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 شكر وتقدير
 

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كل األسر الفلسطينية التي ساهمت في إنجاح جمع 
 .بيانات المسح، والى جميع العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم

 
بقيحادة فريحق فنحي محن الجهحاز ، فلسحطينفحي  2102/2102 اسحتخدام الوقحتالمسحح األسحري لمسحح فيذ تنو  طتم تخطي دقل

وصحندوق األمحم  UNICEF))واليونيسح   دولة فلسطينكل من ن بيك المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبدعم مالي مشتر 
 يحةمثلمال بتحكمب ةلحثمم 2102لعحام ( CFG)ل الرئيسية للجهحاز يو متلا ةعو مجموأعضاء  ،(UNFPA)المتحدة للسكان 
 .(SDC)نمية والتعاون تية للر سيلسو ا ةلاوالوك دولة فلسطين النرويجية لدى

 
ل الرئيسححية للجهححاز     يححو متلا ةعححو مجمأعضححاء قححدم الجهححاز المركححزي لإلحصححاء الفلسححطيني بجزيححل الشححكر والتقححدير إلححى يت
(CFG)،  اليونيسحح  إضحافة الححى((UNICEF  وصحندوق األمححم المتحححدة للسحكان(UNFPA)  علححى مسححاهمتهم القيمححة

 .المسحفي تنفيذ هذا 
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  إعداد التقرير   

 أشرف حمدان 
 قيس حسيبا

  

    

  تدقيق معايير النشر   
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 جواد الصالح 

 همحمد قاللو 
  

    
   المراجعة النهائية   
   عناية زيدان 
    
  اإلشرا  العام   
  رئيس الجهاز عال عوض 

 

 

  

 
 
 
 



2103/ 2102 ،الوقتاستخدام مسح :  PCBS  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2103/ 2102 ،الوقتاستخدام مسح :  PCBS  
 

 

 تنويه للمستخدمين
 

 .عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة خطأ هامشي مرتفع: }  { .3

 

 .تعني ان القيمة تساوي صفر(  - ) .4

 

 .تعني أن القيمة صغيرة جدا  ( 1.11) .1

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2103/ 2102 ،الوقتاستخدام مسح :  PCBS  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2103/ 2102 ،الوقتاستخدام مسح :  PCBS  
 

 

 اتقائمة المحتوي
 

 الصفحة  الموضحوع

   

  قائمة الجداول 
  المقدمة 
 01 الرئيسيةالنتائج  :األولالفصل 

 أنشطة العمل 3.3 
 العمل المنزلي أنشطة 2.1
 وقت الفراغ أنشطة 1.1

37 
32 
32 

 43 (األطفال وكبار السن)الرعاية  أنشطة 4.1 
 43 الشخصيةالعناية الرعاية و  أنشطة 5.1 
 43 سنة( 11-11)األفراد في الفئة العمرية  6.1 
 43 1111/2111مقارنة مع بيانات مسح الوقت  1.1 

   

 22 وجودة البيانات المنهجية :الثانيالفصل 
 ف المسحاهدأ 3.4 

  استمارة المسح 4.4
41 
41 

 44 اإلطار والعينة 1.2 
 44 مجتمع الهدف 3.1.4  

 44 إطار المعاينة 4.1.4  
 44 حجم العينة 1.1.4  
 44 تصميم العينة 4.1.4  
 45 طبقات العينة5.3.2    

 45 حساب األوزان 4.4 

 45 العمليات الميدانية 5.4 
 التدريب 1.5.2      

 فترة اإلسناد 2.5.2      
 آلية جمع البيانات 1.5.2      

45 
42 
42 

 47 الترميز 4.5.2       
 47 معالجة البيانات 2.4 
 40 معدالت االستجابة 7.2 

 42 دقة البيانات 0.4

 42 األخطاء اإلحصائية 3.0.4        
 13 األخطاء غير اإلحصائية 4.0.4       



2103/ 2102 ،الوقتاستخدام مسح :  PCBS  
 

 

 الصفحة  الموضحوع

 14 مقارنة البيانات 2.4 
 14 فنية المالحظات ال 31.4 
  

 
 

 

 22 المفاهيم والمصطلحات :الفصل الثالث
   

 23 المراجع 
   

 41 الجداول 
   

 105 ملحق 
   
   

 
 

 



2103/ 2102 ،الوقتاستخدام مسح :  PCBS  
 

 

  قائمة الجداول
 

 الصفحة  الجدول
  الحد األول: المجموعات الرئيسية  
سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين  11توزيع الوقت المستخدم في األنشطة المختلفة لألفراد  :0جدول    

والجنس،  النشاط والمنطقةلمستخدم لهم حسب قاموا باألنشطة ومعدل الوقت ا
2112/2111     

22 

   

سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا  11معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد  :2جدول 
  2112/2111، فلسطين  باألنشطة حسب النشاط والجنس والعالقة بقوة العمل في

23 

   

سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا  11معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد  :2جدول 
  2112/2111باألنشطة حسب النشاط والجنس والحالة التعليمية في فلسطين، 

22 

   

فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا  سنة 12معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد  :2جدول 
   2112/2111باألنشطة حسب النشاط والجنس والحالة الزواجية في فلسطين، 

22 

   

سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا  11معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد  :2جدول 
     2112/2111باألنشطة حسب النشاط والجنس واأليام في فلسطين، 

22 

   

سنوات فأكثر لمن قاموا بالنشاط حسب  11معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد  :4جدول 
     2112/2111النشاط والجنس وفئات العمر في فلسطين، 

40 

   

سنوات فأكثر الذين قاموا باألنشطة حسب النشاط والجنس وفئات العمر  11نسبة األفراد  :1جدول 
     2112/2111فلسطين، في 

42 

   

سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين  11توزيع الوقت المستخدم في األنشطة المختلفة لألفراد  :2جدول 
الحسابات القومية حسب نوع  نطاققاموا باألنشطة ومعدل الوقت المستخدم لهم ضمن 

     2112/2111العمل والمنطقة والجنس، 

41 

   

سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين  11توزيع الوقت المستخدم في األنشطة المختلفة لألفراد  :3جدول 
قاموا باألنشطة ومعدل الوقت المستخدم لهم للعمل المدفوع وغير مدفوع األجر حسب نوع 

     2112/2111العمل والمنطقة والجنس، 

42 

سنوات فأكثر لمن قاموا بالنشاط حسب  11 معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد :01جدول 
 الجنس في فلسطين لسنوات مختارة

43 

   

 

  



2103/ 2102 ،الوقتاستخدام مسح :  PCBS  
 

 

 

  
 
 

 الصفحة الجدول
  الرابعالحد : المجموعات الرئيسية

سنوات فأكثر ونسبة االفراد  11توزيع الوقت المستخدم في األنشطة المختلفة لألفراد  :00جدول    
الذين قاموا باألنشطة ومعدل الوقت المستخدم لهم حسب النشاط والجنس في فلسطين، 

2112/2111     

11 

   

سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين  11معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد  :02جدول 
     2112/2111قاموا باالنشطة حسب النشاط والجنس والفئة العمرية في فلسطين، 

12 

   

  قضاء الوقت مع آخرين
سنوات فأكثر  11توزيع الوقت الذي يقضيه الفرد لوحده أو مع أناس آخرين للفئة العمرية  :02جدول 

     2112/2111حسب مع من قام بهذا النشاط والجنس واأليام في فلسطين، 
23 

   

سنوات فأكثر  11توزيع الوقت الذي يقضيه الفرد لوحده أو مع أناس آخرين للفئة العمرية  :02جدول 
        2112/2111حسب مع من قام بهذا النشاط والجنس والفئة العمرية في فلسطين، 

31 

   

  قضاء الوقت في أماكن مختلفة
سنوات فأكثر الذين قضوا  11توزيع الوقت المستخدم في األماكن المختلفة ونسبة االفراد  :02جدول 

          2112/2111الوقت في هذه األماكن حسب الجنس والفئة العمرية في فلسطين، 
30 

   

سنوات فأكثر  11توزيع الوقت المستخدم في األماكن المختلفة ونسبة االفراد في العمر  :04جدول 
             2112/2111الذين قضوا الوقت في هذه األماكن حسب الجنس واأليام في فلسطين، 

32 

   

  قضاء الوقت في التنقل
سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بالتنقل حسب  11معدل الوقت المستخدم في التنقل لألفراد  :01جدول 

     2112/2111وسيلة التنقل والجنس واأليام في فلسطين، 
32 

   

سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بالتنقل حسب  11معدل الوقت المستخدم في التنقل لألفراد  :02جدول 
     2112/2111وسيلة التنقل والجنس وفئات العمر في فلسطين، 

31 

   
   

سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بالتنقل حسب  11معدل الوقت المستخدم في التنقل لألفراد  :03جدول 
     2112/2111الهدف من التنقل والجنس وفئات العمر، 

33 

   

سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بالتنقل حسب  31معدل الوقت المستخدم في التنقل لألفراد  :21جدول 
     2112/2111واأليام، الهدف من التنقل والجنس 

012 



2103/ 2102 ،الوقتاستخدام مسح :  PCBS  
 

 

 المقدمة 
 

نفـذه الـذي و ، 4134/4131لنتـائج النهائيـة لمسـح اسـتخدام الوقـت تقريـر ايسر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن يقدم 
بنيـة علـى  حـدثتللوقوف على التغيرات التـي ، وذلك األول عشر عاما  على تنفيذ المسح للمرة الثانية بعد مرور اثنى الجهاز

   .يالحياة في المجتمع الفلسطين
 

التـي  براز قضايا النوع اإلجتماعي، حيث تسهم البياناتإ هدفاألدوات األساسية التي تخدم  أحديعتبر مسح استخدام الوقت 
، (العمـل المنزلـي والعمـل التطـوعي)فـي قيـاس وتحليـل نوعيـة الحيـاة او الرفـاه العـام، وتقيـيم العمـل غيـر مـدفوع األجـر  يوفرهـا
ة فـي العمـل المـدفوع وغيـر مـدفوع األجـر، ومـدى مسـاهمة النسـاء ضـمن بـراز مـدى مشـاركة المـرأالمسـح فـي إ هم هذااكما يس

 . نطاق الحسابات القومية
 

النشاطات التي يزاولها الفلسطينيون في حياتهم اليومية، حيـث يـوفر بيانـات حـول الوقـت  التعرف على الىيهدف هذا التقرير 
نشــطة ، والعمــل المــدفوع وغيــر مــدفوع األجــر، وأأو غيــر النظــامي القطــاع النظــاميالعمــل ســواء فــي  كأنشــطةومعــدل الوقــت، 

، خدمات المجتمـع المحلـيوأنشطة ية غير مدفوعة األجر، خدمات منح الرعاأنشطة ، و الخدمات المنزلية غير مدفوعة األجر
األنشطة األماكن الثقافية، والترفيهية و /زيارة األحداث/حضورو ، التآنس والمشاركة في المجتمع المحليوأنشطة أنشطة التعلم، 

والخارجيــة والبــرامج ذات اإلشــتراك فــي األلعــاب الرياضــية الداخليــة و ، الهوايــات، واأللعــاب وأنشــطة التســلية األخــرى، الرياضـية
جراءاتو ، ةالرعاية والعناية الشخصيوأنشطة ، وسائط اإلعالم الجماهيريو ،الصلة ، كما يوفر السياسية واألنشطة، اإلحتالل ا 

بمـا فـي  باإلضافة الـى تـوفير بيانـات حـول البيئـة المحيطـة بـالفرد، نشطةبتلك األحول نسبة األفراد الذين قاموا المسح بيانات 
 .ذلك المشاركين في النشاط والمكان ووسيلة النقل المستخدمة اثناء القيام بتأدية النشاط

 
مصــدرا  غنيــا بالمعلومــات حــول اســتخدام الوقــت للتعــرف  هــذا التقريــر يشــكليأمــل الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني أن 

العمريـة المختلفـة مـن أطفـال ونسـاء  فـي الفئـات ،4134/4131على طبيعة وبنية األفراد في المجتمع الفلسـطيني خـالل عـام 
 .، وأن ينير الدرب لمتخذي القرار وصانعي السياسات في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة في هذا الوطنشباب وكبار السنو 

 
 
 

 واهلل نسأل أن يتكلل عملنا بالنجاح
 
 

 
 عال عوض 2102، أغسطس/ آب
 رئيس الجهاز 
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 األوللفصل ا 
 

 لنتائج الرئيسيةا
 

 أنشطة العمل  1.1
من وقتهم  %06.7أي ما نسبته  العملفي  تقريبا  ساعات  4سنوات فأكثر ما يقارب  01يقضي الذكور في العمر  -

 .خالل اليوم %2.3دقيقة أي ما نسبته  33، في حين تقضي اإلناث ما يقارب الكلي خالل اليوم
 

في القطاع النظامي في  يقةدق 44ساعات و 7ما معدله  بالنشاطالذين قاموا  سنوات فأكثر 01يقضي األفراد في العمر  -
لإلناث؛ وفي الضفة الغربية يقضي الذكور ما  دقائق 8ساعات و 6للذكور مقابل  دقيقة 04ساعات و 8 بواقعفلسطين؛ 
 ساعات 7لإلناث؛ وفي قطاع غزة يقضي الذكور ما معدله  دقيقة 42ساعات و 6دقيقة مقابل  32ساعات و 8معدله 

 .دقيقة لإلناث 01ساعات و 4دقيقة مقابل  43و
 

األنشطة االقتصادية كالزراعة، القنص، )أنشطة اإلنتاج األولي بالذين قاموا سنوات فأكثر  01يقضي األفراد في العمر  -
 34ساعات و 3ما معدله  في فلسطينالمعيشية األسرة لحساب ( الحراجة، صيد األسماك، التعدين واقتالع الحجارة

لإلناث؛ وفي الضفة الغربية يقضي الذكور ما  دقيقة 08دقائق للذكور مقابل ساعتين و 4ساعات و 4 بواقع . دقيقة
ساعات  3دقيقة لإلناث؛ وفي قطاع غزة يقضي الذكور ما معدله  02دقيقة مقابل ساعتين و 26ساعات و 4معدله 

 .دقيقة لإلناث 00مقابل  دقيقة، 27و
 

المتعلقة بالصناعات التحويلية )أنشطة اإلنتاج غير األولي بالذين قاموا سنوات فأكثر  01يقضي األفراد في العمر  -
ما   في فلسطين المعيشيةاألسرة لحساب ( المتمثلة بإنتاج السلع غير األولية سواء للسوق أو االستخدام النهائي الخاص

دقيقة لإلناث، وفي الضفة الغربية يقضي  22للذكور مقابل ساعتين و دقيقة 01ساعات و 7 بواقعساعات  6معدله 
 7دقيقة لإلناث؛ وفي قطاع غزة يقضي الذكور ما معدله  20مقابل ساعتين و ودقيقة واحدةساعات  8الذكور ما معدله 

 .دقيقة لإلناث 34مقابل ساعتين و دقيقة 30ساعات و
 

رص الطوب، تركيب ألواح، السباكة، الدهان، )أنشطة التشييد بالذين قاموا سنوات فأكثر  01يقضي األفراد في العمر  -
ساعات  8 بواقع . دقيقة 30ساعات و 8ما معدله  في فلسطين المعيشيةاألسرة لحساب  (كل ما يتعلق بالتشييد.. الخ
 4وفي الضفة الغربية يقضي الذكور ما معدله في هذا النشاط، في حين ال تقضي النساء اي وقت  دقيقة للذكور 30و

 .دقيقة 27ساعات و 6وفي قطاع غزة يقضي الذكور ما معدله ، دقيقة 03ساعات و
 

بيع األغذية ) الخدمات المتعلقة بالحصول على الدخل أنشطة بالذين قاموا سنوات فأكثر  01يقضي األفراد في العمر  -
واالتجار بها، خدمات اإلصالح والتركيب والصيانة، توفير الخدمات التجارية والمهنية، الخدمات المنزلية المدفوعة 

للذكور ائق دق 4ساعات و 8 بواقع  .دقيقة 40ساعات و 7ما معدله في فلسطين لحساب األسرة المعيشية ( األجر
 4مقابل  دقيقة 07ساعات و 8دقيقة لإلناث؛ وفي الضفة الغربية يقضي الذكور ما معدله  40ساعات و 4مقابل 

       ساعات 4مقابل دقيقة  41ساعات و 7لإلناث؛ وفي قطاع غزة يقضي الذكور ما معدله  يقةدق 40ساعات و
 .لإلناث دقيقة 04و
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 2102/2102قاموا بانشطة العمل في فلسطين خالل العام الذين سنوات فأكثر  01األفراد نسبة 

 
 

% 02.4للذكور مقابل % 01.4منها  1الحسابات القومية قاموا بأنشطة العمل الداخل في نطاقمن األفراد  %31.6 -
لإلناث؛ وفي قطاع % 04.4مقابل  بانشطة العمل قاموامن الذكور % 04.7لإلناث في فلسطين؛ وفي الضفة الغربية 

 .لإلناث% 8.4من الذكور مقابل % 43.0غزة 
 

للذكور مقابل % 06.8منها  2الحسابات القومية نطاق نشطة العمل غير الداخل فيقاموا بأمن األفراد % 74.7 -
لإلناث، وفي % 42.3بهذا النشاط مقابل  قاموامن الذكور % 03.4لإلناث في فلسطين؛ وفي الضفة الغربية % 43.0

 .لإلناث% 44.0الذكور مقابل من % 60.7قطاع غزة 
 

من األفراد  %04.6ناث بالمقابل لإل% 7.2ذكور ولل% 42.4 منها قاموا بأعمال مدفوعة األجرمن األفراد % 20.3 -
 .ناثلإل% 8.2 للذكور مقابل% 31.7 باعمال غير مدفوعة األجر منها قاموا

 
نطاق الحسابات القومية ونوع العمل المدفوع أو غير المدفوع في الذين قاموا بانشطة العمل حسب سنوات فأكثر  01 نسبة األفراد

 2102/2102فلسطين خالل العام 

                                                 
 توفير في العملو  التشييد، أنشطة في ملالع ،األولي غير اإلنتاج أنشطة في لالعمو ، األولي اإلنتاج أنشطة في العملو  ،النظامي القطاع في عملالنشطة أتشمل  1

 .الدخل على للحصول  الخدمات
توفير خدمات المجتمع و ، توفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعة األجر ألفراد األسرة المعيشية، و توفير الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجرنشطة أتشمل  2

 .المحلي ومساعدته لألسر المعيشية األخرى
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 العمل المنزلي أنشطة 2.1
عداد الغذاء إ)ي األعمال المنزلية فخالل اليوم من وقتها % 04.1سنوات ما معدله  01تقضي اإلناث في العمر  -

 .للذكور% 2.4مقابل ( ألغراض المنزلوتقديمه، تنظيف، كنس، العناية بالمنزل والتسوق 
 

عداد الغذاء وتقديمه، تنظيف، كنس، إ)العمل المنزلي أنشطة اللواتي قمن بسنوات فأكثر  01تقضي اإلناث في العمر  -
دقيقة يقضيها الذكور على  07مقابل ساعة ودقيقة  42ساعات و 3ما معدله  (العناية بالمنزل والتسوق ألغراض المنزل

 21دقيقة في هذا النشاط مقابل ساعة و 40ساعات و 3وفي الضفة الغربية تقضي اإلناث  . ي فلسطينهذا النشاط ف
دقيقة يقضيها الذكور في هذا  03دقيقة مقابل ساعة و 36ساعات و 3دقيقة للذكور، وفي قطاع غزة تقضي اإلناث 

 .النشاط
 

الغذاء وتقديمه، تنظيف، عداد إ)سنوات فأكثر قاموا بنشاط العمل المنزلي  01العمر  في من اإلناث% 41.8ما نسبته  -
تقضي اإلناث في كما  ،للذكور قاموا بهذا النشاط% 44.6، مقابل (كنس، العناية بالمنزل والتسوق ألغراض المنزل

إلستهالكية والرأسمالية، شراء السلع ا)دقيقة في التسوق ألغراض المنزل  03سنوات فأكثر ما معدله  01العمر 
 .دقيقة يقضيها الذكور 46مقابل ( استطالع األسعار على واجهات المحالت، التسوق على اإلنترنت

 
 2112/2112 ،والمنطقة الذين قاموا بانشطة العمل المنزلي حسب الجنسسنوات فأكثر  01 سبة األفرادن

 
 
 3وقت الفراغ أنشطة 2.1

في أنشطة وقت الفراغ أي ما نسبته  دقائق 0ساعات و 6سنوات فأكثر ما يقارب  01يقضي الذكور في العمر  -
% 23.4دقيقة خالل اليوم أي ما نسبته  37وساعات  0خالل اليوم، في حين تقضي اإلناث ما يقارب % 20.3

 .خالل اليوم
 

الذين قاموا بتنفيذ  سنوات فأكثر 01هناك تقارب في كل من معدل الوقت الذي يقضيه الذكور واإلناث في العمر  -
استخدام تكنولوجيا الحاسوب الذهاب ، القراءة، مشاهدة التلفاز، اإلستماع الى الراديو)أنشطة وسائط اإلعالم الجماهيري 

دقيقة لإلناث خالل اليوم في فلسطين؛ وفي الضفة  46دقيقة للذكور مقابل ساعتين و 44وبمعدل ساعتين ( الى المكتبة

                                                 
األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية، /زيارة األحداث/التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي، وحضور: أنشطة وقت الفراغ تشمل األنشطة التالية 3

 .الم الجماهيريالهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى، اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة، وسائط اإلع
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دقيقة تقضيها اإلناث، وفي  02دقيقة في هذا النشاط مقابل ساعتين و 42ما معدله ساعتين والغربية يقضي الذكور 
 .تقضيها اإلناث دقيقة 37دقيقة في هذا النشاط مقابل ساعتين و 47قطاع غزة يقضي الذكور ما معدله ساعتين و

 

التآنس  دقيقة في أنشطة 08و ساعات 3ما معدله  الذين قاموا بتنفيذ النشاط سنوات فأكثر 01يقضي األفراد في العمر  -
خالل  دقيقة تقضيها اإلناث 03وساعات  3 مقابل للذكور دقيقة 23وساعات  3 بواقع والمشاركة في المجتمع المحلي

ساعات  3دقيقة في هذا النشاط مقابل  27و ساعات 3في فلسطين؛ وفي الضفة الغربية يقضي الذكور ما معدله  اليوم
 دقائق 4و ساعات 3 دقيقة في هذا النشاط مقابل 06و ساعات 3 دقيقة، وفي قطاع غزة يقضي الذكور ما معدله 04و

 .تقضيها اإلناث
 

ومعدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط الذين قاموا بأنشطة وقت الفراغ  سنوات فأكثر 01 نسبة األفراد
 2102/2102، حسب الجنس في فلسطين

 

 أنشطة وقت الفراغ

لمن  وقت المستخدم في تنفيذ النشاطمعدل ال
 قاموا بالنشاط

 نسبة من قاموا باالنشطة من إجمالي السكان

 كال الجنسين اناث ذكور كال الجنسين اناث ذكور
س.د   س.د   س.د    % % % 

 87.3 88.5 86.2 3.18 3.13 3.23 والمشاركة في المجتمع المحلي التآنس

 3.6 2.1 5.1 2.31 2.57 2.21 زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

 18.4 16.1 20.8 1.55 1.34 2.11 الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

في األلعاب الرياضية الداخلية  االشتراك
 والخارجية والبرامج ذات الصلة

1.44 1.07 1.35 
16.7 5.8 11.4 

 85.3 86.5 84.2 2.45 2.46 2.44 وسائط اإلعالم الجماهيري

 .تعني دقيقة: د      
 .تعني ساعة: س     

 

خرى وتشمل أواأللعاب وأنشطة تسلية الذين قاموا بتنفيذ أنشطة الهوايات  سنوات فأكثر 01يقضي األفراد في العمر  -
( اشتراك فعلي في الفنون، الموسيقى، المسرح، ممارسة هوايات جمع الطوابع والعمالت المعدنية، التسلي باأللعاب الخ)

في فلسطين؛ وفي الضفة  لإلناثدقيقة  34للذكور مقابل ساعة و دقيقة 00منها ساعتين ودقيقة  00ما معدله ساعة و
، وفي قطاع غزة لإلناث دقيقة 32دقيقة في هذا النشاط مقابل ساعة و 08الغربية يقضي الذكور ما معدله ساعتين و

 .دقيقة تقضيها اإلناث 38دقيقة في هذا النشاط مقابل ساعة و 04يقضي الذكور ما معدله ساعة و
 

اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية  موا بتنفيذ نشاطالذين قاسنوات فأكثر  01يقضي األفراد في العمر  -
تقضيها اإلناث  ائقدق 7للذكور مقابل ساعة ويقة دق 44و ةمنها ساعدقيقة  30ما معدله ساعة و والبرامج ذات الصلة

 ائقدق 01دقيقة في هذا النشاط مقابل ساعة و 40و ساعة؛ وفي الضفة الغربية يقضي الذكور ما معدله في فلسطين
 تينفي هذا النشاط مقابل ساعة ودقيق دقيقة 43، وفي قطاع غزة يقضي الذكور ما معدله ساعة وتقضيها اإلناث
 .تقضيها اإلناث

 

االستماع إلى التلفزيون والفيديو /دقيقة في مشاهدة  08و ساعتينسنوات فأكثر ما معدله  01يقضي الذكور في العمر  -
 .تقضيها اإلناث 28ومقابل ساعتين 
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 (طفال وكبار السناأل)ية الرعا أنشطة 4.1
ما  لألسر المعيشية الذين قاموا بنشاط خدمات الرعاية غير مدفوعة األجر سنوات فأكثر 01يقضي األفراد في العمر  -

دقيقة لإلناث في فلسطين؛ وفي الضفة الغربية  00دقيقة للذكور مقابل ساعتين و 07 بواقع ؛دقيقة 03ومعدله ساعة 
 07وفي قطاع غزة يقضي الذكور ما معدله  ،لإلناث دقيقة 00دقيقة مقابل ساعتين و 06يقضي الذكور ما معدله 

 .دقيقة لإلناث 21دقيقة في هذا النشاط مقابل ساعتين و
 

مقابل  لألسر المعيشية غير مدفوعة األجرالرعاية  بخدماتفأكثر يقمن  سنوات 01من اإلناث في العمر % 40.0 -
 .للذكور% 3.00
 

 الشخصيةالعناية الرعاية و  أنشطة 5.1
الذين قاموا بتنفيذ  سنوات فأكثر 01هناك تقارب في كل من معدل الوقت الذي يقضيه الذكور واإلناث في العمر  -

نشطة الدينية، اإلهتمام باألمور الشخصية األكل والشرب، األ لنوم،ا)خالل اليوم في أنشطة العناية الشخصية  النشاط
 تلكمن وقتهم يقضوها في % 48.3دقيقة للذكور أي ما نسبته  30ساعة و 00لتبلغ ( والصحية والعناية الخاصة

 %.48.4دقيقة لإلناث بمعدل  37ساعة و 00خالل اليوم، مقابل  األنشطة
 

 .دينيةال االنشطةدقيقة في  33ساعة و خالل اليوم ما معدلهسنوات فأكثر  01في العمر والذكور  تقضي اإلناث -
 

 

 سنة( 11-11)في الفئة العمرية  ألفرادا 6.1
للذكور % 20.1سنة قاموا باستخدام تكنولوجيا الحاسوب منها ( 07-01)من األطفال في الفئة العمرية % 23.3 -

 .لإلناث في فلسطين% 20.4مقابل 
 

لإلناث % 0.8للذكور مقابل % 0.3منها القراءة قاموا بنشاط  سنة( 07-01)ال في الفئة العمرية من األطف% 3.4 -
 .في فلسطين

 

% 66.4للذكور مقابل % 04.3سنة قاموا بأنشطة التعلم منها ( 07-01)من األطفال في الفئة العمرية % 62.7 -
 .لإلناث في فلسطين

 
 1111/2111ة مع بيانات مسح الوقت مقارن 1.1
نتاج آخدمات ال أنشطةفي في معدل الوقت الذي يقضيه الذكور  تزايدلوحظ  - خر المتعلقة بالحصول على الدخل وا 

مقارنة وذلك دقيقة لإلناث  44ساعات و 3 دقيقة للذكور مقابل 06ساعات و 8لتبلغ  2102/2103خالل للبضائع 
 .دقيقة لإلناث 08ساعات للذكور مقابل ساعتين و 8والتي بلغت في حينه  0444/2111مع بيانات عام 

 
في معدل الوقت الذي يقضيه الفرد في نشاط خدمات المجتمع ومساعدة األسر األخرى خالل  ملحوظ هناك انخفاض -

لتبلغ ( خال...مساعدة األسر األخرى، الخدمات التي ينظمها المجتمع، الخدمات الطوعية غير المنظمة) 2102/2103
والتي بلغت في حينه ساعتين  0444/2111مع عام  ةدقيقة لإلناث وذلك مقارن 34دقيقة للذكور مقابل  23ساعة و

 .دقيقة لإلناث 30دقيقة للذكور مقابل ساعة و 03و
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 الثاني لفصلا
 

 وجودة البيانات المنهجية
 

 ف المسحاهدأ 0.2
لقياس وتحليل  ،هو دراسة التغيرات التي تحدث على المجتمع الفلسطيني الوقتبيانات مسح استخدام  عـجم نـم دفـاله ان

الخصائص الديموغرافية واإلجتماعية واإلقتصادية ألفراد نوعية الحياة والرفاه العام، كما يهدف هذا المسح للتعرف على 
تحسين تقديرات العمل مدفوع األجر و  ،(العمل المنزلي والطوعي)قياس وتقييم العمل غير مدفوع األجر و  ،المجتمع الفلسطيني

مساعدة المخططين وصانعي السياسات في وضع استراتيجيات وسياسات تساهم في التخطيط لقضايا مدفوع األجر، و وغير 
 .تنموية
 

 استمارة المسح 2.2
الدوليـة الخاصـة بمسـح اسـتخدام  اإلسـتمارات تعد استمارة المسح األداة الرئيسية لجمع البيانات، وقد تم تصـميمها اعتمـادا علـى

بتنظـيم مــن اإلســكوا  0202فــي عــام  ورشـة مســح اســتخدام الوقـت والتــي عقــدت فـي األردنتوصــيات  الوقـت، وكــذلك بنـاء علــى
اضـــافة انشـــطة متعلقـــة مـــن جهـــة مـــع بهـــدف تطـــوير اســـتمارة مســـح اســـتخدام الوقـــت ودليـــل الترميـــز  UNSDالتعـــاون مـــع وب

إضـافة الـى  . مـن جهـة أخـرى 0222 يتعارض مع دليل ترميز األمم المتحدة الصادر في عـام بالخصوصية الفلسطينية بما ال
أنهــا تحقــق المواصــفات الفنيــة لمرحلــة العمــل الميــداني، كمــا تحقــق متطلبــات معالجــة البيانــات وتحليلهــا، وتتكــون االســتمارة مــن 

 :عدة اقسام
 

 البيانات التعريفية  .0
ات تصميم ، حيث تم تحديد البيانات التي تعرف باألسرة بما في ذلك تقسيملهذا البند هو تحديد وحدة الهدف الهدف الرئيسي

 .، ورقم األسرة ، واسم رب األسرةبنى، والتجمع السكاني، ورقم المرقم منطقة العد، والمحافظة ن؛العينة م
 

 السيطرة النوعية  .2
من شأنها ضبط العمليات الميدانية والمكتبية وتسلسلها في المراحل التي  في هذا البند تم وضع مجموعة من الضوابط التي

دخال البيانات والتدقيق بعد  تمر بها االستمارة، ابتداء  بمرحلة جمع البيانات ومرورا  بالتدقيق الميداني والمكتبي، ثم الترميز وا 
 .اإلدخال، وانتهاء  بعملية التخزين

 

 األسرة بيانات أفراد  .2
غرافية و على البيانات الديم تويحكما ت والعالقة برب األسرة والجنس، وتاريخ الميالد والعمر أفراد األسرة،ب كشف علىتحتوي 

 .واالقتصادية ألفراد األسرة
 

 استمارة األسرة  .4

تخدمة في أرضية الوحدة نوع الوحدة السكنية، والمادة المس من حيثباألسرة  يشمل هذا البند مجموعة من األسئلة المتعلقة
الذي تستعمله األسرة في الطهي، والسلع والخدمات التي تتوفر لدى األسرة، اضافة الى دخل نوع الوقود الرئيسي السكنية، 

 .وغير ذلك من المؤشراتاألسرة الشهري 
 



2103/ 2102 ،استخدام الوقتمسح :  PCBS  

 24 

 سجل الوقت .5

مــن أفــراد  ذكــرمــن ســجالت الوقــت؛ فــي الســجل األول يــتم اختيــار فــرد واحــد  تم اســتيفاء ســجلينيــ الجــزء مــن اإلســتمارةفــي هــذا 
كثر بشكل عشوائي، وفي السجل الثاني يتم اختيار فرد واحد أنثى من أفـراد األسـرة الـذين عشر سنوات فأ أعمارهماألسرة الذين 

دقيقـة بعـد منتصـف الليـل حتـى  02 بطـولتـم تقسـيم الــيوم إلـى فتـرات زمنيـة حيث  . كثر بشكل عشوائيسنوات فأ 02 أعمارهم
كمــا  ،لــيال   الثانيــة عشــرمــن الســاعة السادســة صــباحا  وحتــى الســاعة  خــالل فتــرة النهــار دقــائق 02و ،الســاعة السادســة صــباحا  

