عمــل، ســاعات عمــل مرتفع ــا )عــدم وجــود عق ــر مائمــة ومــن بينه ــى شــروط العمــل غي ال

اســبوعيا، معاملــة غيــر الئقــة ..الــخ(.
كذلــك ميكــن االشــارة الــى ان عــدداً مــن األطفــال العاملــني يعملــون يف املســتوطنات، وبشــكل خــاص يف األغــوار وداخــل اخلــط األخضــر. 
ــز واالنتهــاك حلقوقهــم. ويشــير  ــكل أشــكال التميي ــي 2000 طفــًا دون ســن 17 عامــاً، يتعرضــون ل ويقــدر عــدد هــؤالء األطفــال بحوال
اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إلــى وجــود 65 ألــف طفــل فلســطيني عامــل يف الفئــة العمريــة 7-14، وإلــى وجــود 102 ألــف طفــل 
عامــل دون ســن 18 عامــا. وتربــط عمالــة االطفــال دون ســن 18 عــام وخصوصــا داخــل اراضــي عــام 48 واملســتوطنات باشــكال مختلفــة 

مــن التمييــز وبظــروف عمــل غيــر الئقــة50
مــن جهــة اخــرى تشــير نتائــج مســح انتقــال الشــباب مــن التعليــم إلــى ســوق العمــل51 الــى مؤشــرات محــددة ذات داللــة علــى نوعيــة عمالــة 
الشــباب، حيــث تــدل نتائــج املســح علــى أن 68.6 يف املئــة مــن العاملــني بأجــر ال يوجــد لديهــم عقــد مكتــوب، و 13.1 يف املئــة آخريــن يعملــون 
بعقــد محــدود املــدة، يتــم إعطــاء الثلــث أو أقــل مــن بــني الشــباب العاملــني بأجــر مزايــا أساســية، مثــل: إجــازة ســنوية مدفوعــة األجــر )34.3 
يف املئــة(، وإجــازة مرضيــة مدفوعــة األجــر )33.2 يف املئــة(، أو التأمــني الصحــي )29.7 يف املائــة(. كمــا يعمــل 37.4 يف املئــة مــن العاملــني 
مــن الشــباب الذكــور و 13.6 يف املئــة مــن العامــات الشــابات ســاعات عمــل طويلــة )أكثــر مــن 50 ســاعة أســبوعيا(. تنعكــس ظــروف العمــل 
الســيئة يف حقيقــة أن 38 يف املئــة مــن العاملــني مــن الشــباب قالــوا إنهــم يرغبــون يف تغييــر وظائفهــم، مــع أغلبيــة بســبب تدنــي األجــر 
وظــروف العمــل الســيئة وعــدم تطابــق املؤهــات مــع الوظيفــة. أقليــة مــن الشــباب الفلســطينيني )22.6 يف املئــة( أمتــوا االنتقــال إلــى ســوق 
العمــل بفــرص عمــل مســتقرة و / أو مرضيــة، ومــا يقــارب نصــف الشــباب )45.6 يف املئــة( لــم يبــدأوا عمليــة االنتقــال، أمــا 31.8 يف املئــة 

مــن الشــباب الفلســطيني فيمــرون مبرحلــة انتقاليــة إلــى ســوق العمــل.

http:// 50  تقريــر صحفــي » حقائــق وأرقــام حــول ظاهــرة عمالــة وتســول األطفــال الفلســطينيني داخــل »إســرائيل«  آب 2016،  لاطــاع علــى محتــوى التقريــر مــن خــال الرابــط التالــي
.www.alhadath.ps
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أسباب الضعف
أقلية من الشباب الفلسطينيني بواقع )22.6%( أمتوا االنتقال إلى سوق العمل بفرص عمل مستقرة و/أو مرضية. 1
اكثــر مــن ثلــث الشــباب العاملــني باجــر بواقــع)41.6%( مــا زالــوا يعملــون يف وظائــف موســمية واعمــال مؤقتــة بواقــع )36.3% يف . 2

عمــل مؤقــت، 5.3% يف عمــل موســمي(
اقــل مــن ثلــث الشــباب العاملــني بأجــر فقــط يحصلــون علــى مزايــا أساســية، مثــل: إجــازة ســنوية مدفوعــة األجــر )34.3 يف املئــة(، . 3

وإجــازة مرضيــة مدفوعــة األجــر )33.2 يف املئــة(، أو التأمــني الصحــي )29.7 يف املائــة(
ضعف انظمة احلماية للعاملني والرقابة على اماكن العمل. 4
محدودية الوعي لدى الكثير من فئات الشباب الشباب فيما يتعلق بحقوقهم العمالية. 5
ضعف فرص التاهيل والتدريب للشباب والفتيات والذي يقلل من فرص حصول تلك الفئات على اعمال مائمة. 6

الفتيات المراهقات من )15-19( عام
تشــير مرحلــة املراهقــة عمومــا إلــى اقتــراب الفــرد مــن النضــوج اجلســماني والعقلــي واالجتماعــي والنفســي حيــث تــؤدي فتــرة املراهقــة 
الــى تغيــرات جســدية وعقليــة وعاطفيــة واجتماعيــة، بعكــس فتــرة البلــوغ والتــي تــدل علــى وجــود تغيــر جســدي يــدل علــى أن الفــرد أصبــح 

قــادًرا علــى النســل.
مــن الصعــب حتديــد ســن معــني لفتــرة املراهقــة وذلــك بســبب اختــاف فتــرة مرحلــة املراهقــة مــا بــني الذكــور واالنــاث بصفــة عامــة ومــن 
مجتمــع الــى آخــر، وذلــك حســب ظــروف وعــادات وتقاليــد وثقافــة املجتمــع، لكــن يشــير املختصــني وعلمــاء النفــس الــى ان فتــرة املراهقــة52 
ــة  ــة املراهق ــة ســريعة، مرحل ــرات بيولوجي ــاً، وتتصــف بتغي ــرة 11-14 عام ــن الفت ــى م ــة األول ــة املراهق ــة أقســام )مرحل ــى ثاث تنقســم ال
ــك  ــرة 18-21 عامــاً، ويف تل ــة املراهقــة املتأخــرة مــن الفت ــة، مرحل ــرات البيولوجي ــا تكتمــل التغي ــرة 14-18 عامــاً، وهن الوســطى مــن الفت

املرحلــة يتحــول الفــرد إلــى إنســان راشــد مظهــراً وتصرفــاً(.
لكــن وعلــى الرغــم مــن ذلــك فانــه ال يوجــد لغايــة االن تعريــف محــدد للمراهقــة يتضمــن حتديــد ســن متفــق عليــه عامليــا حيــث ان األمم 
املتحــدة تعــرف املراهقــني علــى انهــم األشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بــني 10-19 عامــا53. فيمــا تتعامــل بعــض الــدول مــع املراهقــني 

ضمــن الفئــات العمريــة مــن ســن15 إلــى 21، او مــن 13-19 عــام.
امــا علــى املســتوى الفلســطيني فتشــير البيانــات الصــادرة عــن اجلهــاز املركــزي لاحصــاء الفلســطيني الــى ان عــدد الفتيــات ضمــن الفئــة 
العمريــة مــن  )15-29( عــام تبلــغ حوالــي 688 ألــف أنثــى باملقارنــة مــع 716 ألــف ذكــر بنســبة جنــس مقدارهــا  100 أنثــى لــكل 104.1 
ذكــر54، فيمــا تبلــغ نســبة الفتيــات ضمــن الفئــة العمريــة مــن 10-14 عــام 11.6% منهــم )11.3 الضفــة الغربيــة، 12.25 قطــاع غــزة( امــا 
الفئــة العمريــة مــن مــن 15-19 عــام فــان نســبة الفتيــات تصــل الــى 11.2% منهــم )11.1% الضفــة الغربيــة، 11.4% قطــاع غــزة(. ووفقــا 
للبيانــات الصــادرة عــن جهــاز اإلحصــاء املركــزي الفلســطيني فــان عــدد  املراهقــات55 مــن 10-19 عــام  530,000 فتــاة والتــي تشــكل مــا 

يقــارب11% مــن مجمــوع الســكان، ومــن املتوقــع أن تصــل إلــى  720,000 يف عــام 2030.

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطنيالفئة العمرية
12.2%11.3%11.6%10-14 عام
11.4%11.1%11.2%15-19 عام

املصدر: مسح الشباب الفلسطيني، 2015.

التوزيع النسبي لفئة االناث من )10-19( عام، حسب العمر واجلنس واملنطقة، 2015

مــن بــني تاثيــرات فتــرة املراهقــة ارتفــاع نســب التســرب مــن املــدارس وتــرك التعليــم وامكانيــة تعــرض الفتيــات ملخاطــر الــزواج املبكــر 
واألمومــة خــال فتــرة عــدم اكتمــال النضــج ، ففــي عــام 2014، أظهــرت دراســة املســح العنقــودي الفلســطيني متعــدد املؤشــرات ، وعلــى 
الرغــم مــن االنخفــاض يف معــدل املواليــد بــني املراهقــات 48 يف 1000، فإنــه ال يــزال مرتفعــا باملقارنــة مــع دول العالــم واملعاييــر العامليــة. 
وعــاوة علــى ذلــك، فــإن الفجــوة بــني غــزة والضفــة الغربيــة ال تــزال مرتفعــة، وهــو أعلــى مرتــني يف غــزة 66 مقابــل 35 يف الضفــة 
الغربيــة وأعلــى بكثيــر بــني الفئــة الفقيــرة حيــث وصلــت إلــى 86. تشــكل هــذه األرقــام مصــدر قلــق كبيــر علــى الصحــة العامــة، خاصــة 

52  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D8%A9.

53  https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/One20%pager20%on20%youth20%demographics20%GF.pdf
54  املصدر السابق ، مسح الشباب الفلسطيني، 2015.

55   UNFPA Study on Population Projections (draft).
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ــزداد نســب معــدل  ــوالدة، كمــا ت ــاء احلمــل وال ــى مــن مضاعفــات أثن ــدن يف ســن املراهقــة حيــث يتعرضــن خلطــر أعل النســاء اللواتــي يل
وفيــات األمهــات والوفيــات الرضــع. باالضافــة الــى أن الــزواج املبكــر يشــكل عائقــا للفتيــات علــى البقــاء لفتــرة أطــول يف املدرســة و يعيــق 

ــة.   ــة الفاعل ــة واالقتصادي مشــاركتهن االجتماعي

عوامل الضعف
تتعــرض الفتيــات خــال ســن املراهقــة الــى العديــد مــن املخاطــر الناجمــة عــن تعقيــدات فتــرة املراهقــة والتــي تنعكــس ســلبا علــى واقــع 

تلــك الفئــة ومــن اهمهــا:
ــة، املشــاكل . 1 ــرأي، االنعزالي ــة ال ــة وحــدة التعامــل، التمــرد وفردي ــي املراهقــات مــن مشــاكل جســدية ونفســية مختلفــة )العصبي تعان

ــره(. اجلنســية وغي
تعاني املراهقات من وجود الصراع واملشكات االسرية نتيجة ميل الفرد يف هذه املرحلة الى االستقالية والتمرد وحدية الطبع.. 2
عدم املساواة والتمييز ما بني الذكور واالناث داخل االسرة الواحدة.. 3
التاثيــر اخلطيــر لفتــرة املراهقــة علــى مســتقبل الفتيــات والتــي تنعكــس بشــكل مباشــرة علــى قدرتهــن علــى النمــو، التعليــم، العمــل، . 4

ــرة املراهقــة وذلــك حســب اســاليب التعامــل مــع املراهــق  ــع بالصحــة النفســية واجلســدية، حيــث ميكــن ان تقــود فت ــزواج والتمت ال
والبيئــة احمليطــة الــى ثــاث اجتاهــات اساســية )مراهقــة ســوية محــدودة املشــكات والصعوبــات، مراهقــة انســحابية مــن املجتمــع 

األســرة، مراهقــة عدوانيــة(.
ــني  . 5 ــراوح أعمارهــم ب ــي تت ــات اللوات ــن الفتي ــف اشــكاله )تعرضــت 69% م ــف مبختل ــات مــن مشــكلة  العن ــن الفتي ــر م ــي الكثي  تعان

12-17لإليــذاء النفســي، يف حــني تعرضــت 33% للعنــف اجلســدي مــن قبــل االباء56(.كذلــك فــان 22.2% مــن الفتيــات ضمــن الفئــة 
العمريــة مــن 15-17 عــام تعرضــن الحــد اشــكال املضايقــة والعنــف )مســح الشــباب الفلســطيني 2015(

ارتفاع نسب التسرب من املدارس وترك التعليم وما ينجم عنه من الزواج املبكر وإجناب األطفال يف وقت مبكر.. 6
ــة . 7 ــم الصحــة االجنابي ــرة عــدم اكتمــال النضــج وعــدم الوعــي مبفاهي ــة األمومــة خــال فت ــزواج املبكــر وامكاني التعــرض ملخاطــر ال

ــل 1.2 مــن الذكــور(57. ــى 10.2 مقاب ــاث حتــت ســن 19 عــام ال ــزواج بــني االن )ترتفــع نســبة ال
يبلــغ معــدل املواليــد بــني املراهقــات 48 يف 1000، وهــي نســبة مرتفعــة باملقايــس العاملــي، كمــا ان الفجــوة بــني غــزة والضفــة الغربيــة . 8

ال تــزال مرتفعــة، وهــو أعلــى مرتــني يف غــزة 66 مقابــل 35 يف الضفــة الغربيــة وأعلــى بكثيــر بــني الفئــة الفقيــرة حيــث وصلــت إلــى 
86 لــكل 1000 حالــة.

الفتيات من )20-29(عام 
ــة مــن )20-29( عــام  ــة العمري ــات والشــابات ضمــن الفئ ــى ان نســبة الفتي ــواردة عــن مســح الشــباب الفلســطيني ال ــات ال تشــير املعطي
ــرة باكتمــال النضــوج اجلســدي والفكــري والوصــول الــى مراحــل  ــاة، حيــث تتميــز هــذه الفت ــغ حوالــي 18.7% اي بواقــع 261,800 فت تبل
التعليــم اجلامعــي والبــدء بالدخــول الــى ســوق العمــل والــزواج واجنــاب االطفــال ومــا الــى ذلــك مــن جوانــب لهــا تاثيــر علــى واقــع الفتيــات 

وتوجهاتهــم املســتقبلية.

التوزيع النسبي لفئة االناث من )20-29( عام، حسب العمر واجلنس واملنطقة، 2015

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطنيالفئة العمرية
10.2%10.3%10.3%20-24 عام
8.2%8.5%8.4%25-29 عام

املصدر: مسح الشباب الفلسطيني، 2015.

يف ذات الســياق تســتمر الفتيــات يف مواجهــة أشــكال متعــددة مــن التمييــز والعنــف وضعــف املشــاركة املجتمعيــة واالقتصاديــة ممــا يجعلهــن 
يف غالبيــة األحيــان مــن بــني فئــات الشــباب األكثــر تهميشــاً وضعفــاً، وذلــك علــى الرغــم مــن وجــود حتســن يف بعــض القطاعــات املرتبطــة 
باملــراة عمومــا، حيــث تشــير البيانــات58 الــى ان نســبة الفتيــات امللتحقــات بالتعليــم مــن ضمــن الفئــة العمريــة مــن )15-29( عــام تبلــغ بــني 
االنــاث الشــابات 42% مقابــل 32.1% مقابــل الذكــور، أيضــا فــان نســبة االعاقــة لــدى االنــاث تبلــغ حوالــي 2.3% وهــي تعتبــر اقــل مــن 

56  مسح العنف يف املجتمع الفلسطيني، اجلهاز املركزي لاحصاء الفلسطيني، 2011.
57  مسح الشباب الفلسطيني، 2015.

58  املصدر السابق: مسح الشباب الففلسطيني، 2015.
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فئــة الذكــور الشــباب ضمــن ذات الفئــة العمريــة والتــي تبلــغ 4.9%. امــا فيمــا يتعلــق بالعــادات الصحيــة والتدخــني علــى وجــه اخلصــوص 
فقــد اشــارت نتائــج مســح الشــباب للعــام 2015 الــى ان نســبة املدخنــات تبلــغ حوالــي 5.4% بــني الفتيــات مقابــل 40.9% مقابــل الذكــور.

لكــن وبالنظــر الــى واقــع املــراة بشــكل عــام فانــه ميكــن التاكيــد عمومــا علــى ان النســاء مــا زلــن يعانــني مــن ضعــف املشــاركة السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة باالضافــة الــى عــدم املســاواة وتعــرض الكثيــر مــن النســاء الــى التمييــز، فمــا زالــت  املــراة تعانــي بشــكل 
عــام  مــن فجــوة واضحــة يف نســبة املشــاركة يف القــوى العاملــة ويف األجــرة اليوميــة بــني النســاء والرجــال، حيــث بلغــت نســبة مشــاركة 
اإلنــاث يف القــوى العاملــة 19.4% مــن مجمــل اإلنــاث يف ســن العمــل يف العــام 2014 مقابــل 10.3% يف العــام 2001.  كمــا ان معــدالت 
البطالــة بــني النســاء تفــوق املعــدل بــني الرجــال بحوالــي 15%، حيــث بلــغ معــدل البطالــة بــني النســاء املشــاركات يف القــوى العاملــة %38.4 
يف العــام 2014 مقابــل 23.9% بــني الرجــال، وترتفــع معــدالت البطالــة بــني النســاء احلاصــات علــى 13 ســنة دراســية فأعلــى إذ وصلــت 
50.6%. باالضافــة الــى ان غالبيــة النســاء يعملــن يف قطــاع اخلدمــات )الصحــة، التعليــم، القطــاع العــام( حيــث يعتبــر قطاعــي اخلدمــات 

والزراعــة املشــغل الرئيســي للنســاء العامــات مبــا نســبته 57.0% و20.9% علــى التوالــي، مــن مجمــوع النســاء العامــات.
وعلــى الرغــم مــن ان النســاء املتزوجــات يشــكلن مــا يزيــد عــن نصــف النســاء يف العمــر 15 ســنة فأكثــر، حيــث بلغــت نســبة اإلنــاث 
املتزوجــات59 مــن مجمــوع النســاء يف العمــر 15 ســنة فأكثــر 56.2% يف العــام 2014، و33.7% لــم يتزوجــن أبــدا، وبلغــت نســبة األرامــل 
6.1%، ونســبة املطلقــات 1.6%، فيمــا كانــت نســبة اللواتــي عقــدن قرانهــن ألول مــرة 2.1% و0.3% منفصــات. كمــا تشــير البيانــات الــى 
ان إمــرأة مــن بــني كل 5 نســاء يف العمــر 20-49 ســنة تزوجــن يف عمــر الطفولــة )أقــل مــن 18 ســنة(، وترتفــع هــذه النســبة يف قطــاع غــزة 

عنهــا يف الضفــة الغربيــة )28.6% مقابــل 21.4% علــى التوالــي(

عوامل الضعف
تتعــرض الفتيــات خــال هــذه الفتــرة الــى العديــد مــن التحديــات الناجمــة عــن ضعــف مشــاركة املــراة يف احليــاة العامــة ، يترافــق . 1

ذلــك مــع وجــود مســتويات مرتفعــة مــن العنــف والتمييــز وعــدم املســاواة والتــي تنعكــس ســلبا علــى واقــع تلــك الفئــة ومــن اهــم جوانــب 
الضعــف التــي ميكــن االشــارة اليهــا:

املشــاركة االقتصاديــة للمــراة محــدودة وال ترقــى الــى املســتوى املطلــوب، حيــث ياحــظ بــان نســبة الفتيــات العاطــات عــن العمــل تبلــغ . 2
حوالــي 60.4% باملقارنــة مــع  25% بــني الذكــور ) نســبة الفتيــات اللواتــي حاولــن انشــاء مشــاريع خاصــة بلغــت حوالــي 11.9% مقابــل 
29.6% بــني الذكــور ضمــن الفئــة العمريــة )15-29( عــام، كمــا ان نســبة مشــاركة الذكــور والبالغــة)71.5%( تزيــد عــن 3 أضعــاف 
ــغ معــدل األجــر اليومــي لإلنــاث 80.9  مشــاركة اإلنــاث، مــع وجــود فجــوة يف معــدالت األجــرة اليوميــة بــني اإلنــاث والذكــور، إذ بل
شــيقل مقابــل 105.8 شــيقل للذكــور يف العــام 2014. ممــا يشــير الــى اتســاع الهــوة ووجــود ضعــف كبيــر باملشــاركة علــى املســتوى 

االقتصــادي ومحدوديــة فــرص التمكــني االقتصــادي املتوفــرة للفتيــات.
كذلــك فــان األســر التــي ترأســها نســاء أكثــر فقــرا مــن تلــك األســر التــي يرأســها رجــال، حيــث تزيــد نســبة األســر الفقيــرة التــي . 3

ترأســها نســاء يف قطــاع غــزة عــن نســبة األســر الفقيــرة التــي ترأســها نســاء يف الضفــة الغربيــة؛ اي بنســبة 29.7% و22.5% علــى 
التوالــي للعام 2011. 

امــا يف مــا يتعلــق مبشــاركة النســاء الفلســطينيات يف احليــاة العامــة فتجــدر االشــارة الــى ان21.0% مــن أعضــاء الهيئــات احملليــة . 4
يف الضفــة الغربيــة هــن إنــاث مقابــل 79.0% ذكــور يف العــام 2012، و84.4% مــن القضــاة هــم ذكــور مقابــل 15.6% انــاث و%20.0 
مــن الصحفيــني إنــاث مقابــل 80.0% ذكــور يف فلســطني خــال عــام 2013.  كمــا لــم تــزد نســبة الســفيرات الفلســطينيات عــن %5.1 
مقارنــة مــع 94.9% للســفراء، وهنــاك 41.2% مــن املوظفــني يف القطــاع العــام املدنــي إنــاث مقابــل 58.8% ذكــور خــال عــام 2013.

باالضافــة الــى ذلــك وفيمــا يتعلــق باملشــاركة املجتمعيــة فــان نســبة مشــاركة الفتيــات باالعمــال التطوعيــة ضمــن الفئــة العمريــة مــن . 5
)15-29( عــام تبلــغ حوالــي 12.8% مقابــل 26% لــدى الذكــور ممــا يعكــس انخفــاض نســب املشــاركة بــني االنــاث لصالــح الذكــور. 

وفيمــا يتعلــق مبمارســة االنشــطة الرياضيــة اليوميــة فقــد بلغــت بــني االنــاث17% مقابــل 32 بــني الذكــور.

الفتيات المتزوجات في سن مبكر
يعــّرف الــزواج املبكــر بأنــه ذاك الــذي يحــدث قبــل اكتمــال النضــج اجلســماني وخصوصــا قبــل عمــر 18 ســنة دون حتديــد اجلنــس 
والــذي عــادة مــا يحمــل تاثيــرات ســلبية علــى صحــة املــرأة  والطفــل ويجعلهــا اكثــر عرضــة ملواجهــة املشــاكل الصحيــة واجلنســية كتأخــر 
احلمــل واألمــراض املختلفــة وإمكانيــة إجنابهــا ألطفــال معاقــني ، كذلــك فمــا  تــزال الثقافــة املجتمعيــة الســائدة ذات تاثيــر علــى ممارســة 
عــادة الــزواج املبكــر وخصوصــا يف مناطــق االريــاف تصبــح، وتبــدأ املعضلــة األولــى فيمــا يتعلــق بالــزواج بتحديــد ســن الــزواج للولــد 16 
ــون االحــوال  ــادة  )5( مــن قان ــك حســب امل ــال وذل ــزواج مــن هــم بســن األطف ــم الســماح لل ــة أي يت ــت 15 ســنة هجري ــة وللبن ســنة هجري
الشــخصية1976 املطبــق يف الضفــة، هــذا باالضافــة الــى ان الوضــع السياســي الفلســطيني أفــرز عمليــا أربعــة قوانــني لألحــوال الشــخصية 
تطبــق علــى األراضــي الفلســطيني ) قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي لعــام 1976 يف الضفــة وقانــون عثمانــي يف غــزة وقانــون عثمانــي 
يف القــدس الغربيــة وقانــون األحــوال الشــخصية األردنــي مــع تعدياتــه يف القــدس الشــرقيةمما يطــرح اشــكالة تنــازع القوانــني وإشــكاالت 

يف التطبيــق علــى ارض الواقــع.

