
األطفال )10-17 سنة( في أنشطة وقت الفراغ

معدل الوقت الذي يقضيه األطفال )10-17 سنة( ونسبة االفراد الذين قاموا بنشاط وقت الفراغ 
حسب النشاط والجنس في فلسطين، 2013/2012
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التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

ممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

االشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية 
والبرامج ذات الصلة

استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

د: س %د: س %

تشير البيانات أن األطفال الذكور يقضون وقت اطول من الطفالت االناث في االنشطة المتعلقة )بالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي، 
وزيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية، وممارس���ة الهوايات، واأللعاب وأنش���طة التس���لية األخرى، واإلش���تراك في األلعاب الرياضية 
الداخلي���ة والخارجي���ة والبرامج ذات الصلة( بالمقابل نجد أن األطفال االناث يقضون وقت أطول في اس���تخدام وس���ائط االعالم مقارنة مع 

الذكور. 

توجهات نحو تعزيز مشاركة األطفال
ضرورة توجيه برامج تحمل بطياتها رسائل تعزز الهوية الوطني���ة لألطفال.. 1
االستثمار باألطفال بالمجال الرياضي ألنهم يعتبرون الرافد األساس للمنتخبات الوطنية بالمستقبل.. 2
ضرورة تنظيم رحل مدرسية لكاف���ة المعالم الثقافية والتراثية لتعزيز مفهوم الوطن والمواطنة لدى األطفال. . 3

األطفال في فلسطين
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

 تعريف الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد
قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

)إتفاقية حقوق   الطفل-المادة 1(

يمث���ل األطف���ال قطاعاً مهماً في المجتمع وهم أهم المصادر للبناء والتنمية المجتمعية المس���تقبلية. وتش���كل مرحلة الطفولة محطة حرجة 
من محطات حياة اإلنس���ان، حيث يتم فيها تحديد وتش���كيل مالمح شخصية الطفل المستقبلية.  لذلك فقد اهتمت العديد من الدول بتوفير 
العناي���ة الالزمة لألطفال بهدف تنميتهم نمواً متكاماًل ومتوازناً، تعتبر األس���رة أس���اس المجتمع والمص���در األول لثقافة الطفل، وتمثل نمطاً 

اجتماعياً ووسطاً ثقافياً يتفاعل معه الطفل.

المجتمع الفلسطيني يمتاز بأنه مجتمع فتي، حيث قدر عدد األطفال أقل من 18 سنة منتصف عام 2014؛ 2 مليون و145 الف طفل 
فلسطيني، أي ما نسبته 46.7% بواقع 44.7% في الضفة الغربية، مقابل 50.3% في قطاع غزة.

يشكل نشاط التعلم النشاط الثاني الذي يقضيه األطفال خالل اليوم بعد نشاط الرعاية والعناية الشخصية

 معدل الوقت الذي يقضيه األطفال )10-17 سنة( ونسبة األطفال الذين
مارسوا نشاط التعلم حسب الجنس في فلسطين 2013/2012

% 66.4
% 59.3

    

        

كيفية قضاء األطفال لوقتهم اليومي؟
يقضي األطفال )10-17 سنة( ما يقارب نصف وقتهم اليومي سواء كانوا ذكورا او اناثاً في أنشطة العناية الشخصية )نوم أكل وشرب، 
رعاية شخصية(، و18% من وقتهم اليومي في نشاط التعلم، و 11% من وقتهم في استخدام وسائط االعالم )مشاهدة التلفاز واالستماع 
الى الراديو واستخدام تكنولوجيا الحاسوب(، و7% من وقتهم في التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي، و5% من وقتهم اليومي في 

االعمال المنزلية )طبخ، وتنظيف، ومسح، وجلي( في فلسطين.