وفـي حـال قـام بنشـاط ثـانوي معلومات توضح ما إذا كان النشاط قد نفذ مقابل أجر أو مردود مـادي أم ال، يحتوي السجل على 
 تحديـد وسـيلة التنقـل، و ن المبحـوث أثنـاء تأديتـه للنشـاطاتالسجل معلومات تبين مع مـن كـا تناولكما يل هذا النشاط، يتم تسج

 .ساعة (02)اليوم كامال  باألنشطة المختلفة على مدار  هقيامأثناء او المكان الذي تواجد به الفرد 
 

 اإلطار والعينة  2.2
 

 مجتمع الهدف 0.2.2
ويركز على  0200/0200عتيادية في فلسطين في العام إبصورة  سر الفلسطينية المقيمينجميع األ منيتكون مجتمع الهدف 

 .كثرأسنوات ف 02اد ضمن الفئة العمرية االفر 
 

 :إطار المعاينة 2.2.2
وهي مناطق جغرافية متقاربة الحجم  0222تعداد السكان والمساكن والمنشآت  قائمة مناطق عد منإطار المعاينة من  يتكون

المستخدمة في التعداد، وقد تم استخدام هذه  العد، وهي عبارة عن مناطق (أسرة 002فيها  متوسط عدد األسر)في معظمها 
 .المرحلة األولى من عملية اختيار العينة في (PSUs) المناطق كوحدات معاينة أولية

 
 حجم العينة 2.2.2

 .توى اإلجماليعلى المسأسر  5,903الكلي  بلغ حجم العينة
 

 تصميم العينة 4.2.2
 :ثالثة مراحلعنقودية عشوائية منتظمة ذات  طبقية عينةهي  العينة

 .منطقة عد 002اختيار عينة مناطق عد بطريقة عشوائية منتظمة بلغ عددها  : األولى المرحلة
 

حيث يتم )أسرة مستجيبة من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة األولى  00اختيار عينة مساحية من  :الثانية المرحلة
 00السير داخل منطقة العد من نقطة عشوائية ويتم توثيق كل االسر التي يصلها الباحث بحيث يتم ضمان الوصول الى 

 .(اسرة مستجيبة على االكثر
 

سنوات  02دهما ذكر واألخر انثى من كل أسرة تم اختيارها في المرحلة الثانية  من األفراد اختيار فردين اح: المرحلة الثالثة
 .فأكثر باستخدام جداول كش من األسر التي لديها أكثر من فردين ذكور او اناث من هذه الفئة
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 طبقات العينة5.3.2  
 :طبقات كما يلي إلىتقسيم المجتمع  تم

 .(قطاع غزةالغربية و  الضفةمحافظة في  02) المحافظة .0
 (.مخيم ،، ريفحضر) التجمع نوع .0

 

 حساب األوزان 4.2
استخدام في العينة بأنه المقلوب الرياضي الحتمال اختيار الوحدة، وعينة مسح ( وحدة المعاينة)الوحدة اإلحصائية يعرف وزن 

حيث يتم في المرحلة األولى حساب وزن مناطق العد  ثالثة مراحلهي عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات الوقت 
، ثم في المرحلة الثانية يتم حساب وزن األسرة من كل (عينة عشوائية منتظمة)ل منطقة عد باالعتماد على احتمال اختيار ك

تعديل هذه ثم نقوم ب األوليحاصل ضرب وزن المرحلة األولى في وزن المرحلة الثانية فنحصل على وزن األسر بمنطقة عد، 
وبالتالي ( محافظة، نوع التجمع)  وتكون فئة التعديل هي الطبقة 0200األوزان باالعتماد على تقديرات األسر منتصف 

 .نحصل على وزن األسر النهائي
 

الفرد  قيتم الحصول على وزنسرته وبالتالي كل فرد يأخذ وزن ا( ROSTER)دمج هذه االوزان الى ملف افراد االسرة يتم 
الضفة )وتكون فئة التعديل هي المنطقة  01/1/0200في  السكانتعديل هذه األوزان باالعتماد على تقديرات  يتم ، ثملياالو 

  .على وزن الفرد النهائي يتم الحصول وبالتالي( فئة 02)، الفئات العمرية الخماسية (ذكر، انثى)الجنس ( غزةوقطاع  ،الغربية
في  السكانهذه األوزان باالعتماد على تقديرات تعديل يتم أيضا ل الوقت و دمج هذه االوزان الى ملف سجيتم ثم 
وقد تم حساب الوزن النسبي لكل   (.المنطقة والجنس والفئات العمرية الخماسية)حسب فئة التعديل السابقة  01/1/0200

 .وحدة معاينة من خالل قسمة الوزن على متوسط االوزان
 

 العمليات الميدانية 5.2
لــذلك فــإن ضــمان وجــود .  العمليــات الميدانيــة، أهــم مراحــل تنفيــذ المســح لجمــع البيانــات المطلوبــة مــن مصــادرها األوليــةتمثــل 

وقد اشـتمل ذلـك علـى تـوفير كـل .  مقومات النجاح في هذه المرحلة من القضايا األساسية التي تم العمل عليها بشكل تفصيلي
ليــات التعيــين والتــدريب وتــوفير المســتلزمات الماديــة الالزمــة ألداء العمــل بأفضــل المســتلزمات الفنيــة واإلداريــة بمــا فــي ذلــك عم

   .صورة
 

 التدريب  1.5.2
 تـم اختيـار فريـق العمـل حيثأيام،  7لمدة  24/14/2102واستمرت حتى تاريخ  06/14/2102بدأت الدورة التدريبية بتاريخ 

 مثــل هــذه لخبــرتهن فــي العمــل علــى ،مــن الباحثــات اللــواتي عملــن علــى مســح انفــاق واســتهالك األســرة لمســح اســتخدام الوقــت
 :النحو األتي على ة تم توزيعهنمتدرب 48 بلغ عدد المتدربات وقد ،سريةالمسوح األ

 .الغربية محافظات الضفة من ةمتدرب 34  -
 .غزةقطاع محافظات من  ةمتدرب 04 -
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وتمـارين عديـدة  عمـل امتحانـات قصـيرة، وأسـئلة مباشـرةو الجمع ما بين الجانب النظـري والجانـب العملـي تم خالل التدريب  وقد
هـا فـي ات وتفقـدها فـي اليـوم الثـاني وجمعتوزيـع االسـتمار  والمتمثل فيالباحثة في الميدان  نظرا  ألهمية دور، على دليل الترميز

تــم  الباحثــات اللــواتيعــدد  علمــا  أن  .بعــد اإلنتهــاء مــن جمــع البيانــات ترميــز هــذه االســتمارات مكتبيــا ومــن ثــم ،اليــوم الثالــث
ا  أن فريـق العمـل علـى ، علموتختلف عدد الباحثات في كل منطقة باختالف العينة باحثة 04 نه ن للعمل في المشروعتعيينه

لكـل مـن الوسـط والشـمال والجنـوب  ،مشـرفة ومدققـة وباحثـة الـى بـاحثتين حسـب منـاطق العـد ؛اآلتيزع على النحو المشروع تو 
   .باحثات في قطاع غزة ومدققة ومشرفة 0كذلك و 
 

الترميـز  يـام التـدريب حيـث تـم تقسـيمفـي أخـر أ يـامأ ةثالثـ لمـدة  UNعلى دليل الترميز المعد من قبل  تدريب الباحثات تم كما
اجراء تمارين  فقط من خاللخمس مجموعات على  تم التدريبي كل يوم معد للتدريب على الترميز وف ، مجموعاتالى ثالثة 

، وفـي نهايـة للمتـدرباتواجراء تمارين عملية ونظرية بشكل يومي  مجموعة من المجموعات وتفسيرها وتوضيحها للمتدربين للك
 .في الجهاز تي سيعملنالال الباحثاتالتدريب تم عمل امتحان الختيار 

 
على أدبيات المسوح الميدانية ومنهجية البحث، والتي تم خاللها التعـرض بصـورة الهدف من هذا التدريب هو إطالع المتدربين 

ميـدانيا  عامة الى اساسيات البحث الميداني بما في ذلك تصـميم المسـوح االحصـائية وتصـميم االسـتمارة وآليـة اجـراء المقـابالت
واســتخدام الخـرائط االحصــائية ومبـادل العمــل ، باإلضــافة الـى تصــميم العينـة وكيفيـة جمـع اإلســتمارات وتوزيعهـا خــالل األسـبوع

كمــا تــم التطــرق الــى كيفيــة تــدقيق االســتمارات ميــدانيا ومكتبيــا، واعــادة المقابلــة والفحوصــات األخــرى   .الجمــاعي فــي الميــدان
 .الالزمة لضبط العمل بهدف الحصول على المعلومة الدقيقة والموثوق بها

 
 فترة اإلسناد 2.5.2

حيث استغرق جمع البيانات عاما  كامال ، وقد  02/02/0200وانتهى ميدانيا  بتاريخ   02/22/0200خ اريبدأ تنفيذ المسح بت
 .شمل المسح جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة

 
 آلية جمع البيانات 2.5.2
بما فيه من  عاما  كامال  حيث استغرق المسح  24/14/2102تاريخ بالوقت  استخدام مسح جمع بيانات علىبدأ العمل ميدانيا 

 3بزيارة  تقوم الباحثةأيام ابتداء من السبت حيث  تسعةفي منطقة العد لمدة الباحثات  حيث عملتفصول ومواسم وأعياد، 
تفقدية ألسر يوم  اتزيار بثالث  الباحثة تقوم، وفي اليوم الثاني وتوزيع ثالثة سجالت واختيار فردين عشوائيين سر ليوم السبتأ

تيار فردين عشوائيين الستيفاء الجزء األول من اإلستمارة واخ أسر جديدة ثالثة لزيارةأيضا  وتذهب  لتفقد سجل الوقت، السبت
ها سجالت يوم السبت سر التي قامت باعطائالباحثة بزيارة األ تقوم يوم اإلثنينيوم األحد، وفي ل الوقت لالستيفاء سج

 ، واجراءاألحد التي تم توزيع السجالت لها يوم ألسرثم القيام بزيارة تفقدية ل لمراجعتها وسحب السجالت بشكل نهائي، ومن
هذا اليوم، ل حيث تنتهي منطقة العد ،يوم األحد القادم األسبوع الذي يليه يوم االثنين وهكذا حتىات جديدة ألسر زيار ثالثة 
علما  ان الباحثة ، يام األسبوعالوقت كل أسجالت تغطي ل اسرة بمعدل سجلين من كل اسرة استمارة 20استالم  يجبحيث 

يوم اإلثنين ولمدة خمسة ايام  اتعند سحب اإلستمار بعد استالمها لسجالت الوقت مكتبيا  في اليوم الثالث تبدأ بالترميز 
 .متواصلة لتبدأ في العمل في منطقة عد جديدة وفي تجمع اخر في األسبوع الذي يليه
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 الترميز 4.5.2
دليـــل انتـــاج اإلحصـــاءات المتعلقـــة )علـــى دليـــل الترميـــز الخـــاص بـــاألمم المتحـــدة  رئيســـيفـــي هـــذا المســـح تـــم اإلعتمـــاد بشـــكل 

الوقــت  اســتخدام ترميــز األنشــطة لســجالت تــم وفــي فلســطين، اســتخدم الوقــتمســح  ترميــز ســجالتل( 0222باســتخدام الوقــت، 
 .فقط الرابعللحد 

 
ـــة وقطــاع غــزة حســب التصــنيف فــي هــذه المرحلــة تــم ترميــز النشــاط  االقتصــادي وفقــا للتصــنيف الســلعي الموحــد للضــفة الغربيـ

، حيث تــم تصنيف النشاط االقتصادي لجميع العاملين والعـاطلين (التنقيح الرابع)الصناعي الدولي لجميع األنشطة االقتصادية 
كــذلك تــــم ترميــز المهــن باالعتمــاد   .شــريةعــن العمــل الــذي ســبق لهــم العمــل علــى مســتوى الحــد الخــامس، أي لخمــس منــازل ع

 (.أي لست منازل عشرية)، وتم ترميز المهنة على مستوى الحد السادس 0222على التصنيـف الدولي للمهـــن 

 
 معالجة البيانات  2.2

مــرت فتــرة معالجــة البيانــات بعــدة مراحــل منــذ بــدء التحضــير وحتــى االنتهــاء مــن تجهيــز ملــف البيانــات، وقــد تمثلــت هــذه الفتــرة 
 :التيةابالمراحل 

 

وتــم التعــديل علــى شاشــات   ACCESSتــم خــالل هــذه المرحلــة إعــداد بــرامج اإلدخــال باســتخدام حزمــة : مرحلــة البرمجــة .0
اإلدخــال بشــكل يضــمن إدخــال االســتمارات بشــكل جيــد، كــذلك وضــع اســتعالمات  اإلدخــال، والعمــل علــى وضــع قواعــد

 . تنظيف لفحص البيانات بعد إدخالها حيث تعمل هذه االستعالمات على فحص المتغيرات على مستوى االستمارة
 

تم في هذه المرحلة استالم االستمارات من منسق العمل الميداني ومن خالل النمـوذج : مرحلة استالم وضبط االستمارات .2
 . حيث يقوم الموظف بضبط االستمارات والتأكد من استالمها من خالل النموذج المعد لذلك. المعد لذلك

 

ـــدأت عمليـــة اإلدخـــال بتـــاريخ : مرحلـــة اإلدخـــال .3 ـــم 21/01/2102ب ـــامج ، ت ـــدريب المـــوظفين علـــى اســـتخدام برن خاللهـــا ت
 .وكان اإلدخال مركزي اإلدخال والتنظيف،

 

عملـوا علـى بهذه المهمة أشخاص  قامهذه المرحلة عن طريق التسجيل  بعد اإلدخال، حيث  تمت: مرحلة تدقيق البيانات .4
ضـمن  اإلجـراءات  المتبعـة وذلـك مـن   مقارنة البيانات المدخلة باالستمارات األصلية لتعديل أخطـاء اإلدخـال إن وجـدت

تـم التـدقيق فـي  خالل النموذج المعد لهذه المرحلة ورفع التقارير اليومية عن اإلنجاز وعن دقة المـدخل للمتابعـة اإلداريـة،
 . جودة البياناتلضمان وذلك % 011المكاتب التي تم فيها اإلدخال، وتم التدقيق بنسبة 

 

تنظيف آلية شاملة بين األسئلة على مستوى االستمارة وذلك لضمان تناسق األسئلة مـع تم وضع قواعد : مرحلة التنظيف .0
 قـامنفـذ بشـكل دوري، ثـم وتم ذلك من خالل برنامج خـاص .  خارج المدى أو غير المنطقية بعض واإلجابات التي تكون

اآلليـة  وكانـت.  أو إعـادة االسـتمارة للميـدان المالحظـاتطاقم التدقيق بمراجعة رسائل الخطأ وتعديل األخطـاء بنـاء علـى 
تــم فيهــا مج اإلدخــال مــن خــالل المبــرمج حيــث المتبعــة فــي التنظيــف معــدة مــن قبــل إدارة المشــروع وتــم عكســها علــى برنــا

شاملة لجميع األسئلة فـي  كانتوضع الفحوصات التي تراها إدارة المشروع ضرورية ومناسبة عند إجراء التنظيف بحيث 
، بعـد ذلـك تم سحب االستمارات من القوائم المسـتخرجة وتـدقيقها آليـا وتصـحيحها وتعـديلها علـى الحاسـوب وقدرة، االستما

   .تأكد من أن التعديل كان صحيحا وانه تم تعديل جميع االستماراتللتم استخراج كشف ثاني لنفس االستمارات 
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يانـات المدخلـة وتظهـر بيانـات غيـر منطقيـة يـتم التأكـد منهـا أخرى تأتي من إدارة المشروع بعد فحـص الب باإلضافة إلى كشوف
عـــادةعــن طريـــق إرســـال الكشــوف إلـــى اإلدخـــال ويــتم فحصـــها والتعليـــق علــى الكشـــف  إلدارة المشـــروع بعـــد تصـــحيح إرســاله  وا 

 . األخطاء
 

 فــرز االســتمارات علــىتــم إنهــاء جميــع المراحــل الســابقة حيــث بعــد  تمــتوهــي المرحلــة األخيــرة،  :مرحلــة تســليم االســتمارات .6
وكانـت نهايـة المسـح بتـاريخ   .للحفـظ النهـائي وأرسـلتضمن النماذج المخصصة والمعتمـدة لـذلك  وسجلتمستوى التجمع، 

00/00/2103. 
  

 معدالت االستجابة 7.2
أسرة في ( 3,072) أسرة، منها( 4,605) المكتملةبلغ عدد األسر حيث  فلسطينية،أسرة ممثلة ( 5,903) الوصول الىتم 

طبقات التصميم لتعديل تأثير نسـب  وقد جرى تعديل األوزان على مستوى، اسرة في قطاع غزة( 1,533)و  الضفة الغربية،
 .حاالت الرفض وعدم االستجابة

 

 معدالت االستجابة لألسر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :معادالت التجاوب وعدم التجاوب
 x011%   مجموع حاالت زيادة الشمول  =نسبة أخطاء زيادة الشمول 

 حاالت العينة األصليةعدد                               
                          =2% 

 x   011% مجموع حاالت عدم االستجابة= نسبة عدم االستجابة 
 العينة الصافية                              

                     =21.4%  
 

  5,785 ( =حاالت زيادة الشمول) –العينة األصلية = العينة الصافية 
 .نسبة عدم االستجابة  -% 011= االستجابة نسبة 

 %74.6= وتساوي 

 عدد الحاالت لألسرة/ نتيجة المقابلة
 4,229 كتملتإ

 316 كتملت جزئياإ

 011 االسرة مسافرة

 131 حد بالبيتأال 

 291 رفض التعاون

 32 لم يتوفر معلومات

 005 وحدة غير مأهولة

 3 وحدة غير موجودة

 21 خرىأ

 5,903 المجموع
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 :معدالت االستجابة لألفراد
 

 عدد الحاالت لألفراد /نتيجة المقابلة
 8,560 اكتملت 

 55 اكتملت جزئيا

 144 رفض التعاون

 20 اخرى

 8,779 (حجم العينة الكلي ) المجموع 

 

 :عدم التجاوب معادالت التجاوب و 
 x   011% مجموع حاالت عدم االستجابة=  نسبة عدم االستجابة 

 العينة                                     
 %0.4= وتساوي 

        نسبة عدم االستجابة -% 011= نسبة االستجابة 
 %48.0= وتساوي 

 
 دقة البيانات 2.2

.  بالتخطيط األولى للمسح وانتهاء بكيفية النشر وفهم البيانات واالستفادة منها ء  يشمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة، بد
جراءات ضبط الجودة: ومن أهم مكونات عناصر الجودة اإلحصائية دقة فحص  شمليكما  .الدقة، والقابلية للمقارنة، وا 

ترجع  إحصائيةغير  أخطاءعينة، وكذلك بسبب استخدام  اإلحصائية األخطاء أبرزهامتعددة في المسح من  بالبيانات جوان
ويشمل هذا القسم . ، باإلضافة إلى معدالت االستجابة في المسح واهم آثارها على التقديراتالمسح وأدواتالعمل  طاقم إلى

 :على اآلتي
 

 األخطاء اإلحصائية 0.2.2
نتيجة الستخدام عينة وليس حصرا شامال لوحدات مجتمع الدراسة، ولذلك من  حصائيةاإلخطاء بيانات هذا المسح باأل تتأثر

مؤشرات هم ألالتباين  احتسابتم  المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليها من خالل التعدادات وقد
 .المسح

الضفة )وعلى مستوى المنطقة ، دولة فلسطين وقد دلت نتائج حساب التباين انه ال توجد مشكلة في نشر البيانات على مستوى
 (.وقطاع غزة، الغربية
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 (غزةقطاع و  ،غربيةال ضفةال)المنطقة حسب  نشطة المختلفةالوقت المستخدم في األ  تباين
 
 

 قيمة التقدير نشطةاأل  المنطقة
(بالدقائق)  

الخطأ 
 المعياري

% 

الخطأ   %15فئة الثقة 
 النسبي

% 

عدد 
 الحد األعلى األدنى الحد المشاهدات

الضفة 
 الغربية

أشباه الشركات، /العمل لحساب الشركات
العمل في )والمؤسسات غير الهادفة للربح والحكومة 

 (    القطاع النظامي
58 3.7 50.4 65.1 6.5 5679 

العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج 
 5679 16.1 25.8 13.3 3.2 20 األولي

العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج  
 5679 19.1 10.5 4.7 1.5 8 غير األولي 

 5679 10.6 27.1 17.8 2.4 22 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

العمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات 
 5679 5.8 57.9 46.1 3.0 52 للحصول على الدخل

تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر  العمل في
 5679 1.7 121.6 113.5 2.0 118 لالستخدام النهائي الخاص داخل األسرة المعيشية

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد 
 5679 3.6 30.8 26.7 1.0 29 األسرة المعيشية

العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته 
 5679 8.3 14.4 10.4 1.0 12 المعيشية األخرىلألسر 

 5679 6.1 93.6 73.6 5.1 84 التعلم

 5679 2.8 184.6 165.2 4.9 175 التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

األماكن الثقافية، والترفيهية /زيارة األحداث/حضور
 5679 19.5 3.5 1.5 0.5 2 والرياضية

 5679 5.9 24.2 19.2 1.3 22 وأنشطة التسلية األخرىممارسة الهوايات، واأللعاب 

اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية 
 5679 7.4 12.4 9.2 0.8 11 والبرامج ذات الصلة

 5679 2.4 147.5 134.1 3.4 139 استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

 5679 0.6 695.5 679.8 4.0 688 الرعاية والعناية الشخصية 
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 (غزةوقطاع  ،غربيةال ضفةال)المنطقة حسب  نشطة المختلفةالوقت المستخدم في األ  تباين(: تابع) 
 

 قيمة التقدير األنشطة المنطقة
(بالدقائق)  

الخطأ 
 المعياري

% 

الخطأ   %15فئة الثقة 
 النسبي

% 

عدد 
 المشاهدات

  الحد األدنى الحد األدنى

أشباه الشركات، والمؤسسات /العمل لحساب الشركات قطاع غزة
العمل في القطاع )غير الهادفة للربح والحكومة 

 (    النظامي
32 3.0 26.2 37.9 9.2 2881 

العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج 
 2881 22.2 12.8 5.0 2.0 9 األولي

العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج  
 2881 18.8 10.9 5.0 1.5 8 غير األولي 

 2881 17.9 12.4 5.9 1.6 9 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

العمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات 
 2881 8.9 50.6 35.5 3.8 43 للحصول على الدخل

تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام العمل في 
 2881 2.3 120.7 110.0 2.7 115 النهائي الخاص داخل األسرة المعيشية

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد 
 2881 4.5 40.0 33.5 1.7 37 األسرة المعيشية

العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته 
 2881 7.0 19.3 14.6 1.2 17 المعيشية األخرىلألسر 

 2881 9.1 126.2 87.8 9.7 107 التعلم

 2881 2.7 178.6 160.6 4.6 170 التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

األماكن الثقافية، والترفيهية /زيارة األحداث/حضور
 2881 21.5 14.9 6.0 2.2 10 والرياضية

 2881 10.3 24.8 16.4 2.1 21 واأللعاب وأنشطة التسلية األخرىممارسة الهوايات، 

اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية 
 2881 8.9 12.7 8.9 1.0 11 والبرامج ذات الصلة

 2881 3.0 148.9 132.4 4.2 140 استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

 2881 0.8 721.8 699.8 5.6 711 الرعاية والعناية الشخصية 

 
 األخطاء غير اإلحصائية 2.2.2

مراحـــل تنفيــذ المشــروع، خـــالل جمــع البيانــات أو إدخالهـــا والتــي يمكـــن  جميــعاألخطــاء غيــر اإلحصـــائية ممكنــة الحــدوث فـــي 
فـــي  وأخطـــاء إدخـــال البيانـــات( الباحـــث)، وأخطـــاء المقابلـــة (المبحـــوث)إجمالهــا بأخطـــاء عـــدم االســـتجابة، وأخطـــاء االســـتجابة 

ولتفــادي األخطــاء والحـــد مــن تأثيرهــا فقـــد بــذلت جهــود كبيـــرة مــن خــالل تـــدريب . ادخــال رمــوز خاطئـــة ألنشــطة ســجل الوقـــت
البـاحثين تـدريبا مكثفـا ، وتـدريبهم علـى كيفيـة إجـراء المقـابالت، واألمـور التـي يجـب اتباعهـا أثنـاء إجـراء المقابلـة، واألمـور التـي 

جــراء التجربـة الق طة نشــعلىــى ترميــز أ بليــة، وتــم إجـراء بعــض التمــارين العمليــة والنظريـة خــالل الــدورة التدريبيـةيجـب تجنبهــا، وا 
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نشـطة التـي يـتم اسـتيفاؤه مـن قبـل الباحثـة انه تم التأكيد للمدققـة والمشـرفة بمراجعـة ترميـز األ مسح استخدام الوقت، اضافة الى
طاء تقل تدريجيا  حيث تتراكم الخبرة لدى الفريق الميداني بصورة إال أن هذه األخ.  بشكل دائم خالل فترة العمل على المشروع

خــالل فتــرة المشــروع وتــزداد عــدد  دائمــين باحثــة واحــدة ومدققــة ومشــرفةمطــردة، ال ســيما وأن فريــق العمــل الميــداني يتــألف مــن 
 .الباحثات بازدياد عينة منطقة العد

 
هو رفض بعض األفـراد اإلسـتجابة الـى سـجل الوقـت، باسـتيفاء األنشـطة  اتالميداني اتم اإلشكاليات التي واجهت الباحثمن أه
وكـذلك ضـرورة ان يـتم اسـتيفاء السـجل مـن قبـل  ،بند بسبب ضـيق الفتـرة الزمنيـة والتـي لـم تتجـاوز عشـر دقـائق لكـل نشـاطلكل 

 .يس باإلنابةول الشخص الذي وقع عليه اإلختيار
 

 مقارنة البيانات 2.2
اإلحصـائي إذ ال بـد مـن أن تتـوفر فـي اإلحصـاءات سـمة المقارنـة مـع مصـادر أخـرى ومـع فتـرات  هذا المعيار مـرتبط بـالمنتج 

وهــو المســح  0222/0222عــام وســيتم تنــاول المقارنــة خــالل . زمنيــة أخــرى، فــالكثير مــن التحلــيالت تقــوم علــى أســاس المقارنــة
 لمقارنـةالرئيسية فقط، لعـدم وجـود مصـادر أخـرى  الوحيد الذي تم تنفيذه في الجهاز خالل تلك الفترة وعلى مستوى المجموعات

 .هذا المسح بسبب اختالف المنهجية والية جمع البيانات عن اية مسوح اخرى تم تنفيذها في المنطقة العربية
 

لألنشـطة الرئيسـية علـى عـدم وجـود اختالفـات تـذكر فـي البنيـة اإلجتماعيــة  0200/0200مسـح اسـتخدام الوقـت نتـائج أظهـرت 
 عـامخـالل الـذي يقضـيه األفـراد الوقـت  لـوحظ تقـارب فـي معـدل سنة على تنفيذ المسح االول حيـث 00فلسطين بعد مرور في 

 .0222/0222التي يقوم بها الفرد خالل عام مقارنة مع االنشطة  0200/0200
 

 الفنيةمالحظات ال 01.2
االعتبــار عنــد االطــالع علــى هــذا التقريــر، وهــي علــى هنــاك مجموعــة مــن المالحظــات الفنيــة الهامــة والتــي يجــب أخــذها بعــين 

 :  التالي والنح
، والمشـاركات الخارجيـة بـورش 0202باإلعتمـاد علـى توصـيات البعثـة الفنيـة خـالل عـام تم تطوير استمارة هذا المسح  .0

، واإلسـتناد 0200/0200تطوير منهجيـة مسـح اسـتخدام الوقـت  بهدف 0200العمل لمسح استخدام الوقت خالل عام 
 .0222بشكل رئيسي لدليل الترميز الخاص بمسح استخدام الوقت الخاص باألمم المتحدة في عام 

 .0222تم اإلستناد في ترميز مسح استخدام الوقت لدليل األمم المتحدة الصادر في عام  .0
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 الفصل الثالث
 

 والمصطلحاتالمفاهيم 
 

حيث تستند هذه المفاهيم إلى دليل األمم .  يعرض هذا الفصل المفاهيم والمصطلحات األساسية التي تم استخدامها في التقرير
كمــا أن هــذه المفــاهيم والمصــطلحات متوافقــة مــع بــاقي المواضــيع المتقاطعــة فــي الجهــاز .  2116المتحــدة الصــادر فــي عــام 

وهــي واردة فــي معجــم المصــطلحات اإلحصــائية المســتخدمة فــي الجهــاز المركــزي لإلحصــاء  المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني،
 .الفلسطيني

 
 :األسرة

فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة، ويقيمون في مسكن واحد، ويشتركون في الماكل أو في أي وجه 
 .متعلق بترتيبات المعيشة

 
 :الفرد في األسرة

 مكان هي الوحدة السكنية هذه كانت إذا فيها عضو أو اسرة في انه فرد على ويعتبر السكنية الوحدة في ودالموج الفرد هو
 .له اإلقامة الوحيد مكان أو له المعتاد اإلقامة

 
 :رب األسرة

ما يكون هذا هو الشخص المقيم إقامة معتادة مع األسرة والذي عرف بأنه يحمل هذه الصفة من قبل باقي أفراد األسرة، وعادة 
الشخص صاحب السلطة والمسئول عن تدبير شؤون األسرة، وأحيانا يكون هو المسئول الوحيد عن تدبير الشئون االقتصادية 

 .لألسرة وقد يشاركه اآلخرون في ذلك، وقد يكون رب األسرة ذكرا أم أنثى
 

 :حالة اللجوء
وتشمل أبناء الذكور منهم  0448التي احتلتها إسرائيل عام وهي خاصة بالفلسطينيين الذين هجروا من األراضي الفلسطينية 

 .وأحفادهم
 

 :الجئ مسجل
 .الصادرة عن وكالة الغوث( المؤن)إذا كان الفرد الجئا  وله اسم في بطاقة  التسجيل 

 
 :الجئ غير مسجل

 .ألي سبب كان( المؤن)إذا كان الفرد الجئا  إال أنه غير مسجل في بطاقة وكالة الغوث 
 

 :الجئا  ليس 
 .هو كل فلسطيني ليس الجئا مسجل أو الجئا غير مسجل
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 :األنشطة المتزامنة
 .نشاطان متوازيان أو أكثر يقوم بهما شخص على مدى فترة من الزمن

 
 :العمر بالسنوات الكاملة

 .هو الفترة الزمنية بين تاريخ الميالد وتاريخ اإلسناد معبرا عنه  بالسنوات الكاملة
 

 :تصادي الرئيسيالنشاط االق
التنقيح )هو طبيعة العمل الذي تمارسه المنشأة والذي قامت من اجله حسب التصنيف الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية 

 .ويسهم بأكبر قدر من القيمة المضافة في حالة تعدد األنشطة داخل المؤسسة الواحدة( الرابع
 

 :فترة المسح
 .اللها وستكون لمدة سنة كاملةهي الفترة التي تم تنفيذ هذا المسح خ

 
 :فترة اإلسناد

يقصد بها المدة الزمنية التي يستوفى عنها بيانات استخدام الوقت، وتبلغ فترة التسجيل يوما واحدا فقط، حيث يبدأ الفرد 
 .24:11إلى منتصف الليل التالي الساعة  24:11بتسجيل نشاطاته من منتصف الليل الساعة 

 
 :سجل الوقت
 .ساعة 24الحصري والمرتب زمنيا لجميع أنشطة المستجيب على مدى التسجيل 

 
 :الوقت المستخدم في تنفيذ األنشطة

ساعة مقسوما  على جميع األفراد، بما فيهم األفراد الذين لم  24هو الوقت الذي تم قضاؤها في األتشطة المختلفة خالل 
 .يمارسوا النشاط

 
 (مؤشر) :طنسبة األفراد الذين قاموا بتنفيذ النشا

 .مضروبا  بمائة ط مقسوما على مجموع أفراد العينةعدد األفراد الذين مارسوا النشا
 

 (مؤشر) :معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا به
واألنشطة سواء كان الفرد ذكرا  أو أنثى للقيام باألعمال ( بالساعات والدقائق)الوقت الذي يقضيه األفراد الذين مارسوا النشاط 

المختلفة سواء كانت تتعلق بالعمل الرسمي مدفوع األجر أو العمل غير مدفوع األجر أو الوقت الذي يقضيه الفرد في إدارة 
مقسوما  على عدد هؤالء  واألعمال، وذلك خالل فترة المسح المنزل أو العناية باألطفال أو الكبار، وغير ذلك من األنشطة

 .األفراد
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 (:العمل في القطاع النظامي)أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة للربح والحكومة /الشركات العمل لحساب
أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة للربح، والحكومة، كما /جميع األنشطة التي تؤدى فيما يتعلق بالعمل في الشركات

رف النظر عن القطاع الصناعي للنشاط والوضع في يشمل العمل المدفوع األجر وغير المدفوع األجر على حد سواء بص
 .العمل الذي يؤدى في إطار برامج التمهن، كذلك برامج التدريب الداخلي والتدريب في مكان العمل وانشطة اخرى