59  بيانا صحفي )أوضاع املرأة الفلسطينية عشية يوم املرأة العاملي(، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،05/03/2015.
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تشــير البيانــات60 الــى ان إمــرأة مــن بــني كل 5 نســاء يف العمــر 20-49 ســنة تزوجــن يف عمــر الطفولــة )أقــل مــن 18 ســنة(، وترتفــع هــذه 
النســبة يف قطــاع غــزة عنهــا يف الضفــة الغربيــة )28.6% مقابــل 21.4% علــى التوالــي(، ومــن اجلديــر بالذكــر كأحــدى القضايــا املهمــة يف 
صحــة الشــباب والتــي تتمثــل يف قضيــة الــزواج املبكــر. ففــي عــام 2014، أظهــرت دراســة املســح العنقــودي الفلســطيني متعــدد املؤشــرات 
أن 22% مــن النســاء الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــني 20-24 تزوجــن قبــل ســن الـــ18، ممــا أدى إلــى احلمــل يف ســن الطفولــة. كذلــك فــان 
نســب االنــاث 61 اللواتــي تزوجــن يف ســنوات الشــباب املبكــرة أعلــى مــن نظرائهــن الذكــور، فعلــى ســبيل املثــال بلغــت نســبة الذكــور املتزوجــون 
او عاقــدي القــران ممــن هــم حتــت 19 ســنة 1.2 % فيمــا بلغــت نســبة االنــاث املتزوجــات أو عاقــدات القــران لنفــس الفئــة العمريــة %10.2، 
كمــا وبلغــت نســبة املتزوجــني أو عاقــدي القــران مــن الذكــور مــن الفئــة العمريــة 20 - 24 ســنة 14.7% وصلــت نســبة اإلنــاث املتزوجــات 
ــة  ــة العمري ــور املتزوجــن او عاقــدي القــران مــن الفئ ــي النصــف  49.1 %، وارتفعــت نســبة الشــباب الذك ــى حوال أو عاقــدات القــران إل
25 - 29 ســنة إلــى حوالــي %54.3 مقابــل 75.8 % للشــابات اإلنــاث مــن نفــس الفئــة العمريــة. يف حــني بلغــت نســبة الشــباب املتزوجــني 

يف الضفــة الغربيــة 25.6% مقابــل 31.6% يف قطــاع غــزة. 
أيضــا تشــير البيانــات الــى أن مــا يقــارب62  6% مــن الشــابات يف قطــاع غــزة، و 4% مــن الشــابات يف الضفــة الغربيــة، قــد حملــن قبــل 
ــل بلوغهــن  ــن قب ــة، قــد حمل ــة الغربي بلوغهــن السادســة عشــرة، و 29 % مــن الشــابات يف قطــاع غــزة، و 25 % مــن الشــابات يف الضف
الثامنــة عشــرة. وبينــت النتائــج أن 63 % مــن الشــابات يف قطــاع غــزة، و 57 % مــن الشــابات يف الضفــة الغربيــة قــد حملــن قبــل بلوغهــن 
ســن العشــرين. وبشــكل عــام تبــني النتائــج تدنــي أعمــار الشــابات عنــد احلمــل االول يف فلســطني. وياحــظ أن العمــر عنــد احلمــل االول 
كان أدنــي بــني الشــابات يف قطــاع غــزة، باملقارنــة مــع الضفــة الغربيــة، حيــث زادت نســبة الشــابات يف قطــاع غــزة اللواتــي حملــن وهــن يف 
عمــر 15 - 18 ســنة عــن الشــابات يف الضفــة الغربيــة، فيمــا جتــاوزت نســبة الشــابات يف الضفــة الغربيــة اللواتــي حملــن يف عمــر 19 -20 
ســنة نظيراتهــن يف قطــاع غــزة. وعلــى صعيــد مــكان الســكن لــم ياحــظ وجــود أيــة فــروق جوهريــة بــني الشــابات يف الريــف واحلضــر، 
واملخيمــات، فيمــا يتعلــق بالعمــر عنــد احلمــل االول. ممــا يجعلهــن عرضــة ملخاطــر احلمــل يف عمــر مبكــر، حيــث تعانــي الكثيــر مــن النســاء 
اللواتــي يتزوجــن يف عمــر مبكــر مــن احتمــال عــدم القــدرة علــى الــوالدة الطبيعيــة، والــوالدة املبكــرة، وعــدم القــدرة علــى اســتكمال فتــرة 

احلمــل ومــا الــى ذلــك مــن املشــكات الصحيــة.
مــن جهــة أخــرى فقــد بلغــت نســبة الشــباب الذيــن لــم يتزوجــوا مــن الفئــة العمريــة 18-22 عامــا 84% فيمــا بلغــت بــني الشــباب 29-23 
عامــا 44.9%، فيمــا بلغــت نســبة عــدم الــزواج بــني الشــباب العاملــني مــا يقــارب 73.8%، وبــني الشــباب العاطلــني عــن العمــل %76.3 
، كذلــك تقــل نســبة الــزواج بــني الشــباب كلمــا ارتفــع املســتوى التعليمــي، حيــث بلغــت نســبة عــدم املتزوجــني مــن احلاصلــني علــى تعليــم 
أقــل مــن ثانــوي 76.6% منهــم، فيمــا بلغــت بــني احلاصلــني علــى شــهادة الثانويــة 72.5% منهــم، وانخفضــت بــني احلاصلــني علــى دبلــوم 
فأعلــى لتصــل الــى 55.1%. أخيــرا وفيمــا يتعلــق بقــرار الــزواج فتشــير املعطيــات الــى ان 63.3% مــن فئــة الذكــور ضمــن الفئــة العمريــة 
مــن )15-29( عــام كان لهــم القــرار الرئيســي يف الــزواج دون تدخــل ايــا مــن افــراد االســرة مقابــل 33.3% فقــط مــن االنــاث ممــا يشــير 
وبشــكل واضــح الــى وجــود تاثيــر مــن االســرة علــى قــرار الــزواج بالنســبة لانــاث بشــكل اكبــر مــن الذكــور وخصوصــا يف قطــاع غــزة حيــث 

ترراوحــت نســبة مــن اتخــذن القــرار دون تاثيــر الحــد افــراد االســرة 20.2% مقابــل 42.8% يف الضفــة الغربيــة.

التوزيع النسبي لفئة الشباب من )20-29( عام، الذين سبق لهم الزواج حسب صاحب القرار الرئيسي

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطنيصاحب القرار يف الزواج
62%64.4%63.3%ذكور
20.2%42.8%33.3%اناث

املصدر: مسح الشباب الفلسطيني، 2015.

مــن جهــة اخــرى وعنــد دراســة63 توزيــع فئــة الشــباب حســب احلالــة الزواجيــة والعمــر يتضــح لنــا بعــض اجلوانــب املتعلقــة بأمنــاط الــزواج  
لــدى الفئــات العمريــة مــن 15-19 عــام حيــث ان حيــث أن مــا نســبته 6% مــن الفتيــات حاليــا متزوجــات بعدمــا كانــت هــذه النســبة تصــل 
الــى اكثــر مــن 20% قبــل عقديــن مــن االن، باملقابــل فــإن نســبة الذكــور املتزوجــني يف نفــس الفئــة العمريــة هــي 1% فقــط لعــام 2010 ، 
ولزيــادة نســبة املتزوجــات مــن اإلنــاث يف هــذه الفئــة العمريــة انعكاســات ســلبية علــى املــراة، حيــث قــد يــؤدي ذلــك إلــى حرمــان املــراة مــن 
إكمــال حتصيلهــا العلمــي، ، باإلضافــة إلــى زيــادة احتماليــة احلمــل واإلجنــاب يف ســن مبكــر، وهــذا أيضــا لــه انعكاســات ســلبية علــى صحــة 
األم والطفــل، وكذلــك يــؤدي إلــى زيــادة معــدالت خصوبــة املــراة وعــدم قــدرة املــراة علــى القيــام بدورهــا يف املجتمــع واملشــاركة وضعــف 
مشــاركتها يف ســوق العمــل. وعلــى مســتوى املنطقــة  فــا يبــدو ان االمــر مختلفــا عمــا ســبق ذكــره، اال ان نســب املتزوجــات يف ســن مبكــرة 
ــة اذ بلغــت نســبة املتزوجــات يف هــذا العمــر يف  2010 نحــو %8  ــة بالضفــة الغربي ــر وضوحــا مقارن مــن 15-19 عــام يف قطــاع غــزة اكث

مقارنــة مــع 5% فقــط يف الضفــة الغربيــة.

60   بيانا صحفي )أوضاع املرأة الفلسطينية عشية يوم املرأة العاملي(، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،05/03/2015.
61  املصدر السابق: مسح الشباب الفلسطيني، 2015.

62  مسح األسرة الفلسطينية، اجلهاز املركزي لاحصاء الفلسطيني، 2010.
63  املصدر السابق: املراة والرجل يف فلسطني، قضايا واحصاءات،اجلهاز املركزي الحصاء الفلسطيني، 2013.
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 باالضافــة الــى ذلــك يشــكل الــزواج املبكــر للفتيــات يف القــدس الشــرقية قضيــة اجتماعيــة ذات دواعــي خطيــرة، خاصــة ان العديــد مــن 
الفتيــات يتعرضــن للعنــف املنزلــي مــن قبــل ازواجهــن، كمــا أن الــزواج املبكــر يشــكل خطــرا علــى صحتهــن خاصــة عنــد االجنــاب، ويحرمهــن 
ــزواج أو  ــرك الدراســة لل ــى ت ــرن عل ــات أن نســبة مرتفعــة مــن النســاء يف القــدس الشــرقية اجب ــد البيان ــك تفي مــن اكمــال دراســتهن؛ كذل
البحــث عــن عمــل. هــذا الــى جانــب طبيعــة املجتمــع الذكــوري االبــوي الــذي يفــرض قيــودا علــى حريــة النســاء، وعملهــن ودورهــن يف املجتمــع. 
كمــا ياحــظ ان نســب املتزوجــات مــن النســاء يف فلســطني64 يف انخفــاض مســتمر وملحــوظ بصــورة اكبــر ممــا هــو لــدى الرجــال بشــكل 
عــام ويف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وقــد يعــود الســبب يف ذلــك إلــى أن العمــر عنــد الــزواج األول بالنســبة للرجــال كان أعلــى 
ممــا هــو عليــه للنســاء وذلــك يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث ارتفــع العمــر الوســيط عنــد عقــد القــران للذكــور يف عــام 
1999 مــن 24.1% الــى 24.6% يف العــام 2011 يف حــني ارتفــع العمــر الوســيط عنــد الــزواج االول لــدى االنــاث مــن 18.8% عــام 1997 

الــى 20 ســنة يف العــام 2011.
مــا زالــت ظاهــرة الــزواج املبكــر منتشــرة يف فلســطني65 رغــم االرتفــاع امللحــوظ للعمــر الوســيط عنــد الــزواج األول؛ حيــث ارتفــع العمــر 
ــغ للذكــور 24.6 ســنة لعــام 2011 مقابــل  ــي فلســطني مقارنــة بالعــام 1997، حيــث بل الوســيط عنــد الــزواج األول للذكــور للعــام 2012 فـ
ــد  ــغ العمــر الوســيط عن ــة بل ــاث للعــام 2012 مقابــل 18.0 ســنة عــام 1997. يف الضفــة الغربي 23.0 ســنة لعــام 1997؛ و20.1 ســنة لإلن
الــزواج األول للذكــور 25.2 ســنة ولإلنــاث 20.2 ســنة. بلــغ العمــر الوســيط عنــد الــزواج األول للذكــور يف قطــاع غــزة 23.8 ســنة ولإلنــاث 

19.8 ســنة للعــام 2012.

التوزيع النسبي للفتيات املتزوجات مبكرا

الزواج املبكر و تعدد الزوجات
الضفة فلسطنيالوصفاملؤشررقم املؤشر

الغربية
قطاع 

غزة
الزواج قبل سن 4.8

اخلامسة عشرة
نسبة النساء يف الفئة العمرية 

15-49 عاماً اللواتي تزوجن للمرة 
األولى قبل بلوغهن 15 عاما

2.11.82.6

الزواج قبل سن 5.8
الثامنة عشرة

نسبة النساء يف الفئة العمرية 
20-49 عاماً اللواتي تزوجن 

للمرة األولى قبل بلوغهن 18 عاما

24.221.428.6

النساء الشابات يف 6.8
الفئة العمرية 19-15 
عاماً املتزوجات حاليا

نسبة النساء يف الفئة العمرية 
15-19 عاماً املتزوجات

9.36.812.8

نسبة النساء يف الفئة العمرية تعدد الزوجات7.8
15-49 عاماً املتزوجات من رجل 

متعدد الزوجات

4.33.25.8

املصدر : املسح الفلسطيني العنقودي متعدد املؤشرات 2014، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،
وزارة الصحة وبالتعاون مع اليونسيف وصندوق االمم املتحدة للسكان (

أسباب وعوامل الضعف
إمرأة من بني كل 5 نساء يف العمر 20-49 سنة تزوجن يف عمر الطفولة أقل من 18 سنة بواقع )%24.2(. 1
ارتفاع نسبة الزواج بني االناث حتت سن 19 عام الى 10.2 مقابل 1.2 من الذكور.. 2
ارتفــاع نســب احلمــل املبكــر بــني الفتيــات، حيــث ان )6% مــن الشــابات يف قطــاع غــزة، و 4% مــن الشــابات يف الضفــة الغربيــة، قــد . 3

حملــن قبــل بلوغهــن السادســة عشــرة، و 29% مــن الشــابات يف قطــاع غــزة، و 25% مــن الشــابات يف الضفــة الغربيــة، قــد حملــن 
قبــل بلوغهــن الثامنــة عشــرة(

وجود تاثير سلبي للزواج املبكر على الفتيات من حيث التسرب املدرسي وترك التعليم وارتفاع حاالت الطاق. 4
للــزواج املبكــر أثــر ســلبي علــى صحــة املــرأة، حيــث أن  الكثيــر مــن النســاء اللواتــي تزوجــن يف ســن مبكــرة عانــني مــن مشــاكل صحيــة . 5

بعــد الــزواج ، او امكانيــة حصــول تعقيــدات أثنــاء احلمــل والــوالدة. 

64  املراة والرجل يف فلسطني، قضايا واحصاءات،اجلهاز املركزي الحصاء الفلسطيني، 2013.
65  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2013.  قاعدة بيانات الزواج والطاق، 2012.  رام اهلل -فلسطني.
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وجــود تاثيــر عائلــي علــى قــرار الــزواج حيــث ان 33.3% فقــط مــن االنــاث كــن صاحبــات قــرار الــزواج دون وجــود تدخــل مــن العائلــة . 6
ــل 42.8% يف  ــر الحــد افــراد االســرة 20.2% مقاب ــث تراوحــت نســبة مــن اتخــذن القــرار دون تاثي وخصوصــا يف قطــاع غــزة حي

الضفــة الغربيــة.
ــث زادت نســبة . 7 ــة، حي ــة الغربي ــع الضف ــة م ــني الشــابات يف قطــاع غــزة، باملقارن ــي ب ــل االول كان أدن ــد احلم ــر عن ــان العم أيضــا ف

الشــابات يف قطــاع غــزة اللواتــي حملــن وهــن يف عمــر 15 - 18 ســنة عــن الشــابات يف الضفــة الغربيــة، كمــا أن 22% مــن النســاء 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــني 20-24 تزوجــن قبــل ســن الـــ18، ممــا أدى إلــى احلمــل يف ســن الطفولــة66.

الفتيات المطلقات واألرامل
تشــير بيانــات الــزواج والطــاق للعــام 2013 يف فلســطني67 أن إجمالــي عقــود الــزواج قــد بلغــت )42,698( عقــد، حوالــي 92% منهــا 
لإلنــاث يف فئــة الشــباب )15-29 ســنة(، مقابــل حوالــي 81% للذكــور يف نفــس الفئــة، كمــا تظهــر البيانــات أن إجمالــي وقوعــات الطــاق 
يف فلســطني قــد بلغــت )7,114( واقعــة، منهــا 77% لإلنــاث يف فئــة الشــباب، مقابــل حوالــي 57% للذكــور يف نفــس الفئــة، كمــا ياحــظ 
ارتفــاع العمــر الوســيط عنــد عقــد القــران االول يف فلســطني خــال العقديــن املاضيــني للذكــور واإلنــاث علــى حــد ســواء، اذ ارتفــع العمــر 
الوســيط عنــد عقــد القــران االول للذكــور مــن 23 ســنة عــام 1997 الــى 24.7 ســنة عــام 2013، ولإلنــاث مــن 18 ســنة عــام 1997 الــى 

20.2 ســنة عــام 2013
بصفــة عامــة تشــكل النســاء املتزوجــات68 مــا يزيــد عــن نصــف النســاء يف العمــر 15 ســنة فأكثــر، حيــث بلغــت نســبة اإلنــاث املتزوجــات 
مــن مجمــوع النســاء يف العمــر 15 ســنة فأكثــر مــا يقــارب 56.2% يف العــام 2014، و33.7% لــم يتزوجــن أبــدا، فيمــا بلغــت نســبة األرامــل 

6.1%، ونســبة املطلقــات 1.6%، فيمــا كانــت نســبة اللواتــي عقــدن قرانهــن ألول مــرة 2.1% و0.3% منفصــات. 
امــا فيمــا يتعلــق مبســح الشــباب الفلســطيني للعــام 2015 فقــد اظهــرت النتائــج ان 67.5% مــن الشــباب ضمــن الفئــة العمريــة مــن )15-

29( عــام لــم يســبق لهــم الــزواج و 28% متزوجــون منهــم )15.6% ذكــور مقابــل 40% لانــاث الشــابات( هــذا باالضافــة الــى 3.9% عاقــدون 
للقــران الول مــرة ولــم يتــم الدخــول يف حــني ان 0.6% هــم مــن فئــة مطلــق وارمــل ومنفصــل منهــم 1.1% مــن فئــة االنــاث. يف حــني ال يتوفــر 
بيانــات محــددة حــول نســب الطــاق يف القــدس عمومــا او بالنســبة للفتيــات، لكــن مــن املعلــوم ان القــدس تعانــي مــن نســب مرتفعــة مــن 

الطــاق والتســرب املدرســي نتيجــة الظــروف االســتثنائية التــي تعيشــها املدينــة.
 أيضــا فــان نســبة الشــباب املتزوجــني يف الضفــة الغربيــة ضمــن نفــس الفئــة العمريــة 25.6% مقابــل 31.6% يف قطــاع غــزة، كذلــك ميكــن 
ماحظــة وجــود فــوارق واضحــة بــني نســب )املطلقني/االرامل/املنفصلــني( بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، حيــث تصــل يف الضفــة 
الغربيــة الــى0.9% مقابــل 1.6% بــني فئــة الشــباب املذكــورة اعــاه. يف حــني فــان نســبة الطــاق عمومــا )وبنــاءا علــى املعلومــات الــواردة 
مــن ديــوان قاضــي القضــاة يف العــام 2014( وباملقارنــة بــني كافــة الفئــات ترتفــع يف الضفــة الغربيــة لتصــل الــى 20% مقابــل 16.1 يف قطــاع 

غــزة وال يتوافــر بيانــات بنــاءا علــى اجلنــس وباملقارنــة مــع الفئــات العمريــة املختلفــة. 

التوزيع النسبي لفئة الشباب من )15-29( عام، حسب احلالة الزواجية واجلنس

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطنياجلنس واحلالة ازواجية
0.9%0.5%0.6%كا اجلنسني )مطلق/ارمل/ منفصل(

0.3%0.1%0.1%ذكور )مطلق/ارمل/ منفصل(
1.6%0.9%1.1%اناث)مطلق/ارمل/ منفصل(

املصدر: مسح الشباب الفلسطيني، 2015.

يف ذات الســياق تشــير املعطيــات الــواردة عــن احملاكــم الشــرعية بالضفــة الغربيــة69 إلــى وجــود ارتفــاع ملحــوظ يف نســبة الطــاق خــال 
عــام 2013 )اخــر تقريــر يصــدر عــن ديــوان قاضــي القضــاة بتاريــخ 26 /01 /2014( ، ممــا يرفــع نســبة الطــاق يف فلســطني إلــى حوالــي 
20%. كمــا أن نســبة الطــاق مــا قبــل الدخــول تشــكل حوالــي 70% مــن عــدد حــاالت الطــاق، التــي تســجل يف احملاكــم الشــرعية. وتعتبــر 
هــذه نســبة مرتفعــة جــدا وبحاجــة الــى تدخــل، خاصــة أن نســبة وقــوع حــاالت الطــاق بــني األزواج الشــابة مرتفعــة جــدا وقاربــت علــى 

66  املسح العنقودي الفلسطيني متعدد املؤشرات، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2014.
67  كلمة السيدة عا عوض/رئيس اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني يف املؤمتر الشبابي حول واقع الشباب يف فلسطني

رام اهلل، 26/01/2015، ميكن االطاع على التفاصيل من خال الرابط التالي:   
.http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1309&mid=3265&wversion=Staging

68  املصدر السابق: بيانا صحفي )أوضاع املرأة الفلسطينية عشية يوم املرأة العاملي(، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،05/03/2015.
 69  التقرير السنوي للمحاكم الشرعية بالضفة الغربية، ديوان قاضي القضاة، 2014، ميكن االطاع على النتائج من خال الرابط التالي:

http://www.kudah.pna.ps/userfiles/file/statistical-report-2013.pdf. جتدر االشارة الى ان هذا التقرير هو اخر تقرير يصدر عن ديوان قاضي القضاة.
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50% مــن مجمــل حــاالت الطــاق، وأوضــح التقريــر أنــه مت إجــراء أكثــر مــن 24 ألــف عقــد زواج خــال العــام املاضــي، ويف املقابــل فقــد 
مت تســجيل مــا يقــارب أربعــة آالف حجــة طــاق، حيــث كانــت نســبة الطــاق اإلداري حوالــي 16% خــال العــام 2013م، باإلضافــة إلــى 
احلكــم مبــا يقــارب 1000 دعــوى تفريــق وفســخ وإثبــات الطــاق، بنســبة تتجــاوز 4%، أمــا فيمــا يتعلــق بنســبة حــاالت الطــاق الــى الــزواج 
فكانــت أعاهــا يف رام اهلل والبيــرة الشــرعية بواقــع 35% يليهــا العيزريــة 35% يليهــا اريحــا 27% وســلفيت 24% وأدناهــا يف محكمــة 

جنــوب اخلليــل الشــرعية يف الظاهريــة بــواق %8.
أمــا علــى مســتوى قطــاع غــزة فمــا يتوفــر مــن بيانــات يشــير 70 الــى ان العــام 2014 شــهد حتــول ســلبي كمــا هــو احلــال بالضفــة الغربيــة 
مــن حيــث ارتفــاع نســب الطــاق يف القطــاع، وذلــك مقارنــة باألعــوام اخلمــس املاضيــة. حيــث ان نســبة الطــاق الــى الــزواج خــال العــام 
2014 تصــل الــى 16.3% باملقارنــة مــع العــام 2008 بواقــع 13.1% . فيمــا وصلــت عــدد حــاالت الطــاق خــال العــام املنصــرم بقطــاع غــزة 
الــى 2627 ووعــدد حــاالت الــزواج الــى 16128 وذلــك بنــاء علــى االحصائيــة التــي اصدرهــا ديــوان القضــاء الشــرعي بغــزة. ويعــد احلصــار 
املفــروض علــى قطــاع غــزة االنقســام والظــروف احلياتيــة الصعبــة اهــم االســباب التــي ادت الــى ارتفــاع نســبة الطــاق بشــكل ملحــوظ 
خــال هــذا الفتــرة املذكــورة،  كمــا ان محافظــة رفــح كانــت هــي االعلــى مــن حيــث عــدد حــاالت الطــاق خــال العــام 2014 حيــث وصلــت 

الــى مــا نســبته %19.5. 
تشــير املعطيــات املتوفــرة فيمــا يتعلــق باملــراة والرجــل يف فلســطني وفــق بيانــات71 عــام 2013، الــى وجــود فجــوة بــني نســب األرامــل لــكل 
مــن الرجــال والنســاء بشــكل عــام، حيــث بلغــت نســبة األرامــل بــني النســاء والرجــال 6.1% و 0.6 % علــى التوالــي، وقــد يعــود ذالــك الــى 
عــدة أســباب مــن اهمهــا، ارتفــاع توقــع البقــاء علــى قيــد احليــاة لانــاث مقارنــة بالذكــور و زواج الرجــل يف العــادة مــن زوجــة تصغــره بعــدة 
ســنوات تصــل الــى أكثــر مــن 10 ســنوات احيانــا، فضــا عــن احتمــال زواج الرجــل بعــد وفــاة زوجتــه اعلــى مــن احتمــال زواج الزوجــة (
االرملــة)، وهنــا ال بــد مــن االشــارة إلــى أن ارتفــاع نســب النســاء املطلقــات واألرامــل يف الفئــات العمريــة املتقدمــة يعنــي أن هــذه الشــريحة 
مــن النســاء يف املجتمــع يف العــادة تتــرأس أســر ، أو أن تكــون هــذه األم مقيمــة مــع أبنائهــا، ممــا يعنــي زيــادة األعبــاء امللقــاة علــى كاهــل 
املــرأة فهــي تتحمــل مســؤولية نفســها ومســؤولية إعالــة أبنائهــا، األمــر الــذي يدعــو إلــى توجيــه االهتمــام لهــذه الفئــة مــن النســاء التــي غالبــا 

مــا تفتقــد الــى الدعــم النفســي واالجتماعــي واالقتصــادي.

اسباب وعوامل الضعف
ارتفاع نسب الطاق يف فلسطني بشكل عام والتي تقدر بحوالي) 20% يف الضفة الغربية، 16.3% قطاع غزة(. 1
ارتفــاع نســبة الطــاق بــني الفتيــات والتــي متثــل مــا يقــارب 77% ضمــن  فئــة الشــباب مــن )15-29( عــام ، مقابــل حوالــي %57 . 2

للذكــور يف نفــس الفئــة.
ارتفــاع نســبة االنــاث التــي تصنــف ضمــن  احلالــة االجتماعية)مطلق/ارمــل/ منفصــل( الــى مــا يقــارب )1.1% باملقارنــة مــع %0.1 . 3

مــن الذكــور( ضمــن الفئــة العمريــة مــن 15-29 عــام. كمــا انــه ووفــق بيانــات  عــام 2013، فــان نســبة النســاء األرامــل مــن كل الفئــات 
العمريــة تصــل الــى  6.1% مقابــل 0.6 % مــن الذكــور. 