%44.7%50.3

قطاع غزة
الضفة الغربية

طفل 2,145,000  

على الدول المش���اركة في وضع االتفاقية أن تتخذ اإلجراءات المناس���بة لتش���جيع توفير ما 
يلزم من الخدمات االجتماعية المس���اندة لتمكي���ن الوالدين )الذكور واإلناث( من الجمع بين 
التزاماتهما األس���رية وبين مس���ئولية العمل والمش���اركة في الحياة العامة، ال س���يما تشجيع 

إنشاء وتنمية شبكة مرافق رعاية األطفال.
المادة )11 البند ج من اتفاقية سيداو(

ترسيخ الصورة النمطية لألطفال يبدأ منذ الصغر في المجتمعات العربية، فمنذ النشأة تربي األم الطفلة على القيام باألعمال المنزلية من 
مسح وجلي وطبخ وتنظيف ورعاية أطفال، وتربي الذكور على القيام باالعمال التطوعية من مساعدة االخرين

* العمل الرعائي: يقصد به كل األنشطة المتعلقة برعاية األطفال وكبار السن

نسبة األطفال الذين 
قاموا باألنشطة

معدل الوقت المستخدم لألطفال )10-17 سنة( ونسبة األطفال الذين قاموا بالعمل بتقديم 
الخدمات المنزلية بدون أجر حسب النشاط والجنس في فلسطين، 2013/2012

% 80.2

% 50.5

العمل المنزلي العمل التطوعي

% 30.5

% 16.9

العمل الرعائي

% 13.7

% 5.7



مقدمة

 تعريف الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد
قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

)إتفاقية حقوق   الطفل-المادة 1(

يمث���ل األطف���ال قطاعاً مهماً في المجتمع وهم أهم المصادر للبناء والتنمية المجتمعية المس���تقبلية. وتش���كل مرحلة الطفولة محطة حرجة 
من محطات حياة اإلنس���ان، حيث يتم فيها تحديد وتش���كيل مالمح شخصية الطفل المستقبلية.  لذلك فقد اهتمت العديد من الدول بتوفير 
العناي���ة الالزمة لألطفال بهدف تنميتهم نمواً متكاماًل ومتوازناً، تعتبر األس���رة أس���اس المجتمع والمص���در األول لثقافة الطفل، وتمثل نمطاً 

اجتماعياً ووسطاً ثقافياً يتفاعل معه الطفل.

المجتمع الفلسطيني يمتاز بأنه مجتمع فتي، حيث قدر عدد األطفال أقل من 18 سنة منتصف عام 2014؛ 2 مليون و145 الف طفل 
فلسطيني، أي ما نسبته 46.7% بواقع 44.7% في الضفة الغربية، مقابل 50.3% في قطاع غزة.

يشكل نشاط التعلم النشاط الثاني الذي يقضيه األطفال خالل اليوم بعد نشاط الرعاية والعناية الشخصية

 معدل الوقت الذي يقضيه األطفال )10-17 سنة( ونسبة األطفال الذين
مارسوا نشاط التعلم حسب الجنس في فلسطين 2013/2012

% 66.4
% 59.3

    

        

كيفية قضاء األطفال لوقتهم اليومي؟
يقضي األطفال )10-17 سنة( ما يقارب نصف وقتهم اليومي سواء كانوا ذكورا او اناثاً في أنشطة العناية الشخصية )نوم أكل وشرب، 
رعاية شخصية(، و18% من وقتهم اليومي في نشاط التعلم، و 11% من وقتهم في استخدام وسائط االعالم )مشاهدة التلفاز واالستماع 
الى الراديو واستخدام تكنولوجيا الحاسوب(، و7% من وقتهم في التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي، و5% من وقتهم اليومي في 

االعمال المنزلية )طبخ، وتنظيف، ومسح، وجلي( في فلسطين.