 
 :العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

زراعة لسد الحاجة واألنشطة المرتبطة بتربية الحيوانات األنشطة اإلنتاجية التي تتم خارج نطاق المنشآت كالعمل في ال
والدواجن واألسماك، وأنشطة الصيد، وجمع المنتجات البرية من الغابات والحفر وأعمال التحجير والنحت وجمع الماء، وشراء 

وقد يكون . المشابهة البضائع وبيع الفائض الناتج عنها، باإلضافة إلى التنقل لتأدية هذه األنشطة، وغير ذلك من األنشطة
 . ناتج أنشطة اإلنتاج األولي لالستهالك ولسد حاجة األسرة وقد يكون للبيع أو المقايضة

 
 :العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي

ة تجهيز تشمل أنشطة إلنتاج البضائع وتقديم الخدمات التي تتم خارج نطاق المنشآت بهدف الحصول على الدخل، كأنشط
وحفظ األطعمة والحبوب واللحوم، وتحضير وبيع األطعمة والمشروبات والخبز، وعمل وبيع المنسوجات والمنتجات الجلدية، 

 . والحرف المرتبطة بذلك، والتجارة ضيقة النطاق والبيع في الشوارع وتنظيف األحذية، واإلعداد والتجهيز ووضع اآلالت
 

 :أنشطة التشييد العمل لحساب األسرة المعيشية في
جميع األنشطة التي تؤديها المشاريع العائلية فيما يتعلق بأنشطة التشييد سواء للحصول على الدخل أو لتكوين رأس المال 
الخاص، كما تشمل األنشطة التالية رص الطوب، والجبصين، وتركيب األلواح الزجاجية، وتغطية األسطح بالمواد النباتية، 

ة، والدهان، وتركيب ورق الحائط، والنجارة، والتبليط، وتوزيع التوصيالت الكهربائية، وصنفرة وقطع الزجاج، والسباك
 .األرضيات، وتركيب السجاد

 
 :العمل لحساب األسرة المعيشية في توفير الخدمات للحصول على الدخل

الدخل، والتي تشمل بيع األغذية جميع األنشطة التي تؤديها المشاريع العائلية فيما يتعلق بإنتاج الخدمات للحصول على 
واالتجار بها، توفير خدمات اإلصالح، التركيب والصيانة، توفير الخدمات التجارية والمهنية، نقل البضائع والركاب، الخدمات 

 .المنزلية المدفوعة األجر
 

 :ةتوفير الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر لالستخدام النهائي الخاص داخل األسرة المعيشي
ونقصد بها الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر لالستخدام النهائي الخاص داخل األسرة المعيشية تعتبر عمال فيما يتعلق 

وليس فيما يتعلق بحد اإلنتاج الداخل في نطاق نظام الحسابات القومية كما تشمل ( العمل المنزلي)بحد اإلنتاج العام 
 .والمناطق المحيطة، العناية بالمالبس، جميع جوانب التدبير المنزلي، والتسوقالتنظيف، والكنس إلى آخره للمسكن 

 
 :توفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعة األجر ألفراد األسرة المعيشية

الرعاية جميع األنشطة المتعلقة بالخدمات غير المدفوعة األجر لرعاية األطفال والكبار في األسرة المعيشية للفرد بما في ذلك 
 .الموفرة ألفراد األسرة المعيشية المرضى أو المعوقين

 



2103/ 2102 ،استخدام الوقتمسح :  PCBS  

 36 

 :توفير خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية األخرى
تشمل الخدمات الطوعية واإللزامية على حد سواء لمنفعة أفراد المجتمع المحلي فضال عن المساعدة غير المدفوعة األجر 

كما تشمل العمل الطوعي غير المدفوع ( مثل األسر المعيشية لألقارب، واألصدقاء والجيران) المقدمة لألسر المعيشية األخرى
 .األجر لحساب أو عن طرق المنظمات المهنية او النقابية او السياسية او المدنية او اإلجتماعية

 
 :األنشطة التربوية أو أنشطة التعلم

تشمل الوقت المقضي في الصفوف الدراسية على أساس التفرغ وعلى أساس عدم التفرغ، والمحاضرات الخاصة،  
والمختبرات، واالمتحانات، والواجب البيتي، وصفوف وقت الفراغ وصفوف الميول الخاصة، واإلنتقاالت ذات الصلة بالتعليم 

واألنشطة ذات الصلة أنشطة  التربوية، وأنشطة اكتساب المهارات وتعتبر األنشطة. وجميع األشكال األخرى للدراسة النشطة
 .التلميذ، تمثل الدراسة نشاطا استهالكيا ألنه ال يمكن تفويضها لشخص آخر/من منظور الطالب ،شخصية

 
 :التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

محددة المضمون، كما تشمل أداء االجتماعي بوجه عام أو غير ال/تشمل التحدث، والثرثرة ذات الطابع الشخصي
الذهاب إلى األماكن أو األحداث معا، الزيارة واستقبال الزوار، قراءة، وكتابة البريد ذي الطابع /األنشطة
 .االجتماعية للمجتمع المحلي/االجتماعي، المشاركة في األحداث الثقافية/الشخصي

 
 اضيةاألماكن الثقافية، والترفيهية والري/زيارة األحداث/حضور

تشمل زيارة األحداث أو األماكن الثقافية، والمعارض، مشاهدة العروض المسرحية، واألفالم، زيارة المنتزهات العامة، 
 .والحدائق، وحدائق الحيوان، زيارة المالهي، والمعارض، والمهرجانات، والسيرك، مشاهدة أحداث األلعاب الرياضية

 
 :واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى الهوايات،

، ممارسة هوايات تقنية من قبيل جمع طوابع (ليس كوظيفة)تشمل االشتراك الفعلي في الفنون، والموسيقى، والمسرح، والرقص 
البريد، والعمالت المعدنية، وبطاقات صور المشاهير واستخدام الحاسوب والبرمجيات، والبرمجة؛ والحرف، التسلي 

 .خذ برامج دراسية فيما يتعلق بالهواياتباأللعاب،أ
 

 :االشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة
القيام بدور المدرِّب، والتدريب، البحث عن ( ليس كوظيفة)تشمل االشتراك الفعلي في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية 

، تجميع وتجهيز معدات األلعاب الرياضية في مركز األلعاب الرياضية،  أخذ دورات قاعة رياضية، وبرنامج تمرين، ومدرِّب
 .دراسية فيما يتعلق باأللعاب الرياضية

 
 :وسائط اإلعالم الجماهيري

االستماع إلى التلفزيون والفيديو، االستماع إلى /، مشاهدة(ال تتعلق على وجه التحديد بالعمل، والتعلم)تشمل األنشطة القراءة 
ليس بالتحديد ألغراض العمل، والتعلم، والتدبير المنزلي، )الراديو واألجهزة السمعية األخرى، استخدام تكنولوجيا الحاسوب 

 .(ليس بالتحديد ألغراض العمل، والتعلم)، الذهاب إلى المكتبة (والتسوق
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 :الشخصيةالرعاية والعناية 
النوم، واألكل، والخلود إلى الراحة إلى آخره، القيام بالرعاية : باالحتياجات البيولوجيةتشمل األنشطة الالزمة للفرد فيما يتعلق 

الدينية، عدم فعل /الشخصية والصحية والعناية الخاصة أو تلقي هذا النوع من الرعاية، األنشطة المتعلقة بالرعاية الروحية
 .خطيطشيء، والخلود إلى الراحة، واالسترخاء، التأمل، والتفكير، والت

 
 :التنقل

يقصد به انتقال الفرد سواء كان ذكرا  أو أنثى من مكان إلى آخر بهدف تنفيذ أنشطة مختلفة، وذلك باستخدام وسائل التنقل 
 .المتعددة

 
  :وسيلة التنقل

رة الخاصة السير مشيا  على األقدام، وسائل النقل الخاصة كالسيا: وتشمل. أية وسيلة يستخدمها الفرد للقيام بنشاط التنقل
 .وأية وسيلة نقل أخرى غير الوسائل سابقة الذكر.  وسائل النقل العامة كالباصات وسيارات األجرة. والدراجة الهوائية
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Time Spent on Various Activities
Average Time Spent on the 

Activity by those Performing 

them كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكور

MalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth Sex

س.دس.دس.دس.دس.دس.د
H.MH.MH.MH.MH.MH.M

24:00 24:00 24:00 فلسطين

أشباه الشركات، والمؤسسات غير /العمل لحساب الشركات
(العمل في القطاع النظامي)الهادفة للربح والحكومة 

1.180.180.4815.74.810.38.196.087.49

0.240.070.169.84.87.34.092.183.34العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير 
األولي

0.130.020.082.81.52.27.502.226.00

8.31-3.48.31-0.186.8-0.35العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

العمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات للحصول 
على الدخل

1.310.060.4918.72.010.58.044.417.45

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام 
النهائي الخاص داخل األسرة المعيشية

0.343.211.5744.690.867.41.173.422.53

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األسرة 
المعيشية

0.090.550.3215.341.128.00.572.151.53

.تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة ومعدل الوقت المستخدم لهم حسب النشاط والمنطقة والجنس، 10توزيع الوقت المستخدم في األنشطة المختلفة لألفراد : 1  جدول 
Table 1: Distribution of Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above, Percentage of Persons Who Performed the Activities and 

Average Time Spent by Those Persons by Activity, Region and Sex, 2012/2013

النشاط والمنطقة

نسبة من قاموا باألنشطة من إجمالي السكانالوقت المستخدم في األنشطة المختلفة
معدل الوقت المستخدم  في تنفيذ النشاط   لمن 

قاموا بالنشاط

Activity and Region

Work for household in primary production 

activities

Work for household in non-primary 

production activities

Palestine

المجموع
 %    %    %    Total

 Work for corporations/quasi corporations, 

non-profit institutions and government 

(formal sector work)

Percentage Who Performed the 

Activities from Total Population

Work for household in construction activities

Work for household providing services for 

income

Providing unpaid domestic services for own 

final use within household

Providing unpaid caregiving services to 

household members

(-) Mean that the value equal zero.
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Time Spent on Various Activities

Average Time Spent on the 

Activity by those Performing 

them

كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكور

MalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth Sex

فلسطين
العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر 

المعيشية األخرى

0.110.170.1413.842.728.01.230.390.50

1.251.401.3221.424.022.76.366.556.46التعلم

2.552.512.5386.288.587.33.233.133.18التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

0.070.040.055.12.13.62.212.572.31زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

0.270.150.2120.816.118.42.111.341.55ممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج 
ذات الصلة

0.170.040.1116.75.811.41.441.071.35

2.192.232.2084.286.585.32.442.462.45استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

11.3511.3711.36100.0100.0100.011.3511.3711.36 الرعاية والعناية الشخصية

Table 1 (Cont): Distribution of Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above, Percentage of Persons Who Performed the Activities 

and Average Time Spent by Those Persons by Activity, Region and Sex, 2012/2013

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة ومعدل الوقت المستخدم لهم حسب النشاط والمنطقة والجنس، 10توزيع الوقت المستخدم في األنشطة المختلفة لألفراد : (تابع) 1جدول 

Providing community services and help to 

other households

 Learning

معدل الوقت المستخدم  في تنفيذ النشاط   لمن 
قاموا بالنشاط

Activity and Region

Personal care 

Palestine

Percentage Who Performed the 

Activities from Total Population

نسبة من قاموا باألنشطة من إجمالي السكان الوقت المستخدم في األنشطة المختلفة

النشاط والمنطقة

Socializing and community participation

Visiting cultural, entertainment and sports 

events/venues

Hobbies, games and other pastime activities 

Indoor and outdoor sports participation and 

related courses

 Mass media  
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Time Spent on Various Activities

Average Time Spent on the 

Activity by those Performing 

them

كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكور

MalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth Sex

س.دس.دس.دس.دس.دس.د

H.MH.MH.MH.MH.MH.M

24:00 24:00 24:00 الضفة الغربية

أشباه الشركات، والمؤسسات غير /العمل لحساب الشركات
(العمل في القطاع النظامي)الهادفة للربح والحكومة 

1.330.210.5818.25.311.88.326.428.08

0.300.090.2011.15.48.34.262.523.56العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير 
األولي

0.120.030.082.52.12.38.012.215.29

9.13-4.19.13-0.228.0-0.44العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

العمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات للحصول 
على الدخل

1.350.070.5219.22.611.08.174.457.53

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام 
النهائي الخاص داخل األسرة المعيشية

0.343.231.5843.090.266.21.203.452.57

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األسرة 
المعيشية

0.070.510.2912.639.025.60.562.111.52

.تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

نسبة من قاموا باألنشطة من إجمالي السكان
معدل الوقت المستخدم  في تنفيذ النشاط   لمن 

قاموا بالنشاط

Activity and Region

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة ومعدل الوقت المستخدم لهم حسب النشاط والمنطقة والجنس، 10توزيع الوقت المستخدم في األنشطة المختلفة لألفراد : (تابع) 1جدول 

Percentage Who Performed the 

Activities from Total Population

Providing unpaid domestic services for own 

final use within household

Providing unpaid caregiving services to 

household members

Table 1 (Cont): Distribution of Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above, Percentage of Persons Who Performed the Activities 

and Average Time Spent by Those Persons by Activity, Region and Sex, 2012/2013

West bank

 Work for corporations/quasi corporations, 

non-profit institutions and government 

(formal sector work)

Work for household in primary production 

activities

Work for household in non-primary 

production activities

Work for household in construction activities

Work for household providing services for 

income

(-) Mean that the value equal zero.

Total    %    %    % المجموع

النشاط والمنطقة

الوقت المستخدم في األنشطة المختلفة
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Time Spent on Various Activities

Average Time Spent on the 

Activity by those Performing 

them

كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكور

MalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth Sex

الضفة الغربية

العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر 
المعيشية األخرى

0.110.140.1212.738.925.61.240.360.48

1.151.331.2419.823.221.56.176.406.29التعلم

2.552.552.5584.588.186.23.273.193.23التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

0.024.01.22.61.212.291.36{0.02}0.03زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

0.290.140.2221.115.318.22.181.321.59ممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج 
ذات الصلة

0.170.050.1115.96.611.31.451.101.35

2.142.292.1982.486.384.32.422.522.47استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

11.2111.3411.28100.0100.0100.011.2111.3411.28 الرعاية والعناية الشخصية

Providing community services and help to 

other households

West bank

Socializing and community participation

Visiting cultural, entertainment and sports 

events/venues

Hobbies, games and other pastime activities 

Indoor and outdoor sports participation and 

related courses

 Mass media  

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة ومعدل الوقت المستخدم لهم حسب النشاط والمنطقة والجنس، 10توزيع الوقت المستخدم في األنشطة المختلفة لألفراد : (تابع) 1جدول 

Table 1 (Cont): Distribution of Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above, Percentage of Persons Who Performed the Activities 

and Average Time Spent by Those Persons by Activity, Region and Sex, 2012/2013

النشاط والمنطقة

نسبة من قاموا باألنشطة من إجمالي السكانالوقت المستخدم في األنشطة المختلفة
معدل الوقت المستخدم  في تنفيذ النشاط   لمن 

قاموا بالنشاط

Activity and Region
Percentage Who Performed the 

Activities from Total Population

 Learning

Personal care 

.عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة خطأ هامشي مرتفع: {  }     
{  } Number of observation is relatively little so results in parentheses indicated relatively high marginal percentage.

46



Time Spent on Various Activities

Average Time Spent on the 

Activity by those Performing 

them

كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكور

MalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth Sex

س.دس.دس.دس.دس.دس.د

H.MH.MH.MH.MH.MH.M

24:00 24:00 24:00 قطاع غزة

أشباه الشركات، والمؤسسات غير /العمل لحساب الشركات
(العمل في القطاع النظامي)الهادفة للربح والحكومة 

  0.52  0.11  0.3211.33.97.67.434.507.00

0.097.53.75.73.270.552.37  0.02  0.16  العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير 
األولي

  0.15{0.01}  0.083.30.41.97.352.347.04

6.27-2.46.27-0.094.7  -0.18  العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

العمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات للحصول 
على الدخل

  1.23{0.02}  0.4318.00.99.67.404.197.30

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام 
النهائي الخاص داخل األسرة المعيشية

  0.34  3.18  1.5547.492.069.41.133.362.46

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األسرة 
المعيشية

  0.11  1.03  0.3719.944.732.20.572.201.54

.عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة خطأ هامشي مرتفع: {  } 

.تعني ان القيمة تساوي صفر (-) 

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة ومعدل الوقت المستخدم لهم حسب النشاط والمنطقة والجنس، 10توزيع الوقت المستخدم في األنشطة المختلفة لألفراد : (تابع) 1جدول 
Table 1 (Cont): Distribution of Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above, Percentage of Persons Who Performed the Activities 

and Average Time Spent by Those Persons by Activity, Region and Sex, 2012/2013

النشاط والمنطقة

نسبة من قاموا باألنشطة من إجمالي السكانالوقت المستخدم في األنشطة المختلفة
معدل الوقت المستخدم  في تنفيذ النشاط   لمن 

قاموا بالنشاط

Activity and Region

Gaza Strip

Percentage Who Performed the 

Activities from Total Population

Providing unpaid caregiving services to 

household members

(-) Mean that the value equal zero.

{  } Number of observation is relatively little so results in parentheses indicated relatively high marginal percentage.

 Work for corporations/quasi corporations, 

non-profit institutions and government 

(formal sector work)

Work for household in primary production 

activities

Work for household in non-primary 

production activities

Work for household in construction activities

Work for household providing services for 

income

Providing unpaid domestic services for own 

final use within household

Total    %    %    % المجموع
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Time Spent on Various Activities

Average Time Spent on the 

Activity by those Performing 

them

كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكور

MalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth Sex

قطاع غزة
العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر 

المعيشية األخرى

  0.13  0.21  0.1715.649.232.21.210.440.53

1.4724.225.524.87.037.197.11  1.52  1.42  التعلم

2.5089.289.289.23.163.043.10  2.44  2.55  التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

0.106.93.65.33.213.133.19  {0.07}0.14  زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

0.2120.217.418.81.591.381.49  0.17  0.24  ممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج 
ذات الصلة

  0.19  0.03  0.1118.14.611.41.431.021.34

2.2087.286.686.92.472.372.42  2.16  2.25  استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

11.51100.0100.0100.011.5911.4311.51  11.43  11.59   الرعاية والعناية الشخصية

Table 1 (Cont): Distribution of Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above, Percentage of Persons Who Performed the Activities 

and Average Time Spent by Those Persons by Activity, Region and Sex, 2012/2013

النشاط والمنطقة

نسبة من قاموا باألنشطة من إجمالي السكانالوقت المستخدم في األنشطة المختلفة
معدل الوقت المستخدم  في تنفيذ النشاط   لمن 

قاموا بالنشاط

Activity and Region

Providing community services and help to 

other households

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة ومعدل الوقت المستخدم لهم حسب النشاط والمنطقة والجنس، 10توزيع الوقت المستخدم في األنشطة المختلفة لألفراد : (تابع) 1 جدول 

Percentage Who Performed the 

Activities from Total Population

Personal care 

Gaza Strip

Socializing and community participation

Visiting cultural, entertainment and sports 

events/venues

Hobbies, games and other pastime activities 

Indoor and outdoor sports participation and 

related courses

 Mass media  

 Learning
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المجموعخارج قوة العملداخل قوة العملالمجموعخارج قوة العملداخل قوة العمل
Inside  Labour Outside LabourInside  Labour Outside Labour

ForceForceForceForce

س. دس. دس. د
H.MH.MH.M

كال الجنسين
أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة للربح /العمل لحساب الشركات

(العمل في القطاع النظامي)والحكومة 

7.561.187.4924.90.310.3

3.522.393.3413.53.17.3العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

6.184.016.004.60.52.2العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي

8.405.188.318.00.33.4العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

8.043.367.4524.01.210.5العمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات للحصول على الدخل

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام النهائي الخاص 
داخل األسرة المعيشية

2.103.132.5352.477.767.4

1.202.111.5324.230.728.0العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األسرة المعيشية

العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية 
األخرى

1.000.470.5017.535.328.0

4.236.556.463.435.922.7التعلم

3.323.093.1887.787.087.3التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

2.102.572.314.82.83.6زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

1.591.551.559.124.818.4ممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

1.401.321.359.812.511.4اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة

2.372.502.4582.587.285.3استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

11.0711.5711.36100.0100.0100.0 الرعاية والعناية الشخصية

Indoor and outdoor sports participation and 

related courses

 Mass media  

Personal care 

Activity and Sex النشاط والجنس
TotalTotal

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة حسب النشاط والجنس والعالقة بقوة العمل في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد : 2جدول 
Table 2: Average Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons Who Performed This Activities by 

Activity, Sex and Labour Force Status in Palestine, 2012/2013 

 %    %    %    

نسبة من قاموا  باألنشطة من إجمالي السكانمعدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط
Average Time Spent on the Activity by those 

Performing them

Percentage Who Performed the Activities from 

Total Population

Both Sex

Providing unpaid domestic services for own 

final use within household

Providing unpaid caregiving services to 

household members

Providing community services and help to 

other households

 Learning

Socializing and community participation

 Work for corporations/quasi corporations, 

non-profit institutions and government (formal 

sector work)

Hobbies, games and other pastime activities 

Work for household in primary production 

activities

Work for household in non-primary production 

activities

Work for household in construction activities

Work for household providing services for 

income

Visiting cultural, entertainment and sports 

events/venues
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المجموعخارج قوة العملداخل قوة العملالمجموعخارج قوة العملداخل قوة العمل

Inside  Labour Outside LabourInside  Labour Outside Labour

ForceForceForceForce

ذكور
أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة للربح /العمل لحساب الشركات

(العمل في القطاع النظامي)والحكومة 

8.202.268.1924.00.215.7

4.322.414.0912.15.69.8العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

7.468.357.504.00.62.8 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي

8.405.188.319.90.96.8العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

8.203.298.0427.32.918.7العمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات للحصول على الدخل

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام النهائي الخاص 
داخل األسرة المعيشية

1.171.171.1742.548.544.6

0.580.480.5719.67.315.3العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األسرة المعيشية

العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية 
األخرى

1.131.351.2312.117.013.8

4.396.496.363.355.021.4التعلم

3.372.553.2387.883.386.2التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

2.092.512.215.54.25.1زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

2.032.152.119.841.020.8ممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

1.441.441.4410.727.916.7اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة

2.392.532.4481.888.584.2استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

11.0812.2711.35100.0100.0100.0 الرعاية والعناية الشخصية

TotalTotal

Average Time Spent on the Activity by those 

Performing them

Percentage Who Performed the Activities from 

Total Population

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة حسب النشاط والجنس والعالقة بقوة العمل في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد : (تابع) 2جدول 
Table 2 (Cont): Average Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons Who Performed This Activities 

by Activity, Sex and Labour Force Status in Palestine, 2012/2013 

النشاط والجنس

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

 Learning

 Work for corporations/quasi corporations, 

non-profit institutions and government (formal 

sector work)

Work for household in primary production 

activities

Work for household in non-primary production 

activities

Work for household in construction activities

Work for household providing services for 

income

Providing unpaid domestic services for own 

final use within household

Providing unpaid caregiving services to 

household members

Socializing and community participation

Visiting cultural, entertainment and sports 

events/venues

Hobbies, games and other pastime activities 

Indoor and outdoor sports participation and 

related courses

 Mass media  

Personal care 

Providing community services and help to 

other households

Activity and Sex

Males

50



المجموعخارج قوة العملداخل قوة العملالمجموعخارج قوة العملداخل قوة العمل
Inside  Labour Outside LabourInside  Labour Outside Labour

ForceForceForceForce

إناث

أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة للربح /العمل لحساب الشركات
(العمل في القطاع النظامي)والحكومة 

6.291.016.0828.60.44.8

2.082.372.1819.82.04.8العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

2.401.302.227.00.41.5 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي

------العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

4.543.524.4110.00.52.0العمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات للحصول على الدخل

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام النهائي الخاص 
داخل األسرة المعيشية

3.513.403.4294.890.190.8

2.022.172.1543.640.741.1العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األسرة المعيشية

العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية 
األخرى

0.420.390.3940.443.142.7

3.247.016.553.827.824.0التعلم

3.073.143.1387.588.788.5التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

2.283.012.571.62.22.1زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

1.331.351.346.017.916.1ممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

1.061.081.075.65.95.8اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة

2.302.492.4685.186.786.5استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

11.0311.4411.37100.0100.0100.0 الرعاية والعناية الشخصية

.Mean that the value equal zero (-).تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

TotalTotal

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة حسب النشاط والجنس والعالقة بقوة العمل في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد : (تابع) 2جدول 
Table 2 (Cont): Average Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons Who Performed This Activities 

by Activity, Sex and Labour Force Status in Palestine, 2012/2013 

النشاط والجنس

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

Personal care 

Providing unpaid domestic services for own 

final use within household

Providing unpaid caregiving services to 

household members

 Learning

Socializing and community participation

Visiting cultural, entertainment and sports 

events/venues

Hobbies, games and other pastime activities 

Indoor and outdoor sports participation and 

related courses

 Mass media  

Average Time Spent on the Activity by those 

Performing them

Percentage Who Performed the Activities from 

Total Population

Work for household in non-primary production 

activities

Work for household in construction activities

Work for household providing services for 

income

Providing community services and help to 

other households

Work for household in primary production 

activities

Activity and Sex

Females

 Work for corporations/quasi corporations, 

non-profit institutions and government (formal 

sector work)
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المجموعدبلوم فأعلىثانوياقل من ثانويالمجموعدبلوم فأعلىثانوياقل من ثانوي
 less than 

secondary
Secondary

Diplom and 

above
Total

 less than 

secondary
Secondary

Diplom and 

above
Total

س. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.M

Both Sexكال الجنسين

أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة /العمل لحساب الشركات
(العمل في القطاع النظامي)للربح والحكومة 

8.418.176.587.495.79.133.410.3 Work for corporations/quasi corporations, 

non-profit institutions and government 

(formal sector work)

 3.423.113.063.348.26.24.87.3Work for household in primary productionالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

activities

 5.567.034.276.002.41.91.32.2Work for household in non-primary العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي

production activities

 8.408.048.158.313.83.31.73.4Work for household in constructionالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

activities

 7.447.537.417.4510.610.89.310.5Work for household providing services forالعمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات للحصول على الدخل

income

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام النهائي 
الخاص داخل األسرة المعيشية

2.443.093.112.5365.868.173.767.4Providing unpaid domestic services for 

own final use within household

 1.412.072.111.5323.932.641.028.0Providing unpaid caregiving services toالعمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األسرة المعيشية

household members

العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية 
األخرى

0.500.480.550.5027.430.328.028.0Providing community services and help to 

other households

Learning 7.036.023.516.4626.324.43.622.7التعلم

3.153.283.193.1885.990.889.187.3Socializing and community participationالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

 2.392.092.182.313.82.93.63.6Visiting cultural, entertainment and sportsزيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

events/venues

 1.591.251.431.5523.98.66.618.4Hobbies, games and other pastimeممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

activities 

 1.361.411.191.3512.110.49.211.4Indoor and outdoor sports participationاإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة

and related courses

  Mass media 2.442.452.502.4584.287.487.685.3استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

 11.4611.2011.1311.36100.0100.0100.0100.0Personal care الرعاية والعناية الشخصية

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة حسب النشاط والجنس والحالة التعليمية في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد : 3جدول 
Table 3: Average Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons Who Performed this Activities by Activity, 

Sex and Education Status in Palestine, 2012/2013 

 %    %    %    %    

معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط
Average Time Spent on the Activity by those 

Performing them

نسبة من قاموا باالنشطة من إجمالي السكان
   Percentage who Performed the Activities from 

Total Population

Activity and Sex النشاط والجنس
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المجموعدبلوم فأعلىثانوياقل من ثانويالمجموعدبلوم فأعلىثانوياقل من ثانوي
 less than 

secondary
Secondary

Diplom and 

above
Total

 less than 

secondary
Secondary

Diplom and 

above
Total

س. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.M

Malesذكور

أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة /العمل لحساب الشركات
(العمل في القطاع النظامي)للربح والحكومة 

8.448.437.388.199.816.742.415.7 Work for corporations/quasi corporations, 

non-profit institutions and government 

(formal sector work)

 4.253.343.234.0910.49.37.49.8Work for household in primary productionالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

activities

 8.027.605.457.502.93.31.72.8Work for household in non-primary العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي

production activities

 8.408.048.158.317.46.93.36.8Work for household in constructionالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

activities

 8.028.177.588.0418.919.616.818.7Work for household providing services forالعمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات للحصول على الدخل

income

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام النهائي 
الخاص داخل األسرة المعيشية

1.141.161.281.1744.839.151.244.6Providing unpaid domestic services for 

own final use within household

 0.530.581.050.5713.316.323.615.3Providing unpaid caregiving services toالعمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األسرة المعيشية

household members

العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية 
األخرى

1.231.221.201.2313.813.913.713.8Providing community services and help to 

other households

Learning 6.406.384.226.3624.822.14.121.4التعلم

3.163.423.293.2384.988.988.786.2Socializing and community participationالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

 2.381.292.052.215.14.95.15.1Visiting cultural, entertainment and sportsزيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

events/venues

 2.141.521.522.1126.69.96.820.8Hobbies, games and other pastimeممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

activities 

 1.431.601.241.4418.415.110.716.7Indoor and outdoor sports participationاإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة

and related courses

  Mass media 2.402.473.002.4483.285.187.284.2استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

 11.4511.1411.2011.35100.0100.0100.0100.0Personal care الرعاية والعناية الشخصية

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة حسب النشاط والجنس والحالة التعليمية في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد : (تابع) 3جدول 
Table 3 (Cont): Average Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons Who Performed this Activities by 

Activity, Sex and Education Status in Palestine, 2012/2013 

   Percentage who Performed the Activities from 

Total Population

Activity and Sex

%    

نسبة من قاموا باالنشطة من إجمالي السكانمعدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط
Average Time Spent on the Activity by those 

Performing them

النشاط والجنس

 %    %    %    
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المجموعدبلوم فأعلىثانوياقل من ثانويالمجموعدبلوم فأعلىثانوياقل من ثانوي
 less than 

secondary
Secondary

Diplom and 

above
Total

 less than 

secondary
Secondary

Diplom and 

above
Total

س. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.M

Femalesإناث

أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة /العمل لحساب الشركات
(العمل في القطاع النظامي)للربح والحكومة 

8.154.575.496.081.22.024.54.8 Work for corporations/quasi corporations, 

non-profit institutions and government 

(formal sector work)

 2.202.112.092.185.83.32.24.8Work for household in primary productionالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

activities

 2.202.492.132.221.80.71.01.5Work for household in non-primary العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي

production activities

 Work for household in construction--------العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

activities

 4.215.035.194.411.82.62.02.0Work for household providing services forالعمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات للحصول على الدخل

income

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام النهائي 
الخاص داخل األسرة المعيشية

3.333.514.053.4288.495.095.990.8Providing unpaid domestic services for 

own final use within household

 2.002.292.382.1535.247.758.041.1Providing unpaid caregiving services toالعمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األسرة المعيشية

household members

العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية 
األخرى

0.380.390.470.3941.945.542.042.7Providing community services and help to 

other households

Learning 7.255.353.116.5527.926.63.224.0التعلم

3.143.153.093.1387.092.589.588.5Socializing and community participationالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

 2.414.582.492.572.41.12.12.1Visiting cultural, entertainment and sportsزيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

events/venues

 1.390.511.331.3421.07.46.416.1Hobbies, games and other pastimeممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

activities 

 1.100.581.111.075.36.07.75.8Indoor and outdoor sports participationاإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة

and related courses   Mass media 2.492.442.392.4685.289.587.986.5استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

 11.4811.2611.0711.37100.0100.0100.0100.0Personal care الرعاية والعناية الشخصية

.تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

 %    %    %    

Table 3 (Cont): Average Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons Who Performed this Activities by 

Activity, Sex and Education Status in Palestine, 2012/2013 

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة حسب النشاط والجنس والحالة التعليمية في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد : (تابع) 3جدول 

(-) Mean that the value equal zero.