وجــود معانــاة واثــار نفســية غايــة يف اخلطــورة لــدى )املطلقات/االرامل(وخصوصــا يف ســن الشــباب املســتهدف مــن )15-29( عــام. . 4
ومــن بينهــا وجــود اشــكاالت متعــددة عنــد نشــوب نزاعــات الطــاق واالنفصــال ومــا يليهــا جتعــل املــراة اكثــر عرضــة للخطــر وضيــاع 
احلقــوق مثــل )احلصــول علــى الطــاق، النفقــة، احلضانــة، احلــق مبشــاهدة الصغيــر وغيــرا( وبالنســبة لارمــل تتحمــل املــراة 

مســؤوليات واعبــاء اقتصاديــة واجتماعيــة كبيــرة نتيجــة غيــاب االب ويف احيــان كثيــرة تكــون هــي املعيــل الوحيــد لاســرة.
يشــير املختصــون الــى وجــود عاقــة واضحــة مــا بــني التســرب املدرســي وحــاالت الــزواج املبكــرة وارتفــاع نســب الطــاق بــني هــذه . 5

الفئــة والفئــات مــن 20-24 عــام حيــث تزيــد نســب الطــاق يف الفتــرات االولــى مــن الــزواج  )ال يوجــد بيانــات ذات داللــة احصائيــة( 

 الفتيات ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي
وعنف االحتال

تتعــدد أشــكال العنــف التــي تتعــرض لهــا الفتيــات ومــن بينهــا العنــف السياســي الــذي ينتــج عــن ممارســات االحتــال االســرائيلي، باالضافــة 
الــى العنــف املجتمعــي الداخلــي والعنــف االســري. جتــدر االشــارة الــى ان العنــف يرتبــط بكافــة اشــكال االســاءة اللفظيــة والســلوكية التــي 
قــد تتعــرض لهــا املــرأة ســواءا علــى الصعيــد النفســي او اجلســدي او اجلنســي، كمــا أن ممارســة العنــف ترتبــط بشــكل مباشــر بالســلوك 
االنســاني الناجــم عــن االســاءة مــن قبــل شــخص املعنــف للضحيــة وكمــا هــو معلــوم فــان تفســير وحتليــل اســباب ودوافــع ســلوك االفــراد 
التــي تدفعهــم ملمارســة العنــف هــو امــر ليــس باالمــر الهــني، وال ســيما وان هنالــك تفــاوت كبيــر بــني النظريــات التــي حتــاول حتليــل هــذه 

الظاهــرة وتفســير اســباب ممارســة هــذا الســلوك72.

 70  مؤمتر صحفي ، رئيس املجلس االعلى للقضاء الشرعي يف قطاع غزة،2014، ميكن االطاع على النتائج من خال الرابط التالي
.http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/01/28/653737.html#ixzz4GPWmRIB4

71  املراة والرجل يف فلسطني، قضايا واحصاءات،اجلهاز املركزي لاحصاء الفلسطيني، 2013.
ادماج الرجال ضمن انشطة مناهضة العنف ضد املراة يف اطار قرار 1325، صندوق االمم املتحدة للسكان 2013.  72
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أشــارت بيانــات مســح العنــف يف املجتمــع الفلســطيني 2011 الــى أن 20.8% مــن الشــباب )18-29( ســنة قــد تعرضــوا لشــكل واحــد علــى 
االقــل مــن اشــكال العنــف )19.4% للذكــور مقابــل 22.1% لإلنــاث(، كمــا أفــاد نحــو ثلــث الشــباب الذيــن تعرضــوا للعنــف )31.4%( انهــم 

تعرضــوا للعنــف النفســي وتعــرض 39.1% للعنــف اجلســدي بينمــا تعــرض 1.1% مــن الشــباب للتحــرش اجلنســي.
أمــا فيمــا يتعلــق بالعنــف الــذي تتعــرض لــه فئــة الفتيــات فتجــدر االشــارة الــى ان 77.1% مــن الفتيــات ضمــن الفئــة العمريــة مــن )29-15( 
عــام تعرضــن ملضايقــات او حتــرش خــال 12 شــهر املاضيــة73 )مــع أهميــة التاكيــد علــى ان نتائــج مســح الشــباب ركــزت علــى املضايقــات 
والتحــرش اجلنســي دون التطــرق الــى العنــف مبختلــف اشــكاله(، كذلــك فقــد اشــارت النتائــج الــى ان مســتوى العنــف ينخفــض كلمــا ارتفــع 
ســن الفتــاة، حيــث ان 22.2% مــن الفتيــات ضمــن الفئــة العمريــة مــن 15-17 عــام تعرضــن الحــد اشــكال املضايقــة والعنــف، 21.4% ضمــن 

فئــة 18-22 عــام، لتنخفــض النســبة بشــكل ملحــوظ الــى 13.5% بــني فئــة الفتيــات مــن 23-29 عــام. 
ــى نســبة العنــف بــني  ــام 2011 )اخــر مســح للعنــف( ان اعل ــواردة يف مســح العنــف يف املجتمــع الفلســطيني للع ــات ال ــك تشــير البيان كذل
الفتيــات ضمــن الفئــة العمريــة مــن 15-24 بواقــع )40.9%( والفئــة االعلــى عمريــا مــن 25-34 مــا نســبته) 40.1%(.  كذلــك فقــد اشــار 
مســح العنــف الــى ان النســاء داخــل القــوى العاملــة كــن اقــل تعرضــا للعنــف مبختلــف اشــكاله مــن النســاء ممــن هــن خــارج القــوى العاملــة. 
مــن جهــة اخــرى فانــه ميكــن االشــارة الــى ان هنــاك أشــكال مقلقــة مــن العنــف املجتمعــي واالســري الــذي يطــال الشــباب ،حيــث أفــاد 
حوالــي خمــس الشــباب مــن 18 - 29 ســنة أنهــم تعرضــوا لعنــف نفســي يف الشــارع، و 8.4 % تعرضــوا لعنــف جســدي، فيمــا تعــرض 1.7 
% مــن الشــباب للعنــف اجلنســي »التحــرش اجلنســي  وبينــت االحصــاءات الــى أن امتــداد العنــف املجتمعــي توســع ليشــمل مــكان العمــل 

واملؤسســات التعليميــة واملــدارس.
اظهــرت النتائــج ان 37.0% مــن النســاء املتزوجــات او اللواتــي ســبق لهــن الــزواج تعرضــن الحــد اشــكال العنــف مــن قبــل ازواجهــن خــال 
العــام االخيــر مــن اجــراء املســح منهــم 29.9% يف الضفــة الغربيــة مقابــل 51.0% يف قطــاع غــزة ممــا يؤكــد علــى وجــود نســب عنــف مرتفعــة 

مــن قبــل الرجــال ضــد النســاء74 ومــن ضمــن الدائــرة الضيقــة للنســاء كاالزواج علــى وجــه اخلصــوص.
كذلــك فقــد بلغــت أعلــى نســبة عنــف موجــه مــن قبــل االزواج ضــد زوجاتهــم يف محافظــة اريحــا واالغــوار يف الضفــة الغربيــة والتــي وصلــت 
الــى مــا يقــارب 47% وادناهــا يف محافظــة رام اهلل والبيــرة 14.2 ممــا يعــزز مــن فكــرة ان املناطــق واملــدن الفلســطنينية تختلــف مــن حيــث 
نســب حــدوث مســتويات ظاهــرة العنــف وحجمــه بشــكل كبيــر ومتفــاوت، أيضــا فــان نســبة النســاء املقيمــات يف املخيمــات واللوتــي تعرضــن 
لعنــف مــن قبــل ازواجهــن كانــت االعلــى حيــث بلغــت ) 41.8%(  مقارنــة باللواتــي يقمــن باحلضــر)38.2%( والريــف )29.3%( خــال العــام 

االخيــر مــن اجــراء املســح. 
أمــا فيمــا يتعلــق بالعنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء املتزوجــات او اللواتــي ســبق لهــن الــزواج فياحــظ ان النســاء العامــات أي املشــاركات 

ضمــن القــوى العاملــة يتعرضــن ملســتويات عنــف اقــل بواقــع )%25.7( مقابــل النســاء غيــر العامــات )%38.1(،
ــى ان العنــف  ــة )مســح العنــف( ال ــي تتعــرض لهــا النســاء الفلســطينيات فتشــير املعلومــات االحصائي ــوع العنــف الت أيضــا وبخصــوص ان
النفســي يعتبــر اعلــى انــواع العنــف املمــارس ضــد النســاء املتزوجــات او اللواتــي ســبق لهــن الــزواج )58.6%( مقابــل )23.5%( جســدي، 
)11.8%( جنســي، كذلــك فــان نســبة االعتــداء علــى النســاء مــن قبــل الذكــور تزيــد لــدى جيــل الشــباب املبكــر )يف العشــرينات والثاثينــات 
مــن اعمارهــم ( مــن ذوي املســتويات التعليميــة املتدنيــة ومــن اصحــاب الدخــل احملــدود مقارنــة مــن بفئــة الذكــور مــن اعمــار ومســتويات 

تعليميــة واقتصاديــة اعلــى.

73  مسح الشباب الفلسطيني، 2015.
74  االطار الوطني لقرار 1325، وزارة شؤون املرأة، صندوق االمم املتحدة للسكان، 2014.
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يف ذات الســياق فقــد بينــت النتائــج ان نســب النســاء املتزوجــات اواللواتــي ســبق لهــن الــزواج وتعرضــن لكافــة انــواع العنــف اعلــى لــدى 
النســاء يف قطــاع غــزة مقارنــة بالنســاء بالضفــة الغربيــة وهــي اعلــى لــدى النســاء يف املخيمــات واملناطــق احلضريــة مقارنــة مــع النســاء يف 
املناطــق الريفيــة علــى الرغــم مــن ان االخيــرة تقتــرب مــن نســب العنــف يف املناطــق الريفيــة. كمــا بينــت النتائــج ان هنالــك عاقــة طرديــة 
بــني الوضــع االقتصــادي املتدنــي وقلــة دخــل االســرة وزيــادة مســتويات العنــف وعاقــة طرديــة ايضــا بــني حجــم االســرة وتعــرض النســاء 

للعنــف بحيــث كلمــا كبــر حجــم افــراد االســرة وكلمــا قــل دخــل االســرة زاد احتمــال تعــرض املــرأة للعنــف مــن قبــل زوجهــا.
أمــا فيمــا يتعلــق بالعنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء املتزوجــات او اللواتــي ســبق لهــن الــزواج فياحــظ ان النســاء العامــات أي املشــاركات 
ــر العامــات )38.1%(، ممــا يعنــي ان حمــات  ــل النســاء غي ــة يتعــرض ملســتويات عنــف اقــل بواقــع )%25.7( مقاب ضمــن القــوى العامل
التوعيــة مــن الضــروري ان تركــز علــى النســاء غيــر املشــاركات ضمــن القــوى العاملــة وضمــن الفئــات العمريــة الشــابة وباملقابــل االزواج  

حديثــي الــزواج ضمــن ذات الفئــات العمريــة.

 نسبة الشابات من )15-29( عام اللواتي تعرضن ملضايقات
او حترش خالل 12 شهر املاضية )نوع التحرش والعمر(

العمر         Ageالتعرض للتحرش واملضايقة والنوع
23-1829-1522-17الزواج املبكر و تعدد الزوجات

22.221.413.5نسبة اللواتي تعرضن للتحرش

نوع التحرش
93.792.190.2تعليق سخيف وجه لي

1.40.96.6حديث معي يف مواضيع محرجة عن اجلنس
0.74.6-حاول شخص حضني أو تقبيلي بطريقة فيها إيحاء جنسي

0.51.0-ملسني/أرغمني شخص على ملسه يف مناطق حساسة
3.22.95.7ملسني شخص يف اي مكان من جسمي بطريقة غير مائمة

مضايقات أو معاكسات عبر الهاتف أو اجلوال أو اإلمييل ووسائل التواصل 
االجتماعي

3.716.721.2

1.02.03.1إرسال صور مخلة باألداب عبر وسائل التواصل
0.90.8-كشف لي شخص عن جزء حساس من جسمه

املصدر: مسح الشباب الفلسطيني ، 2015

العنف الممارس من قبل االحتال االسرائيلي
علــى صعيــد العنــف السياســي تشــير االحصــاءات الــى ارتفــاع نســب االســر والشــباب الذيــن تعرضــوا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لعنــف 
االحتــال واملســتوطنني. حيــث تتنــوع اشــكال العنــف التــي تتعــرض لهــا فئــة الشــباب ومــن بينهــا الفتيــات كالعنــف واجلســدي ، النفســي ، 
االقتصــادي، وغيــره. واعطــى الشــباب الكثيــر مــن االمثلــة علــى العنــف الــذي تعرضــوا لــه، هــم واســرهم، لتشــمل االعتــداءات املباشــرة 
اجلســدية أو النفســية أو هــدم البيــوت أو العــزل واحلصــار أو عرقلــة احلركــة علــى احلواجــز أو منــع الســفر أو مصــادرة االراضــي 

واملمتلــكات أو اقتــاع االشــجار وجتريــف املزروعــات وغيرهــا مــن أنــواع واشــكال العنــف75.
وتبــني نتائــج مســح العنــف الــذي مت يف فتــرة قــد تعتبــر مــن اكثــر الفتــرات اســتقرارا وهــدوءا علــى صعيــد املواجهــات مــع االحتــال، أن 

نصــف االســر الفلســطينية تقريبــا تعرضــت لعنــف االحتــال واملســتوطنني مــع زيــادة قليلــة يف قطــاع غــزة
عــن الضفــة الغربيــة ( %49.1 مــن االســر يف قطــاع غــزة، مقابــل 47.8 % مــن االســر يف الضفــة الغربيــة).  وتعــددت اشــكال العنــف التــي 
تســبب بهــا االحتــال، فحوالــي %18  مــن االســر وافرادهــا يف املجتمــع الفلســطيني تعرضــوا لعنــف اقتصــادي، وحوالــي 50 % مــن االســر 
تعرضــت لعنــف سياســي مــن جنــود االحتــال واملســتوطنني، وباالجمــال 5% مــن املجتمــع الفلســطيني تعــرض لشــكل مــن أشــكال العنــف 
السياســي. واشــارت البيانــات أن الشــباب الذكــور كانــوا االكثــر عرضــة لعنــف االحتــال واملســتوطنني. وتعرضــت العديــد مــن النســاء إلــى 
اشــكال متعــددة مــن العنــف علــى ايــدي جنــود االحتــال شــملت العنــف النفســي واجلســدي والتحرشــات اجلنســية وغيرهــا. وطــال عنــف 

االحتــال اجلســدي والنفســي االطفــال خاصــة مــن الفئــة العمريــة 12 - 17 ســنة.
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دراسة تحليلية: واقع فئات الشباب الضعيفة والمهمشة في فلسطني80



أسباب الضعف
تتعرض الفتيات الى كافة اشكال العنف بشكل متزايد وخصوصا على املستوى الداخلي . 1
ترتفــع نســبة االعتــداء علــى النســاء مــن قبــل الذكــور لــدى جيــل الشــباب املبكــر )يف العشــرينات والثاثينــات مــن اعمارهــم ( مــن ذوي . 2

املســتويات التعليميــة املتدنيــة واملســتويات االعلــى مــن الفقر 
للعنف اثار خطيرة على احلالة النفسية للفتيات وخصوصا يف حال مت التعرض اليه بشكل متكرر. 3
للعنف اجلنسي وصمة اجتماعية داخل االسرة واملجتمع تعرض الفتيات الى مخاطر كبيرة من بينها القتل. 4
تتعرض الفتيات ملخاطر متعددة جراء عنف االحتال . 5

الشباب من ذوي االعاقة
ــة/ اعاقــة  قــد بلغــت 3.6% بواقــع 3.7% يف الضفــة  ــن لديهــم صعوب ــى ان نســبة الشــباب مــن )15-29( عــام الذي ــات76 ال تشــير البيان
الغربيــة و 3.6% يف قطــاع غــزة، كمــا بلغــت نســبة االعاقــة لــدى الذكــور 4.9% مقابــل 2.3% لــدى االنــاث الشــابات. فيمــا تعتبــر اعلــى 
نســبة اعاقــات فاقــدي البصــر بنســبة 2.3%. أمــا فيمــا يتعلــق بنســبة االعاقــة باملقارنــة مــع فئــات الشــباب املختلفــة فــان اعلــى نســبة 
لاعاقــة تقــع بــني الفئــات مــن 23-29 عــام بنســبة 3.8% يليهــا فئــة مــن 15-17 عــام وتبلــغ 3.6% أمــا الفئــة مــن 18-22 عــام فتبلــغ %3.4 
االمــر الــذي يشــير الــى عــدم وجــود فــرق كبيــر بنســب االعاقــات بــني الفئــات العمريــة املختلفــة للشــباب رغــم انهــا ترتفــع بــني فئــة الذكــور 

يف قطــاع غــزة لتصــل الــى مــا يقــارب 5.5% بــني فئــة الشــباب مــن 23-29 عــام.

نسبة الشباب ضمن فئة )15-29( عام من ذوي االعاقة )حسب طبيعة االعاقات(

اجلنس ونوع اإلعاقة
Region         املنطقة

فلسطني         
Palestine

الضفة الغربية         
West Bank

قطاع غزة         
Gaza Strip

كال اجلنسني
3.63.73.6نسبة اإلعاقة

2.32.61.9النظر
0.40.20.6السمع
0.90.71.2احلركة

0.30.20.4الفهم واإلدراك
0.30.30.2التواصل

0.10.10.2أخرى

املصدر: مسح الشباب الفلسطيني ، 2015

يتضح من البيانات طبيعة الواقــــع الصعــــب لألشــــخاص من ذوي االعاقــــة فــــي املجتمــــع الفلســــطيني77، فعلى ســــبيل املثــــال فان حوالــــي %6 
مــن االشــخاص 15 ســنة فاكثــر هــم ملتحقــون حاليــا بالتعليــم، بينما اكثــر مــن 53% مــن االشــخاص مــن ذوي االعاقــات 15 ســنة فأكثــر 
هــــم أميــــون )حوالــــي 53% فــــي الضفــــة مقارنــة 56% فــــي قطــــاع غــــزة(، باالضافــة الــى ذلــك فــان مــا يقــارب مــن 34% مــن ذوي االعاقــة 
كانــوا قــد التحــــقوا بالتعليــــم ولكنهــــم تركــــوا الدراســة خــال مراحــل التعليــم املختلفــة، ، وياحــظ بــان اكثــــر مــــن خمــــس االشــــخاص ذوي 
االعاقــــة تســــربوا مــــن التعليــــم بســــبب املعوقــــات البيئيــــة املاديــــة وعدم موائمة البيئة املدرسية وعدم قدرة االدارات التعليمية على استيعاب 
احلــاالت اخلاصــة مــن ذوي االعاقــة. حيــث ان غالبيــة املــــدارس ال تتوفــــر فيهــــا البينــة التحتيــة املائمــة الســتيعاب الطلبــة مــن ذوي االعاقــة 
كممــرات املشــاة اخلاصــة، وجــود االدراج، عــدم وجــود وحــدات صحيــة مجهــزة، هــذا علــى الرغــم مــن ان نتائــج التقريــر الــذي اصدرتــه وزارة 
التربيــة والتعليــم العالــي اشــار78  وفيمــا يتعلــق بتوفيــر البنيــة التحتيــة املجهــزة الــى أن النســبة الكليــة جلميــع املــدارس التــي توفــر شــواحط 
مروريــة للطلبــة مــن ذوي االعاقــة بلغــت 47.5 % لتتصــدر املــدارس احلكوميــة النســبة بواقــع 52.7% تليهــا الوكالــة بواقــع 47.3% ومــن ثــم 
اخلاصــة بواقــع 21.4%. كمــا أن مــا يقــارب 56.5 % مــن املــدارس توفــر وحــدات صحيــة خاصــة بالطلبــة ذوي اإلعاقــة لتكــون النســبة األفضــل 

يف املــدارس احلكوميــة بواقــع 63.6% يليهــا مــدارس الوكالــة بواقــع 57.6% ومــن ثــم املــدارس اخلاصــة بواقــع %19.7.

76  مسح الشباب الفلسطيني، 2015.
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مــن جهــة اخــرى تفيــد معطيــات وزارة التربيــة والتعليــم العالــي79 بأنــه يوجــد حوالــي 7552 طالبــاً /ة مــن ذوي اإلعاقــة مدمجــني يف املــدارس 
احلكوميــة يف فلســطني بواقــع 73.6% يف الضفــة الغربيــة و 26.4% يف قطــاع غــزة ، حيــث شــكلت إعاقــة إضطرابــات النطــق النســبة األكبــر 
حيــث كانــت 2221 حالــة يف كافــة املديريــات تلتهــا اإلعاقــة البصريــة اجلزئيــة وكانــت 1889 حالــة، امــا عــدد الطلبــة الذيــن يعانــون مــن إعاقــة 
حركيــة فــكان 1611 طالبــاً وعــدد الذيــن يعانــون مــن إعاقــة ســمعية جزئيــة 1107 طالبــاً أمــا الذيــن يعانــون مــن اعاقــة ســمعية كليــة 119 طالبــاً 

و 100 هــم ممــن يعانــون مــن اعاقــة بصريــة كليــة وبلــغ عــدد الطلبــة الذيــن يعانــون مــن اعاقــة عقليــة 505.
ــى  ــص وبشــكل واضــح علــ ــطيني نــ ــوق املعاقــني الفلســ ــون حق ــم أن قانــ ــة، فرغــ ــذوي االعاق ــرة ل ــق بفــرص العمــل املتوف ــا يتعل ــا فيم وام
تخصيــص مــا نســبته 5% علــى االقــل مــن الوظائــف لاشــخاص مــن ذوي االعاقــة، فقــد بينــت املعلومات االحصائية80 أن حوالــي %87 
مــــن االشــــخاص مــــن ذوي االعاقــــات 15 ســــنة فأكثــــر ال يعملــــون )حوالــــي 86% فــــي الضفــــة الغربيــــة وحوالــــي 91% فــــي قطــاع غــزة(.
مــن جهــة اخــرى ميكــن االشــارة الــى مجموعــة مــن العوامــل واالســباب والتــي تعيــق دمــج الشــباب مــن ذوي االعاقــة فــــي املجتمــــع، 
وحترمهــــم مــــن احلصــــول علــــى اخلدمــــات االساســــية واملشــاركة االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية، ومن اهمها عدم االهتمام بفئة 
ذوي االعاقــة وضعــف السياســات العامــة التــي ميكنهــا ان تســهم بتمكــني هــذه الفئــة وتوفيــر احتياجاتهــا املختلفــة، هــذا الــى جانــب غيــــاب 
اخلدمــــات الضروريــة املطلوبــة لتأهيــــل االشــــخاص مــن ذوي االعاقــــة ومســاعدتهم علــى االندمــاج يف املجتمــع، يترافــق ذلــك مــع وجــود 

العديــد مــن العقبــات البيئيــــة واملاديــــة ونقــــص التجهيــزات واالدوات املســاندة.

أسباب الضعف
تعانــي فئــة االشــخاص مــن ذوي االعاقــة عمومــا مــن تهميــش كبيــر ونقــص يف اخلدمــات واالحتياجــات والتجهيــزات املختلفــة ممــا . 1

يعــوق مشــاركة هــذا الفئــة علــى كافــة املســتويات ومينــع اندماجهــا احلقيقــي يف املجتمــع.
ــني . 2 ــا ب ــر ضعف ــات االكث ــن الفئ ــاة م ــي 50.400 شــاب وفت ــارب 3.6% اي حوال ــا يق ــغ م ــة وتبل ــن ذوي االعاق ــة الشــباب م ــر فئ تعتب

ــع. ــا باملجتم ــع اندماجه ــات متن ــات واعاق ــف ناجتــة عــن صعوب ــل ضع ــا بعوام الشــباب نتيجــة تاثره
ــن . 3 ــط مــ ــارب 6% فق ــا يق ــث ان م ــم حي ــاض واضــح مبســتويات االلتحــاق بالتعلي ــن انخف ــة م ــن ذوي االعاق ــة الشــباب م ــي فئ تعان

االشــــخاص 15 ســــنة فاكثــــر هــــم ملتحقــــون حاليــــا بالتعليــــم حيــث تصــل نســبة االميــة الــى اكثــــر مــــن 53% بــني صفــوف هــذه الفئــة.
ــة . 4 ــة التحتي ــة تعانــي مــن اشــكاالت مركبــة نتيجــة ضعــف البني ــات االطفــال والشــباب، لذلــك فــان هــذه الفئ غالبيــة الطلبــة مــن فئ

للمــدارس وعــدم جاهزيتهــا الســتقبال ذوي االعاقــة ممــا مينــع الغالبيــة مــن االلتحــاق باملــدارس ويرفــع مــن نســب التســرب 
املدرســي)خمس الطلبــة ذوي االعاقــة متســربني(

ارتفــاع نســب البطالــة بــني صفــوف ذوي االعاقــة حيــث ان حوالــــي 87% مــــن االشــــخاص مــــن ذوي االعاقــــات مــن 15 ســــنة فأكثــــر . 5
ال يعملــــون )86% فــــي الضفــــة الغربيــــة وحوالــــي 91% فــي قطــاع غــزة(.

