
معدل الوقت المستخدم لألفراد الذين قاموا بأنشطة االعمال المنزلية والرعائية لألفراد )12 سنة فأكثر( 
حسب النشاط والجنس والحالة الزواجية في فلسطين، 2013/2012
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 نسبة االفراد الذين قاموا بأنشطة االعمال المنزلية والرعائية لألفراد )12 سنة فأكثر(
حسب الجنس والحالة الزواجية في فلسطين، 2013/2012
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البيانات اعاله تعكس تزايد المسؤولية على االفراد الذين سبق لهم الزواج في العمر )10 سنوات فأكثر( سواء كانوا ذكوراً او إناثاُ في قضاء 
الوقت في هذه االنشطة مقارنة مع االفراد الذين لم يسبق لهم الزواج .

العمل المنزلي والرعائي
من منظور نوع اجتماعي 

تشرين الثاني/ نوفمبر، 2017 

دولة فلسطين
اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني

إيمان���ا بض���رورة الح���وار بي���ن المس���تخدمين والمنتجي���ن للبيان���ات، وتطبيقا لسياس���ة عامة ف���ي الجهاز المرك���زي لإلحصاء 
الفلس���طيني، ف���إن دائ���رة إحص���اءات الن���وع االجتماع���ي ترح���ب بتلق���ي مالحظ���ات الجمه���ور الكري���م ح���ول منش���وراته.

لمزيد من المعلومات يرجى الكتابة أو االتصال بـ:

دائرة إحصاءات النوع االجتماعي
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 لمزيد من المعلومات يرجى الكتابة
أو االتصال بـ:

ص. ب. 1647، رام اهلل، فلسطين

هاتف: 982700 2 )970/972(

فاكس: 982710 2 )970/972(

diwan@pcbs.gov.ps :بريد إلكتروني

www.pcbs.gov.ps :صفحة إلكترونية

من بيانات مسح استخدام الوقت 2013/2012

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2014 
مسح استخدام الوقت 2013/2012، النتائج النهائية.  رام اهلل- فلسطين.

 تمت طباعة هذه النشرة بتمويل من
هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 



مقدمة
يعتبر مفهوم العمل المنزلي غير المدفوع االجر بكافة الخدمات التي يتم انتاجها واس���تهالكها بش���كل مجاني داخل االس���رة، اي الخدمات 
التي يؤديها افراد االس���رة لبعضهم البعض، س���واء تعلق ذلك بأعمال العناية بالمنزل، من طبخ وتنظيف وإعداد وتقديم الوجبات أو ش���راء 
المس���تلزمات المنزلية، ورعاية وتربية األطفال وكبار ورعاية أفراد االس���رى المرضى والمس���نين الى غير ذلك من االعمال التي تقع بشكل 
أساس���ي على عاتق النس���اء، وكما هو معلوم أن العمل المنزلي غير المدفوع ال يحتس���ب ضمن الناتج المحلي وذلك وفق نظام الحس���ابات 

.1 القومية الذي تعده االمم المتحدة ويسرى على بلدان العالم المختلفة

وقت العمل المنزلي واألعمال الرعائية 

 توزيع الوقت المستخدم في أنشطة االعمال المنزلية والرعائية2 لألفراد )10 سنوات فأكثر(
حسب النشاط والجنس في فلسطين، 2013/2012

3:21%17.7
%2.9 0:55

0:34
0:09

النسبةالعمل الرعائي العمل المنزلي

ما تزال هناك فجوة ما بين الرجال والنساء في االعمال غير مدفوعة االجر )األعمال المنزلية، ورعاية األطفال وكبار السن(  لصالح االناث 
حيث تشير البيانات أن اإلناث تقضي  في العمر 10 سنوات فأكثر ما معدله 17.7% من وقتهن اليومي مقابل 2.9% للذكور.

1   تقدير قيمة العمل المنزلي غير المدفوع للنساء في مصر، 2015، د. سلوى العنتري
العمل الرعائي: يقصد به كل األنشطة المتعلقة برعاية األطفال وكبار السن 	2

توزيع االفراد في االعمال المنزلية واألعمال الرعائية

 نسبة األفراد )10 سنوات فأكثر( الذين قاموا بأنشطة االعمال المنزلية والرعائية
حسب النشاط والجنس في فلسطين، 2013/2012

%41.1%90.8
%15.3%44.6

العمل المنزليالعمل الرعائي

تش���كل االناث في العمر 10 س���نوات فأكثر النس���بة االكبر مقارنة بين الذكور التي تقوم بأنش���طة العمل المنزلي والرعائية لتبلغ )%90.8، 
و41.1%( على التوالي مقابل )44.6%، و15.3%( للذكور في فلسطين.