Activity and Sexالنشاط والجنس

%    

نسبة من قاموا باالنشطة من إجمالي السكانمعدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط
Average Time Spent on the Activity by those 

Performing them

   Percentage who Performed the Activities from 

Total Population
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المجموعلم يسبق لهم الزواجسبق لهن الزواج المجموعلم يسبق لهم الزواجسبق لهن الزواج 
Ever married 

women

Never married 

women
Total

Ever married 

women

Never married 

women
Total

س. دس. دس. د
H.MH.MH.M

Both Sexكال الجنسين

أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة للربح /العمل لحساب الشركات
(العمل في القطاع النظامي)والحكومة 

7.507.487.4913.28.211.0 Work for corporations/quasi corporations, non-profit 

institutions and government (formal sector work)

3.393.313.368.76.07.5Work for household in primary production activitiesالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

5.397.066.013.01.32.3Work for household in non-primary production activities العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي

8.468.048.314.32.93.7Work for household in construction activitiesالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

7.597.327.4912.59.111.0Work for household providing services for incomeالعمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات للحصول على الدخل

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام النهائي الخاص 
داخل األسرة المعيشية

3.372.032.5972.860.767.5Providing unpaid domestic services for own final use 

within household

 2.031.011.5445.39.129.3Providing unpaid caregiving services to householdالعمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األسرة المعيشية

members

العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية 
األخرى

0.460.580.5032.324.128.7Providing community services and help to other 

households

Learning 4.236.526.451.742.919.9التعلم

3.403.023.2490.885.388.4Socializing and community participationالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

 2.402.142.242.44.73.4Visiting cultural, entertainment and sportsزيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

events/venues

 1.361.491.474.526.914.4Hobbies, games and other pastime activitiesممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

 1.161.421.346.117.411.1Indoor and outdoor sports participation and relatedاإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة

courses

  Mass media 2.362.562.4582.687.684.8استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

 11.3211.3511.33100.0100.0100.0Personal care الرعاية والعناية الشخصية

 %     %    

2013/2012 سنة فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة حسب النشاط والجنس والحالة الزواجية في فلسطين، 12معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد : 4جدول 
Table 4: AverageTime Spent on Various Activities for Persons Aged 12 Years and Above and Percentage of Persons Who Performed This Activities by Activity, 

Sex and Marital Status in Palestine, 2012/2013 

معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط
Average Time Spent on the Activity by those 

Performing them

نسبة من قاموا باالنشطة من إجمالي السكان
  Percentage who Performed the Activities 

from Total Population

 %    

Activity and Sex النشاط والجنس
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المجموعلم يسبق لهم الزواجسبق لهن الزواج المجموعلم يسبق لهم الزواجسبق لهن الزواج 
Ever married 

women

Never married 

women
Total

Ever married 

women

Never married 

women
Total

س. دس. دس. د
H.MH.MH.M

Malesذكور

أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة للربح /العمل لحساب الشركات
(العمل في القطاع النظامي)والحكومة 

8.138.368.1923.59.416.7 Work for corporations/quasi corporations, non-profit 

institutions and government (formal sector work)

4.353.504.1611.08.910.0Work for household in primary production activitiesالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

7.428.077.504.02.03.0Work for household in non-primary production activities العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي

8.468.048.319.15.27.2Work for household in construction activitiesالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

8.217.468.0823.715.219.6Work for household providing services for incomeالعمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات للحصول على الدخل

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام النهائي الخاص 
داخل األسرة المعيشية

1.221.121.1746.540.743.7Providing unpaid domestic services for own final use 

within household

 0.561.060.5726.64.015.7Providing unpaid caregiving services to householdالعمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األسرة المعيشية

members

العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية 
األخرى

1.121.311.2212.015.613.7Providing community services and help to other 

households

Learning 4.236.436.381.337.018.5التعلم

3.413.153.2989.784.787.3Socializing and community participationالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

 2.192.022.073.07.04.9Visiting cultural, entertainment and sportsزيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

events/venues

 1.522.092.065.429.817.2Hobbies, games and other pastime activitiesممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

 1.261.511.447.525.316.1Indoor and outdoor sports participation and relatedاإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة

courses

  Mass media 2.402.492.4582.884.883.8استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

 11.3711.2611.32100.0100.0100.0Personal care الرعاية والعناية الشخصية

Table 4 (Cont): AverageTime Spent on Various Activities for Persons Aged 12 Years and Above and Percentage of Persons Who Performed This Activities by 

Activity, Sex and Marital Status in Palestine, 2012/2013 

2013/2012 سنة فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة حسب النشاط والجنس والحالة الزواجية في فلسطين، 12معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد : (تابع) 4جدول 

Average Time Spent on the Activity by those 

Performing them

  Percentage who Performed the Activities 

from Total Population

معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط

النشاط والجنس

 %     %     %    

Activity and Sex

نسبة من قاموا باالنشطة من إجمالي السكان
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المجموعلم يسبق لهم الزواجسبق لهن الزواج المجموعلم يسبق لهم الزواجسبق لهن الزواج 
Ever married 

women

Never married 

women
Total

Ever married 

women

Never married 

women
Total

س. دس. دس. د
H.MH.MH.M

Femalesإناث

أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة للربح /العمل لحساب الشركات
(العمل في القطاع النظامي)والحكومة 

5.536.236.084.16.65.1 Work for corporations/quasi corporations, non-profit 

institutions and government (formal sector work)

2.182.092.166.72.55.0Work for household in primary production activitiesالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

2.232.262.232.20.51.5Work for household in non-primary production activities العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي

Work for household in construction activities------العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

4.404.474.422.41.62.1Work for household providing services for incomeالعمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات للحصول على الدخل

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام النهائي الخاص 
داخل األسرة المعيشية

4.352.323.4996.385.592.0Providing unpaid domestic services for own final use 

within household

 2.290.592.1662.115.543.4Providing unpaid caregiving services to householdالعمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األسرة المعيشية

members

العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية 
األخرى

0.400.390.4050.434.644.1Providing community services and help to other 

households

Learning 4.237.016.522.150.121.3التعلم

3.402.463.1991.986.089.5Socializing and community participationالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

 3.133.113.121.81.81.8Visiting cultural, entertainment and sportsزيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

events/venues

 1.161.191.183.623.411.5Hobbies, games and other pastime activitiesممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

 1.041.081.064.97.66.0Indoor and outdoor sports participation and relatedاإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة

courses   Mass media 2.323.032.4582.591.286.0استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

 11.2711.4611.35100.0100.0100.0Personal care الرعاية والعناية الشخصية

.Mean that the value equal zero (-).تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

Table 4 (Cont): AverageTime Spent on Various Activities for Persons Aged 12 Years and Above and Percentage of Persons Who Performed This Activities by 

Activity, Sex and Marital Status in Palestine, 2012/2013 

2013/2012 سنة فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة حسب النشاط والجنس والحالة الزواجية في فلسطين، 12معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد : (تابع) 4جدول 

النشاط والجنس

Average Time Spent on the Activity by those 

Performing them

Activity and Sex

 %     %    

  Percentage who Performed the Activities 

from Total Population

 %    

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

كل األيامالخميس- األحد السبتالجمعةكل األيامالخميس- األحد السبتالجمعة
FriSatSun - ThurAll DaysFriSatSun - ThurAll Days

س. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.M

Both Sex  كال الجنسين

أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة للربح /العمل لحساب الشركات
(العمل في القطاع النظامي)والحكومة 

6.037.487.597.495.67.811.810.3 Work for corporations/quasi corporations, non-

profit institutions and government (formal sector 

work)

 3.243.123.403.349.05.77.37.3Work for household in primary productionالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

activities

 3.016.516.146.001.51.72.42.2Work for household in non-primary production العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي

activities

6.208.068.538.312.72.33.83.4Work for household in construction activitiesالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

6.387.127.597.456.69.411.510.5Work for household providing services for incomeالعمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات للحصول على الدخل

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام النهائي الخاص 
داخل األسرة المعيشية

3.072.332.542.5371.065.167.267.4Providing unpaid domestic services for own final 

use within household

 1.511.491.541.5329.421.429.228.0Providing unpaid caregiving services toالعمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األسرة المعيشية

household members

العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية 
األخرى

1.340.520.470.509.931.730.928.0Providing community services and help to other 

households

Learning 4.065.557.236.4613.235.321.922.7التعلم

4.023.153.093.1890.686.286.987.3Socializing and community participationالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

 3.002.452.172.315.73.93.13.6Visiting cultural, entertainment and sportsزيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

events/venues

 1.512.081.531.5515.325.017.718.4Hobbies, games and other pastime activitiesممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

 1.341.391.341.3510.614.410.911.4Indoor and outdoor sports participation andاإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة

related courses

  Mass media 3.002.462.422.4586.485.685.085.3استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

 12.2311.4611.2511.36100.0100.0100.0100.0Personal care الرعاية والعناية الشخصية

 Activity and Sex النشاط والجنس  

 %     %     %     %    

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة حسب النشاط والجنس واأليام في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد : 5جدول 
Table 5: Average Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons Who Performed The Activities by 

Activity, Sex and Days in Palestine, 2012/2013

نسبة من قاموا باالنشطة من إجمالي السكانمعدل الوقت  المستخدم  في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط
Average Time Spent on the Activity by those 

Performing them

Percentage who Performed the Activities 

from Total Population
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DaysاأليامDaysاأليام

كل األيامالخميس- األحد السبتالجمعةكل األيامالخميس- األحد السبتالجمعة
FriSatSun - ThurAll DaysFriSatSun - ThurAll Days

س. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.M

Males  ذكور

أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة للربح /العمل لحساب الشركات
(العمل في القطاع النظامي)والحكومة 

6.598.298.268.198.910.918.115.7 Work for corporations/quasi corporations, non-

profit institutions and government (formal sector 

work)

 3.473.354.224.0912.58.69.59.8Work for household in primary productionالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

activities

 4.498.127.597.501.12.73.22.8Work for household in non-primary production العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي

activities

6.208.068.538.315.24.67.56.8Work for household in construction activitiesالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

6.497.258.208.0411.816.620.618.7Work for household providing services for incomeالعمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات للحصول على الدخل

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام النهائي الخاص 
داخل األسرة المعيشية

1.161.231.161.1748.340.544.744.6Providing unpaid domestic services for own final 

use within household

 0.510.530.590.5715.712.115.915.3Providing unpaid caregiving services toالعمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األسرة المعيشية

household members

العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية 
األخرى

1.361.241.211.237.819.013.913.8Providing community services and help to other 

households

Learning 4.035.407.116.3610.633.021.121.4التعلم

4.223.253.093.2391.485.885.286.2Socializing and community participationالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

 2.472.192.132.217.55.84.45.1Visiting cultural, entertainment and sportsزيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

events/venues

 2.082.312.062.1118.528.619.520.8Hobbies, games and other pastime activitiesممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

 1.481.451.431.4415.122.215.916.7Indoor and outdoor sports participation andاإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة

related courses

  Mass media 3.052.412.402.4487.283.483.784.2استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

 12.5211.4311.1811.35100.0100.0100.0100.0Personal care الرعاية والعناية الشخصية

  Activity and Sex النشاط والجنس  

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة حسب النشاط والجنس واأليام في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد : (تابع) 5جدول 
Table 5 (Cont): Average Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons Who Performed The Activities by 

Activity, Sex and Days in Palestine, 2012/2013

نسبة من قاموا باالنشطة من إجمالي السكانمعدل الوقت  المستخدم  في تنفيذ النشاط  لمن قاموا بالنشاط
Average Time Spent on the Activity by those 

Performing them

Percentage who Performed the Activities 

from Total Population

 %     %     %     %    
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DaysاأليامDaysاأليام

كل األيامالخميس- األحد السبتالجمعةكل األيامالخميس- األحد السبتالجمعة
FriSatSun - ThurAll DaysFriSatSun - ThurAll Days

س. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.M

Females  إناث

أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة للربح /العمل لحساب الشركات
(العمل في القطاع النظامي)والحكومة 

1.586.086.286.082.14.65.34.8 Work for corporations/quasi corporations, non-

profit institutions and government (formal sector 

work)

 2.261.562.192.185.32.75.14.8Work for household in primary productionالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

activities

 1.500.542.372.221.80.61.61.5Work for household in non-primary production العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي

activities

Work for household in construction activities--------العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

4.445.334.294.411.22.12.12.0Work for household providing services for incomeالعمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات للحصول على الدخل

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام النهائي الخاص 
داخل األسرة المعيشية

4.073.053.453.4295.190.490.190.8Providing unpaid domestic services for own final 

use within household

 2.132.112.152.1544.031.042.741.1Providing unpaid caregiving services toالعمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األسرة المعيشية

household members

العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية 
األخرى

1.330.380.370.3912.244.748.342.7Providing community services and help to other 

households

Learning 4.086.107.356.5515.937.522.824.0التعلم

3.403.053.103.1389.786.788.688.5Socializing and community participationالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

 3.264.062.282.573.91.91.72.1Visiting cultural, entertainment and sportsزيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

events/venues

 1.211.361.361.3411.921.315.816.1Hobbies, games and other pastime activitiesممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

 0.571.161.081.075.96.45.75.8Indoor and outdoor sports participation andاإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة

related courses

  Mass media 2.552.512.432.4685.587.986.386.5استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

 11.5311.4911.3211.37100.0100.0100.0100.0Personal care الرعاية والعناية الشخصية

.Mean that the value equal zero (-).تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

  Activity and Sex النشاط والجنس  

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة حسب النشاط والجنس واأليام في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد : (تابع) 5جدول 
Table 5 (Cont): Average Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons Who Performed The Activities by 

Activity, Sex and Days in Palestine, 2012/2013

نسبة من قاموا باالنشطة من إجمالي السكانمعدل الوقت  المستخدم  في تنفيذ النشاط  لمن قاموا بالنشاط
Average Time Spent on the Activity by those 

Performing them

Percentage who Performed the Activities 

from Total Population

 %     %     %     %    
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المجموعفئات العمر

 10 - 1718 - 29 30 - 39 40 - 4950+Total

س. دس. دس. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.MH.MH.M

Both Sexكال الجنسين

أشباه الشركات، /العمل لحساب الشركات
العمل في )والمؤسسات غير الهادفة للربح والحكومة 

(القطاع النظامي

8.037.477.597.397.447.49 Work for corporations/quasi 

corporations, non-profit institutions 

and government (formal sector 

work)

العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج 
األولي

2.543.583.453.403.303.34Work for household in primary 

production activities

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج 
غير األولي

7.507.166.173.474.236.00Work for household in non-primary 

production activities

 6.278.259.119.057.348.31Work for household in constructionالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

activities

العمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات 
للحصول على الدخل

6.008.138.207.437.247.45Work for household providing 

services for income

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر 
لالستخدام النهائي الخاص داخل األسرة المعيشية

1.412.543.453.463.092.53Providing unpaid domestic 

services for own final use within 

household

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد 
األسرة المعيشية

0.512.192.061.281.031.53Providing unpaid caregiving 

services to household members

العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته 
لألسر المعيشية األخرى

0.520.590.450.370.450.50Providing community services and 

help to other households

Learning 6.566.274.464.562.506.46التعلم

 2.083.383.213.503.583.18Socializing and communityالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

participation

 2.31Visiting cultural, entertainment and{1.28}2.442.282.292.28زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

sports events/venues

 2.021.371.421.401.561.55Hobbies, games and otherممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

pastime activities 

اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية 
والبرامج ذات الصلة

1.421.391.141.121.151.35Indoor and outdoor sports 

participation and related courses

  Mass media 2.522.462.332.362.492.45استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

 11.5311.1110.5511.1813.1211.36Personal care الرعاية والعناية الشخصية

{  } Number of observation is relatively little so results in 

parentheses indicated relatively high marginal percentage.

.عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة خطأ هامشي مرتفع: {  } 

 سنوات فأكثر لمن قاموا بالنشاط حسب النشاط والجنس وفئات العمر في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد  :6جدول 
2013/2012

معدل الوقت المستخدم  في تنفيذ النشاط  لمن قاموا بالنشاط

Average Time Spent on the Activity by those 

Performing them

Table 6: Average Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above Who 

Performed The Activities by Activity, Sex and Age Group in Palestine, 2012/2013

Age group Activity and Sex النشاط والجنس    
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المجموعفئات العمر

 10 - 1718 - 29 30 - 39 40 - 4950+Total

س. دس. دس. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.MH.MH.M

Malesذكور

أشباه الشركات، /العمل لحساب الشركات
العمل في )والمؤسسات غير الهادفة للربح والحكومة 

(القطاع النظامي

8.038.418.118.008.058.19 Work for corporations/quasi 

corporations, non-profit institutions 

and government (formal sector 

work)

العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج 
األولي

3.064.285.114.134.194.09Work for household in primary 

production activities

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج 
غير األولي

9.448.287.365.286.477.50Work for household in non-primary 

production activities

 6.278.259.119.057.348.31Work for household in constructionالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

activities

العمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات 
للحصول على الدخل

6.098.368.288.167.488.04Work for household providing 

services for income

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر 
لالستخدام النهائي الخاص داخل األسرة المعيشية

1.121.101.201.181.351.17Providing unpaid domestic 

services for own final use within 

household

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد 
األسرة المعيشية

0.400.580.571.090.540.57Providing unpaid caregiving 

services to household members

العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته 
لألسر المعيشية األخرى

1.261.371.240.511.081.23Providing community services and 

help to other households

Learning 6.337.024.143.153.406.36التعلم

 2.113.563.223.433.563.23Socializing and communityالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

participation

 2.21Visiting cultural, entertainment and{1.08}2.532.142.072.09زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

sports events/venues

 2.162.031.471.562.132.11Hobbies, games and otherممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

pastime activities 

اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية 
والبرامج ذات الصلة

1.481.511.221.191.281.44Indoor and outdoor sports 

participation and related courses

  Mass media 2.432.452.402.412.512.44استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

 11.5711.0710.5811.2413.0011.35Personal care الرعاية والعناية الشخصية

Table 6 (Cont): Average Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above Who 

Performed The Activities by Activity, Sex and Age Group in Palestine, 2012/2013

 سنوات فأكثر لمن قاموا بالنشاط حسب النشاط والجنس وفئات العمر في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد  :(تابع) 6جدول 
2013/2012

Age group

Average Time Spent on the Activity by those 

Performing them

 Activity and Sex

معدل الوقت  المستخدم  في تنفيذ النشاط  لمن قاموا بالنشاط

النشاط والجنس    

{  } Number of observation is relatively little so results in 

parentheses indicated relatively high marginal percentage.

.عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة خطأ هامشي مرتفع: {  } 
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المجموعفئات العمر

 10 - 1718 - 29 30 - 39 40 - 4950+Total

س. دس. دس. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.MH.MH.M

Femalesإناث

أشباه الشركات، /العمل لحساب الشركات
العمل في )والمؤسسات غير الهادفة للربح والحكومة 

(القطاع النظامي

0.005.467.006.235.426.08 Work for corporations/quasi 

corporations, non-profit institutions 

and government (formal sector 

work)

العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج 
األولي

2.002.081.363.012.242.18Work for household in primary 

production activities

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج 
غير األولي

2.101.112.272.112.592.22Work for household in non-primary 

production activities

 Work for household in construction------العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

activities

العمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات 
للحصول على الدخل

1.514.576.333.214.394.41Work for household providing 

services for income

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر 
لالستخدام النهائي الخاص داخل األسرة المعيشية

2.013.324.595.013.593.42Providing unpaid domestic 

services for own final use within 

household

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد 
األسرة المعيشية

0.562.402.391.351.092.15Providing unpaid caregiving 

services to household members

العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته 
لألسر المعيشية األخرى

0.310.480.380.330.380.39Providing community services and 

help to other households

Learning 7.196.025.446.452.076.55التعلم

 2.053.203.213.564.003.13Socializing and communityالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

participation

 2.57Visiting cultural, entertainment and{2.25}2.303.173.253.08زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

sports events/venues

 1.441.041.311.141.371.34Hobbies, games and otherممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

pastime activities 

اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية 
والبرامج ذات الصلة

1.091.131.011.020.561.07Indoor and outdoor sports 

participation and related courses

  Mass media 3.032.472.252.312.472.46استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

 11.4911.1510.5111.1113.2311.37Personal care الرعاية والعناية الشخصية

.Mean that the value equal zero (-).تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

{  } Number of observation is relatively little so results in 

parentheses indicated relatively high marginal percentage.

.عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة خطأ هامشي مرتفع: {  } 

Age group

 سنوات فأكثر لمن قاموا بالنشاط حسب النشاط والجنس وفئات العمر في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد  :(تابع) 6جدول 
2013/2012

Table 6 (Cont): Average Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above Who 

Performed The Activities by Activity, Sex and Age Group in Palestine, 2012/2013

معدل الوقت  المستخدم  في تنفيذ النشاط  لمن قاموا بالنشاط

Average Time Spent on the Activity by those 

Performing them

Activity and Sex النشاط والجنس    
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المجموعفئات العمر

 10 - 1718 - 29 30 - 39 40 - 4950+Total

Both Sexكال الجنسين

أشباه الشركات، والمؤسسات غير /العمل لحساب الشركات
(العمل في القطاع النظامي)الهادفة للربح والحكومة 

0.712.817.816.78.010.3 Work for corporations/quasi 

corporations, non-profit institutions 

and government (formal sector work)

 5.75.56.910.512.67.3Work for household in primaryالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

production activities

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير 
األولي

0.82.03.52.92.92.2Work for household in non-primary 

production activities

 0.94.15.35.72.43.4Work for household in constructionالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

activities

العمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات 
للحصول على الدخل

5.211.013.616.010.610.5Work for household providing 

services for income

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام 
النهائي الخاص داخل األسرة المعيشية

64.764.472.472.669.267.4Providing unpaid domestic services 

for own final use within household

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األسرة 
المعيشية

9.631.254.834.617.728.0Providing unpaid caregiving services 

to household members

العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر 
المعيشية األخرى

23.428.729.429.932.328.0Providing community services and 

help to other households

Learning 62.718.21.70.70.322.7التعلم

 78.690.889.589.891.387.3Socializing and communityالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

participation

 4.35.03.12.00.83.6Visiting cultural, entertainment andزيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

sports events/venues

 50.211.64.83.32.718.4Hobbies, games and other pastimeممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

activities 

اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية 
والبرامج ذات الصلة

19.711.55.86.16.311.4Indoor and outdoor sports 

participation and related courses

  Mass media 90.185.585.080.480.185.3استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

 100.0100.0100.0100.0100.0100.0Personal care الرعاية والعناية الشخصية

2013/2012 سنوات فأكثر الذين قاموا باألنشطة حسب النشاط والجنس وفئات العمر في فلسطين، 10نسبة األفراد : 7جدول 
Table 7: Percentage of Persons Aged 10 Years and Above who Performed the Activities by Activity, Sex 

and Age Group in Palestine, 2012/2013

نسبة من قاموا باالنشطة من إجمالي السكان
Percentage who Performed the Activities from 

Total Population

Age group  Activity and Sex النشاط والجنس    

% % % % % % 
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المجموعفئات العمر

 10 - 1718 - 29 30 - 39 40 - 4950+Total

% % % % % % 

Malesذكور

أشباه الشركات، والمؤسسات غير /العمل لحساب الشركات
(العمل في القطاع النظامي)الهادفة للربح والحكومة 

1.317.729.125.514.215.7 Work for corporations/quasi 

corporations, non-profit institutions 

and government (formal sector work)

 9.08.68.111.315.09.8Work for household in primaryالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

production activities

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير 
األولي

1.13.35.22.72.22.8Work for household in non-primary 

production activities

 1.88.110.411.25.06.8Work for household in constructionالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

activities

العمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات 
للحصول على الدخل

9.619.724.827.919.218.7Work for household providing 

services for income

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام 
النهائي الخاص داخل األسرة المعيشية

50.535.147.647.749.344.6Providing unpaid domestic services 

for own final use within household

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األسرة 
المعيشية

5.712.735.017.914.015.3Providing unpaid caregiving services 

to household members

العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر 
المعيشية األخرى

16.913.29.512.415.713.8Providing community services and 

help to other households

Learning 59.315.52.10.70.321.4التعلم

 78.089.190.387.689.686.2Socializing and communityالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

participation

 5.17.84.42.71.25.1Visiting cultural, entertainment andزيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

sports events/venues

 54.912.86.34.03.020.8Hobbies, games and other pastimeممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

activities 

اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية 
والبرامج ذات الصلة

32.015.87.47.17.916.7Indoor and outdoor sports 

participation and related courses

  Mass media 88.581.784.480.983.784.2استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

 100.0100.0100.0100.0100.0100.0Personal care الرعاية والعناية الشخصية

2013/2012 سنوات فأكثر الذين قاموا باألنشطة حسب النشاط والجنس وفئات العمر في فلسطين، 10نسبة األفراد : (تابع) 7جدول 

Table 7 (Cont): Percentage of Persons Aged 10 Years and Above who Performed the Activities by Activity, 

Sex and Age Group in Palestine, 2012/2013

Activity and Sex  النشاط والجنس    

نسبة من قاموا باالنشطة من إجمالي السكان
Percentage who Performed the Activities from 

Total Population

Age group
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المجموعفئات العمر

 10 - 1718 - 29 30 - 39 40 - 4950+Total

% % % % % % 

Femalesإناث

أشباه الشركات، والمؤسسات غير /العمل لحساب الشركات
(العمل في القطاع النظامي)الهادفة للربح والحكومة 

-7.96.27.52.24.8 Work for corporations/quasi 

corporations, non-profit institutions 

and government (formal sector work)

 2.02.45.69.710.44.8Work for household in primaryالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

production activities

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير 
األولي

0.40.71.83.03.51.5Work for household in non-primary 

production activities

 Work for household in construction------العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

activities

العمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات 
للحصول على الدخل

0.42.32.13.72.62.0Work for household providing 

services for income

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام 
النهائي الخاص داخل األسرة المعيشية

80.293.998.298.788.090.8Providing unpaid domestic services 

for own final use within household

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األسرة 
المعيشية

13.749.975.252.121.241.1Providing unpaid caregiving services 

to household members

العمل في تقديم خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر 
المعيشية األخرى

30.544.349.948.248.042.7Providing community services and 

help to other households

Learning 66.420.91.20.70.324.0التعلم

 79.392.588.692.192.888.5Socializing and communityالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

participation

 3.32.21.81.30.42.1Visiting cultural, entertainment andزيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

sports events/venues

 45.210.43.32.62.516.1Hobbies, games and other pastimeممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

activities 

اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية 
والبرامج ذات الصلة

6.37.14.15.14.85.8Indoor and outdoor sports 

participation and related courses

  Mass media 91.789.385.580.076.886.5استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

 100.0100.0100.0100.0100.0100.0Personal care الرعاية والعناية الشخصية

.Mean that the value equal zero (-).تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

Activity and Sex  النشاط والجنس    

2013/2012 سنوات فأكثر الذين قاموا باألنشطة حسب النشاط والجنس وفئات العمر في فلسطين، 10نسبة األفراد : (تابع) 7جدول 
Table 7 (Cont): Percentage of Persons Aged 10 Years and Above who Performed the Activities by Activity, 

Sex and Age Group in Palestine, 2012/2013

نسبة من قاموا باالنشطة من إجمالي السكان
Percentage who Performed the Activities from 

Total Population

Age group
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Time Spent on Various Activities
Average Time Spent on the 

Activity by those Performing them

كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكور
MalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth Sex

س. دس. دس. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.MH.MH.M

24:00 24:00 24:00 فلسطين

4.010.322.1850.412.431.67.584.177.16العمل الداخل في نطاقات الحسابات القومية

0.544.342.4256.893.174.71.364.543.38العمل غير الداخل في نطاقات الحسابات القومية

19.0518.5419.00100.0100.0100.019.0518.5419.00األنشطة غير اإلنتاجية

الضفة الغربية

4.350.412.3954.714.434.88.224.447.38العمل الداخل في نطاقات الحسابات القومية

0.524.282.3953.992.372.81.374.513.38العمل غير الداخل في نطاقات الحسابات القومية

18.3318.5118.42100.0100.0100.018.3318.5118.42األنشطة غير اإلنتاجية

قطاع غزة
3.040.161.4143.18.926.27.063.056.26العمل الداخل في نطاقات الحسابات القومية

0.584.422.4961.794.577.91.354.593.37العمل غير الداخل في نطاقات الحسابات القومية

19.5819.0219.30100.0100.0100.019.5819.0219.30Non-productive activityاألنشطة غير اإلنتاجية

Palestine

SNA work

Non-SNA work

Non-productive activity

SNA work

West Bank

Non-SNA work

Non-SNA work

Non-productive activity

Gaza Strip

SNA work

 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة ومعدل الوقت المستخدم لهم ضمن نطاق الحسابات القومية حسب نوع العمل والمنطقة 10توزيع الوقت المستخدم في األنشطة المختلفة لألفراد : 8  جدول 
2013/2012والجنس، 

Table 8: Distribution of Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above, Percentage of Persons Who Performed the 

Activities and Average Time Spent by Those Persons Using SNA Work by Type of Work, Region and Sex, 2012/2013

نسبة من قاموا باالنشطة من إجمالي السكانالوقت المستخدم في األنشطة  المختلفة
معدل الوقت  المستخدم  في تنفيذ النشاط لمن 

قاموا بالنشاط

Type of Work and Region نوع العمل والمنطقة

 %    %    %    

  Percentage who Performed the 

Activities from Total Population
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Time Spent on Various Activities
Average Time Spent on the 

Activity by those Performing them

كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكور
MalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth Sex

س. دس. دس. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.MH.MH.M

فلسطين

3.300.241.5842.97.225.38.105.287.47العمل مدفوع األجر

0.310.080.2030.78.219.61.411.391.41العمل غير مدفوع االجر

الضفة الغربية
3.510.292.1246.48.327.68.175.557.56العمل مدفوع األجر

0.440.120.2842.010.426.41.441.511.45العمل غير مدفوع االجر

قطاع غزة
2.540.141.3536.85.521.47.524.187.25العمل مدفوع األجر

0.100.020.0611.54.48.01.240.471.14Unpaid workالعمل غير مدفوع االجر

Palestine

Paid work

Unpaid work

West Bank

Paid work

Unpaid work

Gaza Strip

Paid work

 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة ومعدل الوقت المستخدم لهم للعمل المدفوع وغير مدفوع األجر حسب نوع العمل والمنطقة 10توزيع الوقت المستخدم في األنشطة المختلفة لألفراد : 9     جدول 
2013/2012والجنس، 

Table 9: Distribution of Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above, Percentage of Persons Who Performed the 

Activities and Average Time Spent by Those Persons for Paid Work, Unpaid Work by Type of Work, Region and Sex, 2012/2013

معدل الوقت  المستخدم  في تنفيذ النشاط   لمن نسبة من قاموا باالنشطة من إجمالي السكانالوقت المستخدم في األنشطة  المختلفة
قاموا بالنشاط

Type of Work and Region نوع العمل والمنطقة

 %    %    %    

  Percentage who Performed the 

Activities from Total Population
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كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكور
MalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth Sex

س. دس. دس. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.MH.MH.M

7.396.177.318.196.087.49Employment for Establishmentsالعمل في المنشآت

4.162.013.244.092.183.34Primary Production Activities نشاطات اإلنتاج األولي

نتاج آخر للبضائع  لغير )خدمات تتعلق بالحصول على الدخل وا 
(المنشآت

8.002.186.508.163.447.47Services for Income and other  Production of 

Goods 

1.204.073.161.173.422.53Household Maintenance, Managementإدارة المنزل والمحافظة علية، والتسوق

 0.592.121.510.572.151.53Care for Children, the Sick, Elderly andالعناية باألطفال، المرضى، كبار السن والعاجزين من نفس األسرة

Disabled for Own Household

  2.131.351.511.230.390.50Community Services and Help to otherخدمات المجتمع ومساعدة األسر األخرى

Households

6.477.086.576.366.556.46Learning التعلم

3.503.143.324.083.323.50Social and Cultural Activities النشاطات الثقافية واالجتماعية

2.282.472.372.442.462.45Mass Media Use استخدام وسائل األعالم

10.5011.2511.0711.3511.3711.36Personal Care العناية الشخصية والمحافظة على الذات

النشاط 

 سنوات فأكثر لمن قاموا بالنشاط حسب الجنس في فلسطين لسنوات مختارة10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد : 10  جدول 

Table 10: Average Time Spent on Various Activity for  Persons Aged 10 Years and Above by Sex in Palestine for Selected Years 

معدل الوقت  المستخدم  في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط

Average Time Spent on the Activity by those Performing them

2000/19992013/2012
Activity
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Time Spent on Various Activities
Average Time Spent on the Activity 

by those Performing them

كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكور

MalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth Sex

 24:00 24:00 24:00

س. دس. دس. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.MH.MH.M

أشباه الشركات، والمؤسسات غير /العمل لحساب الشركات
(العمل في القطاع النظامي)الهادفة للربح والحكومة 

1.180.180.48  15.7  4.8  10.3  8.19  6.08  7.49 Work for corporations/quasi corporations, 

non-profit institutions and government 

(formal sector work)

7.23Working time in "formal sector" employment  6.17  7.40  9.7  4.0  15.1  1.100.150.43“القطاع النظامي”وقت العمل في وظيفة في 

Other breaks 0.31  0.28  0.33  1.2  0.7  1.7  0.010.000.00فترات اإلستراحة األخرى

 Looking for work/setting up business in the 1.19  0.59  2.00  0.6  0.9  0.4  0.000.010.01“القطاع النظامي”إنشاء عمل تجاري في /البحث عن عمل

"formal sector"

"Travel related to work in the "formal sector 0.49  0.45  0.50  9.4  3.7  14.9  0.070.020.04“القطاع النظامي”االنتقاالت ذات الصلة بالعمل في 

 3.34Work for household in primary production  2.18  4.09  7.3  4.8  9.8  0.240.070.16العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

activities

Working time in primary production activities 3.15  2.09  3.46  7.3  4.8  9.7  0.220.060.14 وقت العمل في أنشطة اإلنتاج األولي

العمل لحساب األسر المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي غير 
المصنفة في موضع آخر

0.020.010.025.31.13.2  0.48  0.39  0.47Work for households in primary production 

activities n.e.c.