الشباب األيتام )الفاقدين لاب واالم او احدهما(
االيتــام هــم االفــراد مــن فاقــدي االب او االم او الوالديــن معــا دون ســن 18 عامــاً، حيــث تعتبــر هــذه الفئــة مــن الفئــات الكثــر ضعفــا يف 
املجتمــع الفلســطيني نتيجــة وجــود حالــة فقــدان ألركان االســرة االساســية وخصوصــا املعيــل ممــا يؤثــر علــى االبنــاء يف اجلوانــب الفســية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة والســيما مــع  ارتفــاع مســتويات الفقــر وزيــادة صعوبــة األوضــاع املعيشــية يف فلســطني ، والتــي تؤثــر علــى فئــة 

االيتــام وجتعلهــم يف وضــع إنســاني واقتصــادي صعــب نتيجــة غيــاب سياســات احلمايــة والرعايــة الرســمية.
ــى وجــود  ــود إل ــك يع ــة، وذل ــام يف فلســطني مرتفع ــث يعتقــد ان نســبة األيت ــام يف فلســطني، حي ــد أعــداد األيت ــى تزاي ــات إل تشــير املعطي
االحتــال اإلســرائيلي واعتداءاتــه املســتمرة علــى الشــعب الفلســطيني، باالضافــة الــى حالــة الفقــدان الطبيعيــة التــي ينجــم عنهــا وفــاة احــد 
اركان االســرة الرئيســية. حاليــا ال يوجــد تقديــرات محــددة81 لعــدد االيتــام يف فلســطني نتيجــة اختــاف اجلهــات التــي تعمــل مــع االيتــام 
يف ظــل غيــاب التنســيق املشــترك بــني كافــة اجلهــات. كمــا انــه ال يوجــد ايــة بيانــات حــول فئــات الشــباب ضمــن االعمــار مــن 15-17 عــام. 
ــة،  ــة االجتماعي ــام يف إطــار برنامجهــا للحماي ــة لايت ــة بتقــدمي خدمــات الدعــم والرعاي ــة االجتماعي مــن جهــة اخــرى تقــوم وزارة التنمي
والــذي يهــدف الــى احلمايــة والتمكــني للفئــات الضعيفــة واملهمشــة يف املجتمــع وعبــر دائــرة مختصــة باأليتــام والتــي تعمــل علــى دعــم تلــك 
الفئــة ببرامــج مختلفــة، باإلضافــة إلــى اإلشــراف علــى دور األيتــام والتــي تعمــل يف اطــار مؤسســات املجتمــع املدنــي، والتــي لديهــا دور هــام 
يف معاجلــة موضــوع األيتــام. وتشــير التقديــرات الــى وجــود مــا يفــوق الـــ 30  مؤسســة تعنــى بشــؤون األيتــام يف الضفــة والقطــاع باالضافــة 
الــى جلــان الــزكاة املختلفــة التــي تتبــع لــوزارة االوقــاف والشــؤون الدينيــة ومؤسســة ادارة وتنميــة أمــوال األيتــام، والتــي كان لهــا دور كبيــر يف 
مســاعدة األيتــام ورعايتهــم وتوفيــر االحتياجــات املختلفــة لهــم، مــن اخلدمــات الصحيــة، والتعليميــة، والتربويــة، واالجتماعيــة والنفســية، 

باالضافــة الــى املســاعدات املاليــة عبــر كفــاالت األيتــام التــي تكــون بشــكل منتظــم. 

79  املصدر السابق.

80  املصدر السابق.
81  مقابلة مع السيدة جيهان دعيبس، القائم باعمال مدير دائرة الدراسات واإلحصاء، وزارة التنمية االجتماعية، آب 2016.
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كذلــك فقــد ســاهمت أشــكال العمــل اخليــري التقليــدي، ويف مراحــل كثيــرة 
ــام وعائاتهــم،  ــات االيت ــر مــن فئ ــة للكثي ــة والكفال ــر الدعــم والرعاي يف توفي
ولكنهــا تعتبــر جهــود غيــر منســقة مــا زالــت تتعامــل مــع هــذه الفئــة يف اطــار 
مــن العمــل اخليــري غيــر املمنهــج يف كثيــر مــن االحيــان، والــذي يحتــاج الــى 
جهــود رســمية وأهليــة منظمــة للتعامــل مــع احتياجــات هــذه الفئــة وال ســيما 

أسباب الضعف
مــن . 1 العديــد  الــى  )الفقــدان(  اليتــم  فتــرة  خــال  الشــباب  يتعــرض 

املخاطــر والتــي قــد تنعكــس ســلبا علــى واقــع تلــك الفئــة ومســتقبلها مــن 
ــة التعــرض ملشــاكل  ــة الفقــدان وامكاني ــى جتــاوز حال حيــث القــدرة عل

ــة  نفســية مختلف
يعانــي الشــباب االيتــام مــن عوامــل ضعــف اقتصاديــة قــد تســهم يف . 2

ــة  ــاب مصــدر االعال ــر نتيجــة غي ــا للفق ــة وتعرضه ــك الفئ انكشــاف تل
الرئيســي.

مــن املمكــن ان حتمــل حالــة اليتــم مخاطــر علــى مســتقبل الشــباب . 3
وخصوصــا الفتيــات والتــي تنعكــس بشــكل مباشــرة علــى قدرتهــم علــى 

ــره. ــم، العمــل.. وغي ــو، التعلي النم
وجــود مخاطــر مــن ارتفــاع نســب التســرب مــن املــدارس وتــرك التعليــم . 4

للفتيــات.  بالنســبة  املبكــر وخصوصــا  الــزواج  مــن  عنــه  ينجــم  ومــا 
باالضافــة الــى مخاطــر التعــرض للعنــف مــن قبــل صاحــب الوصايــة يف 

ــام واالب. ــي ل ــة الفقــدان الثنائ حال

الشــباب المحرريــ�ن او مــن يعانــون 
مــن االســر

تنقســم فئــة االســرى الــى املعتقلــني حاليــا يف ســجون االحتــال االســرائيلي 
تختلــف  حيــث  الســجون،  خــارج  احملرريــن  األســرى  فئــة  الــى  باالضافــة 
ــة الواقــع واالحتياجــات والتوجهــات  ــة عــن االخــرى مــن ناحي ظــروف كل فئ

والتدخــات املســتقبلية.

فئة املعتقلني يف السجون االسرائيلية
يعتبــر الشــباب الفلســطيني الفئــة املعرضــة بشــكل اكبــر خلطــر االعتــداءات 
االســرائيلية مــن قتــل وإعتقــال واعتــداءات مســتمرة، لكــن وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك فــان ال يتوفــر بيانــات محــددة حــول اعــداد االســرى مــن فئــة الشــباب 
وخصوصــا ضمــن الفئــة العمريــة مــن )15-29( عــام.  مــع ذلــك فقــد اشــارت 
هيئــة شــؤون األســرى82 يف تقريرهــا أن امللفــت كان االرتفــاع الواضــح يف 
اســتهداف األطفــال الفلســطينيني وممــن تقــل أعمارهــم عــن الـــ18 ســنة، اذ 
ُســجل خــال النصــف األول مــن العــام 2016 اعتقــال )712( طفــا تتــراوح 
ــادة كبيــرة جــدا تصــل إلــى  أعمارهــم مــا بــني 11-18 ســنة. وهــذه تشــكل زي
)83.5%( باملقارنــة مــع الفتــرة الســابقة مــن العــام املاضــي 2015. هــذا 
باإلضافــة الــى اعتقــال )102( فتــاة وامــرأة خــال نفــس الفتــرة املذكــورة 
بزيــادة قدرهــا )13%( عــن مــا ســجل يف ذات الفتــرة مــن العــام املاضــي 

.2015
 تشــير البيانــات واملعلومــات االحصائيــة الــى ان عــدد االســرى الفلســطينني 
يف الســجون االســرائيلية يقــدر بحوالــي 7000 أســير منهــم ) 750 مــن 
املعتلقلــني االداريــني، 70 مــن االســيرات، 350 مــن االطفــال، 500 اســير مــن 

ــة شــؤون  ــام اجلــاري« ، هيئ ــة الع ــذ بداي ــال من ــة اعتق ــوان »)3445( حال ــر نصــف ســنوي بعن 82  تقري
http:// األســرى هيئــة شــؤون األســرى، 2016، لاطــاع علــى احملتــوى ميكــن زيــارة الرابــط التالــي
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القــدس، 340 قطــاع غــزة(83. كمــا وأفــادت هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن84 الــى أنــه ومنــذ مطلــع العــام اجلــاري وحتــى نهايــة متــوز مــن 
العــام 2016 ، مــن كافــة محافظــات الوطــن، فــان النســبة األكبــر مــن االعتقــاالت كانــت مــن نصيــب محافظــات الضفــة الغربيــة والتــي تُقــدر 

بنحــو )71%( ، يليهــا القــدس احملتلــة بنســبة )25.1%(، باالضافــة الــى قطــاع غــزة، والباقــي مــن املناطــق احملتلــة عــام 1948.

جدول رقم ) 2 (: اجمالي عدد االسرة خالل الفترة من )2016/07-2015/07(
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املصدر: مؤسسة الضمير لرعاية االسير وحقوق االنسان، أب 2016.

مــن جهــة أخــرى يتعــرض االســرى خــال فتــرة االعتقــال لشــكل أو أكثــر مــن أشــكال التعذيــب اجلســدي أو النفســي، أو اإليــذاء املعنــوي 
واحلــط مــن الكرامــة واالهانــة أمــام اجلمهــور وأفــراد العائلــة. األمــر الــذي يشــكل انتهــاكا جســيما لقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني 
والقانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان. بــل وأن املاحــظ أن التعذيــب قــد تضاعــف بنســبة كبيــرة مــن حيــث قســوته وتعــدد أشــكاله املســتخدمة 

مــع كل معتقــل يف االونــة االخيــرة.
كذلــك ويف تقريــر صــدر عــن مجموعــة مــن املؤسســات احلقوقيــة والتــي تعنــى بشــؤون االســرى يف النصــف األول مــن العــام85 2016 ف ان 
قــوات االحتــال االســرائيلي إعتقلــت مــا يقــارب )3412( مواطنــاً مــن بينهــم )706( أطفــال، و)96( مــن النســاء والفتيــات، وأن مــا يقــارب 
ــة القــدس.  ــا هب ــق عليه ــي اطل ــر/ تشــرين األول عــام  2015 والت ــة يف أكتوب ــة اجلماهيري ــة الهب ــذ بداي ــوا من ــا اُعتقل مــن )6326( مواطن
حيــث يشــير التقريــر إلــى أن قضيــة االعتقــال اإلداري تصــدرت الواجهــة، حيــث أصــدرت ســلطات االحتــال )1028( أمــر اعتقــال إداري 
خــال النصــف األول مــن العــام 2016، بينهــا ســبعة أوامــر بحــق فتيــات، وأمريــن بحــق نائبــني يف املجلــس التشــريعي الفلســطيني، و)11( 
أمــرا بحــق أطفــال، وأشــار التقريــر إلــى أن ســلطات االحتــال اإلســرائيلي يف ســجني )عوفــر ومجــدو( تواصــل احتجــاز أكثــر مــن )330( 
طفــا قاصــرا بينهــم عشــرات األطفــال املصابــني، كمــا حتتجــز )15( طفلــة قاصــرة دون ســن )18( يف ســجني )هشــارون والدامــون(. هــذا 
الــى جانــب أوضــاع األســرى املرضــى واســتمرار سياســة اإلهمــال الطبــي التــي يعانــي منهــا نحــو )700( أســير مريــض يعانــون مــن أمــراض 

مختلفــة، كثيــر منهــم ينتظــرون العــاج منــذ ســنوات.

قطاع غزة 
يبلــغ عــدد اســرى قطــاع غــزة مــا يقــارب ) 340 ( اســير واســيرة ، فيمــا تشــير البيانــات الــى انــه ورغــم ادعــاء قــوات االحتــال الســرائيلي 
ــن يف عــرض  ــرز او مــن خــال اســتهداف الصيادي ــر اي ــى معب ــم تتوقــف ســواءا عل ــال ل باخلــروج مــن قطــاع غــزة، اال ان حــاالت االعتق
البحــر، حيــث بلغــت حــاالت االعتقــال خــال النصــف األول مــن العــام 2016 مــا يقــارب )123( مواطنــا، حيــث أن أغلــب املعتقلــني كانــوا 
مــن الصياديــن والذيــن بلــغ عددهــم )83( صيــاداً، وأظهــر املعاملــة القاســية واملهينــة التــي يتعرضــون خــال عمليــات االعتقــال والتحقيــق، 

واالســتياء علــى مراكبهــم وممتلكاتهــم دون أي إجــراءات قانونيــة.

محافظة القدس
يبلــغ عــدد اســرى القــدس مــا يقــارب )500( اســير واســيرة  غالببيتهــم مــن فئــة الشــباب، كمــا وأصــدرت ســلطات االحتــال أكثــر مــن )65( 
قــرارا باحلبــس املنزلــي بحــق قاصريــن مقدســيني منــذ مطلــع العــام 2016 وحتــى اللحظــة، وتتمثــل تلــك الظاهــرة بفــرض أحــكام مــن قبــل 
احملكمــة تقضــي مبكــوث الطفــل فتــرات محــددة داخــل البيــت، ومنعهــم مــن اخلــروج مــن البيــت حتــى للعــاج أو الدراســة، عــاوة علــى مــا 

ذكــر أعــاه بوجــود )11( طفــا معتقلــون إداريــاً. 

.http://www.addameer.org/ar :83  احصاءات وارقام، مؤسسة الضمير لرعاية االسير وحقوق االنسان، ميكن االطاع على البيانات من خال الرابط التالي
84  املصدر السابق: تقرير نصف سنوي بعنوان »)3445( حالة اعتقال منذ بداية العام اجلاري«. 

85  تقريــراً نصــف ســنوي حــول االعتقــاالت التعســفية وأبــرز االنتهــاكات اإلســرائيلية بحــق األســرى، )نــادي األســير الفلســطيني، هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، مؤسســة الضميــر لرعايــة 
األســير وحقــوق اإلنســان، مركــز امليــزان حلقــوق اإلنســان( بتاريــخ 3/07/2016.
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فئة احملررين من السجون االسرائيلية
ــة اشــكال  ــاة األســير الفلســطيني مبجــرد خروجــه مــن األســر مــن ســجون االحتــال االســرائيلي، ولكــن تواجــه هــذه الفئ ال تنتهــي معان
مختلفــة مــن املعانــاة نتيجــة للظــروف املعيشــية واألوضــاع الصعبــة الــي يحياهــا األســير احملــرر باملجتمــع والــذي يحتــاج الــى تأهيــل 
مجتمعــي ميكنــه مــن االندمــاج يف محيطــه اجلديــد واالنخــراط يف ســوق العمــل وإعالــة نفســه وأســرته وتوفيــر اخلدمــات املختلفــة لاســرى 
احملرريــن ســواءا التعليميــة او الصحيــة، مــع العلــم انــه ومنــذ العــام 2004 يعطــي احلــق لــكل أســير فلســطيني أمضــى يف ســجون االحتــال 
أكثــر مــن خمــس ســنوات احلــق يف رســوم التعليــم الدراســي اجلامعــي احلكومــي، رســوم التأمــني الصحــي، باإلضافــة إلــى راتــب شــهري

قامــت وزارة األســرى واحملرريــن ســابقا 86 بتنفيــذ العديــد مــن البرامــج التــي تســتهجف اعــادة دمــج احملرريــن يف املجتمــع وتاهيلهــم مهنيــا 
، حيــث عمــدت بالبدايــة الــى توظيــف احملرريــن ودمجهــم يف املؤسســات األمنيــة واملدنيــة مباشــرة بحيــث تتــم عمليــة اســتيعابهم بوضــع 
وظيفــي يعتمــد علــى مــدة اإلعتقــال التــي أمضاهــا األســير داخــل الســجون اإلســرائيلية باإلضافــة إلــى املؤهــل العلمــي احلاصــل عليــه 

احملــرر وظــل هــذا الوضــع قائمــاً لغايــة شــهر يونيــو 2001م. 
لكــن ميكــن االشــارة الــى ان عمليــة تاهيــل االســرى احملرريــن يف املجتمــع الفلســطيني وبحســب هيئــة شــؤون االســرى تعتبــر دون املســتوى 
املطلــوب وتفتقــر الــى رؤيــة واضحــة ومحــددة، حيــث مــا زالــت اخلدمــات التاهيليــة املقدمــة لهــم ضعيفــة، كمــا ان التدخــات املنفــذة غيــر 
ــي  ــن نتيجــة ضعــف ادوار كا مــن القطــاع اخلــاص واحلكومــي ومؤسســات املجتمــع املدن ــى اســتيعاب افــواج االســرى احملرري قــادرة عل
يف تقــدمي الدعــم والتاهيــل املناســبني الســتيعاب االســرى احملرريــن بعــد تاهيلهــم يف كافــة املؤسســات والقطاعــات مبــا يعمــل علــى رفــد 

املجتمــع الفلســطيني بكــوادر مدربــة وفاعلــة يف مختلــف املجــاالت والفعاليــات . 

أسباب الضعف
وجــود اكثــر مــن 7000 معتقــل غالبيتهــم مــن فئــة الشــباب مــن )15-29( عــام. منهــم )70 مــن االســيرات، 350 مــن االطفــال مــن . 1

عمــر 11-18 عــام)ال يتوفــر بيانــات حــول اعــداد الشــباب ضمــن الفئــة العمريــة املســتهدفة(.
يعتبر الشباب الفئة املعرضة بشكل اكبر خلطر االعتداءات االسرائيلية من قتل وإعتقال واعتداءات مستمرة.. 2
ارتفــاع نســبة ووتيــرة االعتقــاالت منــذ بدايــة الهبــة اجلماهيريــة يف أكتوبــر/ تشــرين األول عــام 2015، حيــث قامــت قــوات االحتــال . 3

االســرائيلي  باعتقــال مــا يقــارب )3412( مواطنــاً غالبيتهــم مــن فئــات الشــباب واالطفــال.
االرتفــاع الواضــح يف اســتهداف األطفــال وممــن تقــل أعمارهــم عــن الـــ18 ســنة، اذ ُســجل خــال النصــف األول مــن العــام 2016 . 4

اعتقــال )712( طفــا تتــراوح أعمارهــم مــا بــني 11-18 ســنة. وهــذه تشــكل زيــادة كبيــرة جــدا تصــل إلــى )83.5%( باملقارنــة مــع الفتــرة 
ــادة قدرهــا  ــاة وامــرأة خــال نفــس الفتــرة املذكــورة بزي الســابقة مــن العــام املاضــي 2015. هــذا باإلضافــة الــى اعتقــال )102( فت

)13%( عــن مــا ســجل يف ذات الفتــرة مــن العــام املاضــي 2015.

86  مت تغير مسمى الوزارة الى هيئة االسرى واحملررين مبوجب مرسوم صدر عن الرئيس الفلسطيني محمدود عباس، يف العام 2015.
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يتعــرض املعتقلــون ألشــكال مختلفــة مــن التعذيــب اجلســدي أو النفســي، أو اإليــذاء املعنــوي واالهانــة أمــام اجلمهــور وأفــراد العائلــة . 5
و احلــط مــن الكرامــة االنســانية.

حتمــل فتــرة االعتقــال تاثيــرات كبيــرة علــى املعتقلــني مــن ناحيــة االنقطــاع عــن التعليــم والتوقــف عــن العمــل، باالضافــة الــى تاثيــرات . 6
اجتماعيــة ســلبية علــى الفتيــات وعلــى عائاتهــن واطفالهــن علــى وجــه اخلصــوص  

املعانــاة املســتمرة لاســرى احملرريــن وخصوصــا االسســيرات منهــم والذيــن يواجهــون صعوبــات يف االندمــاج املجتمــع وخصوصــا يف . 7
حــاالت االنقطــاع عــن التعليــم والتوقــف عــن العمــل، هــذا الــى جانــب االثــار النفســية والنظــرة املجتمعيــة الســلبية مــن قبــل البعــض 

وخاصــة لفئــة االســيرات احملــررات. 

شباب المخيمات )الاجئني(
تشــير بيانــات عــام 2015 إلــى أن نســبة الســكان الاجئــني يف فلســطني87 بلغــت 41.6% مــن مجمــل الســكان الفلســطينيني املقيمــني يف 

فلســطني، وأن 26.3% مــن الســكان يف الضفــة الغربيــة هــم الجئــون، يف حــني بلغــت نســبة الاجئــني يف قطــاع غــزة %67.7. 
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نسبة الالجئني يف دولة فلسطني حسب املنطقة، 2015

2016. قاعــدة  الفلســطيني،  املركــزي لإلحصــاء  املصــدر: اجلهــاز 
بيانات  مســح  القوى العاملة، الربع الرابع 2015. رام اهلل. فلســطني

كذلــك يعتبــر مجتمــع الاجئــني الفلســطينيني مجتمعــا فتيــا يف معظمــه، فنحــو 39.3% مــن مجمــوع الاجئــني املســجلني تقــل أعمارهــم 
عــن 15 ســنة، فيمــا يقــع نحــو خمــس الاجئــني املســجلني يف الفئــة العمريــة 15-24 ســنة، حيــث تبلــغ النســبة يف الضفــة الغربيــة %20.3 
منهــم )19.8% مــن الذكــور، 20.8% انــاث(، أمــا يف قطــاع غــزة فتصــل نســبة الشــباب ضمــن الفئــة العمريــة مــن 15-24 عــام 21.2% منهــم 
)21.9 للذكــور، 20.5% انــاث( لذلــك فــان نصــف الاجئــني املســجلني تقريبــا هــم مــن الشــباب الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 24 ســنة، ويف 

املقابــل ال تتوفــر بيانــات حــول التركيبــة العمريــة واملؤشــرات الدميوغرافيــة األخــرى حــول فئــات الشــباب مــن 15-29 عــام.

الضفة الغربية قطاع غزة

الذكور
19.8

الذكور
21.9

االناث
20.8

االناث
20.5

املصدر: الـمـســح الـشـامـــل من 2013-2015، بعنوان الاجـئــون 
والـمـهـّجـرون الـفـلـسـطـيـنـيــون )االصدار الثامن(، مركز بديل. 

