
دولة فلسطين
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

واقع األطفال في المجتمع الفلسطيني
                                     من منظور نوع اجتماعي

معدل الوقت المستخدم في ممارسة الهوايات واأللعاب وأنشطة التسلية
األخرى لألطفال )10-17 سنة(  ونسبة األطفال الذين قاموا بها حسب الجنس

في فلسطين، 2013/2012

% 54.9% 45.2% 50.2

 2 : 16 1 : 44 2 : 02

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

% 80.2

% 30.5
% 13.7

% 50.5

% 16.9
% 5.7

العمل المنزلي العمل التطوعي العمل الرعائي

معدل الوقت المستخدم في تنفيذ أنشطة التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي
 لألطفال )10-17 سنة( حسب النشاط والجنس  في فلسطين، 2013/2012

 2 : 30

 1 : 49

 0 : 42

 0 : 33

 1 : 51

 1: 56

 0 : 28

 0 : 32

 التآنس واالتصال

 المشاركة في األحداث الثقافية/
االجتماعية للمجتمع المحلي

 اإلنتظار 

 االنتقاالت ذات الصلة بالتآنس 
والمشاركة في المجتمع المحلي

د: سد: س

معدل الوقت المستخدم في تنفيذ أنشطة العمل لألطفال )10-17 سنة( 
حسب النشاط والجنس في فلسطين، 2013/2012

العمل في القطاع النظامي 

 العمل لحساب األسرة المعيشية في
أنشطة اإلنتاج األولي

 العمل لحساب األسرة المعيشية
في أنشطة اإلنتاج غير األولي

 العمل لحساب األسرة المعيشية
في أنشطة التشييد

 العمل لحساب األسرة المعيشية
في تقديم الخدمات للحصول على الدخل

8:030:0

3:062:0

9:442:10

6:27-

6:091:51

نسبة األطفال )10-17 سنة( من قاموا بتنفيذ أنشطة مختارة حسب النشاط
والجنس في فلسطين، 2013/2012

59.366.462.7

78.079.378.6

5.13.34.3

54.945.250.2

32.06.319.7

88.591.790.1

التعلم 

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

 الرعاية والعناية الشخصية

معدل الوقت لألطفال )10-17 سنة( الذين قاموا بأنشطة مختارة حسب النشاط
 والجنس في فلسطين، 2013/2012

6:337:19

2:532:30

2:161:44

1:481:09

2:433:03

التعلم 

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: سد: س

معدل الوقت المستخدم في تنفيذ أنشطة وسائط اإلعالم الجماهيري لألطفال 
)10-17 سنة( ونسبة األطفال الذين قاموا بأنشطة وسائط اإلعالم الجماهيري 

حسب النشاط والجنس في فلسطين، 2013/2012

  مشاهدة/االستماع القراءة
إلى التلفزيون 

والفيديو

االستماع إلى 
الراديو واألجهزة 

السمعية

 استخدام 
تكنولوجيا 
الحاسوب

% 1.3% 25% 85 % 3.8% 5.8% 21.4% 90 % 3.2

 0 : 45
 1 : 30

 2 : 41
 0 : 40 0 : 37

 1 : 48

 2 : 15
 0 : 41

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

د: س

د: سد: س

د: س
د: س د: س د: س د: س

* د: دقيقة، س: ساعة

)الشركات/ اشباه الشركات، والمؤسسات غير الربحية والحكومة(

د: سد: س

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

من بيانات استخدام الوقت 2013/2012