 6.00Work for household in non-primary  2.22  7.50  0.130.020.082.81.52.2العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي

production activities

وقت العمل في أنشطة اإلنتاج غير األولي تجهيز المنتجات 
الغذائية

0.120.020.072.71.52.1  7.29  2.21  5.41 Working time in non-primary production 

activities

العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي 
غير المصنفة في موضع آخر

0.01-0.012.2-1.1  0.59-  0.59Work for household in non-primary production 

activities n.e.c.

.Mean that the value equal zero (-).تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

 %    %    %    

Activityالنشاط

Percentage Who Performed the 

Activities from Total Population

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة ومعدل الوقت المستخدم لهم حسب النشاط والجنس في فلسطين، 10توزيع الوقت المستخدم في األنشطة المختلفة لألفراد : 11  جدول 
Table 11: Distribution of Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above, Percentage of Persons Who Performed the Activities and 

Average Time Spent by Those Persons by Activity and Sex in Palestine, 2012/2013
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Time Spent on Various Activities
Average Time Spent on the Activity 

by those Performing them

كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكور

MalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth Sex

 8.31Work for household in construction  -8.31  3.4  -0.186.8  -0.35العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

activities

7.55Working time in construction activities  -7.55  3.2  -0.156.4  -0.30وقت العمل في أنشطة التشييد

العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد غير المصنفة 
في موضع آخر

  0.05-  0.026.0-  3.1  1.12-  1.12Work for household in construction activities 

n.e.c.

العمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات للحصول على 
الدخل

  1.31  0.06  0.4918.72.0  10.5  8.04  4.41  7.45Work for household providing services for 

income

7.04Food vending and trading  4.29  7.20  5.9  0.2510.61.1  0.03  0.47   بيع األغذية واإلتجار بها

 Providing repair, installation and 7.00  3.46  7.14  1.3  0.062.40.2  0.00  0.11  توفير خدمات اإلصالح، والتركيب والصيانة

maintenance services

 ,Providing caring service,  and business 5.50  4.16  6.27  0.8  0.031.10.4  0.01  0.04  توفير خدمات الرعاية والخدمات التجارية والمهنية

professional services

7.55Transporting goods and passengers  -7.55  2.3  -0.114.5  -0.21  نقل البضائع والركاب

0.43Travel related to providing services for income  0.35  0.43  7.1  0.9  13.1  0.03  0.01  0.06  االنتقاالت ذات الصلة بتوفير الخدمات للحصول على الدخل

العمل لحساب األسرة المعيشية في توفير الخدمات للحصول على 
الدخل غير المصنف في موضع آخر

  0.02  0.01  0.01  1.2  0.3  0.7  3.07  4.32  3.22Work for household providing services for 

income n.e.c.

توفير الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر لالستخدام النهائي 
الخاص داخل األسرة المعيشية

  0.34  3.21  1.57  44.6  90.8  67.4  1.17  3.42  2.53Providing unpaid domestic services for 

own final use within household

Unpaid domestic services 2.55  3.31  0.50  56.9  89.7  25.1  1.40  3.09  0.13   الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر

Shopping 0.48  0.53  0.46  22.9  15.7  30.0  0.11  0.08  0.14   التسوق

االنتقاالت ذات الصلة بتوفير الخدمات المنزلية غير المدفوعة 
األجر

  0.07  0.04  0.06  25.8  13.3  19.6  0.30  0.31  0.31Travel related to provision of unpaid domestic 

services

.Mean that the value equal zero (-).تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة ومعدل الوقت المستخدم لهم حسب النشاط والجنس في فلسطين، 10توزيع الوقت المستخدم في األنشطة المختلفة لألفراد : (تابع) 11  جدول 
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Time Spent on Various Activities
Average Time Spent on the Activity 

by those Performing them

كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكور

MalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth Sex

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام النهائي 
الخاص داخل األسرة المعيشية

  0.09  0.55  0.32  15.3  41.1  28.0  0.57  2.15  1.53Providing unpaid caregiving services to 

household members

Childcare 1.51  2.14  0.48  26.6  39.9  13.6  0.30  0.53  0.07  رعاية األطفال

Adult care 1.28  1.05  2.06  1.4  1.9  1.0  0.01  0.01  0.01   رعاية الكبار

االنتقاالت ذات الصلة بخدمات منح الرعاية غير المدفوعة األجر 
ألفراد األسرة المعيشية

  0.01  0.01  0.01  2.5  2.3  2.4  0.33  0.31  0.32Travel related to unpaid caregiving services 

to household members

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األسرة 
المعيشية

  0.11  0.17  0.14  13.8  42.7  28.0  1.23  0.39  0.50Providing community services and help to 

other households

Unpaid help to other households 1.35  1.27  1.49  7.8  9.5  6.1  0.07  0.08  0.06  المساعدة غير المدفوعة األجر لألسر المعيشية األخرى

الخدمات التي ينظمها المجتمع المحلي والطوعية المنظمة غير 
المدفوعة االجر

  0.04  0.08  0.06  7.7  36.5  21.9  0.46  0.23  0.27 Community-organized services and 

organized unpaid volunteer services

خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية األخرى غير 
المصنفة في موضع آخر

  0.01  0.01  0.01  3.3  0.9  2.1  0.33  0.30  0.33Community services and help to other 

households n.e.c.

Learning 6.46  6.55  6.36  22.7  24.0  21.4  1.32  1.40  1.25  التعلم

4.54General education  4.53  4.55  15.4  16.2  14.6  0.45  0.47  0.43  التعليم العام

الواجب البيتي، ومراجعة المقررات الدراسية، والبحث واألنشطة 
ذات الصلة بالتعليم العام

  0.33  0.44  0.38  18.4  22.3  20.3  2.58  3.15  3.07Homework, course review, research and 

activities related to general education

.Learning activities n.e.c 0.53  0.52  0.54  16.7  17.2  16.2  0.09  0.09  0.09  أنشطة التعلم غير المصنفة في موضع آخر

3.18Socializing and community participation  3.13  3.23  87.3  88.5  86.2  2.53  2.51  2.55  التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

2.51Socializing and communication  2.50  2.53  85.8  87.2  84.4  2.27  2.28  2.26   التآنس واالتصال

 2.18Participating in community cultural/social  2.24  2.14  7.8  7.3  8.4  0.11  0.10  0.11  االجتماعية للمجتمع المحلي/المشاركة في األحداث الثقافية

events

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة ومعدل الوقت المستخدم لهم حسب النشاط والجنس في فلسطين، 10توزيع الوقت المستخدم في األنشطة المختلفة لألفراد : (تابع) 11  جدول 
Table 11 (Cont): Distribution of Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above, Percentage of Persons Who Performed the Activities and 

Average Time Spent by Those Persons by Activity and Sex in Palestine, 2012/2013

النشاط

معدل الوقت  المستخدم  في تنفيذ النشاط  لمن قاموا نسبة من قاموا باألنشطة من إجمالي السكانالوقت المستخدم في األنشطة المختلفة
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Time Spent on Various Activities
Average Time Spent on the Activity 

by those Performing them

كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكور
MalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth Sex

0.52Waiting  0.44  0.56  3.2  2.4  4.0  0.02  0.01  0.03  اإلنتظار

 Travel related to socializing and community 0.37  0.36  0.37  0.1341.332.136.8  0.12  0.15  االنتقاالت ذات الصلة بالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

participation

 2.31Visiting cultural, entertainment and sports  2.57  2.21  0.055.12.13.6  0.04  0.07  زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

events/venues

Going to the parks/gardens, shows 2.20  2.27  2.16  0.032.81.82.3  0.03  0.04  الحدائق، والعروض/الذهاب الى المنتـزهات العامة

 ,0.46Travel related to Visiting cultural  0.50  0.44  3.5  2.0  5.0  {0.02}0.01  0.02  االنتقاالت ذات الصلة زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

entertainment and sports events/venues

زيارة األماكن الرياضية والترفيهية والثقافية غير المصنفة في 
موضع آخر

  0.01  0.00  0.01  0.6  0.1  0.4  3.02{0.46}  2.41Visiting cultural, entertainment and sports 

events/venuess n.e.c.

 1.55Hobbies, games and other pastime  1.34  2.11  18.4  16.1  20.8  0.21  0.15  0.27  ممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

activities 

والبرامج الدراسية  (كهواية) الفنون التشكيلية، واألدبية وفنون األداء 
ذات الصلة

  0.01  0.01  0.01  0.5  1.9  1.2{1.52}  1.08  1.17 Visual, literary and performing arts (as 

hobby) and related courses

1.19Technical hobbies and related courses  1.27  0.47  0.7  1.1  0.3  0.01  0.01  0.00  الهوايات التقنية والبرامج ذات الصلة

 Playing games and other pastimes and 1.52  1.29  2.08  17.3  14.1  20.4  0.19  0.13  0.26  التسلي باأللعاب وأنشطة التسلية األخرى والبرامج ذات الصلة

related courses

 االنتقاالت ذات الصلة بالهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية 
األخرى

  0.01  0.00  0.00  2.7  0.6  1.6  0.20  0.49  0.25 Travel related to hobbies, games and other 

pastimes

الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى غير المصنفة في 
موضع آخر

  0.00  0.00  0.00  0.1  0.1  0.1  0.31  0.45  0.39 Hobbies, games and other pastimes n.e.c.

.Mean that the value equal zero (-).تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

{  } Number of observation is relatively little so results in parentheses indicated relatively high marginal 

percentage.
.عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة خطأ هامشي مرتفع: {  } 

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة ومعدل الوقت المستخدم لهم حسب النشاط والجنس في فلسطين، 10توزيع الوقت المستخدم في األنشطة المختلفة لألفراد : (تابع) 11  جدول 
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Time Spent on Various Activities
Average Time Spent on the Activity 

by those Performing them

كال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكوركال الجنسيناناثذكور

MalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth SexMalesFemalesBoth Sex

اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات 
الصلة

  0.17  0.04  0.11  16.7  5.8  11.4  1.44  1.07  1.35Indoor and outdoor sports participation 

and related courses

Participating in sports 1.26  1.02  1.34  10.6  5.4  15.7  0.09  0.03  0.15   اإلشتراك في األلعاب الرياضية

Camping and other outdoor activities 1.24  1.17  1.27  0.8  0.4  1.2  0.01  0.00  0.01   التخييم واألنشطة الخارجية األخرى

 االنتقاالت ذات الصلة باإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية 
والخارجية والبرامج ذات الصلة

  0.01  0.01  0.01  6.6  1.2  3.9  0.25  0.21  0.24Travel related to indoor and outdoor sports 

participation and related courses

Mass media 2.45  2.46  2.44  85.3  86.5  84.2  2.20  2.23  2.19  استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري

Reading 0.47  0.46  0.49  3.4  4.7  2.2  0.02  0.02  0.01   القراءة

Watching/listening to television and video 2.23  2.28  2.18  81.4  84.0  78.9  1.57  2.04  1.49  االستماع إلى التلفزيون والفيديو/  مشاهدة

Listening to radio and audio devices 0.59  0.51  1.08  5.0  5.3  4.8  0.03  0.03  0.03  االستماع إلى الراديو واألجهزة السمعية

1.47Using computer technology  1.28  2.01  18.4  16.4  20.3  0.20  0.15  0.25  استخدام تكنولوجيا الحاسوب

.0.17Mass media n.e.c  -0.16  0.3  -0.6  0.00  -0.00   وسائط اإلعالم الجماهيري غير المصنفة في موضع آخر

 11.36Personal care  11.37  11.35  100.0  100.0  100.0  11.36  11.37  11.35   الرعاية والعناية الشخصية

Sleep and related activities 8.19  8.16  8.22  100.0  100.0  100.0  8.19  8.16  8.22   النوم واألنشطة ذات الصلة

0.59Eating and drinking  1.00  0.59  98.6  98.8  98.5  0.58  0.59  0.58   األكل والشرب

0.51Personal hygiene and care  0.52  0.50  92.1  89.9  94.2  0.47  0.47  0.47  النظافة والرعاية الشخصية

 0.55Receiving personal and health/medical care  1.00  0.49  4.1  4.9  3.4  0.02  0.03  0.02  الطبية من الغير/ تلقي الرعاية الشخصية والصحية

from others

1.33Religious activities  1.33  1.32  71.8  76.1  67.6  1.06  1.11  1.02   األنشطة الدينية

Activities associated with resting, relaxing 0.48  0.53  0.44  35.2  35.4  35.0  0.17  0.19  0.15   األنشطة المرتبطة بالخلود إلى الراحة، واالسترخاء

Travel related to personal care 0.40  0.41  0.40  15.9  7.5  24.0  0.06  0.03  0.09  االنتقاالت ذات الصلة بأنشطة الرعاية والعناية الشخصية

.Mean that the value equal zero (-).تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باألنشطة ومعدل الوقت المستخدم لهم حسب النشاط والجنس في فلسطين، 10توزيع الوقت المستخدم في األنشطة المختلفة لألفراد : (تابع) 11  جدول 
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بالنشاط

Activity
Percentage Who Performed the 

Activities from Total Population

74



Total     المجموع+Total 10 - 1718 - 2930     المجموع+2930 - 1718 - 10 

س. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.M

Both Sexكال الجنسين

أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة /العمل لحساب الشركات
(العمل في القطاع النظامي)للربح والحكومة 

  8.037.477.507.49  0.7  12.8  14.4  10.3 Work for corporations/quasi corporations, non-

profit institutions and government (formal sector 

work)

9.7Working time in "formal sector" employment  14.1  11.3  0.6  8.257.467.077.23  “القطاع النظامي”وقت العمل في وظيفة في 

1.2Other breaks  1.6  1.4  0.1  0.400.290.320.31  فترات اإلستراحة األخرى

 Looking for work/setting up business in the "formal 0.6  0.3  1.5  0.1  2.401.211.001.19  “القطاع النظامي”إنشاء عمل تجاري في /البحث عن عمل

sector"

"9.4Travel related to work in the "formal sector  13.5  11.1  0.7  0.420.480.500.49  “القطاع النظامي”االنتقاالت ذات الصلة بالعمل في 

 7.3Work for household in primary production  9.8  5.5  5.7  2.543.583.373.34  العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

activities

Working time in primary production activities 7.3  9.7  5.4  5.7  2.393.373.183.15   وقت العمل في أنشطة اإلنتاج األولي

العمل لحساب األسر المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي غير المصنفة 
في موضع آخر

  0.450.400.510.47  1.9  3.4  4.0  3.2Work for households in primary production activities 

n.e.c.

 2.2Work for household in non-primary production  3.1  2.0  0.8  6.00  5.05  7.16  7.50   العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي

activities

وقت العمل في أنشطة اإلنتاج غير األولي
تجهيز المنتجات الغذائية

  7.07  6.52  4.54  5.41  0.7  1.9  3.0  2.1 Working time in non-primary production activities

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي غير 
المصنفة في موضع آخر

  3.29  0.48  0.45  0.59  0.4  1.5  1.4  1.1 Work for household in non-primary production 

activities n.e.c.

3.4Work for household in construction activities  4.5  4.1  0.9  8.31  8.52  8.25  6.27  العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

Working time in construction activities 3.2  4.2  3.8  0.9  7.55  8.03  8.05  6.07  وقت العمل في أنشطة التشييد

 Activity and Sex النشاط والجنس
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 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد غير المصنفة في 
موضع آخر

  0.34  0.59  1.23  1.12  0.4  3.7  4.2  3.1 Work for household in construction activities n.e.c.

العمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات للحصول على 
الدخل

  6.00  8.13  7.53  7.45  5.2  11.0  13.4  10.5Work for household providing services for income

5.9Food vending and trading  6.9  6.4  3.9  7.04  7.27  7.38  4.47   بيع األغذية واإلتجار بها

 Providing repair, installation and maintenance 1.3  2.2  0.9  {0.4}7.00  6.43  7.29  {8.01} توفير خدمات اإلصالح، والتركيب والصيانة

services

 Providing caring service,  and business, professional 0.8  0.9  1.0  0.3  5.50  5.46  5.53  5.57  توفير خدمات الرعاية والخدمات التجارية والمهنية

services

Transporting goods and passengers 2.3  3.3  2.2  0.8  7.55  7.56  8.39  5.18  نقل البضائع والركاب

Travel related to providing services for income 7.1  8.8  7.8  3.5  0.43  0.42  0.45  0.39  االنتقاالت ذات الصلة بتوفير الخدمات للحصول على الدخل

 العمل لحساب األسرة المعيشية في توفير الخدمات للحصول على 
الدخل غير المصنف في موضع آخر

  4.51  3.46  2.40  3.22  0.2  1.0  0.8  0.7 Work for household providing services for income 

n.e.c.

توفير الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر لالستخدام النهائي 
الخاص داخل األسرة المعيشية

  1.41  2.54  3.34  2.53  64.7  64.4  71.4  67.4Providing unpaid domestic services for own final 

use within household

Unpaid domestic services 56.9  60.6  56.0  52.3  2.55  3.39  2.54  1.35   الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر

Shopping 22.9  24.2  18.4  26.5  0.48  0.57  0.50  0.35  التسوق

 Travel related to provision of unpaid domestic 19.6  21.8  16.6  19.9  0.31  0.30  0.30  0.31   االنتقاالت ذات الصلة بتوفير الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر

services

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام النهائي 
الخاص داخل األسرة المعيشية

  0.51  2.19  1.46  1.53  9.6  31.2  37.2  28.0Providing unpaid caregiving services to 

household members

Childcare 26.6  34.8  30.3  9.0  1.51  1.44  2.17  0.53   رعاية األطفال

Adult care 1.4  2.5  1.1  0.2  1.28  1.22  1.53  0.19   رعاية الكبار

االنتقاالت ذات الصلة بخدمات منح الرعاية غير المدفوعة األجر 
ألفراد األسرة المعيشية

  0.17  0.32  0.34  0.32  0.5  2.1  3.8  2.4 Travel related to unpaid caregiving services to 

household members

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باالنشطة حسب النشاط والجنس والفئة العمرية في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد : (تابع) 12  جدول 
Table 12 (Cont): Average Time Spent on Various Activity for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons who Performed this Activities by 

Activity, Sex and Age Groups in Palestine, 2012/2013 

النشاط والجنس

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

 Activity and Sex
Average Time Spent on the Activity by 

those Performing them

Percentage Who Performed the Activities 

from Total Population

{  } Number of observation is relatively little so results in parentheses indicated relatively high marginal percentage. .عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة خطأ هامشي مرتفع: {  }  

76



Total     المجموع+Total 10 - 1718 - 2930     المجموع+2930 - 1718 - 10 

 28.0Providing community services and help to other  30.5  28.7  23.4  0.50  0.43  0.59  0.52  العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األسرة المعيشية

households

Unpaid help to other households 7.8  6.4  10.2  7.1  1.35  1.37  1.32  1.40  المساعدة غير المدفوعة األجر لألسر المعيشية األخرى

الخدمات التي ينظمها المجتمع المحلي والطوعية المنظمة غير 
المدفوعة االجر

  0.25  0.33  0.24  0.27  17.6  20.5  25.7  21.9 Community-organized services and organized unpaid 

volunteer services

 خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية األخرى غير 
المصنفة في موضع آخر

  0.30  0.30  0.36  0.33  1.7  2.4  2.1  2.1 Community services and help to other households 

n.e.c.

Learning 22.7  1.0  18.2  62.7  6.46  4.38  6.27  6.56   التعلم

15.4General education  0.3  9.6  46.5  4.54  4.03  4.21  5.03   التعليم العام

 الواجب البيتي، ومراجعة المقررات الدراسية، والبحث واألنشطة ذات 
الصلة بالتعليم العام

  2.47  4.09  3.33  3.07  58.0  15.1  0.6  20.3 Homework, course review, research and activities 

related to general education

.Learning activities n.e.c 16.7  0.7  11.1  49.1  0.53  1.23  1.11  0.48   أنشطة التعلم غير المصنفة في موضع آخر

Socializing and community participation 87.3  90.1  90.8  78.6  3.18  3.41  3.38  2.08   التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

Socializing and communication 85.8  88.6  89.6  76.6  2.51  3.11  3.07  1.53   التآنس واالتصال

Participating in community cultural/social events 7.8  9.5  8.2  4.8  2.18  2.10  2.35  2.10  االجتماعية للمجتمع المحلي/ المشاركة في األحداث الثقافية

Waiting 3.2  4.5  3.2  1.3  0.52  0.55  0.51  0.34   اإلنتظار

 Travel related to socializing and community 36.8  41.2  41.4  24.0  0.37  0.37  0.37  0.32   االنتقاالت ذات الصلة بالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

participation

 3.6Visiting cultural, entertainment and sports  2.1  5.0  4.3  2.31  2.21  2.28  2.44  زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

events/venues

Going to the parks/gardens, shows 2.3  1.2  3.3  2.8  2.20  2.20  2.23  2.16  الحدائق، والعروض/الذهاب الى المنتـزهات العامة

 3.5Travel related to Visiting cultural, entertainment and  2.0  5.0  4.0  0.46  0.45  0.43  0.51  االنتقاالت ذات الصلة زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

sports events/venues
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زيارة األماكن الرياضية والترفيهية والثقافية غير المصنفة في موضع 
آخر

  2.47  2.24  2.58  2.41  0.7  0.4  0.2  0.4Visiting cultural, entertainment and sports 

events/venuess n.e.c.

Hobbies, games and other pastime activities 18.4  3.7  11.6  50.2  1.55  1.45  1.37  2.02  ممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

والبرامج الدراسية  (كهواية) الفنون التشكيلية، واألدبية وفنون األداء 
ذات الصلة

  1.14  1.09  2.19  1.17  2.7  1.2  0.2  1.2 Visual, literary and performing arts (as hobby) and 

related courses

Technical hobbies and related courses 0.7  0.9  0.3  0.8  1.19  1.28  1.13  1.05   الهوايات التقنية والبرامج ذات الصلة

 Playing games and other pastimes and related 17.3  2.7  10.4  48.9  1.52  1.41  1.35  1.58   التسلي باأللعاب وأنشطة التسلية األخرى والبرامج ذات الصلة

courses

Travel related to hobbies, games and other pastimes 1.6  0.2  0.9  4.7  0.25  0.18  0.24  0.26   االنتقاالت ذات الصلة بالهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

 الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى غير المصنفة في موضع 
آخر

  0.30  0.53  0.31  0.39  0.1  0.1  0.1  0.1 Hobbies, games and other pastimes n.e.c.

اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات 
الصلة

  1.42  1.39  1.14  1.35  19.7  11.5  6.0  11.4Indoor and outdoor sports participation and 

related courses

Participating in sports 10.6  5.5  10.5  19.0  1.26  1.04  1.27  1.35   اإلشتراك في األلعاب الرياضية

Camping and other outdoor activities 0.8  0.6  1.3  0.6  1.24  1.47  1.15  1.16   التخييم واألنشطة الخارجية األخرى

االنتقاالت ذات الصلة باإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية 
والخارجية والبرامج ذات الصلة

  0.23  0.27  0.20  0.24  6.0  5.1  1.7  3.9 Travel related to indoor and outdoor sports 

participation and related courses
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Mass media 85.3  82.1  85.5  90.1  2.45  2.39  2.46  2.52   وسائط اإلعالم الجماهيري

Reading 3.4  3.0  3.9  3.4  0.47  0.54  0.43  0.43   القراءة

Watching/listening to television and video 81.4  79.5  79.0  87.4  2.23  2.24  2.17  2.28  االستماع إلى التلفزيون والفيديو/ مشاهدة

Listening to radio and audio devices 5.0  6.1  4.9  3.5  0.59  1.03  1.02  0.41   االستماع إلى الراديو واألجهزة السمعية

Using computer technology 18.4  9.6  25.7  23.3  1.47  1.47  1.52  1.40  استخدام تكنولوجيا الحاسوب

.Mass media n.e.c 0.3  0.2  0.6  0.5  0.17  0.20  0.18  0.17   وسائط اإلعالم الجماهيري غير المصنفة في موضع آخر

 Personal care 100.0  100.0  100.0  100.0  11.4511.36  11.11  11.53   الرعاية والعناية الشخصية

Sleep and related activities 100.0  100.0  100.0  100.0  8.19  7.54  8.13  9.07   النوم واألنشطة ذات الصلة

Eating and drinking 98.6  98.7  98.0  99.3  0.59  1.03  0.56  0.57   األكل والشرب

Personal hygiene and care 92.1  90.2  91.8  95.5  0.51  0.50  0.51  0.53  النظافة والرعاية الشخصية

 Receiving personal and health/medical care from 4.1  5.2  4.1  2.4  0.55  0.58  0.53  0.49  الطبية من الغير/ تلقي الرعاية الشخصية والصحية

others

Religious activities 71.8  85.1  67.6  55.9  1.33  1.44  1.23  1.18   األنشطة الدينية

Activities associated with resting, relaxing 35.2  41.7  33.1  27.4  0.48  0.58  0.42  0.36   األنشطة المرتبطة بالخلود إلى الراحة، واالسترخاء

 Travel related to personal care 15.9  19.8  13.3  12.8  0.40  0.44  0.38  0.32  االنتقاالت ذات الصلة بأنشطة الرعاية والعناية الشخصية
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س. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.M

Maleذكور

أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة /العمل لحساب الشركات
(العمل في القطاع النظامي)للربح والحكومة 

8.038.418.078.19  1.3  17.7  23.5  15.7 Work for corporations/quasi corporations, 

non-profit institutions and government 

(formal sector work)

15.1Working time in "formal sector" employment  23.1  16.7  1.1  8.258.127.217.40“القطاع النظامي” وقت العمل في وظيفة في 

1.7Other breaks  2.5  1.7  0.2  0.400.280.340.33  فترات اإلستراحة األخرى

 0.4Looking for work/setting up business in the  0.3  0.8  0.1  2.402.211.031.60“القطاع النظامي”إنشاء عمل تجاري في / البحث عن عمل

"formal sector"

"14.9Travel related to work in the "formal sector  22.3  16.7  1.3  0.420.490.510.50“القطاع النظامي”االنتقاالت ذات الصلة بالعمل في 

 9.8Work for household in primary production  11.2  8.6  9.0  3.064.284.324.09العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

activities

Working time in primary production activities 9.7  11.0  8.4  9.0  2.484.054.063.46  وقت العمل في أنشطة اإلنتاج األولي

 العمل لحساب األسر المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي غير 
المصنفة في موضع آخر

0.470.420.530.48  3.1  6.1  6.2  5.3 Work for households in primary production 

activities n.e.c.

 2.8Work for household in non-primary  3.6  3.3  1.1  7.50  6.58  8.28  9.44   العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي

production activities

Working time in non-primary production activities 2.7  3.4  3.2  0.9  7.29  6.47  8.02  9.07   وقت العمل في أنشطة اإلنتاج غير األولي

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي 
غير المصنفة في موضع آخر

  3.29  0.48  0.44  0.59  0.7  3.0  2.7  2.2 Work for household in non-primary production 

activities n.e.c.

6.8Work for household in construction activities  8.9  8.1  1.8  8.31  8.52  8.25  6.27   العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

Working time in construction activities 6.4  8.4  7.6  1.8  7.55  8.03  8.05  6.07  وقت العمل في أنشطة التشييد

العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد غير المصنفة 
في موضع آخر

  0.34  0.59  1.23  1.12  0.7  7.4  8.4  6.0 Work for household in construction activities 

n.e.c.
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العمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات للحصول على 
الدخل

  6.09  8.36  8.14  8.04  9.6  19.7  23.9  18.7Work for household providing services for 

income

Food vending and trading 10.6  12.0  11.8  7.1  7.20  7.51  7.51  4.56  بيع األغذية واإلتجار بها

 2.4Providing repair, installation and maintenance  4.1  1.7  0.8  7.14  7.00  7.40  8.01    توفير خدمات اإلصالح، والتركيب والصيانة

services

 ,1.1Providing caring service,  and business  1.4  1.2  0.5  6.27  6.03  7.15  5.57    توفير خدمات الرعاية والخدمات التجارية والمهنية

professional services

4.5Transporting goods and passengers  6.5  4.3  1.6  7.55  7.56  8.40  5.18    نقل البضائع والركاب

13.1Travel related to providing services for income  16.7  14.0  6.5  0.43  0.42  0.47  0.39  االنتقاالت ذات الصلة بتوفير الخدمات للحصول على الدخل

 العمل لحساب األسرة المعيشية في توفير الخدمات للحصول على 
الدخل غير المصنف في موضع آخر

  4.51  3.36  2.07  3.07  0.5  1.8  1.2  1.2Work for household providing services for income 

n.e.c.

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام النهائي 
الخاص داخل األسرة المعيشية

  1.12  1.10  1.24  1.17  50.5  35.1  48.1  44.6Providing unpaid domestic services for own 

final use within household

25.1Unpaid domestic services  26.7  19.1  29.9  0.50  0.54  0.41  0.53    الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر

30.0Shopping  31.9  22.6  35.9  0.46  0.54  0.48  0.33   التسوق

 االنتقاالت ذات الصلة بتوفير الخدمات المنزلية غير المدفوعة 
األجر

  0.30  0.31  0.30  0.30  27.8  19.9  29.0  25.8Travel related to provision of unpaid domestic 

services

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام النهائي 
الخاص داخل األسرة المعيشية

  0.40  0.58  0.59  0.57  5.7  12.7  23.6  15.3Providing unpaid caregiving services to 

household members

13.6Childcare  20.9  11.6  5.0  0.48  0.51  0.43  0.43   رعاية األطفال

1.0Adult care  1.8  0.7  0.2  2.06  1.41  3.54  0.18   رعاية الكبار

 االنتقاالت ذات الصلة بخدمات منح الرعاية غير المدفوعة األجر 
ألفراد األسرة المعيشية

  0.16  0.39  0.34  0.33  0.8  1.5  4.4  2.5Travel related to unpaid caregiving services to 

household members
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العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األسرة 
المعيشية

  1.26  1.37  1.08  1.23  16.9  13.2  12.3  13.8Providing community services and help to 

other households

6.1Unpaid help to other households  4.4  7.2  7.5  1.49  1.50  1.32  2.07   المساعدة غير المدفوعة األجر لألسر المعيشية األخرى

 الخدمات التي ينظمها المجتمع المحلي والطوعية المنظمة غير 
المدفوعة االجر

  0.36  1.22  0.32  0.46  10.1  5.8  7.5  7.7Community-organized services and organized 

unpaid volunteer services

 خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية األخرى غير 
المصنفة في موضع آخر

  0.30  0.31  0.38  0.33  3.3  3.7  2.9  3.3Community services and help to other 

households n.e.c.

21.4Learning  1.1  15.5  59.3  6.36  4.01  7.02  6.33   التعلم

14.6General education  0.4  8.9  43.3  4.55  3.11  4.34  5.01    التعليم العام

 الواجب البيتي، ومراجعة المقررات الدراسية، والبحث واألنشطة 
ذات الصلة بالتعليم العام

  2.32  4.32  2.55  2.58  52.4  12.4  0.8  18.4Homework, course review, research and activities 

related to general education

.16.2Learning activities n.e.c  0.8  10.4  46.6  0.54  1.13  1.12  0.49   أنشطة التعلم غير المصنفة في موضع آخر

86.2Socializing and community participation  89.3  89.1  78.0  3.23  3.38  3.56  2.11  التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

84.4Socializing and communication  87.4  87.6  76.1  2.53  3.07  3.18  1.56   التآنس واالتصال

8.4Participating in community cultural/social events  9.8  9.5  4.8  2.14  1.57  2.47  1.51  االجتماعية للمجتمع المحلي/ المشاركة في األحداث الثقافية

Waiting 4.0  6.3  3.5  1.3  0.56  0.54  1.09  0.28   اإلنتظار

 Travel related to socializing and community 41.3  44.4  49.2  27.1  0.37  0.38  0.38  0.32   االنتقاالت ذات الصلة بالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

participation

 5.1Visiting cultural, entertainment and sports  2.9  7.8  5.1  2.21  2.00  2.14  2.53  زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

events/venues

Going to the parks/gardens, shows 2.8  1.6  4.4  2.9  2.16  1.56  2.25  2.16  الحدائق، والعروض/الذهاب الى المنتـزهات العامة

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باالنشطة حسب النشاط والجنس والفئة العمرية في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد : (تابع) 12  جدول 
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 5.0Travel related to Visiting cultural, entertainment  2.9  7.7  4.9  0.44  0.42  0.37  0.58  االنتقاالت ذات الصلة زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

and sports events/venues

زيارة األماكن الرياضية والترفيهية والثقافية غير المصنفة في 
موضع آخر

  3.11  2.33  3.47  3.02  1.1  0.7  0.2  0.6Visiting cultural, entertainment and sports 

events/venuess n.e.c.