نسبة فئة الشباب من )15-24( عام من 
مجموع الالجئني يف فلسطني

ــن  ــة م ــث تقــف هــذه النســبة العالي ــن الشــباب، حي ــى نســبة م ــني يف قطــاع غــزة أعل ــني القاطن ــات الاجئ ــل جتمع يف ذات الســياق حتت
األطفــال والشــباب وراء معــدالت اإلعالــة املرتفعــة، وفــرض أعبــاء كبيــرة علــى القــوى العاملــة يف أوســاط الاجئــني وتزايــد احلاجــة إلــى 

ــة. ــة واخلدمــات التعليمي ــة الصحي خدمــات الرعاي

87  بيان صحفي بعنوان » واقع الاجئني الفلسطينيني مبناسبة اليوم العاملي لاجئني، اجلهاز املركزي لاحصاء الفلسطيني، بتاريخ 20/06/2016.
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ــر املقيمــني يف  ــني 15 ســنة فأكث ــني الاجئ ــة ب ــوى العامل ــأن نســبة املشــاركة يف الق ــام 2015 ب ــة88 لع ــوى العامل ــج مســح الق ــرت نتائ أظه
فلســطني تبلــغ حوالــي 46.1% مقابــل 45.6%  لــدى غيــر الاجئــني. امــا معــدالت البطالــة فتعتبــر مرتفعــة بــني الاجئــني حيــث تشــير 
ــة بــني الاجئــني الــى  ــة بــني الاجئــني وغيــر الاجئــني، إذ وصــل معــدل البطال البيانــات إلــى وجــود فــروق واضحــة يف معــدالت البطال

32.3% مقابــل 21.4% بــني غيــر الاجئــني.
بلغــت نســبة األميــة لاجئــني الفلســطينيني خــال عــام 2015 لألفــراد 15 ســنة فأكثــر 2.9% يف حــني بلغــت لغيــر الاجئــني %3.6،  
كمــا ارتفعــت نســبة الاجئــني الفلســطينيني 15 ســنة فأكثــر احلاصلــني علــى درجــة البكالوريــوس فأعلــى، إذ بلغــت 14.3% مــن مجمــل 

ــني %12.1.  ــر الاجئ ــر يف حــني بلغــت لغي ــني 15 ســنة فأكث الاجئ
يعانــي القاطنــني يف املخيمــات املنتشــرة يف األرض الفلســطينية احملتلــة مــن أعلــى معــدالت الفقــر مبوجــب قياســها حســب أمنــاط 
االســتهاك89. ويعتبــر نحــو 31.2% أســر الاجئــني عائــات فقيــرة   مقابــل األســر غيــر الاجئــة بنســبة 21.8%، كمــا تبلــغ نســبة الفقــر 
بــني األســر التــي تعيــش يف املخيمــات  35.4% باملقارنــة مــع مــا نســبته  19.4% مــن األســر التــي تقطــن يف املناطــق الريفيــة و %26.1 
مــن األســر التــي تســكن يف املراكــز احلضريــة، وميكــن إرجــاع هــذا األمــر إلــى معــدالت البطالــة املرتفعــة، وزيــادة معــدالت اإلعالــة، وكبــر 
حجــم األســر يف املخيمــات باملقارنــة مــع حجمهــا يف املناطــق احلضريــة والريفيــة. كمــا ميكــن تفســير هــذا الوضــع يف ضــوء مســتويات 
الفقــر املرتفعــة قطــاع غــزة، والســيما وان معظــم ســكانه مــن الاجئــني وممــن يعيشــون يف املخيمــات. وقــد وصلــت نســبة الفقــر يف 
أوســاط األفــراد يف القطــاع إلــى % 38.8 ، مقابــل % 17.8 يف الضفــة الغربيــة، وخصوصــا يف ظــل مــا تعانيــه املخيمــات عمومــا مــن نقــص 
ــة األمم املتحــدة لغــوث وتشــغيل  ــا وكال ــي تواجهه ــرة الت ــل اخلطي ــف االصعــدة وال ســيما مــع أزمــة التموي ــى مختل اخلدمــات املقدمــة عل

الاجئــني الفلســطينيني )األونــروا( والتــي كان لهــا تاثيــر علــى نوعيــة اخلدمــات املقدمــة للســكان.
 امــا فيمــا يتعلــق مبســتويات البطالــة فتشــير البيانــات الصــادرة )مســح الشــباب الفلســطيني 2015( ان نســبة البطالــة بــني الشــباب ضمــن 
الفئــة العمريــة مــن 15-29 عــام تعتبــر االعلــى علــى املســتوى الفلســطيني حيــث تصــل يف املخيمــات الــى مــا نســبته 43.6% مقابــل %30.8 
يف مناطــق احلضــر، 18.7% يف مناطــق الريــف، كذلــك حتتــل املشــاركة يف القــوى العاملــة يف أوســاط النســاء الاجئــات مســتويات متدنيــة 
جــدا باملقارنــة مــع مســتوياتها بــني الرجــال الاجئــني حيــث تبلــغ  46.6% يف الضفــة الغربيــة للذكــور مقابــل 19.1% لانــاث، فيمــا تصــل 
ــادا كلمــا زاد  ــى وجــه العمــوم تشــهد  املشــاركة يف ســوق العمــل ازدي ــاث،  وعل ــل 20% لان النســبة يف قطــاع غــزة 44.4% للذكــور مقاب

مســتوى التعليــم العالــي، وال ســيما بــني النســاء )الـمـســــح الـشـامـــــل لاجئــني مــن 2013-2015، مركــز بديــل(.

نسبة البطالة بني فئات الشباب الفلسطيني من )29-15( عام حسب املنطقة اجلغرافية

معدل البطالةنوع التجمع
43.6%مخيمات

30.8%حضر
18.7%ريف
33.3%اناث

املصدر: مسح الشباب الفلسطيني، 2015.

مــن جهــة أخــرى تبلــغ نســبة الراغبــني بالهجــرة بــني صفــوف الشــباب مــن )15-29( عــام يف املخيمــات حوالــي  34.8% يليهــا احلضــر 
23.6% واقلهــا يف الريــف 16.9% ، مــع ارتفــاع النســبة بــني شــباب املخيمــات يف قطــاع غــزة الــى مــا يقــارب 42.3%، ممــا يبــني حجــم 

املشــكلة والواقــع االقتصــادي ملناطــق االجئــني يف كا مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

أسباب الضعف
تعتبر مجموعات الشباب يف املخيمات من الفئات االكثر تعرضا للضعف على املستوى الفلسطيني وذلك لألسباب التالية:

تعانــي مخيمــات الاجئــني عمومــا مــن ضعــف البنيــة التحتيــة ونقــص اخلدمــات املقدمــة علــى مختلــف االصعــدة وال ســيما مــع أزمــة . 1
التمويــل املســتمرة التــي تواجههــا وكالــة األمم املتحــدة )األونــروا( والتــي تتزامــن مــع امكانيــة تقلــص اخلدمــات املقدمــة للســكان.

تعتبــر معــدالت الفقــر بــني اوســاط القاطنــني يف املخيمــات املنتشــرة يف األرضــي الفلســطينية هــي االعلــى علــى املســتوى الفلســطيني. . 2
حيــث ان 31.2% مــن أســر الاجئــني هــي عائــات فقيــرة مقابــل نســبة 21.8% مــن األســر غيــر الاجئــة.

تعتبــر نســبة البطالــة هــي االعلــى بــني الشــباب علــى املســتوى الفلســطيني حيــث تصــل يف املخيمــات الــى مــا نســبته 43.6% مقابــل . 3
30.8% يف مناطــق احلضــر، 18.7% يف مناطــق الريــف

88  املصدر السابق: بيان صحفي بعنوان » واقع الاجئني الفلسطينيني مبناسبة اليوم العاملي لاجئني.
89  الـمـســح الـشـامـــل من 2013-2015، بعنوان الاجـئــون والـمـهـّجـرون الـفـلـسـطـيـنـيــون)االصدار الثامن(، مركز بديل.
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ــني الرجــال . 4 ــة مــع مســتوياتها ب ــة جــدا باملقارن ــات مســتويات متدني ــة يف أوســاط النســاء الاجئ ضعــف املشــاركة يف القــوى العامل
الاجئــني حيــث تبلــغ  46.6% يف الضفــة الغربيــة للذكــور مقابــل 19.1% لانــاث، وقطــاع غــزة مــا نســبته 44.4% للذكــور مقابــل 

20% لانــاث
تبلــغ نســبة الراغبــني بالهجــرة الــى اخلــارج بــني صفــوف الشــباب مــن )15-29( عــام يف املخيمــات حوالــي  34.8% يليهــا احلضــر . 5

23.6% واقلهــا يف الريــف 16.9% ، مــع ارتفــاع النســبة بــني شــباب املخيمــات يف قطــاع غــزة الــى مــا يقــارب %42.3

الشباب في القدس الشرقية من )15-19(عام
افــرز الواقــع السياســي الــذي جنــم عــن االحتــال االســرائيلي يف العــام 1967 تقسيــــم فلســطني الــــى ثاثــــة مناطــــق رئيســية منفصلــة 
جغرافيا وهي )الضفــــة الغربيــــة وشــــرقي القــــدس وقطــــاع غــــزة( حيث تفصــــل بيــــن هــــذه املناطــــق الكثيــــر مــــن احلواجــــز العســــكرية 
وجــــدار الفصــــل واملتطلبــات القانونيــــة التــــي تعيــق قــدرة املواطــن الفلســــطيني علــى التنقــل بحريــة بــني تلــك املناطــق، ولقــد كان لذلــك 

تاثيــر واضــح علــى هويــة كل منطقــة والفئــات املجتمعيــة ومــن أهمهــا فئــة الشــباب90.
يتعــرض الشــباب الفلســطيني يف مدينــة القــدس الــى مجموعــة مــن التحديــات املرتبطــة بالواقــع السياســي واالمنــي واالقتصــاي ملدينــة 
ــة، حيــث ان نســبة الفقــر بلغــت بــني االســر الفلســطينية يف  ــاءات ارتفــاع نســب الفقــر بــني ســكان املدين ــر االحصــ القــدس حيــث تظهــ
القــدس الشــرقية 82% خــال العــام 2014 باملقارنــة مــع 76% يف العــام 2013 و 66% للعــام 2006 وذلــك بحســب املعلومــات الــواردة مــن 
دائــرة االحصــاء  االســرائيلية والتامينــات الوطنيــة91 ممــا يوضــح حجــم الواقــع االقتصــادي واالجتماعــي الــذي يحيــاه املواطنــني القاطنــني 
يف مدينــة القــدس بســبب تاثيــر االحتــال وتقســيمه للمدينــة واقامــة اجلــدار وفصــل القــدس عــن محيطهــا مــن الضفــة الغربيــة والعمــل 
علــى تهجيــر الســكان ومنعهــم مــن التنقــل واقامــة احلواجــز العســكرية والتمميــز ضدهــم مــن حيــث توفــر اخلدمــات وتعــرض االالف مــن 

املواطنــني الــى االعتقــال خــال االعــوام االخيــرة ومــن بينهــم نســبة كبيــرة مــن فئــة الشــباب.
ــاجت عــن أســباب  ــرة تعــوق فــرص منــوه وتقدمــه، وهــذا ن ــات كبي ــه يواجــه حتدي ــة القــدس فان ــق بقطــاع الشــباب يف مدين أمــا فيمــا يتعل
مركبــة مــن أهمهــا  طبيعــة الظــروف السياســية واالقتصاديــة،  لذلــك فــان نســــبة البطالــــة فــــي شــــرقي القــــدس92 تفــــوق 30%، كمــا ان 
مئــات الشــباب قــد تعرضــوا لاعتقــال حيــث تزايــدت نســبة االعتقــاالت يف مدينــة القــدس احملتلــة خــال العــام  2016 الــى مــا يقــارب 
)25.1%(93 غالبيهــم يف ســن العمــل ومــن فئــة الشــباب. فــــي شــــرقي القــــدس، هــذا الــى جانــب نقــص اخلدمــات وضعــف البنيــة التحتيــة 

للقطــاع الشــبابي وقلــــة املرافــــق الشــــبابية باملقارنــة مــع فئــات الشــباب االســرائيلني. 
يف ذات الســياق يتعــرض الشــباب املقدســي ضمــن الفئــة العمريــة مــن 15-19 عــام الــى حتديــات مضاعفــة تســتهدف التاثيــر الســلبي علــى 
تنشــئة هــذه الفئــة وهويتهــا الوطنيــة بســبب سياســات االحتــال االســرائيلي املمنهجــة، حيــث ان هــذه الفئــة تقــع ضمــن ســنة املراهقــة ممــا 
يجعلهــا مــن الفئــات االكثــر تعرضــا للخطــر  والوقــوع يف الســلوكيات الســلبية والعنــــف الداخلــي مثــل تعاطــي الكحول والتدخني واملخــــدرات 
حيــث تشــير البيانــات الــى وجــود نحــو  80,000  مدمــن ومتعاطــي للمخــدرات يف فلســطني منهــم 25,000 يف القــدس الشــرقية لوحدهــا 

)ثلــث املتعاطــني هــم مــن القــدس(94
وجــود إهمــال واضــح يف التعليــم وضعــف البنيــة التحتيــة للقطــاع التعليمــي وتتمثــل يف النقــص احلــاد يف الغــرف املدرســية يف مــدارس 
البلديــة والســلطة الوطنيــة، مــع اإلشــارة إلــى أن الســلطات اإلســرائيلية ال تســمح ملــدارس األوقــاف التابعــة للســلطة الفلســطينية بالتوســع 

أو بنــاء مــدارس جديــدة ممــا يؤثــر علــى جــودة التعليــم ويفاقــم مــن ظاهــرة التســرب95.
ــث ترتفــع نســبة  ــاع ظاهــرة التســــرب املدرســــي يف مدينــة القــدس والتــي تقــدر بحوالــي 40% بشــكل عــام96، حي ــك ياحــظ ارتف كذل
التســرب يف مــدارس القــدس مــن الصــف الســابع إلــى الثانــي عشــر مــن 17.3%، الــى 40% والتــي توضــح حجــم ومخاطــر ظاهــرة التســرب 
علــى فئــة الشــباب املقدســي، وحتــى ويف ظــل وجــود تبايــن بــني اإلحصائيــات الفلســطينية واإلســرائيلية فيمــا يتعلــق بالتســرب املدرســي 
نتيجــة تعــدد املرجعيــات التعليميــة يف القــدس )فمعظــم االحصــاءات تشــير  الــى أن نســبة التســرب يف مــدارس شــرقي القــدس تعتبــر مــن 

أعلــى النســب إن لــم تكــن األعلــى يف مــدارس إســرائيل والســلطة الوطنيــة الفلســطينية(.
 ضعــف اخلدمــات والبرامــج الشــبابية وقلــة املرافــق وأماكــن الترفيــه التــي ميكــن ان يلجــأون اليهــا الشــباب يف القــدس الشــرقية باملقارنــة  
مــع مــا هــو متــاح مــن أماكــن الترفيــه اإلســرائيلية.  ممــا يعنــي تعريــض الشــباب الــى مخاطــر الســلوكيات الســلبية واجللــوس يف الشــوارع 

والطرقــات ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن تااثيــرات ســلبية علــى املجتمــع.

90  قامــــت اســــرائيل بعــــد احتال مدينة القدس بفــــرض اجــــراءات هدفــــت الــــى تهويــــد املدينــــة وتهجير سكانها، هذا باالضافة الى بنــــاء جــــدار الفصــــل العنصري بعد انتفاضة العام 
2000 والتــي ادت الــى عــزل مدينــــة القــــدس عــن الضفــــة الغربيــــة ، األمــــر الــــذي كان لــه اثــر ســلبي علــى الفلســــطينيني املقدســــيني ومــن بينهــم فئــة الشــباب.

 91  تقرير صحفي بعنوان »82% من سكان مدينة القدس احملتلة يعيشون حتت خط الفقر، لاطاع على التقرير من خال الرابط التالي:
.http://ramallah.news/post/60993

92  دراسة حول حتديات الشباب يف القدس،  جمعية برج اللقلق املجتمعي بالشراكة مع مؤسسة الرؤيا الفلسطينية ،بتاريخ 1/ 12 / 2015.
93  تقريــراً نصــف ســنوي حــول االعتقــاالت التعســفية وأبــرز االنتهــاكات اإلســرائيلية بحــق األســرى، )نــادي األســير الفلســطيني، هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، مؤسســة الضميــر لرعايــة 

األســير وحقــوق اإلنســان، مركــز امليــزان حلقــوق اإلنســان( بتاريــخ 3/07/2016.
94  تقرير صحفي بعنوان »حتذير من أثار املخدرات على شباب فلسطني »، 27 حزيران / يونيو 2016.

 95  مقال بعنون« واقع الشباب املقدسي، املركز الفلسطيني لارشاد 2014، لاطاع على البيانات من خال الرابط التالي:
.http://www.pcc-jer.org/new/articles.php?id=193

96  2022-2017, Undaf ,United Nations Development Assistance Framework
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أسباب الضعف
تقــع هــذه الفئــة ضمــن ســنة املراهقــة ممــا يجعلهــا مــن الفئــات االكثــر تعرضــا للخطــر  والوقــوع يف الســلوكيات الســلبية والعنــــف . 1

الداخلــي مثــل تعاطــي الكحــول والتدخــني واملخــــدرات، حيــث تشــير التقديــرات الــى وجــود 25,000 متعاطــي يف القــدس الشــرقية.
ــة . 2 ــى الوجــود هــذا باإلضافــة إلــى صعوب ــق االجتماعــي واخلــوف عل ــى اشــكال مختلفــة مــن الضغــوط والقل ــة ال تتعــرض هــذه الفئ

ــداع  الشــباب. ــر وإب ــى تفكي ــر عل الشــعور باألمــان جتــاه املســتقبل، ممــا يؤث
ارتفــاع ظاهــرة التســــرب املدرســــي يف مدينــة القــدس والتــي تقــدر بحوالــي 40% وخصوصــا لــدى صفــوف الثاني عشــر، لذلك فان نســبة . 3

التســرب يف مــدارس شــرقي القــدس تعتبــر مــن أعلــى النســب إن لــم تكــن األعلــى يف مــدارس إســرائيل والســلطة الوطنيــة الفلســطينية(.
ــه التــي ميكــن ان يلجــأون اليهــا الشــباب يف القــدس الشــرقية . 4 ــة املرافــق وأماكــن الترفي ضعــف اخلدمــات والبرامــج الشــبابية وقل

باملقارنــة  مــع مــا هــو متــاح مــن أماكــن الترفيــه اإلســرائيلية.  ممــا يعنــي تعريــض الشــباب الــى مخاطــر الســلوكيات الســلبية واجللــوس 
يف الشــوارع والطرقــات ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن تاثيــرات ســلبية علــى املجتمــع.

تتعــرض هــذه الفئــة وخصوصــا الفتيــات نتيجــة الظــروف املعيشــية واإلقتصاديــة الصعبــة والتــي تــؤدي الــى االنقطــاع عــن التعليــم . 5
والــزواج املبكــر يف كثيــر مــن احلــاالت 

الشباب المعرضني للسلوكيات السلبية والمتعاطني للمخدرات 
تعتبــر مشــكلة تعاطــي املخــدرات مــن املشــكات اخلطيــرة التــي بــدأت بالتزايــد يف فلســطني حيــث تشــير املعطيــات الــى إن ظاهــرة 
املخــدرات مــا زالــت تنمــو وتنتشــر بشــكل متزايــد، مشــيرة إلــى وجــود حوالــي 80,000 متعاطــي للمخــدرات97 منهــم مــا يقــارب 25,000 
متعاطــي يف مدينــة القــدس، باالضافــة الــى ذلــك فقــد كشــفت اإلحصائيــات واملعطيــات الرســمية لــدى الشــرطة الفلســطينية98 عــن أرقــام 
مفزعــة حــول تزايــد انتشــار املخــدرات يف الضفــة الغربيــة وضواحــي القــدس بشــكل ملحــوظ خــال العــام املنصــرم 2015 عــن االعــوام 
الســابقة، حيــث ضبطــت الشــرطة علــى مــدار العــام 2015 كميــات مضاعفــة مــن املخــدرات. فيمــا ازدادت نســبة اســتنبات وإنتــاج وضبــط 
ــام 2015  ــة مــع الع ــة، باملقارن ــو غــرام مــن املخــدرات فقــط يف كل الضفــة الغربي ــام 2014 مت ضبــط 65 كيل ــواد املخــدرة، فخــال الع امل

97  تقرير صحفي بعنوان »حتذير من أثار املخدرات على شباب فلسطني »، 27 حزيران / يونيو 2016. 
98  تقرير صفي بعنوان » املخدرات بالضفة تزداد عشرة أضعاف خال عام واملروجون يحتمون مبناطق »ج« 1 كانون ثاني 2016. ميكن االطاع على التقرير من خال الرابط التالي: 

.http://www.asdaapress.com/?newsID=16150
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والــذي مت خالــه ضبــط 700 كيلــو غــرام مــن مــادة املرغوانــا املجففــة فقــط باالضافــة الــى العديــد مــن االنــواع االخــرى مــع العلــم ان 
احلشيشــواملاريجوانا والهيرويــن والكوكايــني هــي أكثــر املخــدرات انتشــارا بــني املتعاطــني يف الضفــة الغربيــة وغــزة99 . كمــا وافــادت تقاريــر 
ــى 505  ــاء القبــض عل ــة، ومت إلق ــة الغربي ــى مســتوى محافظــات الضف ــق باملخــدرات عل ــة تتعل ــه مت تســجيل 404 قضي ــى ان الشــرطة ال

شــخًصا مــن الذيــن يتعاملــون ويروجــون للمخــدرات.
ــة املــدارس واجلامعــات  ــات الشــباب وطلب ــة وقطــاع غــزة وخصوصــا بــني فئ ــد يف الضفــة الغربي ــى الرغــم مــن وجــود انتشــار متزاي وعل
ــن  ــد م ــه يوجــد العدي ــن الواضــح فان ــن م ــة للمخــدرات لك ــات املتعاطي ــة الفئ ــى طبيع ــات محــددة تشــير ال ــر بيان ــه ال يتوف ــا اال ان عموم
املناطــق التــي تعتبــر بــؤر ســاخنة يف مجــال املخــدرات ومــن اهمهــا منطقــة القــدس ومحيطهــا والتــي تعتبــر مســتهدفة مــن قبــل االحتــال 
االســرائيلي باالضافــة الــى املناطــق املعزولــة مثــل مناطــق C، هــذا باالضافــة الــى ان ظاهــرة املخــدرات تنتشــر بشــكل اكبــر بــني صفــوف 

الذكــور عــن االنــاث رغــم وجــود تزايــد يف عــدد حــاالت املتعاطــني للمخــدرات حســب افــادة عــدد مــن املختصــني يف هــذا املجــال.
ولقــد جــاء يف دراســة حــول تقييــم الوضــع الراهــن عــن تعاطــي املخــدرات وفيــروس نقــص املناعــة البشــرية بــني متعاطــي املخــدرات يف 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة100، بــان متعاطــي املخــدرات هــم األقــل حظــا اجتماعيــا واقتصاديــا كمــا ان معــدل األميــة بــني عينــة متعاطــي 
املخــدرات)325( شــخص التــي شــملتها الدراســة كانــت أعلــى ثــاث مــرات مــن الشــخص العــادي بالنســبة لعامــة الســكان الذكــور ) 11 % 
مقابــل أقــل مــن 3%(. وقــد وصلــت نســبة البطالــة إلــى حوالــي 40 % بــني هــذه الفئــة، مقارنــة بنســبة 28 % بــني عمــوم الســكان. وقــد 
ذكــر 25% فقــط أنهــم يعملــون بــدوام كامــل. باالضافــة الــى ذلــك فقــد اشــارت الدراســة الــى ان متعاطــي املخــدرات مــن العاطلــني عــن 
العمــل هــم الذيــن يتعرضــون ألعلــى املخاطــر فيمــا يتعلــق بتعاطــي املخــدرات، كمــا وتؤكــد البيانــات أن معظــم متعاطــي املخــدرات يبــدأون 
يف تعاطيهــا يف مرحلــة مبكــرة مــن حياتهــم وكان متوســط عمــر بــدء تعاطــي املخــدرات هــو 22 عــام ويتــراوح مــا بــني 13 - 50 عــام. وقــد 
بــدء ربــع العينــة ومتثــل ) 325( متعاطــي يف تعاطــي املخــدرات قبــل بلوغهــم 18 عامــا. يف مــا اشــارت الدراســة الــى ان متعاطــي املخــدرات 
يف القــدس الشــرقية يتعرضــون ملخاطــر اعلــى جــراء سياســة االســتهداف االســرائيلية، ولكــن مــع التاكيــد علــى وجــود درجــة اعلــى مــن 
الوعــى بــني املتعاطــني يف مدينــة القــدس باالضافــة الــى خدمــات أفضــل كوجــود املراكــز العاجيــة وحمــات التوعيــة وغيــره. امــا علــى 
مســتوى قطــاع غــزة فقــد كانــت معــدالت املتعاطــني يف غــزة الذيــن مت تشــخيص إصابتهــم باألمــراض املنقولــة جنســيا هــي األعلــى مقارنــة 
بالضفــة الغربيــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك فلديهــم أقــل فرصــة للحصــول علــى اخلدمــات املختلفــة، فيمــا ميكــن االشــارة الــى ان باقــي مناطــق 
الضفــة الغربيــة تكــون املخاطــر أعلــى مــن حيــث التعــرض لامــراض املنقولــة يف بعــض احلــاالت، وأقــل يف حــاالت أخــرى مقارنــة مــع غــزة 
والقــدس الشــرقية واحلصــول علــى اخلدمــات هــو يف الوســط بــني املنطقتــني، واخيــرا فــان النتائــج تُظهــر أنــه يف حــني أن املتعاطــني مــن 
املخيمــات يف خطــر أقــل مــن التعــرض لامــراض املنقولــة باملقارنــة مــع املناطــق األخــرى، تزيــد النســبة يف املــدن والقــرى والقــدس مــن 
بينهــم تقريبــا علــى جميــع املســتويات ولكــن فــرص حصولهــم علــى اخلدمــات أقــل، فيمــا ختــم التقريــر باالشــارة الــى ان تعاطــي املخــدرات 

بــني الشــباب آخــذ يف االزديــاد مبعــدل ينــذر باخلطــر، مــع تقاريــر عــن تعاطــي املخــدرات يف عمــر أقــل مــن 13 عامــا101.
كذلــك بينــت احــدى الدراســات102 التــي اســتهدفت 149  مراهــق الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــني )13-19( مــن جميــع املناطــق الفلســطينية 
ــغ 15.8 عامــا  ــة )وتشــمل الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس وقطــاع غــزة( أن متوســط ســن تعاطــي املخــدرات بــني هــذه الفئــة بل احملتل
وغالبيتهــم مــن الذكــور، كمــا أنهــا تســتخدم أنــواع مختلفــة مــن املخــدرات 76.5% املاريجوانــا ، 55% استنشــاق الغــراء وغيرهــا مــن املــواد 
الســامة و 34% تســتخدم مجموعــة متنوعــة مــن احلبــوب املخــدرة، وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــان مــا يقــارب 70.5% تعاطــوا الكحــول عــدة 
مــرات. كذلــك تشــير االحصــاءات املتوفــرة ان مشــكلة تعاطــي املخــدرات يف تزايــد مســتمر يف القــدس الشــرقية، حيــث أظهــرت دراســة 
لعــام 2010 أن ثلــث املتعاطــني مــن الفلســطينيني هــم مــن القــدس103 ، فمثــا مــن بعــض القضايــا أن هنالــك انتشــار بــني طــاب املــدراس 
يف تعاطــي العقاقيــر واالدويــة كمخــدر، بحجــة مســاعدتهم علــى الدراســة. وتتفاقــم هــذه املشــكلة بتســهيل االحتــال االســرائيلي يف تــداول 
هــذه املخــدرات وعــدم التشــديد علــى بيعهــا وانتشــارها. هــذا باالضافــة الــى إن العديــد مــن الدراســات أجريــت يف الضفــة والقــدس ربطــت 
اإلصابــة مبــرض االيــدز باملخــدرات التــي قــد تســهم يف بعــض األحيــان باإلصابــة باملــرض، مــن خــال اســتخدام احلقــن امللوثــة ممــا يجعــل 

الشباب عرضة ملخاطر كبيرة متعددة.
مــن جهــة اخــرى يواجــه الشــباب مخاطــر التعــرض للســلوكيات الســلبية كالتدخــــني أو اســــتهاك الكحــــول باالضافــة الــى تعاطــي وادمــان 
املخــــدرات، حيــث بلغــت نســبة الشــباب الذيــن يعانــون مــن مشــاكل لهــا عاقــة بالتدخــني واالدمــان والســلوكيات الغيــر ســليمة الــى %50 
مــن الشــباب علــى مســتوى الوطــن، بواقــع 55% مــن الشــباب يف قطــاع غــزة، و46.9% يف الضفــة الغربيــة، وبواقــع 51.1% للذكــور، و%49 
بــني االنــاث. وقــد بلغــت نســبة التدخــني حســب نتائــج مســح الشــباب الفلســطيني بــني الشــباب الفلســطيني ضمــن الفئــة مــن 15-29 عامــا 
23.5%، وتوزعــت بواقــع 14% بــني الشــباب يف قطــاع غــزة، 29.5% بــني الشــباب يف الضفــة الغربيــة، وبــني الذكــور واالنــاث بواقــع %40.9 
بــني الذكــور، 5.4% بــني االنــاث، يف حــني بلغــت نســبة الشــباب املدخنــني مــن الفئــة العمريــة 23-29 عامــا 29.4%، وبــني الفئــة العمريــة 
18-22 عامــا 25.3%، وبــني الفئــة العمريــة 15-17 عامــا 10%. االمــر الــذي مــن شــانه ان ينعكــس ســلبا علــى صحــة الشــباب يف ظــل غيــاب 

بيانــات واحصائيــات دقيقــة حــول واقــع وحقيقــة انتشــار املخــدارات والســلوكيات الســلبية بــني الشــباب يف فلســطني.

