
العمل التطوعي حسب الفئات العمرية

 معدل الوقت المستخدم في تنفيذ نشاط العمل التطوعي لألفراد 10 سنوات فأكثر لمن قاموا بهذا النشاط
حسب الجنس وفئات العمر في فلسطين، 2013/2012
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البيانات تش���ير الى أن الذكور واالناث في الفئة العمرية )18-29 س���نة( يقضون وقتا أكبر في العمل التطوعي حيث يكون الش���باب في أفضل 
عمر للتطوع ورغبتهم بمس���اعدة االخرين، مقارنة مع باقي الفئات االخرى والتي تعكس مدى المس���ؤولية لألفراد مع ازدياد العمر حيث تقل 

الرغبة في التطوع لكال الجنسين بسبب االنشغال أكثر في االعمال خالل اليوم.

  

التوجهات نحو تعزيز العمل التطوعي
تعزيز مفهوم المسؤولية االجتماعية من خالل المشاركة االكبر بين االفراد في فلسطين.. 1
تعزيز مفهوم العمل التطوعي في المناهج الدراسية المدرسية والجامعية. . 2

العمل التطوعي
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 



 معدل الوقت المستخدم لالفراد  10 سنوات فأكثر
الذين قاموا بأنشطة العمل التطوعي في فلسطين، 2013/2012

المعدل في فلسطين 23 : 1        39 : 0 

 1 : 24 1 : 21
 0 : 36

 0 : 44

د : س

د : س

د : س
د : س

قطاع غزة
الضفة الغربية

معدل الوقت الذي يقضيه األفراد في العمل التطوعي خالل اليوم يعتبر وقتا جيدًا، حيث 
يقضي الذكور في العمر 10 سنوات فأكثر ما معدله ساعة و23 دقيقة مقابل 39 دقيقة 

تقضيها اإلناث في هذا النشاط في فلسطين، كما يالحظ عدم وجود فروقات كبيرة بين 
الجنسين على مستوى المناطق.

 نسبة االفراد 10 سنوات فأكثر
الذين قاموا بأنشطة العمل التطوعي في فلسطين، 2013/2012

النسبة في فلسطين %13.8        %42.7 

%38.9 %12.7%15.6%49.2

قطاع غزة
الضفة الغربية

تش���ير البيانات الى أن النس���اء في االعمال التطوعية تش���ارك بش���كل أكبر في هذه االنش���طة بالرغم من أنهن يقضين وقت أقل االمر الذي 
يعك���س النزع���ة االجتماعية والوطنية الموجودة لدى النس���اء ف���ي رغبتها بالقيام باالعمال االجتماعية التي تتطلب مس���اعدة االخرين لتعزيز 
القيم والروح االجتماعية، كما ترتفع نس���بة النس���اء اللواتي يش���اركن في هذا النش���اط في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية لتبلغ على النحو 

التالي )49.2%، و%38.9(.

أنشطة العمل التطوعي حسب الحالة الزواجية

مقدمة
يش���كل العم���ل التطوعي إحدى وس���ائل النهوض في المجتمع، ويلع���ب دوراً مهماً في التنمي���ة المجتمعية وأحد أدوات 
التنمي���ة، ال���ى جانب ما يعنيه من قيم وروابط اجتماعية وايجابية، وتكمن اهميته ليس على الصعيد الفردي وانما على 
مس���توى المجتمع ككل، وما يعنيه من رفع للمس���توى االجتماعي واالقتصادي، وتحس���ين المس���توى المعيشي لألفراد، 

ومحافظته على القيم االنسانية وبالتالي فهم وتجسيد لمبدأ التكافل االجتماعي واستثمار حقيقي ألوقات الفراغ1.

1  مؤسسة الحياة لإلغاثة والتنمية، 2017، الشباب والعمل التطوعي في فلسطين، 2006، عمر رحال، رام اهلل –فلسطين.

 يقضي االفراد في انشطة العمل التطوعي
ما معدله ساعة يوميا في فلسطين

 المتزوجات من اإلناث  يقضين
 ما معدله  40 دقيقة يوميا

في العمل التطوعي

 المتزوجون من الذكور  يقضون
 ما معدله ساعة و 12 دقيقة

يوميا في العمل التطوعي
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البيانات تش���ير الى أن الذكور واالناث في الفئة العمرية )18-29 س���نة( يقضون وقتا أكبر في العمل التطوعي حيث يكون الش���باب في أفضل 
عمر للتطوع ورغبتهم بمس���اعدة االخرين، مقارنة مع باقي الفئات االخرى والتي تعكس مدى المس���ؤولية لألفراد مع ازدياد العمر حيث تقل 

الرغبة في التطوع لكال الجنسين بسبب االنشغال أكثر في االعمال خالل اليوم.

  

التوجهات نحو تعزيز العمل التطوعي
تعزيز مفهوم المسؤولية االجتماعية من خالل المشاركة االكبر بين االفراد في فلسطين.. 1
تعزيز مفهوم العمل التطوعي في المناهج الدراسية المدرسية والجامعية. . 2

العمل التطوعي
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 
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