20.8Hobbies, games and other pastime activities  4.6  12.8  54.9  2.11  1.55  2.03  2.16  ممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

والبرامج الدراسية  (كهواية) الفنون التشكيلية، واألدبية وفنون األداء 
ذات الصلة

  1.48  1.38  2.17  1.52  0.9  0.4  0.2  0.5Visual, literary and performing arts (as hobby) 

and related courses

0.3Technical hobbies and related courses  0.2  0.2  0.5  0.47  0.50  1.02  0.38   الهوايات التقنية والبرامج ذات الصلة

 20.4Playing games and other pastimes and related  4.3  12.5  54.2  2.08  1.52  1.59  2.12   التسلي باأللعاب وأنشطة التسلية األخرى والبرامج ذات الصلة

courses

 2.7Travel related to hobbies, games and other  0.5  1.6  7.3  0.20  0.18  0.21  0.20   االنتقاالت ذات الصلة بالهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

pastimes

 الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى غير المصنفة في 
موضع آخر

  0.30-  0.40  0.31  0.2-  0.1  0.1Hobbies, games and other pastimes n.e.c.

اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات 
الصلة

  1.48  1.51  1.23  1.44  32.0  15.8  7.4  16.7Indoor and outdoor sports participation and 

related courses

Participating in sports 15.7  6.7  14.3  31.1  1.34  1.10  1.36  1.41   اإلشتراك في األلعاب الرياضية

1.2Camping and other outdoor activities  0.8  1.9  0.9  1.27  1.57  1.18  1.09   التخييم واألنشطة الخارجية األخرى

 االنتقاالت ذات الصلة باإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية 
والخارجية والبرامج ذات الصلة

  0.23  0.29  0.20  0.25  10.7  8.4  2.5  6.6 Travel related to indoor and outdoor sports 

participation and related courses

Mass media 84.2  83.2  81.7  88.5  2.44  2.44  2.45  2.43  وسائط اإلعالم الجماهيري

Reading 2.2  3.1  1.9  1.3  0.49  0.53  0.48  0.37   القراءة

Watching/listening to television and video 78.9  80.1  72.2  85.0  2.18  2.24  2.12  2.15  االستماع إلى التلفزيون والفيديو/مشاهدة

.Mean that the value equal zero (-).تعني ان القيمة تساوي صفر (-)
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Listening to radio and audio devices 4.8  6.4  3.5  3.8  1.08  1.08  1.32  0.41   االستماع إلى الراديو واألجهزة السمعية

Using computer technology 20.3  11.7  27.3  25.0  2.01  2.05  2.10  1.48   استخدام تكنولوجيا الحاسوب

.Mass media n.e.c 0.64  0.1  1.0  1.0  0.16  0.20  0.15  0.17  وسائط اإلعالم الجماهيري غير المصنفة في موضع آخر

Personal care 100.0  100.0  100.0  100.0  11.35  11.43  11.07  11.57   الرعاية والعناية الشخصية

Sleep and related activities 100.0  100.0  100.0  100.0  8.22  7.56  8.14  9.11  النوم واألنشطة ذات الصلة

Eating and drinking 98.5  98.6  98.0  98.9  0.59  1.03  0.54  0.57   األكل والشرب

Personal hygiene and care 94.2  93.6  94.1  95.3  0.50  0.50  0.50  0.50  النظافة والرعاية الشخصية

 Receiving personal and health/medical care from 3.4  3.8  3.6  2.6  0.49  0.59  0.37  0.43  الطبية من الغير/ تلقي الرعاية الشخصية والصحية

others

Religious activities 67.6  82.3  60.7  53.4  1.32  1.41  1.23  1.23   األنشطة الدينية

Activities associated with resting, relaxing 35.0  41.4  34.5  25.7  0.44  0.49  0.40  0.38   األنشطة المرتبطة بالخلود إلى الراحة، واالسترخاء

 Travel related to personal care 24.0  29.3  20.5  19.9  0.40  0.45  0.35  0.34  االنتقاالت ذات الصلة بأنشطة الرعاية والعناية الشخصية
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س. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.M

Femaleإناث

أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة للربح /العمل لحساب الشركات
(العمل في القطاع النظامي)والحكومة 

-5.466.356.08-7.95.24.77 Work for corporations/quasi corporations, non-

profit institutions and government (formal 

sector work)

5.95.04.03Working time in "formal sector" employment-6.316.056.17-“القطاع النظامي”وقت العمل في وظيفة في 

Other breaks 1.20.60.66-0.300.250.28- فترات اإلستراحة األخرى

 Looking for work/setting up business in the "formal 2.30.30.85-1.000.560.59-“القطاع النظامي”إنشاء عمل تجاري في / البحث عن عمل

sector"

"Travel related to work in the "formal sector 5.54.73.75-0.470.430.45-“القطاع النظامي” االنتقاالت ذات الصلة بالعمل في 

 2.002.082.232.182.02.48.34.79Work for household in primary productionالعمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

activities

Working time in primary production activities 1.521.592.142.092.02.48.34.79 وقت العمل في أنشطة اإلنتاج األولي

 العمل لحساب األسر المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي غير المصنفة في 
موضع آخر

0.290.280.450.390.60.81.71.12Work for households in primary production activities 

n.e.c.

 2.220.40.72.71.47Work for household in non-primary production  2.36  1.11  2.10   العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي

activities

 وقت العمل في أنشطة اإلنتاج غير األولي
   تجهيز المنتجات الغذائية

  2.10  1.11  2.35  2.210.40.72.71.47Working time in non-primary production activities

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي غير المصنفة 
في موضع آخر

--  1.10  1.100.00.00.10.10Work for household in non-primary production 

activities n.e.c.

Work for household in construction activities-------- العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

Working time in construction activities -------- وقت العمل في أنشطة التشييد

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد غير المصنفة في موضع 
آخر

-------- Work for household in construction activities n.e.c.

.Mean that the value equal zero (-).تعني ان القيمة تساوي صفر (-)
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 4.410.42.32.72.0Work for household providing services for  4.43  4.57  1.51  العمل لحساب األسر المعيشية في تقديم الخدمات للحصول على الدخل

income

Food vending and trading 4.290.41.01.71.1  4.37  5.01  1.36    بيع األغذية واإلتجار بها

 0.20.30.2Providing repair, installation and maintenance-3.46  3.07  5.25  -  توفير خدمات اإلصالح، والتركيب والصيانة

services

 ,0.40.4Providing caring service,  and business  0.8  -4.16  4.43  4.00  - توفير خدمات الرعاية والخدمات التجارية والمهنية

professional services

Transporting goods and passengers--------  نقل البضائع والركاب

0.90.9Travel related to providing services for income  1.5  0.2  0.35  0.40  0.30  0.36  االنتقاالت ذات الصلة بتوفير الخدمات للحصول على الدخل

العمل لحساب األسرة المعيشية في توفير الخدمات للحصول على الدخل غير 
المصنف في موضع آخر

-  4.44  4.25  4.32-  0.3  0.40.3Work for household providing services for income 

n.e.c.

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام النهائي الخاص 
داخل األسرة المعيشية

  2.01  3.32  4.41  3.42  80.2  93.9  94.990.8Providing unpaid domestic services for own 

final use within household

94.789.7Unpaid domestic services  93.3  76.8  3.31  4.26  3.21  1.53   الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر

16.415.7Shopping  14.1  16.4  0.53  1.02  0.54  0.39   التسوق

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخدام النهائي الخاص 
داخل األسرة المعيشية

  0.56  2.40  2.08  2.15  13.7  49.9  50.941.1Providing unpaid caregiving services to 

household members

48.939.9Childcare  49.0  13.4  2.14  2.06  2.40  0.57   رعاية األطفال

3.31.9Adult care  1.4  0.1  1.05  1.12  0.49  0.20   رعاية الكبار

 االنتقاالت ذات الصلة بخدمات منح الرعاية غير المدفوعة األجر ألفراد 
األسرة المعيشية

  0.23  0.28  0.34  0.31  0.2  2.8  3.32.3Travel related to unpaid caregiving services to 

household members

 48.842.7Providing community services and help to other  44.3  30.5  0.39  0.37  0.48  0.31  العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األسرة المعيشية

households

8.49.5Unpaid help to other households  13.3  6.6  1.27  1.30  1.31  1.06   المساعدة غير المدفوعة األجر لألسر المعيشية األخرى

 الخدمات التي ينظمها المجتمع المحلي والطوعية المنظمة غير المدفوعة 
االجر

  0.20  0.25  0.23  0.23  25.8  35.2  44.136.5Community-organized services and organized 

unpaid volunteer services

.Mean that the value equal zero (-).تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باالنشطة حسب النشاط والجنس والفئة العمرية في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد : (تابع) 12  جدول 
Table 12 (Cont): Average Time Spent on Various Activity for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons who Performed this Activities by 

Activity, Sex and Age Groups in Palestine, 2012/2013 

النشاط والجنس

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

 Activity and Sex
Average Time Spent on the Activity by 

those Performing them

Percentage Who Performed the Activities 

from Total Population
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Total     المجموع+Total 10 - 1718 - 2930     المجموع+2930 - 1718 - 10 

 خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية األخرى غير المصنفة 
في موضع آخر

-  0.27  0.31  0.30-  1.1  1.2  0.9Community services and help to other households 

n.e.c.

Learning 24.0  0.8  20.9  66.4  6.55  5.33  6.02  7.19   التعلم

16.2General education  0.2  10.3  50.0  4.53  5.29  4.11  5.04    التعليم العام

  الواجب البيتي، ومراجعة المقررات الدراسية، والبحث واألنشطة ذات الصلة 
بالتعليم العام

  3.00  3.53  4.42  3.15  64.1  17.9  0.4  22.3Homework, course review, research and activities 

related to general education

.Learning activities n.e.c 17.2  0.5  11.7  51.9  0.52  1.38  1.11  0.46   أنشطة التعلم غير المصنفة في موضع آخر

Socializing and community participation 88.5  90.9  92.5  79.3  3.13  3.44  3.20  2.05   التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

87.2Socializing and communication  89.8  91.6  77.1  2.50  3.15  2.57  1.49   التآنس واالتصال

7.3Participating in community cultural/social events  9.1  7.0  4.7  2.24  2.25  2.18  2.30  االجتماعية للمجتمع المحلي/المشاركة في األحداث الثقافية

2.4Waiting  2.7  2.9  1.2  0.44  0.56  0.30  0.42    اإلنتظار

 32.1Travel related to socializing and community  38.0  33.6  20.6  0.36  0.37  0.37  0.33   االنتقاالت ذات الصلة بالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

participation

 2.1Attending/visiting cultural, entertainment and  1.2  2.2  3.3  2.57  3.14  3.17  2.30  زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

sports events/venues

1.8Attendance at parks/gardens, shows  0.9  2.1  2.7  2.27  3.02  2.19  2.16  الحدائق، والعروض/الذهاب الى المنتـزهات العامة

 ,2.0Travel related to attending/visiting cultural  1.1  2.2  3.1  0.50  0.53  1.02  0.37  االنتقاالت ذات الصلة زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

entertainment and sports events/venues

 0.1Attending/visiting sports, entertainment and cultural  0.1  0.1  0.2  0.46  1.13  0.50  0.22  زيارة األماكن الرياضية والترفيهية والثقافية غير المصنفة في موضع آخر

events/venues n.e.c.

16.1Hobbies, games and other pastime activities  2.8  10.4  45.2  1.34  1.28  1.04  1.44  ممارسة الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

 1.9Visual, literary and performing arts (as hobby) and  0.2  1.9  4.7  1.08  2.22  1.03  1.06  والبرامج الدراسية ذات الصلة (كهواية) الفنون التشكيلية، واألدبية وفنون األداء 

related courses

1.1Technical hobbies and related courses  1.6  0.5  1.0  1.27  1.33  1.18  1.19   الهوايات التقنية والبرامج ذات الصلة

.Mean that the value equal zero (-).تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باالنشطة حسب النشاط والجنس والفئة العمرية في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد : (تابع) 12  جدول 
Table 12 (Cont): Average Time Spent on Various Activity for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons who Performed this Activities by 

Activity, Sex and Age Groups in Palestine, 2012/2013 

النشاط والجنس

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

 Activity and Sex
Average Time Spent on the Activity by 

those Performing them

Percentage Who Performed the Activities 

from Total Population
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Total     المجموع+Total 10 - 1718 - 2930     المجموع+2930 - 1718 - 10 

 14.1Playing games and other pastimes and related  1.1  8.2  43.1  1.29  1.03  0.59  1.38   التسلي باأللعاب وأنشطة التسلية األخرى والبرامج ذات الصلة

courses

0.6Travel related to hobbies, games and other pastimes  -0.3  1.9  0.49  -0.44  0.50   االنتقاالت ذات الصلة بالهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

.0.1Hobbies, games and other pastimes n.e.c  0.1  0.2  -0.45  0.30  0.53  -  الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى غير المصنفة في موضع آخر

 5.8Indoor and outdoor sports participation and  4.6  7.1  6.3  1.07  1.00  1.13  1.09  اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة

related courses

5.4Participating in sports  4.2  6.6  5.8  1.02  0.54  1.07  1.03   اإلشتراك في األلعاب الرياضية

0.4Camping and other outdoor activities  0.3  0.6  0.4  1.17  1.22  1.04  1.33   التخييم واألنشطة الخارجية األخرى

 االنتقاالت ذات الصلة باإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية 
والبرامج ذات الصلة

  0.24  0.20  0.20  0.21  1.0  1.7  0.8  1.2Travel related to indoor and outdoor sports 

participation and related courses

 اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة غير 
المصنفة في موضع آخر

--------Indoor and outdoor sports participation and related 

courses n.e.c.

Mass media 86.5  81.1  89.3  91.7  2.46  2.34  2.47  3.03   وسائط اإلعالم الجماهيري

Reading 4.7  2.9  6.0  5.8  0.46  0.56  0.42  0.45    القراءة

84.0Watching/listening to television and video  79.0  85.8  90.0  2.28  2.24  2.22  2.41  االستماع إلى التلفزيون والفيديو/  مشاهدة

5.3Listening to radio and audio devices  5.8  6.4  3.2  0.51  0.58  0.46  0.40   االستماع إلى الراديو واألجهزة السمعية

16.4Using computer technology  7.4  24.1  21.4  1.28  1.18  1.32  1.30   استخدام تكنولوجيا الحاسوب

.Mass media n.e.c -------- وسائط اإلعالم الجماهيري غير المصنفة في موضع آخر

100.0Personal care  100.0  100.0  100.0  11.37  11.47  11.15  11.49   الرعاية والعناية الشخصية

100.0Sleep and related activities  100.0  100.0  100.0  8.16  7.51  8.11  9.03   النوم واألنشطة ذات الصلة

98.8Eating and drinking  98.8  98.0  99.7  1.00  1.03  0.58  0.57   األكل والشرب

89.9Personal hygiene and care  86.7  89.5  95.7  0.52  0.50  0.51  0.56  النظافة والرعاية الشخصية

 4.9Receiving personal and health/medical care from  6.6  4.7  2.1  1.00  0.58  1.06  0.56  الطبية من الغير/تلقي الرعاية الشخصية والصحية

others

76.1Religious activities  87.9  74.5  58.6  1.33  1.48  1.23  1.13   األنشطة الدينية

35.4Activities associated with resting, relaxing  42.0  31.7  29.2  0.53  1.06  0.44  0.35  األنشطة المرتبطة بالخلود إلى الراحة، واالسترخاء

 7.5Travel related to personal care  10.1  6.1  5.2  0.41  0.44  0.47  0.25  االنتقاالت ذات الصلة بأنشطة الرعاية والعناية الشخصية

.Mean that the value equal zero (-).تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة االفراد الذين قاموا باالنشطة حسب النشاط والجنس والفئة العمرية في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد : (تابع) 12  جدول 

النشاط والجنس

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

 Activity and Sex

Table 12 (Cont): Average Time Spent on Various Activity for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons who Performed this Activities by 

Activity, Sex and Age Groups in Palestine, 2012/2013 

Average Time Spent on the Activity by 

those Performing them

Percentage Who Performed the Activities 

from Total Population
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المجموعالخميس- األحد السبتالجمعة
FridaySaturdaySun - ThurTotal

س. دس. دس. دس. د

H.MH.MH.MH.M

Both Sexكال الجنسين

Total 24.0024.0024.0024.00 المجموع

14.4114.3714.1714.24Aloneلوحدك

4.343.593.554.01With Household Membersمع افراد من داخل االسرة

3.054.094.414.22With Othersمع افراد من خارج االسرة

 With Household Members and 1.401.151.071.13مع افراد من داخل وخارج االسرة

Others

Males  ذكور

Total 24.0024.0024.0024.00 المجموع

14.0113.5913.2713.37Aloneلوحدك

3.403.103.073.12With Household Membersمع افراد من داخل االسرة

4.435.446.296.07With Othersمع افراد من خارج االسرة

 With Household Members and 1.361.070.571.04مع افراد من داخل وخارج االسرة

Others

 Females  اناث

Total 24.0024.0024.0024.00 المجموع

15.2415.1615.0815.12Aloneلوحدك

5.314.494.444.51With Household Membersمع افراد من داخل االسرة

1.202.332.512.35With Othersمع افراد من خارج االسرة

 With Household Members and 1.451.221.171.22مع افراد من داخل وخارج االسرة

Others

2013/2012 سنوات فأكثر حسب مع من قام بهذا النشاط والجنس واأليام في فلسطين، 10توزيع الوقت الذي يقضيه الفرد لوحده أو مع أناس آخرين للفئة العمرية : 13  جدول 

Table 13: Distribution of Time Spent Alone or With Other Persons for Aged 10 Years and Above by With Whom Done this 

Activites, Sex and Days in Palestine, 2012/2013  

With Whom Done This Activity 

and Sex
مع من قام بهذا النشاط والجنس

   Days األيام
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المجموعفئات العمر

10 - 1729-1839-3049-4050+Total

س. دس. دس. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.MH.MH.M

24.0024.0024.0024.0024.0024.00

Both Sexكال الجنسين

14.0714.2514.0514.0915.2714.24Aloneلوحدك

 4.143.494.164.203.344.01With Household Membersمع افراد من داخل االسرة

 4.384.314.314.003.394.22With Household Members Andمع افراد من داخل االسرة واخرين

Other 

1.011.151.081.311.201.13With Othersمع اخرين

Malesذكور

13.4713.3113.0413.1714.3013.37Aloneلوحدك

 3.392.423.023.333.303.12With Household Membersمع افراد من داخل االسرة

 5.346.427.045.534.436.07With Household Members Andمع افراد من داخل االسرة واخرين

Other 

1.001.050.501.171.171.04With Othersمع اخرين

Femalesاناث

14.3015.2015.0815.0216.2115.12Aloneلوحدك

 4.514.555.335.123.364.51With Household Membersمع افراد من داخل االسرة

 3.372.201.522.002.392.35With Household Members Andمع افراد من داخل االسرة واخرين

Other 

1.021.251.271.461.241.22With Othersمع اخرين

 سنوات فأكثر حسب مع من قام بهذا النشاط والجنس والفئة 10توزيع الوقت الذي يقضيه الفرد لوحده أو مع أناس آخرين للفئة العمرية : 14  جدول 
2013/2012العمرية في فلسطين، 

      Table 14: Distribution of Time Spent Alone or With Other Persons for Aged 10 Years and Above by 

With Whom Done this Activites, Sex and Age Groups in Palestine, 2012/2013 

Age group

 With Whom Done This Activityمع من قام بهذا النشاط والجنس

and Sex
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المجموعفئات العمرالمجموعفئات العمر
10 - 1729-1839-3049-4050+Total10 - 1729-1839-3049-4050+Total

س. دس. دس. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.MH.MH.M

Total 24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  المجموع

Both Sex  كال الجنسين

17.28100.099.899.7100.0100.099.8In the Dwelling  18.09  17.07  17.09  17.20  17.40   البيت

0.1517.19.514.615.923.815.0Ground Garden  0.30  0.16  0.13  0.08  0.15  األرض المحيطة بالمنزل

1.5910.229.138.840.226.326.7At the work  1.48  3.01  3.00  2.20  0.34   مكان العمل

1.1436.449.053.450.947.546.5In other Dwelling  1.13  1.21  1.25  1.26  0.51   بيت أناس آخرين

 0.010.40.50.51.00.80.5Second home or go to the home on  0.02  0.02  0.01  0.02  0.00   بيت ثاني أو منزل لقضائه في نهاية األسبوع

the end of this week 

0.5042.141.540.445.246.642.6Public Places  0.57  0.48  0.45  0.54  0.47   األماكن العامة

15.8School/ University-0.4646.89.91.30.7  -0.01  0.01  0.26  2.23  جامعة/ مدرسة 

On the street 0.2230.020.613.313.715.720.4  0.15  0.11  0.12  0.21  0.32   الشارع

0.61.31.81.00.7On the check point-0.00  0.00  0.01  0.01  0.00  -على الحواجز اإلسرائيلية

Other transportation 0.5382.175.975.079.270.277.0  0.48  1.01  1.01  0.52  0.46  وسائل النقل األخرى

otherwise 0.1210.08.910.49.110.99.7  0.18  0.11  0.12  0.11  0.12   غير ذلك

Maleذكور

14.5899.8100.099.799.8100.099.8In the Dwelling  15.32  13.59  13.49  14.34  16.18   البيت

0.1416.07.511.814.521.513.1Ground Garden  0.26  0.18  0.10  0.07  0.16  األرض المحيطة بالمنزل

3.3318.349.266.565.045.545.1At the work  3.21  5.14  5.22  4.08  1.04   مكان العمل

1.0736.146.755.048.446.645.4In other Dwelling  1.04  1.13  1.21  1.16  0.50   بيت أناس آخرين

 0.020.70.80.81.91.51.0Second home or go to the home on  0.03  0.03  0.01  0.03  0.01   بيت ثاني أو منزل لقضائه في نهاية األسبوع

the end of this week 

1.1457.557.955.059.967.558.8Public Places  1.29  1.07  1.02  1.22  1.08   األماكن العامة

15.0School/ University-0.4444.28.91.50.4  -0.00  0.02  0.24  2.12  جامعة/ مدرسة 

On the street 0.3750.235.722.121.526.834.5  0.27  0.18  0.23  0.38  0.57   الشارع

0.92.43.11.81.3On the check point-0.01  0.01  0.02  0.01  0.00  -على الحواجز اإلسرائيلية

Other transportation 1.1389.192.992.692.588.491.2  1.13  1.30  1.33  1.12  0.56  وسائل النقل األخرى

otherwise 0.1713.911.814.112.214.013.1  0.24  0.16  0.16  0.16  0.18   غير ذلك

.تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

2013/2012 سنوات فأكثر الذين قضوا الوقت في هذه األماكن حسب الجنس والفئة العمرية في فلسطين، 10توزيع الوقت المستخدم في األماكن المختلفة ونسبة االفراد : 15  جدول 
Table 15: Distribution of Time Spent on Various Locations and Percentage of Persons Aged 10 Years and Above Who Spent Their Time in These Locations by Sex 

and Age Groups in Palestine, 2012/2013                               

%%

Locations and Sex المكان والجنس

(-) Mean that the value equal zero.

Percentage of Persons Who Spent Time on Various 

Locations from Total Population

الوقت المستخدم في االماكن المختلفة

Time Spent on Verious Locations

نسبة االفراد الذين قضوا الوقت في هذه االماكن المختلفة من اجمالي السكان

Age group Age group

%%%%
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المجموعفئات العمرالمجموعفئات العمر

10 - 1729-1839-3049-4050+Total10 - 1729-1839-3049-4050+Total

المجموع
  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00  24.00%%%%%%

 Total

Femaleاناث

20.03100.099.799.7100.0100.099.8In the Dwelling  20.38  20.24  20.37  20.07  19.09   البيت

0.1618.311.617.617.426.017.0Ground Garden  0.33  0.14  0.16  0.09  0.15  األرض المحيطة بالمنزل

0.241.38.810.014.38.27.7At the work  0.19  0.43  0.33  0.31  0.01   مكان العمل

1.2236.851.351.753.548.347.5In other Dwelling  1.21  1.30  1.30  1.38  0.52   بيت أناس آخرين

 0.10.10.10.20.1Second home or go to the home on-0.00  0.01  0.00  0.00  0.00  - بيت ثاني أو منزل لقضائه في نهاية األسبوع

the end of this week

0.2625.324.925.229.727.025.9Public Places  0.27  0.28  0.27  0.26  0.23   األماكن العامة

16.5School/ University-0.4849.710.91.01.0  -0.02  0.01  0.27  2.34  جامعة/ مدرسة 

On the street 0.048.05.44.15.65.15.8  0.03  0.03  0.02  0.03  0.06   الشارع

0.000.10.30.10.40.30.2On the check point  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  على الحواجز اإلسرائيلية

Other transportation 0.3074.558.756.865.353.162.4  0.26  0.31  0.27  0.32  0.35  وسائل النقل األخرى

otherwise 0.075.86.06.65.87.96.3  0.12  0.05  0.07  0.07  0.05   غير ذلك

.تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

نسبة االفراد الذين قضوا الوقت في هذه االماكن المختلفة من اجمالي السكان

 Locations and Sex
Time Spent on Verious Locations

Percentage of Persons Who Spent Time on Various 

Locations from Total Population

(-) Mean that the value equal zero.

2013/2012 سنوات فأكثر الذين قضوا الوقت في هذه األماكن حسب الجنس والفئة العمرية في فلسطين، 10توزيع الوقت المستخدم في األماكن المختلفة ونسبة االفراد  :(تابع) 15جدول 
Table 15 (Cont): Distribution of Time Spent on Various Locations and Percentage of Persons Aged 10 Years and Above Who Spent Their Time in These Locations 

by Sex and Age Groups in Palestine, 2012/2013                                                           

Age groupAge group
المكان والجنس

الوقت المستخدم في االماكن المختلفة
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Days األيامDays األيام

المجموعالخميس- األحد السبتالجمعةالمجموعالخميس- األحد السبتالجمعة
FridaySaturdaySun - ThurTotalFridaySaturdaySun - ThurTotal

س. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.M

Total 24.00  24.00  24.00  24.00  المجموع

Both Sex  كال الجنسين

17.2899.699.899.999.8In the Dwelling  17.14  17.48  18.20   البيت

0.1517.315.614.415.0Ground Garden  0.14  0.16  0.17  األرض المحيطة بالمنزل

1.5917.220.829.826.7At the work  2.16  1.35  1.04   مكان العمل

1.1453.743.345.746.5In other Dwelling  1.10  1.15  1.36   بيت أناس آخرين

 0.011.00.60.40.5Second home or go to the home  0.01  0.02  0.01   بيت ثاني أو منزل لقضائه في نهاية األسبوع

on the end of this week 

0.5049.640.541.642.6Public Places  0.46  0.50  1.11   األماكن العامة

0.460.718.518.215.8School/ University  0.54  0.50  0.02  جامعة/ مدرسة 

On the street 0.2220.224.319.620.4  0.19  0.27  0.21   الشارع

0.000.60.20.90.7On the check point  0.00  0.00  0.00  على الحواجز اإلسرائيلية

Other transportation 0.5372.872.778.877.0  0.54  0.46  0.50  وسائل النقل األخرى

otherwise 0.1213.38.39.39.7  0.12  0.11  0.18   غير ذلك

Maleذكور

14.5899.799.999.899.8In the Dwelling  14.37  15.36  15.57   البيت

0.1415.315.012.313.1Ground Garden  0.12  0.18  0.16  األرض المحيطة بالمنزل

3.3328.635.550.645.1At the work  4.03  2.46  1.55   مكان العمل

1.0757.644.543.145.4In other Dwelling  1.01  1.12  1.35   بيت أناس آخرين

 0.021.91.10.81.0Second home or go to the home  0.02  0.04  0.02   بيت ثاني أو منزل لقضائه في نهاية األسبوع

on the end of this week

1.1474.854.656.458.8Public Places  1.06  1.13  1.53   األماكن العامة

0.440.517.617.515.0School/ University  0.52  0.46  0.01  جامعة/ مدرسة 

On the street 0.3735.242.832.634.5  0.34  0.50  0.38   الشارع

0.010.70.31.61.3On the check point  0.01  0.00  0.00  على الحواجز اإلسرائيلية

Other transportation 1.1392.786.591.991.2  1.16  1.02  1.15  وسائل النقل األخرى

otherwise 0.1720.510.112.213.1  0.16  0.13  0.28   غير ذلك

2013/2012 سنوات فأكثر الذين قضوا الوقت في هذه األماكن حسب الجنس واأليام في فلسطين، 10توزيع الوقت المستخدم في األماكن المختلفة ونسبة االفراد في العمر : 16  جدول 

Percentage of Persons Who Spent Time on 

Various Locations from Total Population

Locations and Sexالمكان والجنس

Time Spent on Verious Locations

نسبة االفراد الذين قضوا الوقت في هذه االماكن المختلفة من اجمالي الوقت المستخدم في االماكن المختلفة

%%%%

Table 16: Distribution of Time Spent on Various Locations and Percentage of Persons Aged 10 Years and Above Who Spent Their Time in These 

Locations by Sex and Days in Palestine, 2012/2013                               

93



Days األيامDays األيام

المجموعالخميس- األحد السبتالجمعةالمجموعالخميس- األحد السبتالجمعة
FridaySaturdaySun - ThurTotalFridaySaturdaySun - ThurTotal

Total %%%%24.00  24.00  24.00  24.00  المجموع

Femaleاناث

20.0399.599.799.999.8In the Dwelling  19.53  20.04  20.52   البيت

0.1619.516.316.617.0Ground Garden  0.15  0.15  0.18  األرض المحيطة بالمنزل

0.245.15.88.67.7At the work  0.27  0.21  0.09   مكان العمل

1.2249.642.148.347.5In other Dwelling  1.19  1.18  1.37   بيت أناس آخرين

 0.10.1Second home or go to the home--0.00  0.00  -- بيت ثاني أو منزل لقضائه في نهاية األسبوع

on the end of this week 

0.2622.826.026.525.9Public Places  0.25  0.27  0.27   األماكن العامة

0.480.919.518.916.5School/ University  0.56  0.55  0.02  جامعة/ مدرسة 

On the street 0.044.25.36.35.8  0.04  0.03  0.03   الشارع

0.000.40.10.20.2On the check point  0.00  0.00  0.00  على الحواجز اإلسرائيلية

Other transportation 0.3051.858.665.362.4  0.35  0.31  0.24  وسائل النقل األخرى

otherwise 0.075.76.46.46.3  0.06  0.06  0.08   غير ذلك

.تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

المكان والجنس

نسبة االفراد الذين قضوا الوقت في هذه االماكن المختلفة من اجمالي الوقت المستخدم في االماكن المختلفة
السكان

Locations and Sex

Time Spent on Verious Locations
Percentage of Persons Who Spent Time on 

Various Locations from Total Population

2013/2012 سنوات فأكثر الذين قضوا الوقت في هذه األماكن حسب الجنس واأليام في فلسطين، 10توزيع الوقت المستخدم في األماكن المختلفة ونسبة االفراد في العمر  :(تابع) 16جدول 

Table 16 (Cont): Distribution of Time Spent on Various Locations and Percentage of Persons Aged 10 Years and Above Who Spent Their Time in 

These Locations by Sex and Days in Palestine, 2012/2013                              

(-) Mean that the value equal zero.
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DaysاأليامDaysاأليام

المجموعالخميس- األحد السبتالجمعةالمجموعالخميس- األحد السبتالجمعة
FriSatSun - ThurTotalFriSatSun - ThurTotal

س. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.M

Both Sexكال الجنسين 

سيارة عمومي، )السفر بوسائل النقل العامة مثال 
(.... باص

  0.52  0.521.01  0.5926.029.732.931.5Public Transportation such as     

 ( public car, bus..)

0.5910.910.211.511.2Private car  0.580.59  1.02   سيارة خاصة

1.050.50.40.40.4Baycicle  0.461.13  0.46  دراجة هوائية

0.4251.752.354.253.6On Foot  0.400.42  0.43   السفر سيرًا على األقدام

0.439.14.95.25.7Private car for other person  0.460.39  0.53  سيارة خاصة لشخص آخر

 Others 1.003.53.63.93.8  0.521.02  1.00  أي وسيلة نقل أخرى

Malesذكور

سيارة عمومي، )السفر بوسائل النقل العامة مثال 
(.... باص

  0.56  0.541.11  1.0732.134.339.537.6Public Transportation such as     

 ( public car, bus..)

1.0514.413.515.815.3Private car  1.001.06  1.08   سيارة خاصة

1.050.90.80.80.8Baycicle  0.461.13  0.46  دراجة هوائية

0.4772.664.162.864.5On Foot  0.430.47  0.49   السفر سيرًا على األقدام

0.4611.87.66.47.4Private car for other person  0.490.40  1.01  سيارة خاصة لشخص آخر

 Others 1.026.36.16.96.7  0.551.04  1.02  أي وسيلة نقل أخرى

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بالتنقل حسب وسيلة التنقل والجنس واأليام في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في التنقل لألفراد : 17  جدول 
Table 17: Average Time Spent on Travels for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons Who Used Various Means of 

Transportation by Types of Transportation, Sex and Days in Palestine, 2012/2013           

Average Time Spent on Travel  Who Used Various 

Means of Transportation

Percentage Who Used Various Means of Transportation 

from Total Population

نسبة من قاموا بالتنقل من إجمالي السكان معدل الوقت المستخدم في التنقل لمن قاموا بالتنقل

Mean of Transportation and Sex وسيلة التنقل والجنس

%% %%
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DaysاأليامDaysاأليام

المجموعالخميس- األحد السبتالجمعةالمجموعالخميس- األحد السبتالجمعة

FriSatSun - ThurTotalFriSatSun - ThurTotal

Femalesإناث

سيارة عمومي، )السفر بوسائل النقل العامة مثال 
(.... باص

  0.45  0.480.46  0.4619.524.826.225.1Public Transportation such as     

 ( public car, bus..)