99  تقييم الوضع الراهن عن تعاطي املخدرات وفيروس نقص املناعة البشرية بني متعاطي املخدرات يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة الداخلية بدعم 
.2011 ,UNODC فني من مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

100  املصدر السابق
101  أشــار تقريــر املخــدرات لعــام 2006 مــن اإلدارة الفلســطينية العامــة ملكافحــة املخــدرات أن عــدد متعاطــي املخــدرات يتــراوح بــني 45 إلــى 55 ألــف. وأنهــم موزعــون بــني مختلــف املناطــق 
ــر أن املعــدالت  ــه نفــس التقري ــة و 12000 – 15000 يف القــدس الشــرقية. وينب بأعــداد 8000 - 10000 متعاطــي مخــدرات يف قطــاع غــزة، و 25000 - 30000 يف الضفــة الغربي

تتزايــد خاصــة بــني الشــباب، مــع زيــادة ســنوية تقــدر بحوالــي %2.4.
102  Most at Risk Adolescence (MARA 13-19yrs) In occupied Palestinian Territories, PFPPA- UNFPA, May 2014.
103    HIV bio-behavioral survey among injecting drug users in the East Jerusalem governorate. World Health Organization, 2010.
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اسباب وعوامل الضعف الرئيسية
تهدد املخدرات وممارسة السلوكيات السلبية فئة واسعة من الشباب الفلسطيني. 1
يعتبر املراهقني والشباب من الفئات االكثر تعرضا ملخاطر املخدرات . 2
ممارسة السلوكيات السلبية ومن بينها املخدرات تعد ظاهرة . 3
اجتماعيــة لهــا عواقــب خطيــر علــى فئــة الشــباب كونهــا ترتبــط بالتســرب املدرســي، ممارســة العنــف والنــزاع مــع القانــون، االمــراض . 4

الصحيــة وخصوصــا االصابــة مبــرض االيــدز
تعانــي فلســطني مــن ظــروف صعبــة تســاهم يف تفاقــم ظاهــرة املخــدرات وتاثيرهــا علــى الشــباب ومــن بينهــا )االحتــال االســرائيلي ، . 5

ضعــف املنظومــة القانوينــة، الفقــر والبطالــة، التفــكك االســري وطــاق االبويــن ، اقــران الســوء، نقــص حمــات التوعيــة قلــة املراكــز 
املتخصصــة يف عــاج وتاهيــل مدمنــي املخــدرات(

الشباب المصابني بفيوس نقص المناعة المكتسب/اإليدز 
)HIV(

علــى الرغــم مــن أن مــرض اإليــدز يف املناطــق الفلســطينية يف الوقــت احلالــي ال يعتبــر حتــدي مقارنــة باألعــداد املســجلة إال أن هــذا الوضــع 
قابــل للتغييــر يف أي حلظــة وذلــك بنــاءا علــى تاكيــدات وزارة الصحــة الفلســطينية104 )حيــث بلــغ عــدد املصابــني املســجلني  مــا بــني مصــاب 
ــة املناســبة  ــات العاجي ــة اخلدم ــر كاف ــوزارة بتوفي ــوم ال ــث تق ــاة( حي ــد احلي ــى قي ــة عل ــم 33 حال ــة منه ــدز” 86 حال ــرض “االي ــل مل وحام
مجانــا )ومــن املعلــوم فــإن االرقــام املذكــورة ال تعبــر عــن الواقــع احلقيقــي لعــدد املصابــني وأن املصابــني أكثــر مــن ذلــك حيــث يقــدر عــدد 
احلــاالت غيــر املكتشــفة يف صفــوف املواطنــني باملئــات يف الضفــة والقطــاع، حيــث ان بيانــات وزارة الصحــة تتحــدث عــن املصابــني الذيــن 
مت تســجليهم رســميا مــن قبــل الــوزارة( أيضــا تشــير بيانــات وزارة الصحــة الــى انــه يتــم تســجل مــن حالــة إلــى ثــاث حــاالت مصابــة أو 
حاملــة لايــدز ســنويا ، ويف العــام 2014 ســجلت اصابــة حالتــني105. حيــث أن فلســطني تعتبــر مــن أقــل دول العالــم تســجيا لعــدد احلــاالت 
املصابــة باملــرض، حيــث كان عــدد املصابــني حتــى العــام 2013 حتديــداً 82 حالــة106 باملقارنــة مــع 67 حالــة يف العــام 2010. يف ذات الســياق 
وحســب تقاريــر107 الرصــد الوبائــي للعــام 2003، فقــد مت التبليــغ عــن 41 حالــة إصابــة مبــرض اإليــدز، و 14 حالــة إصابــة بفيــروس اإليــدز 

ومــن ضمــن حــاالت اإلصابــة باإليــدز يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، هنــاك 36 ذكــراً مصابــاً و 4 إنــاث.
كذلــك فــان غالبيــة املصابــني مبــرض نقــص املناعــة االيــدز HIV مــن الذكــور حيــث ان نســبة االصابــة بــني االنــاث تبلــغ الثلــث مــن اجمالــي 
عــدد املصابــني108 وهــي اقــل مــن نســببة املصابــات يف الوطــن العربــي والتــي تبلــغ تقريبــا 48%، كمــا ان اكثــر مــن 55%  اصيبــوا نتجيــة 
املمارســات اجلنســية غيــر املشــروعة يتبعهــا حــاالت اإلصابــة عــن طريــق نقــل الــدم أو مشــتقاته بواقــع )18.2%( باالضافــة الــى ذلــك وفيمــا 
يتعلــق باســباب االصابــة مبــرض نقــص املناعــة املكتســبة االيتــدز فرغــم ان االســباب الرئيســية تعــود الــى االتصــال اجلنســي فــإن العديــد 
مــن الدراســات التــي أجريــت يف فلســطني ربطــت اإلصابــة مبــرض االيــدز باملخــدرات التــي قــد تســهم بشــكل رئيســي يف بعــض األحيــان 

باإلصابــة باملــرض، مــن خــال اســتخدام احلقــن امللوثــة.
هــذا الــى جانــب الســلوكيات الســلبية التــي يقــوم بهــا الشــباب، وخصوصــا املنخرطــني يف عاقــات جنســية )خــارج اطــار الــزواج( والتــي 
تنطــوي علــى مخاطــر عــدة، مــن بينهــا مــا يتعــرض لــه الشــباب بصفــة عامــة  مــن عاقــات جنســية متبادلــة وخصوصــا يف ظــل غيــاب 
الوعــي مبفاهيــم الصحــة اجلنســية واســتخدام وســائل الوقايــة واحلمايــة، حيــث بينــت احــدى الدراســات109 التــي نفــذت علــى مجموعــة مــن 
املراهقــني ان مســتوى الوعــي محــدود فيمــا يتعلــق بوســائل احلمايــة يف املمارســات اجلنســية ومــن بينهــا قلــة اســتخدام الواقــي الذكــري 

ممــا يجعــل هــؤالء املراهقــني مــن املهدديــن بالتعــرض لألمــراض املنقولــة جنســيا وفيــروس نقــص املناعــة البشــرية.
يترافــق ذلــك مــع املخاطــر املضاعفــة التــي يتعــرض لهــا الشــباب يف مدينــة القــدس باالضافــة الــى العمــال الفلســطينيني يف اســرائيل مــن 
امكانيــة الوصــول الــى العاقــات اجلنســية بســهولة مــع مومســات اســرائيليات، خاصــة وان بعــض هــؤالء الشــباب قــد ميارســون اجلنــس 
يف ظــل غيــاب أدنــى معاييــر الســامة واالمــان. االخطــار التــي ميكــن ان تترتــب عــن مثــل هــذه املمارســات قــد تكــون كبيــرة وخصوصــا فئــة 

العمــال والذيــن ميكــن ان يقومــوا بنقــل املــرض الــى الزوجــات وافــراد العائلــة  باالضافــة الــى االمــراض اجلنســية األخــرى. 

ــا« بتاريــخ 1 ديســمبر 2015، ميكــن االطــاع علــى البيانــات مــن خــال الرابــط التالــي  104  بيــان صحفــي بعنــوان »اليــوم العاملــي ملكافحــة اإليــدز- مــرض االيــدز يف فلســطني ليــس حتدًي
.http://newspalestine.net/35945.htm

105  اإليــدز أو متازمــة نقــص املناعــة املكتســبة هــو مــرض يصيــب اجلهــاز املناعــي البشــري ويســببه فيــروس نقــص املناعــة البشــرية، وتــؤدي اإلصابــة بهــذه احلالــة املرضيــة إلــى التقليــل 
مــن فاعليــة اجلهــاز املناعــي لإلنســان بشــكل تدريجــي ليتــرك املصابــني بــه عرضــة لإلصابــة بأنــواع مــن العــدوى االنتهازيــة واألورام.

 106  مقابلة مع رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة االيدز د. اسعد رماوي، شبكة معا االخبارية، 2015، ميكن االطاع على البيانات من خال الرابط التالي:
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=744106

 107  منشورات: مكافحة فيروس نقص املناعة املكتسب/األيدز يف األرض الفلسطينية احملتلة، ميكن االطاع على البيانات من خال الرابط التالي:
.http://www.undp.ps/ar/focusareas/hivar.html

108  تقرير صحفي بعنوان« 67 مصابا بااليدز يف فلسطني من بني 33.3 مليون مصاب يف العالم« ، شبكة معا االخبارية، 2015، ميكن االطاع على البيانات من خال الرابط التالي: 
.http://maannews.net/Content.aspx?id=337835

109  Most at Risk Adolescence (MARA 13-19yrs)  occupied Palestinian Territories, PFPPA- UNFPA, May 2014.
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ــوا ميارســون ســلوكيات  ــرة، تشــمل إن كان ــى عوامــل كثي ــروس تعتمــد عل ــم بالفي ــان اصابته ــة املراهقــني والشــبان ف ــق بفئ ــا يتعل ــا فيم أم
محفوفــة باخلطــر، مثــل ممارســة اجلنــس دون حمايــة مــع شــريك مصــاب، أو اســتخدام احلقــن غيــر املعقّمــة.  كمــا تزيــد ممارســة اجلنــس 
بــدون اســتخدام وســائل الســامة العامــة مثــل الواقــي الذكــري مــن احتمــال انتقــال الفيــروس، باإلضافــة إلــى ممارســة اجلنــس مــرات 
عديــدة بــدون حمايــة، وارتفــاع عــدد الشــركاء، وخاصــة الشــركاء املتزامنــني، واألمــراض األخــرى التــي تنتقــل عــن طريــق االتصال اجلنســي، 
فاملراهقــون الذيــن يتعاطــون املخــدرات عــن طريــق احلقــن مثــًا، قــد يضطــرون إلــى بيــع أو شــراء اجلنــس مقابــل املخــدرات. هــذا التبــادل 
بــني تعاطــي املخــدرات عــن طريــق احلقــن وممارســة اجلنــس دون وقايــة، الــذي يتــم الكثيــر منــه لقــاء عقــد صفقــات متبادلــة بــني هــذا 

وذاك، يقــع يف صميــم أســباب تفشــي فيــروس اإليــدز110. وخصوصــا بــني فئــات املراهقــني. 
مــن جهــة أخــرى وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود حــاالت اصابــة كثيــرة مبــرض االيــدز يف فلســطني111 اال أننــا ال جنــد إحصائيــات دقيقــة 
حــول عــدد املصابــني او الفئــات العمريــة واجلنــس وايــة معلومــات ذات داللــة، لذلــك ال يتوفــر بيانــات واضحــة حــول عــدد املصابــني بــني 
فئــات الشــباب رغــم وجــود تاكيــدات رســيمة علــى ان النســب االعلــى للمصابــني وحاملــي املــرض بــني صفــوف الشــباب،  كذلــك ونتيجــة 
وجــود الثقافــة املجتمعيــة الفلســطينية احملافظــة فانــه مــن الصعــب أن يتــم نقــاش مفتــوح حــول فيــروس نقــص املناعــة املكتســب/اإليدز 
يف املجتمــع الفلســطيني، وذلــك نتيجــة وصمــة العــار التــي ميارســها املجتمــع علــى املصابــني والتــي جتعــل الكثيــر منهــم يتــردد يف الكشــف 
عــن احلالــة او اجــراء الفحــص او متابعــة العــاج خوفــا مــن نظــرة املجتمــع التــي تاحقهــم علــى املســتوى الشــخصي وحتــى افــراد عائلتهــم 

ويف املجتمــع بصفــة عامــة 
أمــا فيمــا يتعلــق مبســتوى الوعــي اجتــاه مــرض نقــص املناعــة االيتــز فتشــير البيانــات الصــادرة عــن مســح الشــباب الفلســطيني الــى ان 
12.1% مــن الشــباب ضمــن الفئــة العمريــة مــن )15-19( عــام لــم يســمع مبــرض االيــدز مــن قبــل منهــم 13.2% مــن قبــل الذكــور و %10.9 

مــن قبــل االنــاث. حيــث كانــت اعلــى نســبة بــني فئــات الشــباب مــن 15-17 عــام بنســبة %20.  

جدول رقم ) 3 ( : نسبة الشباب ممن لديهم معرفة مبرض نقص املناعة املكتسبة/االيدز

اجلنس ونوع اإلعاقة
Region         املنطقة

فلسطني         
Palestine

الضفة الغربية         
West Bank

قطاع غزة         
Gaza Strip

كال اجلنسني
87.990.284.4سمع مبرض االيدز

12.19.815.6لم يسمع مبرض االيدز
100100100املجموع

املصدر: مسح الشباب الفلسطيني ، 2015

كذلــك فــان الفتيــات يف الفئــة العمريــة  15 24 ســنة اللواتــي يعرفــن بشــكل صحيــح طــرق الوقايــة مــن االصابــة بفيــروس نقــص املناعــة 
املكتســبة/ االيــدز112 عــن طريــق املمارســة اجلنســية، ويعرفــن أن الشــخص الــذي يبــدو متعافيــاً صحيــاً ميكــن أن يكــو حامــا لهــذا 
الفيــروس، واللواتــي يرفضــن اثنــني مــن املفاهيــم الشــائعة اخلاطئــة بنســبة 7.7% يف فلســطني منهــم 9.9% يف الضفــة الغربيــة و %4.5 
يف قطــاع غــزة. أمــا نســبة النســاء مــن 15-49 عــام ممــن يعرفــن مــكان التوجــه عنــد طلــب فحــص فيــروس نقــص املناعــة املكتســبة )اإليــدز( 

فكانــت بنســبة 19.7% فقــط.

اسباب الضعف
غالبية الفئات املصابة او حاملة مرض نقص املناعة املكتسب/االيدز هي من فئات الشباب وخصوصا من فئة الذكور.. 1
قلــة الوعــي بــني فئــات الشــباب حــول موضــوع مــرض االيــدز وطــرق الوقايــة والتعامــل مــع االصابــة )حيــث ان 12.1% مــن الشــباب . 2

ضمــن الفئــة العمريــة مــن )15-19( عــام لــم يســمع مبــرض االيــدز مــن قبــل(
تعتبــر فئــة الشــباب هــي االكثــر تعرضــا ملخاطــر االصابــة بااليــدز وخصوصــا فئــة املراهقــني حيــث تزيــد احتمــاالت اخلطــورة بــني . 3

مــن يقومــون بالســلوكيات الســلبية كتعاطــي املخــدرات وممارســة اجلنــس وغيــره.
وصمــة العــار التــي ميارســها املجتمــع علــى املصابــني والتــي جتعــل الكثيــر منهــم يتــردد يف الكشــف عــن احلالــة او اجــراء الفحــص او . 4

متابعــة العــاج خوفــا مــن نظــرة املجتمــع التــي تاحقهــم علــى املســتوى الشــخصي وحتــى افــراد العائلــة ويف املجتمــع بصفــة عامــة. 

110  http://www.unicef.org/arabic/aids/24283_43526.html.
111  وعلــى الصعيــد العاملــي، يشــهد كل عــام 000 380 حالــة إصابــة جديــدة بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية بــني الفتيــات والفتيــان يف ســن 10 إلــى 24 ســنة، مبــا ميثــل قرابــة 60 يف املائــة 
مــن جميــع حــاالت اإلصابــة اجلديــدة باملــرض. وهنــاك نســبة 15 يف املائــة مــن جميــع النســاء املصابــات بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية تتــراوح أعمارهــن بــني 15 و 24 ســنة، لقضــاء 
علــى اإليــدز بوصفــه يشــكل تهديــداً للصحــة العامــة بحلــول عــام 2030. بيــان مــن الدكتــور باباتونــدي أوشــيتيمن، املديــر التنفيــذي لصنــدوق األمم املتحــدة للســكان  مبناســبة اليــوم 

العاملــي لإليــدز،1 كانــون األول/ديســمبر 2015.
112  املسح الفلسطيني العنقودي متعدد املؤشرات 2014، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الصحة وبالتعاون مع اليونسيف.
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الشباب الذي يعاني من أمراض مزمنة
جتــدر االشــارة الــى ان االمــراض املزمنــة هــي امــراض العصــر، والتــي تنتــج يف الغالــب باالضافــة الــى عوامــل الوراثــة عــن امنــاط احليــاة 
غيــر الصحيــة مثــل اغذيــة الوجبــات الســريعة ، وقلــة ممارســة االنشــطة الرياضــي واملجهــود البدنــي، ومتطلبــات احليــاة املتزايــدة وارتفــاع 
مســتويات الضغــط الفســي واجلســدي، تلويــث الهــواء واملــاء والطعــام ، اإلســراف يف اســتخدام املــواد الكيماويــات يف الزراعــة والصناعــة 

والصناعــات الغذائيــة وغيرهــا.
تأتــي األمــراض املزمنــة، مثــل أمــراض القلــب والســكتة الدماغيــة والســرطان واألمــراض التنفســية املزمنــة والســكري، يف مقدمــة األســباب 
الرئيســية للوفــاة يف شــتى أنحــاء العالــم113، إذ تقــف وراء 63% مــن مجمــوع الوفيــات، وكمــا هــو معلــوم فــان نســب االصابــة باالمــراض 
املزمنــة تزيــد بزيــادة العمــر ولكنهــا توجــد بــني فئــات الشــباب والتــي تعتبــر مــن الفئــات الضعيفــة، حيــث ان االمــراض املزمنــة مــن شــانها 
ان تؤثــر علــى املســار املســتقبلي الي شــاب وتزيــد مــن درجــة املعانــاة  النفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، فالفتيــات املصابــات مبــرض 
الســكري علــى ســبيل املثــال عــادة مــا حتــرم تلــك الفئــة مــن الــزواج ممــا يكــون لــه تاثيــر ســلبي نفســي واجتماعــي علــى هــذه الفئــة، كذلــك 
تختلــف املضاعفــات او اآلثــار املترتبــة علــى اإلصابــة باألمــراض املزمنــة حســب نــوع املــرض و لكــن بشــكل عــام فــإن املرضــى باالمــراض 

املزمنــة كثيــًرا مــا يصلــون الــى مرحلــة عــدم القــدرة علــى العنايــة.
تشــير البيانــات الــواردة مــن اجلهــاز املركــزي لاحصــاء الفلســطيني114 ان مــا يقــارب 18% مــن األفــراد يف ســن 18 ســنة فأكثــر مصابــون 
مبــرض مزمــن واحــد علــى األقــل يف فلســطني. وبلغــت هــذه النســب بــني الذكــور واإلنــاث يف فلســطني 16.3% و20.2% علــى التوالــي. 
وقــد ارتفعــت هــذه النســبة مبقــدار 58.2% عمــا كانــت عليــه يف الســنوات العشــرة املاضيــة؛ حيــث كانــت 11.5% عــام 2000. وقــد بلغــت 
النســبة حوالــي 2.5%مــن الشــباب يف العمــر )15-29( ســنة يف فلســطني مصابــون مبــرض مزمــن واحــد علــى األقــل، بواقــع 2.8% ذكــور 

مقابــل 2.1% إنــاث115.

جدول )4(: نسبة انتشار األمراض املزمنة بني الشباب )29-15( سنة حسب اجلنس واملنطقة116

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطنياجلنس
2.52.72.2كا اجلنسني

2.83.02.4ذكور
2.12.31.9إناث

أسباب الضعف
يوجد ما يقارب حوالي 2.5%من الشباب يف العمر )15-29( سنة يف فلسطني مصابون مبرض مزمن واحد على األقل.. 1
تؤثــر االمــراض املزمنــة علــى الشــباب املصابــني وتزيــد مــن درجــة املعانــاة  النفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، )يعانــي الشــباب . 2

املصابــون مبــرض الســكري مــن صعوبــة الــزواج وخصوصــا بــني الفتيــات ممــا يكــون لــه اثــر ســلبي نفســي واجتماعــي علــى هــذه 
الفئــة(

تختلــف املضاعفــات او اآلثــار املترتبــة علــى اإلصابــة باألمــراض املزمنــة حســب نــوع املــرض و لكــن بشــكل عــام فــإن املرضــى املصابــون . 3
باالمــراض املزمنــة كثيــًرا مــا يصلــون الــى مرحلــة عــدم القــدرة علــى العنايــة بانفســهم مثــل املصابــون بامــراض الســرطان وغيرها.

متنع االمراض املزمنة يف املراحل املتقدمة االفراد املصابون من العمل واحيانا من املشاركة واالندماج يف املجتمع.. 4

شباب في نزاع مع القانون )االحداث(
يشــكل الشــباب يف فلســطني حوالــي 30% مــن الســكان، منهــم 38.1% مــن املراهقــني الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــني 15-19 ســنة،أما فيمــا 
يتعلــق باألطفــال يف خــاف مــع القانــون117 فهــم الفتيــان دون ســن 18 ســنة، والذيــن هــم يف متــاّس مــع نظــام العدالــة اجلنائيــة، كنتيجــة 
ــة األحــداث  ــون حماي ــة. كذلــك يعــرف قان ــة والرعاي ــى احلماي ــون بحاجــة إل ــات، حيــث يكون ــون العقوب ــه االتهــام لهــم بانتهــاك قان لتوجي
الفلســطيني118 لســنة 2016 احلــدث بانــه “ الطفــل الــذي لــم يتــم 18 ســنة مياديــة وقــت ارتكابــه فعــا مجرمــا او عنــد وجــوده يف احــدى 

حــاالت التعــرض لانحــراف.

113  http://www.who.int/topics/chronic_diseases/ar/.
.https://paltoday.ps/ar/post/105780 114  تقرير عشية يوم الصحة العاملي، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 6 ابريل 2011، لاطاع على البيانات

115  بيان صحفي مبناسبة اليوم العاملي للشباب، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 12/08/2015.
116  املصدر السابق.

117  http://arabic.dci-palestine.org.
118  مت اصدار قرار بقانون بشان حماية األحداث لسنة 2016. والذي مت التوقيع عليه بتاريخ 4/02/2016.