%44.7%50.3

قطاع غزة
الضفة الغربية

طفل 2,145,000  

على الدول المش���اركة في وضع االتفاقية أن تتخذ اإلجراءات المناس���بة لتش���جيع توفير ما 
يلزم من الخدمات االجتماعية المس���اندة لتمكي���ن الوالدين )الذكور واإلناث( من الجمع بين 
التزاماتهما األس���رية وبين مس���ئولية العمل والمش���اركة في الحياة العامة، ال س���يما تشجيع 

إنشاء وتنمية شبكة مرافق رعاية األطفال.
المادة )11 البند ج من اتفاقية سيداو(

ترسيخ الصورة النمطية لألطفال يبدأ منذ الصغر في المجتمعات العربية، فمنذ النشأة تربي األم الطفلة على القيام باألعمال المنزلية من 
مسح وجلي وطبخ وتنظيف ورعاية أطفال، وتربي الذكور على القيام باالعمال التطوعية من مساعدة االخرين

* العمل الرعائي: يقصد به كل األنشطة المتعلقة برعاية األطفال وكبار السن

نسبة األطفال الذين 
قاموا باألنشطة

معدل الوقت المستخدم لألطفال )10-17 سنة( ونسبة األطفال الذين قاموا بالعمل بتقديم 
الخدمات المنزلية بدون أجر حسب النشاط والجنس في فلسطين، 2013/2012

% 80.2

% 50.5

العمل المنزلي العمل التطوعي

% 30.5

% 16.9

العمل الرعائي

% 13.7

% 5.7



مقدمة

 تعريف الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد
قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

)إتفاقية حقوق   الطفل-المادة 1(

يمث���ل األطف���ال قطاعاً مهماً في المجتمع وهم أهم المصادر للبناء والتنمية المجتمعية المس���تقبلية. وتش���كل مرحلة الطفولة محطة حرجة 
من محطات حياة اإلنس���ان، حيث يتم فيها تحديد وتش���كيل مالمح شخصية الطفل المستقبلية.  لذلك فقد اهتمت العديد من الدول بتوفير 
العناي���ة الالزمة لألطفال بهدف تنميتهم نمواً متكاماًل ومتوازناً، تعتبر األس���رة أس���اس المجتمع والمص���در األول لثقافة الطفل، وتمثل نمطاً 

اجتماعياً ووسطاً ثقافياً يتفاعل معه الطفل.

المجتمع الفلسطيني يمتاز بأنه مجتمع فتي، حيث قدر عدد األطفال أقل من 18 سنة منتصف عام 2014؛ 2 مليون و145 الف طفل 
فلسطيني، أي ما نسبته 46.7% بواقع 44.7% في الضفة الغربية، مقابل 50.3% في قطاع غزة.

يشكل نشاط التعلم النشاط الثاني الذي يقضيه األطفال خالل اليوم بعد نشاط الرعاية والعناية الشخصية

 معدل الوقت الذي يقضيه األطفال )10-17 سنة( ونسبة األطفال الذين
مارسوا نشاط التعلم حسب الجنس في فلسطين 2013/2012

% 66.4
% 59.3

    

        

كيفية قضاء األطفال لوقتهم اليومي؟
يقضي األطفال )10-17 سنة( ما يقارب نصف وقتهم اليومي سواء كانوا ذكورا او اناثاً في أنشطة العناية الشخصية )نوم أكل وشرب، 
رعاية شخصية(، و18% من وقتهم اليومي في نشاط التعلم، و 11% من وقتهم في استخدام وسائط االعالم )مشاهدة التلفاز واالستماع 
الى الراديو واستخدام تكنولوجيا الحاسوب(، و7% من وقتهم في التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي، و5% من وقتهم اليومي في 

االعمال المنزلية )طبخ، وتنظيف، ومسح، وجلي( في فلسطين.

%44.7%50.3

قطاع غزة
الضفة الغربية

طفل 2,145,000  

على الدول المش���اركة في وضع االتفاقية أن تتخذ اإلجراءات المناس���بة لتش���جيع توفير ما 
يلزم من الخدمات االجتماعية المس���اندة لتمكي���ن الوالدين )الذكور واإلناث( من الجمع بين 
التزاماتهما األس���رية وبين مس���ئولية العمل والمش���اركة في الحياة العامة، ال س���يما تشجيع 