0.447.36.87.17.1Private car  0.540.42  0.48   سيارة خاصة

Baycicle--------دراجة هوائية

0.3429.540.245.442.4On Foot  0.330.34  0.29   السفر سيرًا على األقدام

0.376.22.23.83.9Private car for other person  0.350.37  0.37  سيارة خاصة لشخص آخر

 Others 0.440.51.00.80.8  0.350.47  0.36  أي وسيلة نقل أخرى

.تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بالتنقل حسب وسيلة التنقل والجنس واأليام في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في التنقل لألفراد : (تابع) 17جدول 

Table 17 (Cont): Average Time Spent on Travels for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons Who Used Various Means of 

Transportation by Types of Transportation, Sex and Days in Palestine, 2012/2013                     

Average Time Spent on Travel  Who Used Various 

Means of Transportation

Percentage Who Used Various Means of Transportation 

from Total Population

وسيلة التنقل والجنس

نسبة من قاموا بالتنقل من إجمالي السكانمعدل الوقت المستخدم في التنقل لمن قاموا بالتنقل

Mean of Transportation and Sex

(-) Mean that the value equal zero.
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المجموعفئات العمرالمجموعفئات العمر

10 - 1729-1839-3049-4050+Total10 - 1729-1839-3049-4050+Total

س. دس. دس. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.MH.MH.M

Both Sexكال الجنسين 

Totalالمجموع

سيارة عمومي، )السفر بوسائل النقل العامة مثال 
(.... باص

  0.42  0.53  1.18  1.16  0.54  0.5921.438.734.933.727.431.5Public Transportation such 

as ( public car, bus..)

0.596.010.316.615.313.611.2Private car  1.01  1.09  1.07  0.57  0.35   سيارة خاصة

1.050.90.30.20.10.20.4Baycicle  0.40  0.57  1.02  0.54  1.12  دراجة هوائية

0.4271.448.842.950.246.153.6On Foot  0.45  0.40  0.39  0.39  0.45   السفر سيرًا على األقدام

0.433.86.95.76.45.95.7Private car for other person  0.38  0.44  0.45  0.47  0.35  سيارة خاصة لشخص آخر

 Others 1.002.04.84.65.22.73.8  1.16  0.43  1.20  1.00  0.41  أي وسيلة نقل أخرى

Malesذكور

سيارة عمومي، )السفر بوسائل النقل العامة مثال 
(.... باص

  0.42  0.56  1.35  1.35  1.00  1.0724.145.645.640.533.437.6Public Transportation such 

as ( public car, bus..)

1.057.313.223.222.420.115.3Private car  1.09  1.19  1.14  1.03  0.32   سيارة خاصة

1.051.70.60.40.20.50.8Baycicle  0.40  0.57  1.02  0.54  1.12  دراجة هوائية

0.4779.663.950.856.259.264.5On Foot  0.54  0.47  0.44  0.43  0.49   السفر سيرًا على األقدام

0.464.89.37.78.17.07.4Private car for other person  0.40  0.46  0.43  0.54  0.37  سيارة خاصة لشخص آخر

 Others 1.023.38.58.68.75.16.7  1.20  0.44  1.22  1.01  0.45  أي وسيلة نقل أخرى

 Mean of Transportation andوسيلة التنقل والجنس

Sex

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بالتنقل حسب وسيلة التنقل والجنس وفئات العمر في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في التنقل لألفراد : 18  جدول 
Table 18: Average Time Spent on Travels for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons Who Used Various Means of 

Transportation by Types of Transportation, Sex and Age Groups in Palestine, 2012/2013           

Percentage Who Used Various Means of Transportation 

from Total Population

نسبة من قاموا بالتنقل من إجمالي السكان معدل الوقت المستخدم في التنقل لمن قاموا بالتنقل

Average Time Spent on Travel  Who Used Various Means 

of Transportation

%

Age groupAge group

%%%%%
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المجموعفئات العمرالمجموعفئات العمر

10 - 1729-1839-3049-4050+Total10 - 1729-1839-3049-4050+Total

Femalesأناث

سيارة عمومي، )السفر بوسائل النقل العامة مثال 
(.... باص

  0.42  0.48  0.44  0.47  0.47  0.4618.431.923.726.621.725.1Public Transportation such 

as ( public car, bus..)

0.444.47.49.77.87.57.1Private car  0.41  0.38  0.51  0.46  0.40   سيارة خاصة

Baycicle------------دراجة هوائية

0.3462.433.734.743.933.842.4On Foot  0.31  0.30  0.31  0.31  0.39   السفر سيرًا على األقدام

0.372.64.53.64.55.03.9Private car for other person  0.34  0.42  0.50  0.35  0.29  سيارة خاصة لشخص آخر

 Others 0.440.51.00.51.50.50.8  0.41  0.42  0.46  0.56  0.16  أي وسيلة نقل أخرى

.Mean that the value equal zero (-).تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

Age group Age group
 Mean of Transportation andوسيلة التنقل والجنس

Sex

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بالتنقل حسب وسيلة التنقل والجنس وفئات العمر في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في التنقل لألفراد  :(تابع) 18جدول 

Table 18 (Cont): Average Time Spent on Travels for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons Who Used Various Means of 

Transportation by Types of Transportation, Sex and Age Groups in Palestine, 2012/2013      

نسبة من قاموا بالتنقل من إجمالي السكانمعدل الوقت المستخدم في التنقل لمن قاموا بالتنقل
Average Time Spent on Travel  Who Used Various Means 

of Transportation

Percentage Who Used Various Means of Transportation 

from Total Population
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المجموعالمجموع
10 - 1729-1839-3049-4050+Total10 - 1729-1839-3049-4050+Total

س. دس. دس. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.MH.MH.M

Both Sexكال الجنسين

"Travel related to work in the "formal sector 0.490.711.117.015.97.29.4  0.44  0.53  0.50  0.48  0.42  “القطاع النظامي”االنتقاالت ذات الصلة بالعمل في 

 Travel related to primary production activities 0.451.83.33.14.54.63.2  0.52  0.48  0.46  0.39  0.45  االنتقاالت ذات الصلة بأنشطة اإلنتاج األولي لألسر المعيشية

of households

 Travel related to non-primary production of 0.400.51.51.71.30.81.1  0.35  0.39  0.30  0.48  0.42  االنتقاالت ذات الصلة باإلنتاج غير األولي لألسرة المعيشية

household

Travel related to providing services for income 0.433.57.89.011.26.67.1  0.43  0.38  0.46  0.45  0.39  االنتقاالت ذات الصلة بتوفير الخدمات للحصول على الدخل

 Travel related to provision of unpaid domestic 0.3119.916.621.421.822.419.6  0.30  0.29  0.31  0.30  0.31  االنتقاالت ذات الصلة بتوفير الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر

services

االنتقاالت ذات الصلة بخدمات منح الرعاية غير المدفوعة األجر 
ألفراد األسرة المعيشية

  0.17  0.32  0.31  0.41  0.33  0.320.52.15.63.81.72.4 Travel related to unpaid caregiving services to 

household members

االنتقاالت ذات الصلة بخدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر 
المعيشية األخرى

  0.30  0.28  0.33  0.31  0.33  0.301.62.11.82.11.91.9 Travel related to community services and help 

to other households

Travel related to learning 0.4447.410.61.10.30.216.1  {1.08}0.49  0.37  0.57  0.41  االنتقاالت ذات الصلة بالتعلم

 Travel related to socializing and community 0.3724.041.439.943.740.536.8  0.36  0.38  0.38  0.37  0.32  االنتقاالت ذات الصلة بالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

participation

 Travel related to Visiting cultural, entertainment 0.464.05.03.02.00.73.5  0.29  0.39  0.51  0.43  0.51  االنتقاالت ذات الصلة بزيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

and sports events/venues

 Travel related to hobbies, games and other 0.254.70.90.40.10.11.6  0.10  0.15  0.21  0.24  0.26  االنتقاالت ذات الصلة بالهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

pastimes

االنتقاالت ذات الصلة باإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية 
والخارجية والبرامج ذات الصلة

  0.23  0.27  0.22  0.18  0.19  0.246.05.11.82.01.33.9Travel related to indoor and outdoor sports 

participation and related courses

Travel related to mass media 0.2--0.150.30.50.1  --0.20  0.13  0.17  االنتقاالت ذات الصلة بوسائط اإلعالم الجماهيري

 Travel related to personal care 0.4012.813.315.018.826.515.9  0.50  0.42  0.38  0.38  0.32  االنتقاالت ذات الصلة بأنشطة الرعاية والعناية الشخصية

.تعني ان القيمة تساوي صفر (-)
 .Number of observation is relatively little so results in parentheses indicated relatively high marginal percentage {  }.عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة خطأ هامشي مرتفع: {  } 

(-) Mean that the value equal zero.

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بالتنقل حسب الهدف من التنقل والجنس وفئات العمر، 10معدل الوقت المستخدم في التنقل لألفراد  :19جدول 

Table 19: Average Time Spent on Travels for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons Who Used Various Means of Transportation by 

Purpose of Travel, Sex and Age Groups, 2012/2013

Age groupAge group

Average Time Spent on Travel  Who Used Various 

Means of Transportation

نسبة من قاموا بالتنقل من إجمالي السكان
Percentage Who Used Various Means of 

Transportation from Total Population

معدل الوقت المستخدم في التنقل لمن قاموا بالتنقل

فئات العمر

%    %    

Purpose of Travel and Sex فئات العمرالهدف من التنقل والجنس

%    %    %    %    
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المجموعالمجموع

10 - 1729-1839-3049-4050+Total10 - 1729-1839-3049-4050+Total

س. دس. دس. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.MH.MH.M

Malesذكور

"Travel related to work in the "formal sector 0.501.316.727.824.613.114.9  0.45  0.56  0.50  0.49  0.42  “القطاع النظامي”االنتقاالت ذات الصلة بالعمل في 

 Travel related to primary production activities 0.463.05.95.65.47.65.2  0.51  0.53  0.48  0.40  0.48  االنتقاالت ذات الصلة بأنشطة اإلنتاج األولي لألسر المعيشية

of households

 Travel related to non-primary production of 0.400.93.03.32.51.52.2  0.30  0.39  0.30  0.48  0.42  االنتقاالت ذات الصلة باإلنتاج غير األولي لألسرة المعيشية

household

Travel related to providing services for income 0.436.514.016.721.212.513.1  0.44  0.38  0.46  0.47  0.39  االنتقاالت ذات الصلة بتوفير الخدمات للحصول على الدخل

 Travel related to provision of unpaid domestic 0.3027.819.928.726.831.325.8  0.31  0.29  0.31  0.31  0.30  االنتقاالت ذات الصلة بتوفير الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر

services

االنتقاالت ذات الصلة بخدمات منح الرعاية غير المدفوعة األجر 
ألفراد األسرة المعيشية

  0.16  0.39  0.28  0.46  0.31  0.330.81.55.54.52.92.5 Travel related to unpaid caregiving services to 

household members

االنتقاالت ذات الصلة بخدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر 
المعيشية األخرى

  0.30  0.28  0.33  0.33  0.32  0.303.13.22.82.72.12.9 Travel related to community services and help 

to other households

Travel related to learning 0.4444.69.91.70.20.315.5  1.40  0.27  0.33  0.56  0.41  االنتقاالت ذات الصلة بالتعلم

 Travel related to socializing and community 0.3727.149.244.144.644.741.3  0.38  0.38  0.39  0.38  0.32  االنتقاالت ذات الصلة بالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

participation

 Travel related to Visiting cultural, entertainment 0.444.97.74.32.71.25.0  0.28  0.34  0.49  0.37  {0.58}االنتقاالت ذات الصلة بزيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

and sports events/venues

 Travel related to hobbies, games and other 0.207.31.60.80.20.32.7  0.10  0.15  0.21  0.21  0.20  االنتقاالت ذات الصلة بالهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

pastimes

االنتقاالت ذات الصلة باإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية 
والخارجية والبرامج ذات الصلة

  0.23  0.29  0.23  0.17  0.17  0.2510.78.42.82.42.26.6Travel related to indoor and outdoor sports 

participation and related courses

Travel related to mass media 0.5--0.150.50.90.2  --0.20  0.13  0.17  االنتقاالت ذات الصلة بوسائط اإلعالم الجماهيري

 Travel related to personal care 0.4019.920.521.428.340.624.0  0.52  0.43  0.35  0.35  0.34  االنتقاالت ذات الصلة بأنشطة الرعاية والعناية الشخصية

.تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

Age group

معدل الوقت المستخدم في التنقل لمن قاموا بالتنقل
Average Time Spent on Travel  Who Used Various 

Means of Transportation

Percentage Who Used Various Means of 

Transportation from Total Population

فئات العمر

Table 19 (Cont):Average Time Spent on Travels for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons Who Used Various Means of Transportation by 

Purpose of Travel, Sex and Age Groups, 2012/2013

Age groupفئات العمر

نسبة من قاموا بالتنقل من إجمالي السكان

Purpose of Travel and Sex

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بالتنقل حسب الهدف من التنقل والجنس وفئات العمر، 10معدل الوقت المستخدم في التنقل لألفراد  :(تابع) 19جدول 

 .Number of observation is relatively little so results in parentheses indicated relatively high marginal percentage {  }.عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة خطأ هامشي مرتفع: {  } 

(-) Mean that the value equal zero.

%    %    %    %    

الهدف من التنقل والجنس

%    %    

100



المجموعالمجموع

10 - 1729-1839-3049-4050+Total10 - 1729-1839-3049-4050+Total

س. دس. دس. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.MH.MH.M

Femaleاناث

"Travel related to work in the "formal sector 5.55.86.81.63.7-0.45  0.34  0.39  0.48  0.47  -“القطاع النظامي”االنتقاالت ذات الصلة بالعمل في 

 Travel related to primary production activities 0.380.60.80.43.61.71.1  0.56  0.41  0.21  0.28  0.29  االنتقاالت ذات الصلة بأنشطة اإلنتاج األولي لألسر المعيشية

of households

 Travel related to non-primary production of ------------االنتقاالت ذات الصلة باإلنتاج غير األولي لألسرة المعيشية

household

Travel related to providing services for income 0.350.21.50.90.71.10.9  0.32  0.46  0.46  0.30  {0.36}االنتقاالت ذات الصلة بتوفير الخدمات للحصول على الدخل

 Travel related to provision of unpaid domestic 0.3111.213.213.716.514.013.3  0.29  0.29  0.32  0.30  0.35  االنتقاالت ذات الصلة بتوفير الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر

services

االنتقاالت ذات الصلة بخدمات منح الرعاية غير المدفوعة األجر 
ألفراد األسرة المعيشية

  0.23  0.28  0.34  0.33  0.41  0.310.22.85.63.10.72.3 Travel related to unpaid caregiving services to 

household members

االنتقاالت ذات الصلة بخدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر 
المعيشية األخرى

-  0.29{0.33}  0.27  0.33  0.30-0.90.81.41.60.8 Travel related to community services and help 

to other households

Travel related to learning 0.4450.411.30.60.40.116.6  0.10  1.00  {0.52}0.58  0.40  االنتقاالت ذات الصلة بالتعلم

 Travel related to socializing and community 0.3620.633.635.642.936.632.1  0.35  0.37  0.38  0.37  0.33  االنتقاالت ذات الصلة بالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

participation

 Travel related to Visiting cultural, entertainment 0.503.12.21.71.30.32.0  {0.32}{0.49}{0.58}{1.02}0.37  االنتقاالت ذات الصلة بزيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

and sports events/venues

 Travel related to hobbies, games and other 0.6---0.491.90.3  ---0.44  0.50  االنتقاالت ذات الصلة بالهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

pastimes

االنتقاالت ذات الصلة باإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية 
والخارجية والبرامج ذات الصلة

  0.24  0.20  0.20  0.18  0.29  0.211.01.70.71.60.41.2Travel related to indoor and outdoor sports 

participation and related courses

Travel related to mass media ------------االنتقاالت ذات الصلة بوسائط اإلعالم الجماهيري

 Travel related to personal care 0.415.26.18.38.813.37.5  0.46  0.37  0.46  0.47  0.25  االنتقاالت ذات الصلة بأنشطة الرعاية والعناية الشخصية

.Mean that the value equal zero (-).تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

 .Number of observation is relatively little so results in parentheses indicated relatively high marginal percentage {  }.عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة خطأ هامشي مرتفع: {  } 

Average Time Spent on Travel  Who Used Various 

Means of Transportation

Purpose of Travel and Sexالهدف من التنقل والجنس Age groupفئات العمر

%    %    %    %    

نسبة من قاموا بالتنقل من إجمالي السكان

%    %    

Age group فئات العمر

Percentage Who Used Various Means of 

Transportation from Total Population

معدل الوقت المستخدم في التنقل لمن قاموا بالتنقل

Table 19 (Cont): Average Time Spent on Travels for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons Who Used Various Means of Transportation by 

Purpose of Travel, Sex and Age Groups, 2012/2013

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بالتنقل حسب الهدف من التنقل والجنس وفئات العمر، 10معدل الوقت المستخدم في التنقل لألفراد  :(تابع) 19جدول 
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DaysاأليامDaysاأليام

المجموعالخميس- األحد السبتالجمعةالمجموعالخميس- األحد السبتالجمعة
FriSatSun - ThurTotalFriSatSun - ThurTotal

س. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.M

Both Sexكال الجنسين 

"Travel related to work in the "formal sector 0.493.86.911.09.4  0.490.49  0.51  “القطاع النظامي”االنتقاالت ذات الصلة بالعمل في 

Travel related to primary production activities of households 0.454.82.63.03.2  0.470.46  0.40  االنتقاالت ذات الصلة بأنشطة اإلنتاج األولي لألسر المعيشية

Travel related to non-primary production of household 0.400.51.11.31.1  0.320.43  0.29  االنتقاالت ذات الصلة باإلنتاج غير األولي لألسرة المعيشية

Travel related to providing services for income 0.434.36.27.97.1  0.370.43  0.49  االنتقاالت ذات الصلة بتوفير الخدمات للحصول على الدخل

Travel related to provision of unpaid domestic services 0.3119.417.620.119.6  0.310.31  0.29  االنتقاالت ذات الصلة بتوفير الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر

االنتقاالت ذات الصلة بخدمات منح الرعاية غير المدفوعة األجر ألفراد 
األسرة المعيشية

  0.27  0.370.32  0.321.31.62.82.4 Travel related to unpaid caregiving services to household 

members

االنتقاالت ذات الصلة بخدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر 
المعيشية األخرى

  0.25  0.260.32  0.301.82.01.91.9 Travel related to community services and help to other 

households

Travel related to learning 0.441.318.918.416.1  0.460.44  0.33  االنتقاالت ذات الصلة بالتعلم

Travel related to socializing and community participation 0.3747.034.235.236.8  0.370.35  0.40  االنتقاالت ذات الصلة بالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

 Travel related to Visiting cultural, entertainment and sports 0.465.73.93.03.5  0.490.46  0.42  االنتقاالت ذات الصلة بزيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

events/venues

Travel related to hobbies, games and other pastimes 0.252.01.41.61.6  0.23{0.39}0.22  االنتقاالت ذات الصلة بالهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

االنتقاالت ذات الصلة باإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية 
والخارجية والبرامج ذات الصلة

  0.26  0.270.23  0.244.24.63.73.9Travel related to indoor and outdoor sports participation and 

related courses

Travel related to mass media 0.150.40.30.20.2  0.130.14  0.20  االنتقاالت ذات الصلة بوسائط اإلعالم الجماهيري

 Travel related to personal care 0.4032.312.013.415.9  0.380.44  0.32  االنتقاالت ذات الصلة بأنشطة الرعاية والعناية الشخصية

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بالتنقل حسب الهدف من التنقل والجنس واأليام، 10معدل الوقت المستخدم في التنقل لألفراد  :20جدول 
Table 20: Average Time Spent on Travels for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons Who Used Various Means of Transportation by Purpose 

of Travel, Sex and Days, 2012/2013

نسبة من قاموا بالتنقل من إجمالي السكانمعدل الوقت المستخدم في التنقل لمن قاموا بالتنقل
Average Time Spent on Travel  Who Used 

Various Means of Transportation

Percentage Who Used Various Means of 

Transportation from Total Population

Purpose of Travel and Sexالهدف من التنقل والجنس

    %    %    %    %

 .Number of observation is relatively little so results in parentheses indicated relatively high marginal percentage {  }.عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة خطأ هامشي مرتفع: {  } 
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DaysاأليامDaysاأليام

المجموعالخميس- األحد السبتالجمعةالمجموعالخميس- األحد السبتالجمعة
FriSatSun - ThurTotalFriSatSun - ThurTotal

س. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.M

Maleذكور

"Travel related to work in the "formal sector 0.507.210.317.514.9  0.500.50  0.51  “القطاع النظامي”االنتقاالت ذات الصلة بالعمل في 

Travel related to primary production activities of households 0.467.34.74.95.2  0.460.48  0.40  االنتقاالت ذات الصلة بأنشطة اإلنتاج األولي لألسر المعيشية

Travel related to non-primary production of household 0.400.92.22.52.2  0.320.42  0.29  االنتقاالت ذات الصلة باإلنتاج غير األولي لألسرة المعيشية

Travel related to providing services for income 0.437.911.014.613.1  0.390.43  0.49  االنتقاالت ذات الصلة بتوفير الخدمات للحصول على الدخل

Travel related to provision of unpaid domestic services 0.3028.821.826.025.8  0.310.30  0.30  االنتقاالت ذات الصلة بتوفير الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر

االنتقاالت ذات الصلة بخدمات منح الرعاية غير المدفوعة األجر ألفراد 
األسرة المعيشية

  0.27  0.310.34  0.331.01.92.92.5 Travel related to unpaid caregiving services to household 

members

االنتقاالت ذات الصلة بخدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر 
المعيشية األخرى

  0.26  0.250.32  0.302.83.52.82.9 Travel related to community services and help to other 

households

Travel related to learning 0.441.417.218.115.5  0.470.44  {0.25}االنتقاالت ذات الصلة بالتعلم

Travel related to socializing and community participation 0.3755.542.538.141.3  0.370.35  0.42  االنتقاالت ذات الصلة بالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

 Travel related to Visiting cultural, entertainment and sports 0.447.55.84.35.0  0.440.46  0.37  االنتقاالت ذات الصلة بزيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

events/venues

Travel related to hobbies, games and other pastimes 0.203.52.32.62.7  0.200.20  0.22  االنتقاالت ذات الصلة بالهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

االنتقاالت ذات الصلة باإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية 
والخارجية والبرامج ذات الصلة

  0.27  0.270.24  0.257.58.06.16.6Travel related to indoor and outdoor sports participation and 

related courses

Travel related to mass media 0.150.70.60.40.5  0.130.14  0.20  االنتقاالت ذات الصلة بوسائط اإلعالم الجماهيري

 Travel related to personal care 0.4057.917.918.324.0  0.380.45  0.32  االنتقاالت ذات الصلة بأنشطة الرعاية والعناية الشخصية

نسبة من قاموا بالتنقل من إجمالي السكان
Percentage Who Used Various Means of 

Transportation from Total Population

الهدف من التنقل والجنس

معدل الوقت المستخدم في التنقل لمن قاموا بالتنقل

Purpose of Travel and Sex

Average Time Spent on Travel  Who Used 

Various Means of Transportation

 .Number of observation is relatively little so results in parentheses indicated relatively high marginal percentage {  }.عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة خطأ هامشي مرتفع: {  } 

    %    %    %    %

Table 20 (Cont): Average Time Spent on Travels for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons Who Used Various Means of Transportation by 

Purpose of Travel, Sex and Days, 2012/2013

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بالتنقل حسب الهدف من التنقل والجنس واأليام، 10معدل الوقت المستخدم في التنقل لألفراد  :(تابع) 20جدول 
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DaysاأليامDaysاأليام

المجموعالخميس- األحد السبتالجمعةالمجموعالخميس- األحد السبتالجمعة
FriSatSun - ThurTotalFriSatSun - ThurTotal

س. دس. دس. دس. د
H.MH.MH.MH.M

Femaleاناث

"Travel related to work in the "formal sector 0.450.33.54.53.7  0.430.45  0.39  “القطاع النظامي”االنتقاالت ذات الصلة بالعمل في 

Travel related to primary production activities of households 0.382.20.41.11.1  0.500.37  0.39  االنتقاالت ذات الصلة بأنشطة اإلنتاج األولي لألسر المعيشية

Travel related to non-primary production of household --------االنتقاالت ذات الصلة باإلنتاج غير األولي لألسرة المعيشية

Travel related to providing services for income 0.350.31.40.90.9  0.200.39  0.39  االنتقاالت ذات الصلة بتوفير الخدمات للحصول على الدخل

Travel related to provision of unpaid domestic services 0.319.413.314.113.3  0.320.32  0.26  االنتقاالت ذات الصلة بتوفير الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر

االنتقاالت ذات الصلة بخدمات منح الرعاية غير المدفوعة األجر ألفراد 
األسرة المعيشية

  0.28{0.46}0.31  0.311.71.22.72.3 Travel related to unpaid caregiving services to household 

members

االنتقاالت ذات الصلة بخدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر 
المعيشية األخرى

  0.22{0.32}0.31  0.300.70.50.90.8 Travel related to community services and help to other 

households

Travel related to learning 0.441.120.718.916.6  0.450.44  0.44  االنتقاالت ذات الصلة بالتعلم

Travel related to socializing and community participation 0.3638.125.732.332.1  0.360.36  0.37  االنتقاالت ذات الصلة بالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

 Travel related to Visiting cultural, entertainment and sports 0.503.91.81.62.0  0.46{1.05}0.51  االنتقاالت ذات الصلة بزيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

events/venues

Travel related to hobbies, games and other pastimes 0.490.40.60.60.6  0.39{2.00}0.20  االنتقاالت ذات الصلة بالهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

االنتقاالت ذات الصلة باإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية 
والخارجية والبرامج ذات الصلة

  0.22  0.260.20  0.210.81.11.31.2Travel related to indoor and outdoor sports participation and 

related courses

Travel related to mass media --------االنتقاالت ذات الصلة بوسائط اإلعالم الجماهيري

 Travel related to personal care 0.415.16.08.47.5  0.410.42  0.34  االنتقاالت ذات الصلة بأنشطة الرعاية والعناية الشخصية

.Mean that the value equal zero (-).تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

    %    %

2013/2012 سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بالتنقل حسب الهدف من التنقل والجنس واأليام، 10معدل الوقت المستخدم في التنقل لألفراد  :(تابع) 20جدول 
Table 20 (Cont): Average Time Spent on Travels for Persons Aged 10 Years and Above and Percentage of Persons Who Used Various Means of Transportation by 

Purpose of Travel, Sex and Days, 2012/2013

 .Number of observation is relatively little so results in parentheses indicated relatively high marginal percentage {  }.عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة خطأ هامشي مرتفع: {  } 

نسبة من قاموا بالتنقل من إجمالي السكانمعدل الوقت المستخدم في التنقل لمن قاموا بالتنقل

Purpose of Travel and Sex الهدف من التنقل والجنس

SA
Percentage Who Used Various Means of 

Transportation from Total Population

    %     %
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 آلية احتساب مؤشر الوقت ومعدل الوقت 
 

 يرجى االنتباه إلى: 

يعني حاصل قسمة مجموع الوقت المستخدم في  ن الوقت المستخدم لنشاط رعاية األطفال أو أي نشاط آخر،أ
ساعة  42ذلك النشاط على كل األفراد المشمولين بالمسح سواء مارسوا نشاط رعاية األطفال أم لم يمارسوا خالل 

ساعة، أما معدل الوقت المستخدم لنشاط الرعاية  42لفترة اإلسناد الزمني بحيث يصل مجموع الوقت المستخدم 
الوارد في الجداول فيمثل حالة تقسيم مجموع الوقت المستخدم في نشاط رعاية األطفال على  لمن قاموا بالنشاط

األفراد الذين مارسوا نشاط الرعاية بشكل فعلي خالل األربع والعشرين ساعة المذكورة، وبالتالي تكون الساعات 
 .رسوا النشاط المعدل الفعليوالدقائق في الوقت المستخدم أقل من الساعات والدقائق في معدل الوقت لمن ما

 
 :مثال على آلية االحتساب

 :أفراد تم قياس الوقت المستخدم ومعدل الوقت المستخدم لممارسة نشاط معين حسب التالي( 01)عينة من 
 

 الوقت بالدقيقة األفراد
0 01 
4 53 
5 21 
2 1 
3 1 
0 01 
7 04 
8 03 
9 1 
01 1 

 271 المجموع
                                                            

 .دقيقة 27=   6+6+23+21+26+6+6+06+53+06= الوقت المستخدم
                                26 

 
 .دقيقة 12=   23+21+26+06+53+06= معدل الوقت المستخدم لمن قاموا بالنشاط

                                                0 
 

   لتسهيل عملية القراءة ( 00.22)لت من خالل النقطة سجل الوقت في الجداول بالساعات والدقائق حيث فص
 .والفهم، حيث يمثل الرقم الى يسار النقطة الساعات والى يمينها الدقائق
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Mechanism for calculating time indicators and average time 
 

 Please note: 

The time used for child care activity or any other activity represents the quotient of 

the total time used in that activity divided by all individuals surveyed, whether they 

participated in child care activity or not within the 24 hours of the reference period.  

The total time used is 24 hours and the average time used for a care activity by those 

who participated in an activity in the tables represents the division of the total time 

used in child care by individuals actively involved in care activity during these 

twenty-four hours.  Thus, the hours and minutes in the time used are less than the 

hours and minutes in the average time for those who actually participated in the 

activity. 

 

An example of a calculation mechanism: 

A sample of 10 individuals was measured to calculate how they spend their time and 

the average period of time used to exercise a certain activity as follows: 
 

Time in minutes Individuals 

01 0 

53 4 

21 5 

1 2 

1 3 

01 0 

04 7 

03 8 

1 9 

1 01 

271 Total 

         
 

Minutes. 27  =6+6+23+21+62+6+6+06+35+60   =Time spent 
      26                                    

 

 

Minutes. 12  =23+21+62+06+35+60   = for those who tspen Average of t time

have been practicing an activity                                   6 
 

 Time was registered in hours and minutes to ensure more accuracy, separated by      

a full stop (24.00).  to the left of the full stop represent hours, and those to the right 

represent minutes.  
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Notes for Users 
 

1. {  } Number of observation is relatively little so results in parentheses indicated relatively 

high marginal percentage. 

 

2. (-) Mean that the value equal zero. 

 

3. (0.00) Mean that the value is very small. 
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Introduction 

 
The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) is pleased to present this report on the 

final results of the Time Use Survey of 2012/2013. This survey was carried out by PCBS for 

the second time, twelve years after the implementation of the first survey, to examine the  

changes that have occurred to life in Palestinian society. 

 

Time Use Survey is a basic tool to determine gender issues. The data enable analysis of the 

quality of life and an assessment of the extent of female participation in paid and unpaid 

work (housework and volunteer work) and women’s contribution to national accounts. 

 

This report identifies the activities that Palestinians engage in during their daily lives and 

provides data on average time use, job activities in both formal and non-formal sectors, paid 

and unpaid jobs, unpaid domestic services, unpaid care-giving services, community services, 

learning activities, social events in the community, attending cultural, recreational and sports 

activities, hobbies, games and other entertainment, internal and external sports and related 

activities, media use, personal care, and Israeli occupation measures and political activities. 

The report also covers data on participation in activities, the surrounding environment and 

venues and means of transportation used for activities. 

 

We hope that this report will be a valuable source of information on time use by  individuals 

of different age groups: children, women, youth and elders in Palestinian society during 

2012/2013 and will assist decision and policy makers in drafting an overall national 

development process for Palestine. 

 

 

 

 

 

August, 4102                 Ola Awad 

President of PCBS  
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Chapter One 

 

Main Findings 
 

1.1 Work Activities 

- Males aged 10 years and above spent approximately 4 hours on work activities during the 

day, comprising 16.7% of their total time, while females spent nearly 33 minutes during the 

day on work activities, representing 2.3% of their day.  
 

- Individuals aged 10 years and above spent an average of 7 hours and 49 minutes in the 

formal sector in Palestine: 8 hours and 19 minutes for males versus 6 hours and 8 minutes 

for females. In the West Bank, males spent an average of 8 hours and 32 minutes versus 6 

hours and 42 minutes for females. In the Gaza Strip, males spent an average of 7 hours and 

43 minutes versus 4 hours and 50 minutes for females. 
 

- Individuals aged 10 years and above engaged in primary production activities (economic 

activities such as agriculture, hunting, forestry, fishing, mining and quarrying ) spent an 

average of 3 hours and 34 minutes in Palestine:  4 hours and 9 minutes for males versus two 

hours and 18 minutes for females. In the West Bank, males spent an average of 4 hours and 

26 minutes versus two hours and 52 minutes for females; in the Gaza Strip, males spent an 

average of 3 hours and 27 minutes versus 55 minutes for females. 
  