93



ميكــن االشــارة الــى جملــة مــن العناصــر واألســباب والتــي لهــا تاثيــر مباشــر علــى توجــه بعــض االطفــال واملراهقــني لتنفيــذ وارتــكاب جرائــم 
او جنــح ومخالفــات ومــن بينهــا طبيعــة التنشــئة األســرية ومنــاخ العائلــة مثــل التفــكك العائلــي والعنــف األســري وغيــاب القــدوة مــن قبــل 
الوالديــن واالشــقاء، باالضافــة الــى االســباب االقتصاديــة والتــي تتعلــق بالفقــر والبطالــة هــذا الــى جانــب األســباب الشــخصية املرتبطــة 
باملســتوى العملــي كالفشــل املدرســي وخاصــة االنقطــاع املبكــر عــن الدراســة والتاثــر باالقــران ووجــود الشــبكات واملجموعــات اإلجراميــة 
وممارســة الســلوكيات الســلبية، هــذا الــى جانــب العديــد مــن األســباب النفســية والتــي ميكــن ان تاثــر علــى ســلوك اجلانحــني كالتعــرض 

لاعتــداءات يف فتــرة الطفولــة أو االضطرابــات النفســية املصاحبــة لفتــرات املراهقــة وغيرهــا.
يف ذات الســياق ويف مــا يتعلــق باألحــداث املتهمــون119 يف فلســطني خــال العــام 2014، فتقــدر اعدادهــم بحوالــي  1126 منهــم 260 طفــل 
يف الضفــة الغربيــة مقابــل 866 يف قطــاع غــزة حيــث بلــغ العــدد االكبــر بــني الفئــة العمريــة مــن 16-18 عــام بواقــع 173 طفــل يف الضفــة 

الغربيــة ، امــا يف قطــاع غــزة فــكان العــدد االكبــر بــني الفئــة 13-15 عــام بواقــع 610 اطفــال.

األحداث املتهمون يف فلسطني حسب املستوى التعليمي والعمر واملنطقة، 2014

 فلسطني  قطاع غزة  الضفة الغربية حجم األسرة واحلالة االقتصادية

  املستوى التعليمي
202 أمي
19019ملم

97509606 ابتدائي
113260373 اعدادي

2997126 ثانوي
 العمر

34144حتى 12 سنة
15- 1384610694
18-16173215388

2608661,126املجموع

املصدر: قاعدة بيانات اجلهاز املركزي لاحصاء الفلسطيني

كذلــك فقــد بلــغ عدد األحــداث الذيــن أودعوا يف املؤسسات اإلصاحيــة120 يف الضفة الغربيــة 371 حدثاً يف عام 2013، حيــث تركزت 
األفعال اإلجراميــة التي على أساسها مت إيــداع هؤالء األحــداث يف املؤسسات كالتالي: السطــو والسرقة 121، واالعتداء واملشــاجرة 139 
الســلوكيات غيــر األخاقيــة 32 فيمــا توزعــت باقــي األفعال االجراميــة على قضايــا االعتداء على أمــوال الغيــر واإلخــال بالنظــام العام، 

وجرائــم أخــرى.
بينــت احــدى الدراســات121 التــي اســتهدفت املراهقــني علــى املســتوى الفلســطيني والذيــن تتــراوح أعمارهــم بــني )13-19( عــام أن 43% مــن 
املســتهدفني ضمــن العينــة اوقفــوا  مــن قبــل الشــرطة أو تعرضــوا الــى مضايقــات ، حيــث ان 40% منهــم كانــوا قــد احتجــزوا  يف مراكــز 
االحتجــاز الســابق للمحاكمــة، و 21% يف غرفــة خاصــة لألطفــال يف قســم الشــرطة، أمــا 9% يف منشــأة ســجن األحــداث. امــا فيمــا يتعلــق 
بأســباب االعتقــال فقــد بينــت النتائــج ان 22% بســبب تعاطــي املخــدرات، 8.1% لاشــتباه يف تصرفاتهمــا، 4.7% للســرقة ، 4% التســبب 

يف ضــرر جســدي لاخريــن، 2% لتخزيــن املخــدرات، و 1.3% لشــرب الكحــول و 1.3 خــال مداهمــة قامــت بهــا الشــرطة.
أمــا فيمــا يتعلــق بأماكــن احتجــاز األطفــال فــان غالبيــة االماكــن املذكــورة تعانــي مــن ضيــق يف املســاحة وانعــدام املرافــق املســاندة وعــدم 
توفــر فــرص التعليــم والتدريــب املهنــي، كذلــك تعانــي بعــض أماكــن االحتجــاز مــن البيئــة غيــر الصحيــة كالرطوبــة وعــدم توفــر اإلضــاءة 
ــة  ــق بالفئ ــا يتعل ــز االحتجــاز، ســواء فيم ــال داخــل مرك ــف األطف ــار لتصني ــى عــدم وجــود أي معي ــة إل ــة، إضاف ــة الصحي ــدة والتهوي اجلي

العمريــة أو بطبيعــة الفعــل املتهــم بارتكابــه.
كمــا ال يتــم تقــدمي خدمــات طبيــة داخــل مراكــز االحتجــاز، وال يوجــد هنالــك أي نــوع مــن الرعايــة الصحيــة النفســية لألطفــال احملتجزيــن، 
ــى الرغــم مــن النــص يف  ــن عل ــم اإللزامــي لألطفــال احملتجزي ــة التعلي ــم االبتدائــي يف مرحل ــر حــق التعلي ــاك قصــور واضــح يف توفي وهن
القانــون علــى إلزاميــة التعليــم االبتدائــي جلميــع األطفــال دون أي اســتثناء، حيــث  ال يتــم عقــد فصــول لتعليــم األطفــال ســواء يف مرحلــة 

االحتجــاز الســابق للمحاكمــة أو حتــى بعــد اإلدانــة وتنفيــذ العقوبــة.

119  قاعدة بيانات اجلهاز املركزي لاحصاء الفلسطيني، لاطاع البيانات من خال الرابط التالي
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/juv_a6.htm

120  كتاب فلسطني اإلحصائي السنوي، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2015.
121  Most at Risk Adolescence (MARA 1319-yrs) In occupied Palestinian Territories, PFPPA- UNFPA, May 2014.
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كمــا تعانــي بعــض نظــارات األحــداث مــن قلــة عــدد املرافــق الصحيــة وانعــدام اخلصوصيــة يف بعضهــا اآلخــر، إضافــة إلــى عــدم وجــود 
أي دور إشــرايف أو إداري لــوزارة التنميــة االجتماعيــة علــى نظــارات األحــداث التابعــة للشــرطة الفلســطينية، وغيــاب أي نظــام خــاص أو 

موحــد لإلجــراءات التأديبيــة داخــل نظــارات األحــداث كمــا ال يوجــد تعليمــات انضباطيــة خاصــة بهــذا الشــأن.
مــن جهــة اخــرى  ويف تطــور ايجابــي علــى مســتوى التشــريعات املتعلقــة باالطفــال االحــداث فقــد مت اصــدار قــرار بقانــون بشــان حمايــة 
األحــداث لســنة 2016، حيــث ان إصــدار هــذا القانــون يف حــال مت تطبيــق بنــوده بشــكل رســمي ستســاهم يف حمايــة األطفــال يف خــاف 
مــع القانــون، واألطفــال يف خطــر، وتســهل مــن عمليــة تأهيلهــم وإعــادة دمجهــم يف املجتمــع، باالضافــة الــى تنظيــم عمــل كافــة األطــراف 
واجلهــات ذات العاقــة بعدالــة األطفــال، علــى اعتبــار إن أهــم الضمانــات التــي يوفرهــا هــذا القانــون تتمثــل يف مــا نــص عليــه مــن 
اســتحداث جهــات متخصصــة داخــل نظــام عدالــة األطفــال، مثــل: شــرطة مختصــة، ونيابــة مختصــة، وقضــاة مختصــني باألحــداث، إضافــة 
إلــى البعــد االجتماعــي لهــذا القانــون باعتبــار األطفــال يف خــاف مــع القانــون كضحايــا بحاجــة إلــى التأهيــل وإعــادة الدمــج يف املجتمــع، 
ال كمجرمــني بحاجــة للــردع والعقــاب. وكذلــك، اعتمــاد مبــدأ الوســاطة يف كافــة املراحــل، تبــدأ مــن حلظــة وصــول الطفــل للشــرطة إذا 
كانــت جنحــة أو مخالفــة، وإعمــال دور التقاريــر االجتماعيــة مــن املرحلــة األولــى، وإلزاميــة تقــدمي املســاعدة القانونيــة مــن املرحلــة األولــى، 

إضافــة إلــى إقــرار مفهــوم بدائــل االحتجــاز والتدابيــر غيــر الســالبة للحريــة، وكذلــك اعتبــار االحتجــاز املــاذ األخيــر.

أسباب الضعف
تعتبــر هــذه الفئــة مــن اكثــر الفئــات املعرضــة للضعــف نتيجــة نزاعهــا مــع القانــون حيــث ان فئــات االحــداث والتــي تعــد ضمــن ســن . 1

املراهقــة ولغايــة 18 عــام تعــد يف متــاّس مــع نظــام العدالــة اجلنائيــة، كنتيجــة الرتــكاب افعــال مجرمــه قانونــا.
تعانــي هــذه الفئــة مــن مخاطــر االنحــراف النــاجت عــن عوامــل مركبــة ســاهمت يف اعاقــة النمــو الســليم لفئــة االحــداث والتــي تســببت . 2

يف ارتــكاب جرائــم او جنــح ومخالفــات ومــن بينهــا الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة والســلوكية.
تتعــرض فئــات االحــداث الــى ظــروف احتجــاز صعبــة ال تتوافــق مــع احتياجــات هــذه الفئــة والغايــة مــن عمليــة االحتجــاز باعتبــار . 3

األطفــال يف خــاف مــع القانــون كضحايــا بحاجــة إلــى التأهيــل وإعــادة الدمــج يف املجتمــع، ال كمجرمــني بحاجــة للــردع والعقــاب. 
لذلــك تفتقــر اماكــن االحتجــاز الــى الكثيــر مــن احلقــوق ومــن اهمهــا: احلــق يف التعليــم، التاهيــل والتدريــب املهنــي داخــل مراكــز 
االحتجــاز، توفيــر الرعايــة الطبيــة، ممارســة االنشــطة الرياضيــة والترويــح عــن النفــس، ويف االتصــال باحمليــط االجتماعــي األوســع.

تتعــرض هــذه الفئــة الــى مخاطــر نتيجــة ضعــف االنظمــة والقوانــني وعــدم وجــود أي دور إشــرايف أو إداري لــوزارة التنميــة االجتماعية . 4
ــة داخــل نظــارات  ــاب أي نظــام خــاص أو موحــد لإلجــراءات التأديبي ــة للشــرطة الفلســطينية، وغي ــى نظــارات األحــداث التابع عل
األحــداث كمــا ال يوجــد تعليمــات انضباطيــة خاصــة بهــذا الشــأن. )مت اصــدار قــرار بقانــون بشــان حمايــة األحــداث لســنة 2016(

الشباب المت�أثري�ن بحاالت الطوارئ والنزاعات المسلحة
تعرف”حــاالت الطــوارئ” علــى أنهــا جميــع احلــاالت اإلســتثنائية التــي تســاهم يف تدميــر واعاقــة، ظــروف احليــاة املعتــادة ومرافــق الرعايــة 
املختلفــة ، ســواء كان ذلــك مــن صنــع اإلنســان أو الكــوارث الطبيعيــة. قــد يكــون ســبب هــذه احلــاالت مــن بــني عــدة أمــور أخــرى، 
ــد الصــراع،  ــا بع ــة م ــة يف مرحل ــر الدولي ــال العســكري، وغي ــك االحت ــة، مبــا يف ذل ــي تشــمل األوضــاع الدولي كالصراعــات املســلحة الت

ــة122 “ ــواع الكــوارث الطبيعي ــع أن وجمي
ولقــد اكــدت العديــد مــن املرجعيــات الدوليــة علــى ضــرورة حمايــة النســاء واالطفــال مــن مخاطــر واثــار النزاعــات املســلحة فمثــًا، نصــت 
املــادة )2/1( مــن العهــد اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية علــى أن تتعهــد الــدول االطــراف بإحتــرام حقــوق االشــخاص املوجوديــن 
ــة النســاء واألطفــال يف حــاالت الطــوارئ واملنازعــات املســلحة  يف اقليمهــا وحتــت واليتهــا، ولقــد جــاء يف اإلعــان اخلــاص بشــأن حماي
ــع الــدول الوفــاء الكامــل بااللتزامــات املترتبــة عليهــا طبقــا لبروتوكــول جنيــف  ــى جمي ــة مــا نصــه “يتعــني عل عــام  1974 يف املــادة الثالث
لعــام 1925 واتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، و كذلــك صكــوك القانــون الدولــي األخــرى املتصلــة باحتــرام حقــوق اإلنســان أثنــاء املنازعــات 
املســلحة، التــي تتيــح ضمانــات هامــة حلمايــة النســاء واألطفــال” هــذا باالضافــة الــى مــا تضمنــه القــرار الدولــي 1325 والــذي ينــص علــى 
ضــرورة توفيــر احلمايــة للنســاء والفتيــات أثنــاء الصراعــات والنزاعــات املســلحة والــذي ينســجم مــع مــا تتعــرض لــه املــرأة الفلســطينية مــن 

اعتــداءات جــراء االحتــال االســرائيلي وانتهاكاتــه املختلفــة123.
ــزاع املســلح واحــال الســام،  ــى الشــباب القاطنــني يف املناطــق ذات الن ــام 2015 عل ــز قــرار األمم املتحــدة رقــم )2250( للع ــك يرك كذل
وبالتحديــد فيمــا يتعلــق مبجــاالت املشــاركة، والوقايــة. حيــث يســتهدف محــور املشــاركة اشــراك الشــباب يف االنشــطة التــي تشــجع 
التســامح والاعنــف وتعزيــز دور الشــباب يف صنــع القــرار واملشــاركة السياســية ومبــا يعــزز مــن عمليــة منــع النزاعــات كذلــك فيمــا يتعلــق 
بوقايــة الشــباب مــن االنخــراط يف النزاعــات املســلحة علــى اختــاف توجهاتهــم ومتكينهــم مــن العمــل علــى تنفيــذ انشــطة متنــع العنــف 

وتعــزز التماســك االجتماعــي.

http://www. 122  تقريــر جلنــة حقــوق الطفــل يف ل مناقشــة عامــة بشــأن حــق الطفــل يف التعليــم يف حــاالت الطــوارئ احلالــة، 2008. لاطــاع علــى البيانــات مــن خــال الرابــط التالــي
.right-to-education.org/ar/node/69

123  االطار الوطني لقرار 1325، وزارة شؤون املرأة، صندوق االمم املتحدة للسكان، 2014.
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مــن جهــة أخــرى ال تتوفــر بيانــات محــددة حول نســبة واعداد فئات الشــباب 
مــن 15-29 عــام املتأثريــن بحــاالت الطــوارئ والنزاعــات املســلحة حيــث انــه 
ــة، لكــن مــن الضــروري  ــات الســباب مختلف ــك الفئ مــن الصعــب حصــر تل
االشــارة الــى ان فئــات الشــباب الفلســطيني ونتيجــة الظــروف االســتثنائية 
ــة مــا  ــال االســرائيلي فــان هــذه الفئ ــي حتياهــا فلســطني حتــت االحت الت
زالــت تعانــي وبشــكل كبيــر مــن تاثيــرات الظــروف السياســية واالمنيــة غيــر 
املســتقرة باالضافــة الــى االعتــداءات االســرائيلية املتكــررة والتــي تهــدد 
فئــات الشــباب بالتعــرض للقتــل او االصابــة واالعتــداء اجلســدي والنفســي 
ومبختلــف اشــكاله. حيــث تعيــش فلســطني ظــروف امنيــة وسياســية غيــر 

مســتقرة جتعــل الشــباب ضمــن حــاالت الطــوارىء املســتمرة.
كذلــك يتعــرض الشــباب الفلســطيني لتاثيــرات ســلبية ناجتــة عــن مخاطر 
التهجيــر والنــزوح الداخلــي  والتــي مــا زالــت مســتمرة وذلــك بفعــل 
ممارســات االحتــال االســرائيلي، وذلــك مــن خــال اقتــاع الســكان 
البيانــات  تشــير  حيــث  البيــوت124  وهــدم  وتهجيرهــم  اراضيهــم  مــن 
الرســمية الصــادرة عــن مكتــب تنســيق التنميــة اإلنســانية OCHA إلــى 
أن الســلطات االســرائيلية اصــدرت أكثــر مــن 11,000 أمــر هــدم ملبانــى 
 c ميتلكهــا الفلســطينيون وذلــك كمــا يحــدث يف مناطــق االغــوار ومناطــق

ومدينــة القــدس ومحيطهــا.
باالضافــة الــى ذلــك تشــير التقديــرات125 الــى ان مــا يقــارب 52,916 
فلســطينيا تعرضــوا للتهجيــر يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يف العامــني 
ــة  ــة الغربي ــال يف الضف ــك بفعــل سياســات االحت مــن 2012-2013 وذل
واحلــرب الثانيــة التــي شــنتها قــوات االحتــال االســرائيلي علــى قطــاع 
غــزة ، كذلــك تعــرض 517 فلســطينيا للتهجيــر يف القــدس خــال ذات 
الفتــرة بعدمــا هدمــت القــوات االســرائيلية بيوتهــم، فيمــا هجــرت القــوات 
االســرائيلية مــا يقــارب 7,287 فلســطينيا مــن بيوتهــم يف مدينــة اخلليــل 

ــني العامــني 2011- 2014. ب
 ترافــق ذالــك مــع تهجيــر اكثــر مــن نصــف مليــون فلســطيني قســرا 
ــن  ــون م ــن 100,000 يعان ــر م ــزال اكث ــا ي ــث م ــن مناطــق ســكناهم حي م
التهجييــر وعــدم القــدرة علــى العــودة للبيــوت وال ســيما مــع تدميــر اكثــر 
مــن 19,257 بيتــا خــال احلربــني االخيرتــني علــى قطــاع غــزة صيــف 
ــات محــددة  ــر بيان ــه ال يتوف ــد ايضــا بان ــع التاكي ــام 2012، 2014. م الع
والنــزوح  التهجيــر  ملخاطــر  املعرضــني  الشــباب  فئــات  اعــداد  حــول 

باملقارنــة مــع الفئــات املختلفــة مــن الســكان.
أيضــا فقــد تعــرض عــدد مــن الفلســطينيني للتهجيــر بعــد جتريدهــم 
مــن حقوقهــم يف اإلقامــة يف مدينــة القــدس، حيــث يصــل  العــدد الكلــي 
لبطاقــات الهويــة املقدســية التــي يحملهــا الفلســطينيون، والتــي  صادرتهــا 
ســلطات االحتــال اإلســرائيلية منهــم منــذ العــام 1967 الــى مــا يقــارب 

ــة. 80,000 بطاقــة هوي

أسباب الضعف
وجــود ظــروف اســتثنائية يتعــرض لهــا الشــباب الفلســطيني بفعــل . 1

اســتمرار وجــود االحتــال االســرائيلي واعتداءاتــه املتكــرة علــى 
املواطنــني الفلســطينني. 

انتهــاكات مختلفــة خــال حــاالت . 2 الــى  الشــباب  فئــات  تتعــرض 
ــى  ــرض الشــباب ال ــي تع ــال والت ــع االحت الطــوارىء واالشــتباك م
مخاطــر القتــل واالصابــة واالعتقــال واالبعــاد والتهجيــر وغيــره.

124  تشــير التقديــرات الــى ان عــدد البيــوت التــي هدمتهــا القــوات اإلســرائيلية منــذ العــام 1967 
يقــدر ب 24,130 بيتــا، وحســبما ورد يف دراســة أجراهــا مكتــب األمم املتحــدة لتنســيق الشــؤون 
اإلنســانية ) OCHA ( ومنظمــات أخــرى، ال يعــود مــا نســبته % 57 مــن أصحــاب البيــوت 
ــح  التــي تدمرهــا القــوات اإلســرائيلية إلــى مناطــق ســكناهم وبيوتهــم علــى اإلطــاق، )الـمـســ

الـشـامـــــل لاجئــني مــن 2013-2015، مركــز بديــل(.
125  املصدر السابق: الـمـســح الـشـامـــل لاجئني من 2013-2015، مركز بديل.
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تعتبــر فئــات والشــباب وخصوصــا االطفــال والفتيــات هــي الفئــات االكثــر ضعفــا وانكشــافا وتعرضــا لاثــار الســلبية الناجتــة عــن . 3
حــاالت النــزاع والظــروف االســتثنائية مــن تهجيــر واقتــاع للســكان مــن اراضيهــم.

اســتمرار عمليــات التهجيــر والنــزوح الداخلــي والتــي مــا زالــت مســتمرة بفعــل ممارســات االحتــال االســرائيلي، وذلــك مــن خــال . 4
اقتــاع الســكان مــن اراضيهــم وتهجيرهــم وهــدم البيــوت، كمــا يحــدث يف مناطــق االغــوار ومناطــق c ومدينــة القــدس ومحيطهــا، 

قطــاع غــزة وغيرهــا مــن املناطــق.

شــباب فــي مناطــق التمــاس مــع االحتــال االســرائيلي )مناطــق  
C والمحاذيــة للجــدار(

تقــع املنطقــة املصنفــة C يف الضفــة الغربيــة وهــي تلــك التــي  حتيــط باملراكــز الســكانية الفلســطينية الرئيســية والتــي تقــع يف مناطــق A و 
B. وهــي تغطــي حوالــي 60% مــن األراضــي يف الضفــة الغربيــة، ويقــع معظمهــا يف اجلــزء الشــرقي مــن الضفــة الغربيــة علــى طــول وادي 

غــور األردن، ويف األجــزاء الغربيــة والوســطى مــن الضفــة الغربيــة.
 ومــن املعلــوم فقــد مت إنشــاء مناطــق )C( كاحــدى احللــول املؤقتــة يف اطــار اتفــاق أوســلو ، كتدبيــر مؤقــت ملــدة 5 ســنوات حلــني التوصــل 
إلــى اتفــاق خــاص بالوضــع النهائــي126. كذلــك فــان املنطقــة )c( تخضــع الــى األمــن اإلســرائيلي الكامــل والتنميــة املدنيــة، ويشــمل ذلــك كافــة 
املجــاالت كالتخطيــط والبنــاء ، املــوارد الطبيعيــة، البنيــة التحتيــة، ، وإنفــاذ القانــون، جميعهــا تعــد مــن مســؤولية اإلدارة املدنية اإلســرائيلية، 
مــع عــدم وجــود ســيطرة مــن قبــل الســلطة الفلســطينية علــى هــذه املســائل. ومــع ذلــك، توفــر للســلطة الفلســطينية اخلدمــات الصحيــة 

.)C( والتعليميــة للســكان الفلســطينيني الذيــن يعيشــون يف املنطقــة
وفقــا لتحليــل مكتــب تنســيق التنميــة اإلنســانية OCHA يوجــد 532 مــن التجمعــات الفلســطينية الواقعــة يف املنطقــة )C( حيــث تتفــاوت 
مســاحة املناطــق اخلاضعــة لتصنيــف كمنطقــة )C( مــن مناطــق كاملــة وتقــدر ب 241 منطقــة تضــم مــا يزيــد عــن 67,102 مواطــن 
فلســطيني الــى بقيــة املناطــق والتــي تخضــع الــى ســيطرة جزئيــة علــى مســاحات متفاوتــة. أقيمــت يف املنطقــة C، أيًضــا، قرابــة 100 بــؤرة 
اســتيطانية، وقــد بلــغ عــدد الســكان يف املســتوطنات والبــؤر االســتيطانية نهايــة عــام 2011، مــا ال يقــّل عــن 325,000 مســتوطن. مــن بــني 
ســكان البلــدات املوجــودة بكاملهــا يف منطقــة )C(، كذلــك ال يتوفــر معطيــات دقيقــة بخصــوص عــدد الســكان الفلســطينيني يف املنطقــة 
C، ووفــق تقديــرات مكتــب األمم املتحــدة لتنســيق التنميــة اإلنســانية )OCHA(، فــإّن عــدد الســكان يف املنطقــة يصــل إلــى نحــو 300,000 
نســمة. يعيــش قرابــة 20,000 منهــم يف جتمعــات بدويــة وجتمعــات رعــي أخــرى127. ويعيــش هــؤالء يف خيــام وأكــواخ صفيحيــة أو ُمغــر، 
ويتمتعــون بامكانيــة محــدودة للوصــول الــى اخلدمــات وغيــر مرتبطــني بالبنــى التحتيــة اخلاصــة بامليــاه والصحــة والكهربــاء. ووفــق وكاالت 
األمم املتحــدة التــي تنشــط يف توزيــع األغذيــة، فــإّن هــذه التجمعــات الســكنية تعانــي مــن نســبة عاليــة مــن الفقــر وقلــة االمــن الغذائــي 

بنســبة تصــل الــى %34 . 
تفرض إســرائيل تقييدات شــديدة على التوطني والبناء والتطوير يف املنطقة C، وذلك من خال جتاهل احتياجات الســكان الفلســطينيني. 
حيــث متنعهــم مــن البنــاء وتشــييد البيــوت وتطويــر بلداتهــم، وذلــك مــن خــال منــع واعاقــة منــح تصاريــح البنــاء مــع التخــّوف الدائــم مــن هــدم 
بيوتهــم وإخائهــم واقتــاع مصــادر أرزاقهــم يف حــال مت البنــاء دون ترخيــص. هــذا باالضافــة الــى العشــرات مــن نقــاط التفتيــش واحلواجــز 
والقيــود املفروضــة علــى احلركــة والتــي تؤثــر علــى  حيــاة الســكان الفلســطينيني يف املنطقــة )C(، ووفقــا لليونيســيف وبيانــات وزارة التربيــة 
والتعليــم الفلســطيني، فــان أكثــر مــن 1700 طفــل يف 37 جتمعــا يف منطقــة )C( يقطعــون حوالــي 5 كيلومتــر أو أكثــر مــن اجــل الوصــول إلــى 

املــدارس. كمــا ويعانــي حوالــي 2500 طفــل مــن احلواجــز العســكرية عبــر الوصــول إلــى املدرســة علــى بشــكل يومــي128.
مــن جهــة أخــرى فانــه مــن الصعــب  تقديــر اعــداد الشــباب الفلســطيني يف تلــك املناطــق ولكــن وعلــى اعتبــار ان نســبة األفــراد ضمــن 
الفئــة العمريــة مــن )15-29( عــام بلغــت 30.0% اي مــا يعــادل 1.404 مليــون نســمة، فــان منطقــة )C( وحســب املعطيــات تضــم مــا يقــارب 

300,000 نســمة فــان عــدد الشــباب ضمــن الفئــة العمريــة املذكــورة مــن احملتمــل انــه يبلــغ حوالــي 90.000 شــاب وفتــاة.