 معدل الوقت المستخدم في تنفيذ أنشطة االعمال المنزلية والرعائية لألفراد )10 سنوات فأكثر( ونسبة االفراد
الذين قاموا بهذه االنشطة حسب الجنس والحالة التعليمية في فلسطين، 2013/2012

النشاط والجنس
نسبة من قاموا باالنشطة من إجمالي السكانمعدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط 

	اقل	من	ثانوي
	د:	س

	ثانوي
	د:	س

	دبلوم	فأعلى
	د:	س

	اقل	من	ثانوي
%	

	ثانوي
%

	دبلوم	فأعلى
%

ذكور
1:141:161:2844.839.151.2العمل	المنزلي

0:530:581:0513.316.323.6العمل	الرعائي

إناث
3:333:514:0588.495.095.9العمل	المنزلي

2:002:292:3835.247.758.0العمل	الرعائي

تش���ير البيانات ان نس���بة النساء التي تقوم باألعمال المنزلية وأنش���طة الرعاية ترتفع بشكل أكبر من الذكور كلما زاد المستوى التعليمي لهن 
والس���بب قد يكون بس���بب الدور االنجابي المنوط بدور المراة التقليدي حيت تتولي المراة مسؤولية رعاية األطفال واعتناؤها بالمنزل بشكل 

أكبر من الذكور.

معدل الوقت الذي يقضيه االفراد داخل قوة العمل في العمل الرعائي والمنزلي 

العمل المنزليالعمل الرعائي العمل المنزليرعاية األطفال وكبار السن

معدل الوقت الذي تقضيه اإلناث
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معدل الوقت المستخدم لألفراد الذين قاموا بأنشطة االعمال المنزلية والرعائية لألفراد )12 سنة فأكثر( 
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هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
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حسب النشاط والجنس والحالة الزواجية في فلسطين، 2013/2012

العمل الرعائي

العمل المنزلي

لم يسبق لهم/ لهن الزواجسبق لهم/ لهن الزواج

 نسبة االفراد الذين قاموا بأنشطة االعمال المنزلية والرعائية لألفراد )12 سنة فأكثر(
حسب الجنس والحالة الزواجية في فلسطين، 2013/2012

العمل الرعائي

العمل المنزلي

لم يسبق لهم/ لهن الزواجسبق لهم/ لهن الزواج

%96.3

%62.1

%85.5

%15.5

%46.5

%26.6

%40.7

%4.0

البيانات اعاله تعكس تزايد المسؤولية على االفراد الذين سبق لهم الزواج في العمر )10 سنوات فأكثر( سواء كانوا ذكوراً او إناثاُ في قضاء 
الوقت في هذه االنشطة مقارنة مع االفراد الذين لم يسبق لهم الزواج .

العمل المنزلي والرعائي
من منظور نوع اجتماعي 

تشرين الثاني/ نوفمبر، 2017 

دولة فلسطين
اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني

إيمان���ا بض���رورة الح���وار بي���ن المس���تخدمين والمنتجي���ن للبيان���ات، وتطبيقا لسياس���ة عامة ف���ي الجهاز المرك���زي لإلحصاء 
الفلس���طيني، ف���إن دائ���رة إحص���اءات الن���وع االجتماع���ي ترح���ب بتلق���ي مالحظ���ات الجمه���ور الكري���م ح���ول منش���وراته.

لمزيد من المعلومات يرجى الكتابة أو االتصال بـ:

دائرة إحصاءات النوع االجتماعي
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 لمزيد من المعلومات يرجى الكتابة
أو االتصال بـ:

ص. ب. 1647، رام اهلل، فلسطين

هاتف: 982700 2 )970/972(

فاكس: 982710 2 )970/972(

diwan@pcbs.gov.ps :بريد إلكتروني

www.pcbs.gov.ps :صفحة إلكترونية

من بيانات مسح استخدام الوقت 2013/2012

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2014 
مسح استخدام الوقت 2013/2012، النتائج النهائية.  رام اهلل- فلسطين.

 تمت طباعة هذه النشرة بتمويل من
هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 