إنشاء وتنمية شبكة مرافق رعاية األطفال.
المادة )11 البند ج من اتفاقية سيداو(

ترسيخ الصورة النمطية لألطفال يبدأ منذ الصغر في المجتمعات العربية، فمنذ النشأة تربي األم الطفلة على القيام باألعمال المنزلية من 
مسح وجلي وطبخ وتنظيف ورعاية أطفال، وتربي الذكور على القيام باالعمال التطوعية من مساعدة االخرين

* العمل الرعائي: يقصد به كل األنشطة المتعلقة برعاية األطفال وكبار السن

نسبة األطفال الذين 
قاموا باألنشطة

معدل الوقت المستخدم لألطفال )10-17 سنة( ونسبة األطفال الذين قاموا بالعمل بتقديم 
الخدمات المنزلية بدون أجر حسب النشاط والجنس في فلسطين، 2013/2012

% 80.2

% 50.5

العمل المنزلي العمل التطوعي

% 30.5

% 16.9

العمل الرعائي

% 13.7

% 5.7



األطفال )10-17 سنة( في أنشطة وقت الفراغ

معدل الوقت الذي يقضيه األطفال )10-17 سنة( ونسبة االفراد الذين قاموا بنشاط وقت الفراغ 
حسب النشاط والجنس في فلسطين، 2013/2012
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التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

ممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

االشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية 
والبرامج ذات الصلة

استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

د: س %د: س %

تشير البيانات أن األطفال الذكور يقضون وقت اطول من الطفالت االناث في االنشطة المتعلقة )بالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي، 
وزيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية، وممارس���ة الهوايات، واأللعاب وأنش���طة التس���لية األخرى، واإلش���تراك في األلعاب الرياضية 
الداخلي���ة والخارجي���ة والبرامج ذات الصلة( بالمقابل نجد أن األطفال االناث يقضون وقت أطول في اس���تخدام وس���ائط االعالم مقارنة مع 

الذكور. 

توجهات نحو تعزيز مشاركة األطفال
ضرورة توجيه برامج تحمل بطياتها رسائل تعزز الهوية الوطني���ة لألطفال.. 1
االستثمار باألطفال بالمجال الرياضي ألنهم يعتبرون الرافد األساس للمنتخبات الوطنية بالمستقبل.. 2
ضرورة تنظيم رحل مدرسية لكاف���ة المعالم الثقافية والتراثية لتعزيز مفهوم الوطن والمواطنة لدى األطفال. . 3

األطفال في فلسطين
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(
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األطفال )10-17 سنة( في أنشطة وقت الفراغ

معدل الوقت الذي يقضيه األطفال )10-17 سنة( ونسبة االفراد الذين قاموا بنشاط وقت الفراغ 
حسب النشاط والجنس في فلسطين، 2013/2012

2:1178.02:0579.3

2:535.12:303.3

2:1654.91:4445.2

1:4832.01:096.3

2:4388.53:0391.7

التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

ممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

االشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية 
والبرامج ذات الصلة

استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

د: س %د: س %

تشير البيانات أن األطفال الذكور يقضون وقت اطول من الطفالت االناث في االنشطة المتعلقة )بالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي، 
وزيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية، وممارس���ة الهوايات، واأللعاب وأنش���طة التس���لية األخرى، واإلش���تراك في األلعاب الرياضية 
الداخلي���ة والخارجي���ة والبرامج ذات الصلة( بالمقابل نجد أن األطفال االناث يقضون وقت أطول في اس���تخدام وس���ائط االعالم مقارنة مع 

الذكور. 

توجهات نحو تعزيز مشاركة األطفال
ضرورة توجيه برامج تحمل بطياتها رسائل تعزز الهوية الوطني���ة لألطفال.. 1
االستثمار باألطفال بالمجال الرياضي ألنهم يعتبرون الرافد األساس للمنتخبات الوطنية بالمستقبل.. 2
ضرورة تنظيم رحل مدرسية لكاف���ة المعالم الثقافية والتراثية لتعزيز مفهوم الوطن والمواطنة لدى األطفال. . 3

األطفال في فلسطين
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.
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