أسباب الضعف
وجــود االعتــداءات اإلســرائيلية علــى الفلســطينيني الذيــن يعيشــون يف املنطقــة )C( والتــي تســاهم يف تعميــق الفقــر وتؤثــر بشــدة علــى . 1

نوعيــة احليــاة للفلســطينيني املقيمــني يف تلــك املنطقــة.
 تؤثــر االجــراءات االســرائيلية علــى احلقــوق االساســية للســكان ومــن بينهــا فئــة الشــباب والتــي تتعــارض مــع القانــون الدولــي . 2

االنســاني  كحريــة التنقــل واحلــق يف الســكن املائــم، والصحــة، والتعليــم، وحقــوق العمــل وغيرهــا. 
يتعــرض الشــباب يف تلــك املنطقــة الــى التهميــش وضعــف اخلدمــات وعــدم القــدرة علــى الوصــول الــى املعلومــات والتــي متكنهــم مــن . 3

احلصــول علــى فــرص متســاوية باقرانهــم مــن الشــباب الفلســطيني والــذي تختلــف معاناتــه باختــاف الظــروف القائمــة وطبيعــة 
املنطقــة اجلغرافيــة.

126  20222017-, Undaf ,United Nations Development Assistance Framework
 127  مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة- بتسيلم ، لاطاع على البيانات من خال الرابط التالي:

.http://www.btselem.org/arabic/area_c/what_is_area_c
128  2022-2017, Undaf ,United Nations Development Assistance Framework
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يعانــي الشــباب أيضــا يف مناطــق التمــاس ومناطــق )c( مــن قلــة املرافــق وصعوبــة الوصــول الــى املــدارس واملؤسســات التعليميــة ممــا . 4
يزيــد مــن مســتويات التســرب املدرســي واالنقطــاع عــن التعليــم ومخاطــر العمــل داخــل املســتوطنات االســرائيلية. 

الشباب العاملني في مناطق 48 والمستوطنات
تشــير املعطيــات الــواردة مــن اجلهــاز املركــزي لاحصــاء الفلســطيني129 ان مــا نســبة 11.7% مــن القــوى العاملــة مــن 15-64 عــام يعملــون يف 
داخــل منطقــة اخلــط االخضــر واملســتوطنات االســرائيلية وجميعهــم مــن مناطــق الضفــة الغربيــة والقــدس، حيــث متنــع اســرائيل املواطنــني 
الفلســطينني ومنــذ العــام 2007 مــن العمــل داخــل مناطــق 48 ممــا ســاهم يف تفاقــم مســتويات البطالــة داخــل القطــاع بشــكل كبيــر. كمــا 

ان غالبيــة العاملــني داخــل املناطــق االســرائيلية هــم مــن الذكــور حيــث ال تزيــد نســبة النســاء العامــات يف تلــك املناطــق عــن %0.7. 
كذلــك فــان املعطيــات الــواردة130 تشــير الــى ان عــدد العمــال الفلســطينيني داخــل مناطــق اخلــط االخضــر واملســتوطنات بلــغ مــا يقــارب )103( 
ــم  ــع )51,100( عامــل لديه ــح بواق ــم للتصري ــني حســب حيازته ــوزع عــدد العامل ــد ت ــام 2013، هــذا وق ــث مــن الع ــع الثال ــف عامــل، يف الرب أل
تصاريــح عمــل و)34,600 (عامــل بــدون تصاريــح عمــل و)17,600 (عامــل يحملــون وثيقــة اســرائيلية أو جــواز ســفر أجنبــي، وبلــغ عــدد العاملــني 
يف املســتوطنات اإلســرائيلية حوالــي )20( ألــف عامــل يف الربــع الثانــي والثالــث لعــام 2013.مــن جهــة أخــرى ســجل قطــاع البنــاء والتشــييد 

أعلــى نســبة تشــغيل يف إســرائيل واملســتوطنات والتــي تشــكل) 61.0%( مــن إجمالــي العاملــني الفلســطينيني يف مناطــق 48 واملســتوطنات.
ــني داخــل أراضــي  ــن الفلســطينيني العامل ــل م ــف عام ــي 60 أل ــام 2016 أن حوال ــل الفلســطينية131  خــال الع ــات وزارة العم ــد بيان وتفي
الـــ1948 يحملــون تصاريــح عمــل، وهــم مشــمولون بحكــم بروتوكــول باريــس االقتصــادي بالتأمــني الصحــي احلكومــي الفلســطيني، يف حــني 
ــة األخــرى، فيمــا  ــل أي مــن األمــوال التــي تقتطعهــا مــن رواتبهــم لهــذا الغــرض، وكذلــك االقتطاعــات الضريبي ــزم إســرائيل بتحوي ال تلت
يتعــرض العاملــني داخــل مناطــق 48 الــى العديــد مــن االنتهــاكات والتجــاوزات حلقوقهــم حيــث ان 90% مــن منهــم يتلقــون أجــرا دون احلــد 
االدنــى لألجــور، حيــث ان القانــون اإلســرائيلي أتــاح للمشــغل اإلســرائيلي التاعــب بحقــوق العمــال، مــن خــال إعطائــه احلــق باإلفصــاح 
عــن أيــام العمــل الفعليــة للعامــل الفلســطيني، ممــا يــؤدي الــى قيــام الكثيــر مــن املشــغلني اإلســرائيلني بالتصريــح بأيــام عمــل أقــل ، األمــر 

الــذي يفقــد العاملــني حســب القانــون احلــق بالتأمــني الصحــي. 
امــا فيمــا يتعلــق بقســائم الراتــب فــإّن بعــض العمــال الفلســطينيني ال يعرفــون شــيئا عــن هــذه القســائم ، إمنــا يعرفــون املبلــغ الــذي 
يتقاضونــه يف كل شــهر أو يف كل أســبوع. ألن احملاســبة تتــم يف كثيــر مــن األحيــان بــني املقــاول االســرائيلي واملقــاول الفلســطيني والذيــن 

عــادة مــا يدفعــون أجــراً زهيــداً للعمــال الفلســطينيني وهــو يقــل عــن احلــد االدنــى 
هــذا الــى جانــب وجــود االالف مــن العمــال الفلســطينني وخاصــة مــن فئــة الشــباب والذيــن يعملــون بشــكل غيــر رســمي وبــدون تصاريــح 
حيــث يتعــرض الكثيــر منهــم الــى مخاطــر مضاعفــة نتيجــة االضطــرار الــى العمــل يف ظــروف غيــر مائمــة والتعــرض للماحقــة واالعتقــال 
ــؤالء  ــأ هــ ــطينيني حيــث  يلجــ ــباب الفلســ ــال آالف الشــ ــذا يطــ وضيــاع احلقــوق مــن قبــل املشــغلني االســرائلني او املقاولــني العــرب وهــ
الشــــباب للعمــــل فــــي اعمــــال مؤقتــــة مــــن خــــال مقاولــني وبالتالــي يتعرضــون لاســتغال مــن قبلهــم ، يترافق ذلك مع االوضاع املهينة 
التــي يتعــرض لهــا العاملــني مــن اجــل الوصــول الــى اماكــن عملهــم حيــث يجبــرون علــى اخلــروج مــن بيوتهــم عنــد الســاعة الثانيــه او الثالثــه 
ــور مــن خــال  ــى العب ــى داخــل ســوق العمــل االســرائيلة ألنهــم يضطــرون ال ــرة يف الوصــول ال ــاة كبي ــل ليواجهــوا معان بعــد منتصــف اللي
احلواجــز العســكريه جليــش االحتــال. يف ذات الســياق تتعــرض فئــة الشــباب مــن العاملــني داخــل مناطــق اخلــط االخضــر الــى مخاطــر 
مــن الســلوكيات املقلقــة ومــن بينهــا العاقــات اجلنســية التــي ميكــن ان يقــوم بهــا بعــض العمــال يف ظــل غيــاب أدنــى معاييــر للحمايــة مــن 

مخاطــر االمــراض اجلنســية ومــن بينهــا مــرض االيــدز. 
ــرب مــن شــروط عمــل  ــدى املشــغلني الع ــني يف املســتوطنات االســرائيلية وخاصــة يف مناطــق االغــوار ول ــي العامل ــة اخــرى يعان مــن جه
مجحفــة، حيــث ان العاملــني يف داخــل مناطــق 48 يحصلــون علــى متوســط اجــور يصــل الــى 200 شــيكل وخاصــة يف اعمــال البنــاء فــان 
العاملــني يف املســتوطنات وخصوصــا مــن ســكان قــرى األغــوار يتقاضــون أجــرا132 متدنيــة مــع احلرمــان مــن احلقــوق والتامــني مــن حــوادث 
العمــل وتعويــض نهايــة اخلدمــة وبالتالــي يكــون العامــل عرضــة للســرقة أو االســتغال باالضافــة الــى اوضــاع العمــل الصعبــة حيــث ان 
غالبيتهــم يعملــون يف الزراعــة وحتــت الشــمس احلارقــة، وال يتوفــر بيانــات محــددة حــول اعــداد العاملــني يف املســوطنات مــن فئــات الشــباب 
لكــن جتــدر االشــارة الــى وجــود أكثــر مــن 350 طفــا اقــل مــن 18 عــام باالضافــة الــى مــا يقــارب 750 امــرأة تعمــل داخــل املســتوطنات. 
ــة مــن  ــى العاملــني يف املســتوطنات االســرائيلية خــال العــام 2011 الــى جمل كذلــك فقــد اظهــرت احــدى الدراســات133 التــي تطرقــت ال

النتائــج كان مــن أبرزهــا
 إرتفــاع معــدل العمــر لــدى العاملــني يف املســتوطنات االســرائلية الــى )35.2 ســنة( وهــو مــا يعكــس أيضــاً القيــود األمنيــة اإلســرائيلية  •

املفروضــة عليهم.

129  مسح القوى العاملة، اجلهاز املركزي لاحصاء الفلسطيني، 2015.
130  بيان صحفي، مسح القوى العاملة، ، اجلهاز املركزي لاحصاء الفلسطيني، دورة الربع الثالث )متوز- أيلول، 2013( 

 131  تقرير صادر عن وزارة العمل الفلسطينية بتاريخ 1/5/2016، لاطاع على البيانات من خال الرابط التالي:
.http://www.ppp.ps/ar_page.php?id=11f079cy18810780Y11f079c

 132  تقرير صحفي بعنوان« عمال با حقوق« صحيفة احلياة اجلديدة، 2016، لاطاع على النتائج من خال الرابط التالي:
.http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=244375

133  العمــال الفلســطينيون بأجــر يف املســتوطنات اإلســرائيلية يف الضفــة الغربيــة: اخلصائــص وظــروف العمــل، مركــز الدميقراطيــة وحقــوق العاملــني يف فلســطني، 2011. لاطــاع علــى 
.http://library.mas.ps/records/1/20935.aspx النتائــج مــن خــال الرابــط التالــي
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إرتفاع املستوى التعليمي لديهم، حيث بلغت نسبة العاملني من املرحلة الثانوية فأعلى )%43.5.(. •
حوالــي )53%( يعملــون عــن طريــق مقاولــني )سماســرة( عمــل فلســطينيني، بينمــا )47%( منهــم يعملــون عــن طريــق التعاقــد املباشــر  •

مــع املشــغل اإلســرائيلني
ــع املشــغل  • ــوب م ــد عمــل شــخصي مكت ــون مبوجــب عق ــث ان )8.5%( فقــط يعمل ــود عمــل مكتوبة،حي ــدون عق ــون ب ــم يعمل معظمه

ــل الفلســطيني.  ــاول )سمســار( العم ــع املق ــوب م ــل مكت ــد عم ــم عق اإلســرائيلي، و)1.4%( لديه
حوالــي )93%( منهــم مــن يعملــون يف مواقــع عمــل ال يوجــد فيهــا جلــان عماليــة متثلهــم وتدافــع عــن حقوقهــم لــدى املشــغل  •

اإلســرائيلي.
كذلــك فــان معــدل األجــر اليومــي للرجــال )174 شــيكل( هــو ضعــف معــدل األجــر اليومــي للنســاء )84 شــيكل(، ممــا يعنــي أن النســاء  •

الفلســطينيات يتعرضــن لدرجــة أكبــر مــن االســتغال
ــا فيمــا يتعلــق بالعاملــني مــن القــدس داخــل املناطــق االســرائيلية ونتيجــة للظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي يحياهــا املواطنــون يف  امــ
القــدس وارتفــاع نســب الفقــر والتســرب املدرســي والــذي يصــل الــى 40% مــن نســبة امللتحقــني بالتعليــم، فــان فئــة املراهقــني تعتبــر هــي 
الفئــة املعرضــة بشــكل اكبــر ملخاطــر عمالــة االطفــال )تشــغيل األحــداث( ومــا يصاحبهــا مــن انتهــاكات مختلفــة خصوصــا للفئــات العمريــة 
من )15-17( عام من الذيــــن لــــم يكملــــوا تعليمهــــم، واخلريجــــني العاطلــــني عــــن العمــــل، والذين يجــــدون خيــــارات العمــــل املتاحــــة لهــــم 
فــــي العمــــل الرخيــــص وهذا يعــــود أساســــاً إلــــى امكانيــــة وصولهــــم لســــوق العمــــل االســــرائيلي بسهولة ولكنــــه ال يعنــــي اشــــتغالهم فــي 
أعمــــال مناســــبة134 فكثيــــر مــــن العاملــــني فــــي املصانــــع واحملــــات التجاريــــة وفــي قطــــاع البنــاء وفــي محطــات الوقــــود وفــي املطاعــم 

والفنــــادق أو فــــي شــــركات النظافــــة هــــم خريجــــي جامعــات لــم يجــــدوا فــرص عمــل أفضــل. 

أسباب الضعف
غالبيــة فئــات الشــباب اقــل مــن 29 عــام تعمــل بــدون تصاريــح عمــل ممــا يعرضهــم للعديــد مــن املخاطــر )40% مــن مجمــوع العاملــني . 1

بــدون تصاريــح عمل(
يتعــرض الكثيــر مــن الشــباب الــى مخاطــر مضاعفــة نتيجــة االضطــرار الــى العمــل بــدون تصاريــح ويف ظــروف غيــر مائمــة . 2

والتعــرض للماحقــة واالعتقــال وضيــاع احلقــوق مــن قبــل املشــغلني االســرائيلني او املقاولــني العــرب
التعــرض ملخاطــر الســلوكيات املقلقــة ومــن بينهــا املخــدرات وتعاطــي الكحــول والوقــوع يف العاقــات اجلنســية التــي ميكــن ان يقــوم . 3

بهــا بعــض العمــال يف ظــل غيــاب أدنــى معاييــر للحمايــة مــن مخاطــر االمــراض اجلنســية ومــن بينهــا مــرض االيــدز
االوضــاع املهينــة التــي يتعــرض لهــا العاملــني مــن اجــل الوصــول الــى اماكــن عملهــم حيــث يجبــرون علــى اخلــروج مــن بيوتهــم بعــد . 4

ــاة كبيــرة يف الوصــول الــى داخــل ســوق العمــل االســرائيلة ألنهــم يضطــرون الــى العبــور مــن خــال  منتصــف الليــل ليواجهــوا معان
احلواجــز العســكريه جليــش االحتــال

تعتبــر ســوق العمــل االســرائيلي جــاذب للفئــات املهمشــة والضعيفــة مــن الشــباب وخصوصــا ممــن تعانــي مــن البطالــة والفقــر . 5
باالضافــة الــى فئــات الشــباب املنقطعــني عــن التعليــم واملتســربني مــن املــدارس وخاصــة يف مدينــة القــدس

الشباب المعرضني لخطر الهجرة الخارجية 
الهجــرة هــي االنتقــال مــن البلــد األم لاســتقرار يف بلــد آخــر وميكــن القــول بأّنهــا تلــك احلركــة الســكانية التــي يتــم فيهــا انتقــال األفــراد 
ــة  ــة والرغب ــا األوضــاع االقتصادي ــن بينه ــدة أســباب م ــك نتيجــة لع ــه وذل ــد يختارون ــى وطــن جدي ــي إل ــم األصل واجلماعــات مــن موطنه

حتســني الظــروف االجتماعيــة او البحــث فــرص ملســتقبل أفضــل.
ــة بواقــع 23.6% مــن  ــرة مــن الشــباب الفلســيني املعــرض خلطــر الهجــرة اخلارجي ــى وجــود نســبة كبي ــج مســح الشــباب135 ال تشــير نتائ
الشــباب )15-29(ســنة والذيــن أشــاروا الــى انهــم يرغبــون بالهجــرة الــى الــى اخلــارج، وياحــظ ارتفــاع النســبة يف قطــاع غــزة عنهــا يف 
الضفــة الغربيــة اذ بلغــت نســبة الشــباب الــذي يرغــب يف الهجــرة يف قطــاع غــزة )37%( مقابــل )15.2%( يف الضفــة الغربيــة1 . وحــول 
أســباب رغبتهــم يف الهجــرة للخــارج يعــود معظمهــا لألســباب االقتصاديــة، حيــث أفــاد 41% مــن الشــباب الذيــن يرغبــون بالهجــرة الــى 
اخلــارج لتحســني ظــروف املعيشــة، و15% لعــدم توفــر فــرص العمــل يف فلســطني، بينمــا اشــار 7.5% انهــم يرغبــون بالهجــرة بســبب 

ــة والسياســية يف البــاد. االوضــاع االمني
كما ياحــظ ان الذكــور الشباب اكثر ميــا للتفكيــر يف الهجرة للخارج مقارنــة باالنــاث الشــابات اذ بلغــت هــذه النسبة للذكور 29.1% مقابــل 
17.8% لدى االنــاث الشــابات. كما اظهــرت النتائــج ان 62.5% مــن الشباب مــن )29-15(سنة الذيــن يرغبــون يف الهجرة ال يفكــرون بهجــرة 
ــن  ــون هجرته ــن اكثر ان تك ــاث الراغبات يف الهجرة يفضل ــة و55.8% يف قطــاع غزة، كما ان االن ــع 72.9% يف الضفة الغربي ــة، بواق دائم

مؤقتــة مقارنــة بالشــباب الذكور 61.7% للذكور الشباب مقارنــة 63.9% لانــاث الشــابات. 

134  حتليل واقع الشباب الفلسطيني، 2015.
135  مسح الشباب الفلسطيني، 2015.
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وحول ســبب رغبة الشباب يف الهجرة للخارج كانت األســباب االقتصادية املتعلقة بتحســني الظروف املعيشــية وعدم توفر فرص العمل يف 
فلســطني مــن االســباب الرئيســية لرغبة الشباب يف الهجرة، بواقــع 40.8% لتحســني ظــروف املعيشــة و15.1% للحصول على عمل مقابــل 
12.5% للتعليــم والتدريــب، مــع العلــم أن هــذه األســباب لــم تختلــف للدوافع الهجرة على مســتوى املنطقــة، كما أفاد 46.1% مــن الشباب 
مــن )15-29( سنة الذيــن لديهــم جتريــة هجرة للخارج بــان هــذه التجربــة كانــت جيــدة جــداً، بواقــع 40.2% يف الضفة الغربيــة و%60.6 

يف قطــاع غزة، يف حــني أفاد 13.0% انهــا كانــت سيـــئة الى ســيئة جــداً، بواقــع 10.1% يف الضفة الغربيــة و19.9% يف قطــاع غــزة.
أيضــا فقــد اشارت النتائج136 الــى ان مــا يقــارب 3.9% من الشباب مــن )15-29( ســنة يف فلســطني لديهــم مــكان اقامــة ســابق يف اخلارج، 
بواقــع 3.8% يف الضفة الغربيــة و4.1% يف قطــاع غزة، وعلى مســتوى اجلنس بلغــت نســبة الذكور الشباب الذيــن لديهــم مــكان اقامــة ســابق 

خــارج الباد 4.4% مقابــل 3.4% لانــاث الشــابات.
مــن جهــة اخــرى فــان الهجــرة متثــل مخاطــر عاليــة وخصوصــا بالنســبة لفئــة الشــباب القاطنــني يف قطــاع غــزة، حيــث رصــدت احــدى 
الدراســات137 أن كثيــرا مــن الشــباب حتدثــوا عــن الهجــرة كخيــار يتمتــع بأولويــة كبيــرة، فقبــل احلــرب التــي وقعــت يف العــام 2014، كانــت 
نســبة مرتفعــة مــن الشــباب تتحــدث عــن مغــادرة قطــاع غــزة للعمــل أو للدراســة أمــا بعــد احلــرب مييــل الكثيــر مــن الشــباب الــى الهجــرة 
بغــض النظــر عــن الفــرص املتاحــة خــارج القطــاع، حيــث أشــار مــا يقــارب 64% مــن عينــة الشــباب املســتهدفني ضمــن الدراســة138 
املذكــورة الــى أن الظــروف احلاليــة تبــرر الهجــرة خــارج قطــاع غــزة فيمــا أيــد 41% فكــرة الهجــرة علــى اعتبــار انهــا حــل للمشــاكل التــي 
يعانــي منهــا الشــباب يف قطــاع غــزة. وحتــى يف ظــل ظــروف غيــر امنــة قــد تعــرض حياتهــم للخطــر، وهــذا مــا عكســته محــاوالت الهجــرة 
بالبحــر إلــى خــارج قطــاع غــزة، رغــم املخاطــر املختلفــة، وهــي تعبــر عــن حالــة فقــدان األمــل والشــعور بعــدم االســتقرار وغمــوض املســتقبل، 
والــذي يشــير الــى ان الشــباب يف قطــاع غــزة قــد يتعرضــون ملخاطــر متعــددة جــراء الهجــرة غيــر االمنــة واالســتغال مــن قبــل املهربــني 
والسماســرة، حيــث انــه ال ميكــن احــداث تاثيــر كبيــر علــى توجهــات الشــباب اجتــاه الهجــرة مــا لــم تتحســن االوضــاع العامــة يف قطــاع غــزة.

أسباب الضعف
ارتفــاع نســب املعرضــني خلطــر الهجــرة  الــى اخلــارج الــى حوالــي ربــع فئــة الشــباب الفلســطيني ضمــن الفئــة العمريــة مــن )29-15( . 1

عــام بواقــع 23.6% وميثلــون 330,494 شــاب وفتــاة.
وجــود مخاطــر مــن الهجــرة الدائمــة وعــدم العــودة للوطــن حيــث تصــل نســبة الراغبــني بالهجــرة بشــكل نهائــي الــى 37.5 % مــن . 2

الشــباب وخصوصــا يف قطــاع غــزة حيــث تصــل النســبة الــى %44.2.
وجــود أســباب وراء دوافــع الهجــرة اهمهــا الفقــر والرغبــة بتحســني الواقــع االقتصــادي بواقــع 41% باالضافــة الــى الشــباب العاطلــني . 3

عــن العمــل، حيــث تصــل نســبة الراغبــني بالهجــرة  %44.8.
ارتفــاع مؤشــرات الراغبــني بالهجــرة بشــكل كبيــر بــني فئــات الشــباب املســتهدف يف قطــاع غــزة وخاصــة بــني فئــة الذكــور حيــث تصــل . 4

النســبة الــى 37% مقابــل 15.2% يف الضفــة الغربيــة. هــذا الــى جانــب ارتفــاع نســبة الراغبــني بالهجــرة يف املخيمــات بواقــع %34.8.
إرتبــاط هجــرة الشــباب يف حرمــان املجتمــع مــن الكفــاءات واخلبــرات واملــوارد البشــرية املهمــة والتــي لهــا دور مباشــر يف احــداث . 5

التنميــة املجتمعيــة وبكافــة مســتوياتها وأشــكالها. 

136  املصدر السابق.
137  دراسة حول اثر االزمة يف غزة على الشباب، صندوق األمم املتحدة للسكان UNFPA، اكتوبر، 2014.

138  املصدر السابق: دراسة حول اثر االزمة يف غزة على الشباب.
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