- Individuals aged 10 years and above engaged in preliminary production activities (relating 

to manufacturing industries for the preliminary production of goods for the market or private 

end-use sector) in Palestine spent an average of 6 hours: 7 hours and 50 minutes for males 

versus two hours and 22 minutes for females. In the West Bank, males spent an average of 8 

hours and one minute versus two hours and 21 minutes for females; in the Gaza Strip, males 

spent an average of 7 hours and 35 minutes versus two hours and 34 minutes for females. 
 

- Individuals aged 10 years and above engaged in construction activities (compaction bricks, 

installing panels, plumbing, paint, and anything related to construction) in Palestine spent an 

average of 8 hours and 31 minutes: 8 hours and 31 minutes for males, while women did not 

spend any time in this activity. In the West Bank males spent an average of 9 hours and 13 

minutes, while in the Gaza Strip males spent an average of 6 hours and 27 minutes.  
 

- Individuals aged 10 years and above spent an average of 7 hours and 45 minutes in services 

related to income generation (sales of food and wholesale sales, repairs, installation and 

maintenance, providing business and professional services, paid home services) in Palestine: 

8 hours and 4 minutes for males versus 4 hours and 41 minutes for females. In the West 

Bank males spent an average of 8 hours and 17 minutes versus 4 hours and 45 minutes for 

females; in the Gaza Strip males spent an average of 7 hours and 40 minutes versus 4 hours 

and 19 minutes for females.  
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Percentage of Individuals Aged 10 Years and Above Engaged in Labor Activity in 
Palestine, 2012/2013 

 

- 31.6% of individuals engaged in activities within the scope of national accounts,
1
 including 

50.4% of males and 12.4% of females in Palestine. In the West Bank, 54.7% of males 

engaged in such activities versus 14.4% of females, while in the Gaza Strip, 43.1% of males 

engaged in these activities versus 8.9% of females.  
 

- 74.7% of individuals engaged in activities excluded from the scope of national accounts,
2
 

including 56.8% of males and 93.1% of females in Palestine. In the West Bank, 53.9% of 

males engaged in these activities versus 92.3% of females, while in the Gaza Strip 61.7% of 

males engaged in these activities versus 94.5% of females. 
 

- 25.3% of individuals performed paid jobs, including 42.9% of males and 7.2% of females, 

while 19.6% of individuals engaged in unpaid jobs, including 30.7% of males and 8.2% of 

females. 
 

Percentage of Individuals 10 Years and Above Working in SNA, Paid Work or Unpaid 
Work in Palestine During 2012/2013 

 

                                                 
 1Activities include work in the formal sector, primary production activities, non-primary production activities, construction 

activities, and  income generating  services. 
 

2Activities include provision of paid domestic services, unpaid care to members of the household, community services and 

help to other households. 
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1.2 Domestic Work Activities 

- Females aged 10 years and above spent an average of 14.0% of their time in household 

chores during the day (preparing and serving food, cleaning, vacuuming, home care and 

home shopping purposes) versus 2.4% of time spent by males on this activity.  
 

- Females aged 10 years and above spent an average of 3 hours and 42 minutes on domestic 

work (preparing and serving food, cleaning, vacuuming, home care and shopping for house) 

versus one hour and 17 minutes spent by males on this activity in Palestine. In the West 

Bank, females spent 3 hours and 45 minutes on these activities against one hour and 20 

minutes for males. In the Gaza Strip, females spent 3 hours and 36 minutes against one hour 

and 13 minutes spent by males.  
 

- Around 90.8 % of females aged 10 years and above performed household chores (preparing 

and serving food, cleaning, vacuuming, shopping and home care for house purposes) versus 

44.6% of males. Females spent an average of 53 minutes on shopping for the household 

(buying consumer and capital goods, surveying prices in store fronts, shopping on the 

Internet) versus 46 minutes spent by males. 
 

Percentage of Individuals 10 Years and Above Working in Households in Palestine by 
Sex and Region 2012/2013 

 

 
 

1.3 Leisure Activities
3
  

- Males aged 10 years and above spent approximately 6 hours and 5 minutes during the day 

on leisure activities, representing 25.3% of their daily time, while females spent nearly 5 

hours and 37 minutes on leisure during the day, representing 23.4% of their time. 
 

- The average time spent by males and females aged 10 years and above during the day in 

activities involving media (reading, watching TV, listening to radio, using the computer or 

in the library) was almost are closely of two hours and 44 minutes for males against two 

hours and 46 minutes for females in Palestine. In the West Bank, males spent an average of 

two hours and 42 minutes versus two hours and 52 minutes spent by females. In the Gaza 

Strip, males spent an average of two hours and 47 minutes versus two hours and 37 minutes 

for females.  

                                                 

 
3
 Leisure activities include: Socializing and communication, Participating in community cultural/social events, Hobbies, 

games and other pastime activities, Sports participation, exercise and Mass media use.  
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- Individuals aged 10 years and above spent an average of 3 hours and 18 minutes on 

recreational activities and community services in Palestine: 3 hours and 23 minutes for 

males versus 3 hours and 13 minutes spent by females. In the West Bank, males spent an 

average of 3 hours and 27 minutes on this activity versus 3 hours and 19 minutes for 

females, while in the Gaza Strip, males spent an average of 3 hours and 16 minutes versus 3 

hours and 4 minutes for females. 
 

Percentage of Individuals 10 Years and Above Performing Leisure Time Activity 
and Average Time Spent on these Activities by Sex in Palestine, 2012/2013 

 

Average Time Spent on the 
Activity 

Percentage who Performed the 
Activities from Total 

Population 
Leisure Time Activity Both 

Sex 
Males Females Both 

Sex 
Males Females 

H.M H.M H.M 

3.18 3.23 3.13 87.3 86.2 88.5 Socializing and communication 

2.31 2.21 2.57 3.6 5.1 2.1 
Participating in community 
cultural/social events 

1.55 2.11 1.34 18.4 20.8 16.1 
Hobbies, games and other 
pastime activities  

1.35 1.44 1.07 11.4 16.7 5.8 
Sports participation and 
exercise and related activities 

2.45 2.44 2.46 85.3 84.2 86.5 Mass media use  

   H: Mean Hours.              

     M: Means Minutes.     

 

- Individuals aged 10 years and above spent an average of one hour and 55 minutes on 

activities related to practicing hobbies, games, entertainment and other activities, including 

actual participation in arts, music, theater, collecting postal stamps and coins, sporting 

games, etc.: two hours and 11 minutes for males and one hour and 34 minutes for females in 

Palestine.  In the West Bank, males spent an average of two hours and 18 minutes on these 

activities against one hour and 32 minutes for females. In the Gaza Strip, males spent an 

average of one hour and 59 minutes on these activities against one hour and 38 minutes 

spent by females.  
 

- Individuals aged 10 years and above spent an average of one hour and 35 minutes on 

internal and external sports and other related programs: one hour and 44 minutes for males 

versus one hour and 7 minutes spent by females in Palestine. In the West Bank males spent 

an average of one hour and 45 minutes on this activity against one hour and 10 minutes for 

females, while in the Gaza Strip, males spent an average of one hour and 43 minutes on this 

activity against one hour and two minutes for females.   
 

- Males aged 10 years and above spent an average of two hours and 18 minutes watching or 

listening to TV or video clips versus two hours and 28 minutes for females. 

 

1.4 Care Activities (Children and Elderly)  

- Individuals aged 10 years and above spent one hour and 53 minutes in unpaid care services 

for the household with an average of 57 minutes spent by males versus two hours and 15 

minutes for females in Palestine. In the West Bank, males spent an average of 56 minutes 

against two hours and 11 minutes for females, while in the Gaza Strip males spent an 

average of 57 minutes on this activity versus two hours and 20 minutes for females.  
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- Around 41.1% of females aged 10 years and above who performed care activities (care of 

children and elders) were not provided without any pay versus 15.3% of males. 

 

1.5 Personal Care 

- The average amount of time spent by males and females aged 10 years and above during the 

day in activities of personal care (sleeping, eating and drinking, religious activities, personal 

interests and personal health care) was about the same: 11 hours and 35 minutes for males, 

accounting for 48.3% of their time during the day, versus 11 hours and 37 minutes for 

females, representing 48.4% of their time. 
  

- Females and males aged 10 years and above spent an average of one hour and 33 minutes on 

religious activities.  
 

1.6  Persons in the Age Group (10-17) Years 

- 23.3% of children aged 10-17 years used computer technology, including 25.0% of males 

and 21.4% of females in Palestine. 
 

- 3.4% of children aged 10-17 years performed reading activities in Palestine: 1.3% of males 

and 5.8% of females. 
 

- 62.7% of children aged 10-17 years performed learning activities: 59.3% of males and 

66.4% of females in Palestine. 

 

1.7 Comparison of Data in Time Use Survey 1999/2000 

- The average amount of time spent by males on service activities related to income 

generating activities and other production of goods during 2012/2013 increased to 8 hours 

and 16 minutes for males versus 3 hours and 44 minutes for females, compared with data for 

1999/2000  of 8 hours for males against two hours and 18 minutes for females. 

 

- There is a marked decrease in the average amount of time spent by individuals on 

community services and helping other households during 2012/2013 (including helping 

other households, community services, irregular voluntary services, etc.) to one hour and 23 

minutes for males versus 39 minutes for females. The results in the Time Use Survey of 

1999/2000 were two hours and 13 minutes for males versus one hour and 35 minutes for 

females. 

 

 

  



]02[ 
 

  



]05[ 
 

Chapter Two 

 

Methodology and Data Quality 
 

2.1 Objective of the Survey 

The survey provides basic data needed for the development of national policies.  The main 

objectives of the Time Use Survey were as follows: 
  

1. Measurement and analysis of quality of life or general well-being.  

2. Identifying demographic and socio-economic characteristics of individuals in Palestinian 

society.  

3. Measurement and valuation of unpaid work (domestic and volunteer work) and 

development of household production accounts. 

4. Improving estimates of paid and unpaid work.  

5. Assisting planners and policy makers to develop strategies and policies that may contribute 

to developmental planning issues.  

 

2.2 Questionnaire 

The survey questionnaire is the main tool for data collection and was designed on the basis of 

international surveys specially designed for time use surveys, as well as on the basis of the 

recommendations of the workshop on time use surveys held in Jordan in 2010. This was 

organized by ESCWA in cooperation with UNSD to develop a questionnaire for a time use 

survey and coding manual, along with adding activities related to the Palestinian context 

compatible with the coding manual of the United Nations of 2006. The questionnaire meets 

the technical specifications for the field work phase and data processing and analysis 

requirements.  The questionnaire included several sections: 
 

1. Identification Data 

This identifies a unified means of determining data that define a household, including the 

divisions of sample design: the number in the enumeration area, governorate and locality, 

building identification number, number of household, and the name of head of household. 
 

2. Quality Control 

This is the development of controls of field and office operations and the sequencing in 

questionnaire stages, usually beginning with data collection through to field and office 

auditing, data coding, data entry, checks after data entry, and ending with the  storage process. 
 

3. Household Members Background Details  
These include household members, relationship to the head of household, gender, date of birth 

and age, in addition to other demographic and economic data for the household as a whole. 
 

4. Household Questionnaire 

This includes questions related to the household in terms of type of housing unit, material 

used as flooring in the housing unit, primary fuel type used in cooking, goods and services 

available, monthly household income, and other indicators. 

5. Daily Record Questionnaire 

This part of the questionnaire comprised two time records: in the first record, one male 

member of the household aged 10 years and above is selected at random and in the second 

record, one female household member aged 10 years and above is selected at random. The 

day was divided into periods of time of up to 30 minutes each from midnight until six am and 
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10 minutes for each period during the day from six am until twelve o'clock at night. The 

record also contains information that shows whether the activity was performed for a fee or 

financial return or not. Any secondary activity is also recorded. This information identifies the 

respondent performing these activities, with whom and the means of transportation or venue 

where the individual performed the various activities throughout the day (during a 24-hour 

period). 
 

2.3 Sampling Frame and Sample 
  

2.3.1 Target Population 

The Target population of the survey consists of all Palestinian individuals of age group 10 

years and over, who are living normally with their households in Palestine in 2012/2013 . 
 

2.3.2 Sampling Frame 

The sampling frame of the survey consists of a list of enumeration areas from the population 

and buildings and establishments census which was implemented by PCBS in 2007 (the 

enumeration area is a geographical area contains number of households of about 124 

households in average).The enumeration areas will be used as primary sampling units  in 

sampling design (PSUs). 
 

2.3.3 Sample Size 

The sample size of the survey is 5,903 Palestinian households. 
 

2.3.4 Sampling Design 

After determining the sample size, the sample type is three-stage stratified cluster sample as 

following: 
 

1- First stage: selecting systematic sample of 220 clusters (enumeration areas). 

2- Second stage: selection sample of 21 responded households from each EA selected in the 

first stage (we use the area sampling to get this number of responded households).  

3- Third stage: selection two individuals male and female (10 years and more) from each 

household selected in second stage using random kish tables. 

2.3.5  Sample Strata 

The population was divided to strata by: 
 

1- Governorate (16 governorates in west bank and Gaza strip) 

2- Locality type (urban, rural, camps)   
 

2.4 Weight Calculation of Households 

The weight of statistical units (sampling units) in the sample is defined as the mathematical 

inverse of the selection probability where the sample of the survey is a three-stage stratified 

cluster sample. Thus, in the first stage we calculate the weight of enumeration areas  

depending on the probability of each enumeration area (a systematic random sample). In the 

second stage we calculate the weight of households in each enumeration area. Initial 

household weights resulted from the product of the weight of the first stage and the weight of 

the second stage. Final household weights were obtained after adjustment of initial weights 

with the household estimates of the middle of 2013 with regard to design strata (governorate, 

locality type).   
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For individuals, we added the final household weight for each person in individuals file, then 

the initial individual weight is adjusted to the population estimates 15/5/2013, according to 

region (West Bank, Gaza Strip), sex (male, female), age groups (17 groups), then we obtained 

the final adjusted individual weight then we merge this weights to time record file and we 

adjusted this weights to the population estimates 15/5/2013 according to previous postrata . 
 

2.5 Field Work Operations 

Field operations represented the most important stages of the implementation of the survey 

for the collection of the required data from primary sources. To ensure success, this phase 

should be prepared in detail. This includes the provision of all technical and administrative 

requirements regarding recruitment, training and the provision of material supplies for 

optimal performance. 
 

2.5.1 Training Fieldworkers 

A training course was launched on 16/09/2012 and lasted until 24/09/2012 for a period of    

seven days. The fieldwork team for the Time Use Survey was selected from personnel who 

had worked on the Palestinian Expenditure and Consumption Survey for their experience in 

working on household surveys. There were 48 trainees in total distributed as follows: 

- 34 trainees from the West Bank. 

- 14 trainees from the Gaza Strip. 
 

The training combined theoretical, practical aspects, short exams, direct questions and many 

exercises on the coding manual. The field worker played an important role in distributing 

questionnaires, examining them the following day, collecting them on the third day, then 

conducting desk encoding after completion of data collection. There were 14 field workers 

appointed to work on the project with a variable number of field workers in each area 

depending on the sample.  The team comprised a supervisor, an auditor, one or two female 

field workers according to the enumeration area in the center, north or south, in addition to 

five field workers in the Gaza Strip, along with an auditor and a supervisor. 
 

Field workers were trained on the UN coding manual for three days, divided into three coding 

groups. Each day of coding training included explaining exercises to the groups, conducting 

practical and theoretical exercises, and at the end of the course, an examination to recruit the 

best workers. 
 

The training made field workers aware of literature on field surveys, methodology, the basics 

of field surveys, including statistical survey design, design of the questionnaire, procedures to 

conduct field interviews, how to collect data via the questionnaire and how to distribute and 

assemble questionnaires during the week. Field workers also covered sample design, reading 

statistical maps and the principles of team work in the field. They were briefed on how to 

conduct field and desk auditing of questionnaires, re-interviewing and other tests to ensure the 

quality of work to obtain accurate and reliable data. 

 

2.5.2 Reference Date 
This survey was implemented during the period September 29, 2012 – October 10, 2013, i.e., one 

complete calendar year, and covered all Palestinians in the West Bank and the Gaza Strip. 
 

2.5.3 Data Collection Mechanism 

Field work for data collection for the Time Use Survey was launched on 29/09/2012 and 

lasted for one statistical calendar year, including seasonal holidays. Field workers worked for 

nine days, starting on a Saturday when the field worker visited three households, distributed 

three time records and selected two household members at random. On the second day, the 
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field worker made three inspection visits to households to scrutinize the time record, also 

visiting three new households to fill in the first part of the questionnaire and choose another 

two household members at random to complete the time record on Sunday. On Monday, field 

workers visited households who had been given time records. On Saturday the time records 

were reviewed and removed once and for all. Inspection visits were then conducted to the 

households given time records on Sunday and three visits made to three new households on 

Monday, and so on, until the Sunday of the following week. At the end of the enumeration 

zone each day, 21 household questionnaires should be returned at a rate of two time records 

from each household since the time records cover every day of the week. Field workers 

commenced desk coding on the third day following receipt of the time records submitted in 

questionnaires on the Monday for five consecutive days, then began working on 

questionnaires of a new enumeration zone in a new locality on the following week. 
 

2 5.4.  Coding 

For this survey we relied on the UN coding manual (Production Manual of Statistics on Time 

Use of 2006) to encode the time records for this survey. In Palestine, activities were coded in 

four digits for time use records only. 

 

The economic activity variable underwent coding according to the West Bank and Gaza Strip 

Standard Industrial Classification, based on United Nations ISIC-4.  Economic activity by all 

employed and ever-employed individuals was classified at fifth-digit level. The occupations 

were coded on the basis of the International Standard Occupational Classification of 2008 at 

sixth-digit level (ISCO-08). 

 

2.6 Data Processing 

Data processing passed through several stages from the start of preparation to the completion 

of the data processing file, including the following stages: 
 

1. Programming stage: this comprised the preparation of data entry programs using 

ACCESS for amendments to data entry screens. Work took place to develop the rules of 

data entry and ensure accurate data entry, as well as developing manuals for data 

verification after entry using checking variables of the questionnaire. 

2. Control and receipt of questionnaires: the receipt of questionnaires was monitored by a 

field work coordinator using a special form. 

3. Data entry: this began on 20/10/2012 during a central training program for the team on 

data entry and verification. 

4. Data auditing and validation: this took place following data entry with the team 

comparing the data entered from questionnaires to modify any errors according to the 

procedures stated on a previously prepared form. Daily reports on progress and accuracy 

were prepared for follow-up by the administration. Desk auditing of data entry was 

performed 100% to ensure data quality. 

5. Data verification: comprehensive automated rules of data verification in between 

questions ensured consistency and identification of answers that were out of range or 

irrational. This was carried out by a special program performed on a regular basis. The 

team reviewed error messages and modification of errors based on observations or 

returned the questionnaire to the field for double checking. The auditing mechanism was 

prepared by the project management and applied to the data entry program by a 

programmer where necessary. Appropriate data auditing tests proposed by the project 

management during the auditing procedure were inclusive and covered all questions in 

the questionnaire. The questionnaires were drawn from extracted lists and checked 

automatically, corrected and adjusted on the computer. Then a second list was extracted 
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for the same questionnaires to ensure that the amendment was valid and that all 

questionnaires had been modified. 

6. Other lists proposed by the project management after examining the data entered 

identified potentially illogical data, to be confirmed by sending lists to data entry for 

checking and comments before resubmitting to the project management once the errors 

were corrected. 

7. Questionnaire delivery: this is the final stage in which questionnaires were sorted by 

locality, registered with a special approved form, and sent for documentation and storage.  

The survey ended on 11/15/2013. 
 
 

2.7 Response and Non-Response Rates  

The sample size of the survey was 5,903 households and 4,605 households were completed.  

Weights were adjusted to compensate for the non-response cases. The response rate in the 

survey in Palestine was 79.6% for households as follows: 

 
Interview results of the Households 

 

Interview result Number of cases 

Completed 4,229 

Partially Completed 376 

Traveling household 100 

No one at home 738 

Refused 290 

No Information 32 

Home not occupied 115 

Unit does not exist 3 

Other 20 

Total 5,903 

 

 

* 100%   Total cases of over coverage           Percentage of over coverage errors =  

                                                              Number of cases in original sample    

 

                                     = 2% 

 

* 100%Total cases of non response Non response rate    =     

                                                 Net Sample size 

 

                                   = 20.4% 

 

Net sample = Original sample – cases of over coverage =5,903-118=5,785 

 

Response rate = 100% - non-response rate 

 

                                    = 79.6% 
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Interview results of Individuals 
 

Interview result Number of cases 

8,560 Completed 

55 Partially Completed 

144 Refused 

20 Other 

8,779 Total 

 

 

100%  xTotal cases of non response Non response rate =     

                                                    Net Sample size 

                                

                              = 1.9% 

 

Response rate = 100%  -  non-response rate 

 

                           = 98.1% 

 

2.8 Data Accuracy  

The concept of data quality includes multiple aspects, starting from initial planning for the 

survey and ending with data dissemination and interpretation of data for optimal use. The 

most important components of statistical quality include accuracy, comparability, and quality 

control procedures. Statistical quality also includes checking and auditing data accuracy in 

multiple aspects of the survey, particularly statistical errors due to the use of a sample, plus 

non-statistical errors by staff and the use of survey tools. Response rates may also have a 

crucial impact on estimates. This section includes the following: 

 

2.8.1 Statistical Errors 

Survey data may be affected by statistical errors as a result of the use of a sample rather than a 

comprehensive survey covering all units of the study population. Thus, differences may be 

anticipated from the real values that emerge from a census and variations were calculated for 

the most important indicators. 
 

The results indicated that there was no problem in the dissemination of data applicable to 

Palestine as a whole or on a regional basis (the West Bank and the Gaza Strip). 
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Variance Estimation of the Time Spent on Various Activities by Region (West Bank) 
 

Region Activities 
Estimate 

(Minutes) 

Standard 
Error 

 % 

Confidence Interval 
95% 

Coefficient of 
Variation 

% 

Un weighted 
Count 

Lower Upper 

West Bank Work for corporations/quasi corporations, non-profit institutions and 
government  

58 3.7 50.4 65.1 6.5 5679 

Work in household unincorporated enterprises engaged in primary 
production activities 

20 3.2 13.3 25.8 16.1 5679 

Work in household unincorporated enterprises engaged in non-
primary production 

8 1.5 4.7 10.5 19.1 5679 

Work in household unincorporated enterprises engaged in 
construction activities  

22 2.4 17.8 27.1 10.6 5679 

Work for household providing services for income 52 3.0 46.1 57.9 5.8 5679 

Unpaid domestic services for own final use within household 118 2.0 113.5 121.6 1.7 5679 

Unpaid caregiving services to household members 29 1.0 26.7 30.8 3.6 5679 

Community services and help to other households 12 1.0 10.4 14.4 8.3 5679 

Learning 84 5.1 73.6 93.6 6.1 5679 

Socializing and communication 175 4.9 165.2 184.6 2.8 5679 

Participating in community cultural/social events 2 0.5 1.5 3.5 19.5 5679 

Hobbies, games and other pastime activities  22 1.3 19.2 24.2 5.9 5679 

Sports participation and exercise and related activities 11 0.8 9.2 12.4 7.4 5679 

Mass media use  139 3.4 134.1 147.5 2.4 5679 

Self-care and maintenance 688 4.0 679.8 695.5 0.6 5679 
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Variance Estimation of the Time Spent on Various Activities by Region (Gaza Strip) 
 

Region Activities 
Estimate 

(Minutes) 

Standard 
Error 

 % 

Confidence Interval 
95% 

Coefficient of 
Variation 

% 

Un weighted 
Count 

Lower Upper 

Gaza Strip Work for corporations/quasi corporations, non-profit institutions and 
government  

32 3.0 26.2 37.9 9.2 2881 

Work in household unincorporated enterprises engaged in primary 
production activities 

9 2.0 5.0 12.8 22.2 2881 

Work in household unincorporated enterprises engaged in non-
primary production 

8 1.5 5.0 10.9 18.8 2881 

Work in household unincorporated enterprises engaged in 
construction activities  

9 1.6 5.9 12.4 17.9 2881 

Work for household providing services for income 43 3.8 35.5 50.6 8.9 2881 

Unpaid domestic services for own final use within household 115 2.7 110.0 120.7 2.3 2881 

Unpaid caregiving services to household members 37 1.7 33.5 40.0 4.5 2881 

Community services and help to other households 17 1.2 14.6 19.3 7.0 2881 

Learning 107 9.7 87.8 126.2 9.1 2881 

Socializing and communication 170 4.6 160.6 178.6 2.7 2881 

Participating in community cultural/social events 10 2.2 6.0 14.9 21.5 2881 

Hobbies, games and other pastime activities  21 2.1 16.4 24.8 10.3 2881 

Sports participation and exercise and related activities 11 1.0 8.9 12.7 8.9 2881 

Mass media use  140 4.2 132.4 148.9 3.0 2881 

Self-care and maintenance 711 5.6 699.8 721.8 0.8 2881 
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2.8.2 Non-Statistical Errors 

Non-statistical errors are possible at all phases of the implementation of the project, from data 

collection, data entry or non-response and responding errors (respondent), interviewer errors 

(field worker) and data entry errors in entering erroneous code for activities in the time 

record. To avoid errors and reduce their impact, the project management made great efforts to 

ensure the extensive training of field workers on how to conduct interviews, interview 

procedures, things to be avoided, the pilot survey, and practical and theoretical exercises 

during training on the encoding of activities in time use surveys. In addition, project 

management directed the auditor and supervisor to review the coding activities of the field 

worker on a permanent basis during the period of work on the project. These errors are 

minimized as experience accumulates; the field team comprised one field worker, an auditor 

and a permanent supervisor during the period of the project, with the number of field workers 

increased according to the size of the enumeration area sample. 

 

The most important problems faced by field workers included the refusal of some individuals 

to respond to the time record by completing the item on activities because of the narrow time 

period of only ten minutes per activity, plus the time record could only be completed by the 

person who had been selected. 
 

2.9 Data Comparison 

This standard is linked to statistical output as it is imperative to make comparisons between 

available statistical data and other sources or time periods since much of the analysis is based 

on comparisons. Data comparison is possible for data from 1999/2000, which was the only 

time use survey implemented by PCBS, and for major groups only due to the lack of other 

sources for comparison; different methodologies and data collection methods were used in all 

the other surveys implemented in the Arab world. 
 

2.10 Technical  Notes 

Important technical notes relevant to this report include: 

 

1. The questionnaire developed for this survey was based on the recommendations of the 

technical mission of 2010 and participation in overseas workshops on time use surveys in 

2011 to develop a systematic methodology for the implementation of time use surveys with 

reference to the 2006 UN Coding Manual for Time Use Surveys. 

 

2. The coding of the Time Use Survey was based on the 2006 UN Coding Manual. 
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 

 
This chapter presents the main concepts and terminology used in the report. These concepts 

are based on the United Nations manual issued in 2006. These concepts and terminology are 

compatible with the rest of the cross-cutting themes in the Palestinian Central Bureau of 

Statistics as covered in the glossary of terms used in the PCBS statistical system.  
 

Household: 
One person or a group of persons with or without a household relationship, who live in the 

same housing unit, share meals and make joint provision of food and other essentials of 

living.  
 

Household Membership:  
Persons staying in the dwelling unit are considered members of the household if the dwelling 

unit is their usual or only place of residence.  
 

Head of Household:  
The person who usually lives with the household and is recognized as head of household by 

its other members. Often he/she is the main decision maker and is responsible for financial 

support and welfare of the household.  
 

Refugee Status: 
This status relates to Palestinians who were forced to leave their land in the Palestinian 

Territory occupied by Israel in 1948. It applies to their male sons and grandchildren.  
 

Registered Refugees: 
It applies to registered refugees holding refugee registration cards issued by UNRWA.  
 

Non-Registered Refugees:  
It applies to unregistered refugees who do not hold refugee registration cards issued by 

UNRWA.  
 

Non-Refugee:  
It applies to any Palestinian not categorized under any of the two aforementioned statuses.  
 

Concurrent activities Two parallel activities undertaken by one or more people over a period 

of time.  
 

Age in Completed Years:  
The completed age in years of the person enumerated, which is the difference between the 

date of birth and the survey reference period.  
 

Main Economic Activity:  
Nature of work practiced by a facility and that it was originally established for according to 

the International Classification Standard of Economic Activities (fourth revision). It 

contributes as much of the value added in the case of multiple activities within a single 

institution.  
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Survey Period:  
The period in which this survey was being implemented and lasting for an entire year.  
 

Reference Period: 
A period of time when time use data are being collected. The registration period should be for 

one day only, where an individual begins to register his activities at 24:00 hours at midnight 

up to the next 24:00 hours at midnight  
 

Record Time:  
An exclusive and scheduled registry covering all activities of respondents over a period of 24 

hours.  
 

Time Spent in Various Activities; 
Time spent on different activities during 24 hours divided by all persons, including those who 

have not participated in the activity. 
 

Percentage of Persons Who Performed the Activities (Indicator) 

Total persons who did the activity divided by total sample size multiplied by hundred. 
 

Average Time Spent in Various Activities by Those Who Performed Them (Indicator) 

Total time spent on the activity divided by persons who did the activity. 
 

Work for Corporations/Quasi Corporations, Non-Profit Institutions and Government 

(Formal Sector Work):  
All activities performed in relation to employment in corporations/quasi-corporations, 

nonprofit institutions and government, and including both paid and unpaid employment 

irrespective of the industrial sector of the activity and status in employment, work performed 

under apprenticeship, internship and on-the-job training programmers and other activity.  
 

Work for Household in Primary Production Activities:  
All activities performed in relation to the primary production of goods by households whether 

for market or for own final use. A person’s activity is classified as primary production of 

goods if it is performed in relation to the economic activities of agriculture, hunting, forestry, 

fishing, mining or quarrying.  
 

Work for Household in Non-Primary Production Activities:  
All activities performed in relation to production of non-primary goods by household 

enterprises whether for market or for own final use such as processing of food products, 

making of other food products and beverages, making textiles, wearing apparel, leather and 

associated products, or craft-making using all types of materials.  
 

Work for Household in Construction Activities  
All activities performed in relation to construction activities by household enterprises either  

for income or for own capital formation such as bricklaying, plastering, glazing, thatching, 

cutting glass, plumbing, painting, wallpapering, carpentry, tiling, electric wiring, floor  

standing. 

 

Work for Household Providing Services for Income:  
All activities performed in relation to production of services by household enterprises for 

income, such as working time in providing services for income, petty trading, door-to-door 

vending, street vending, hawking, providing repair, installation and maintenance services, 

providing business and professional services.  
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Providing Unpaid Domestic Services for Own Final Use Within Household:  
All activities performed in relation to unpaid domestic services such as preparing and serving 

food, cleaning, sweeping etc of dwelling and surroundings, clothes care, all aspects of 

household management, shopping, travel in relation to the activities in this major division.  
 

Providing Unpaid Caregiving Services to Household Members:  
All activities in relation to unpaid services for the care of children and adults of one’s 

household, including care provided to members of the household who are sick or disabled. 
 

Providing Community Services and Help to Other Households:  
All activities both voluntary and obligatory services for the benefit of members of the 

community as well as unpaid help extended to other households (such as households of 

relatives, friends and neighbors).  
 

Education or Learning Activities:  
includes time spent in full-time and part-time classes, special lectures, laboratories, 

examinations, homework, leisure and special interest classes, travel related to education and 

all other forms of active study. Education, skills acquisition and related activities are 

considered personal activities: from the perspective of the student/pupil, studying is a 

consumption activity because it is not possible to delegate to someone else.  
 

Socializing and Community Participation:  
Includes socializing, communicating and participating in community events, conversing, 

social activities, reading and writing mail and participating in community celebrations of 

cultural/historic events.  
 

Attending/Visiting Cultural, Entertainment and Sports Events/Venues:  
Includes visiting cultural events or venues, exhibitions, watching shows, movies, visiting 

parks, gardens, zoos, visiting amusement centers, fairs, festivals, circus, watching sports 

events.  
 

Hobbies, Games and Other Pastime Activities:  
Includes active participation in arts, music, theatre, dance (not as a job), engaging in technical 

hobbies such as collecting stamps, coins, trading cards, computing, programming, crafts, 

playing games, taking courses in relation to hobbies.  
 

Indoor and Outdoor Sports Participation and Related Courses: 
Includes active participation in indoor and outdoor sports (not as a job), coaching, training, 

looking for a gym, exercise program, trainer, assembling and readying sports equipment at the 

sports centre and taking courses in relation to sports.  
 

Mass Media: 

Includes reading (not strictly in relation to work, learning), watching/listening to television 

and video, listening to radio and other audio devices, use of computer technology (not strictly 

for work, learning, household management, shopping), going to the library (not strictly for 

work, learning).  
 

Personal Care and Maintenance:  
Includes activities required by the individual in relation to biological needs: sleeping, eating, 

resting, performing own personal and health care and maintenance or receiving this type of 

care, activities in relation to spiritual/religious care, doing nothing, resting, relaxing and 

meditating, thinking, planning.  
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Transportation (Travel):  
This concept refers to the movements of the individual (male or female) from one place to 

another for purposes related to carrying out different activities and using various means of 

transportation.  
 

Means of Transportation:  
The means of transportation used by the individual in moving from place to another. These 

means include walking, private vehicles such as cars and bicycles, public means of 

transportation such buses and taxis, and any other unmentioned means of transportation. 
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