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 الفصل األول
 

 أهداف ومنهجية المسح 
 

 مقدمة 1.1
والذذ   2102/2102خذذ ل مذذلم  اسذذتخدام الوقذذتلذذول  ل  متخصصذذ ل  و ن ذذ ل  نفذذا الازذذلم الم لذذما لالصذذلي الفسسذذ  ن  مسذذل

دولذ  ممثسذ  بملتذا الممثس ذ  الن و ا ذ  لذد   2102/2102لعذلم ( CFG)مامومذ  التمو ذل ال س سذ   لسازذلم ملل  مذ  بدمم 
 . ون س ف وصندوق األمم المتلدة لسسلل وال (SDC)، والوللل  السو س    لستنم   والتعلو  فسس   

 
التغ ذذذ ات التذذذ  تلذذذدج مسذذذي الماتمذذذ   لد اسذذذ  مذذذ  نومذذذ  الذذذاا  نفذذذا مسذذذي المسذذذتو  الذذذو ن  الثذذذلن   عتبذذذ   ذذذاا المسذذذح  ذذذو 

       ولمذذذدة سذذذن  للمسذذذ  بذذذد ت مذذذ  ال بذذذ  فسسذذذ    سذذذ ة فذذذ   (5,903)تذذذم تنف ذذذا المسذذذح مسذذذي م نذذذ   سذذذ    قذذذد  ل .  الفسسذذذ  ن 
، ل ذج ط ذي المسذذح ملمذل  لذلم   بمذذل ف ذ  مذ  فصذذول ومواسذم و م ذذلد ،2102 ال ابذذ ال بذ   فذ وانتزذي م ذذدان ل   2102 الثللذج

   .فسس   المق م   ف  و سنوات فألث   01ب لنلت لول األف اد البللغ   قد وف  المسح  مسمل    
 

 أهداف المسح 1.1
، لق لس وتلس ل  و د اس  التغ  ات الت  تلدج مسي الماتم  الفسس  ن ب لنلت مسح استخدام الوقت   ذام نذم دفذالز ان

الخصلسص الد موط اف   واإلاتملم   واإلقتصلد   ألف اد نوم   الل لة وال فله العلم، لمل  زدف  اا المسح لستع ف مسي 
تلس   تقد  ات العمل مدفوع ، و (العمل المنمل  وال وم )ق لس وتق  م العمل ط   مدفوع األا  و ، الماتم  الفسس  ن 

   مسلمدة المخ     وصلنع  الس لسلت ف  وض  است ات ا لت وس لسلت تسل م ف  التخ مدفوع األا ، و األا  وط   
 .لقضل ل تنمو  
 

 

 فترة اإلسناد  1.1
ل ج استغ ق ام  الب لنلت ململ  للم  ، وقد  01/01/2102وانتزي م دان ل  بتل  خ   22/12/2102بد  تنف ا المسح بتل  خ 

 .شمل المسح ام   مللفظلت الضف  الغ ب   وق لع طمة
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 المنهجية وجودة البيانات 1.1
 

 مجتمع الهدف 1.1.1
و  لم  2102/2102مت لد   ف  فسس    ف  العلم إبصو ة  س  الفسس  ن   المق م  ام   األ الزدف م  تلو  ماتم  

 .لث أسنوات ف 01اد ضم  الفس  العم    مسي االف  
 

 :إطار المعاينة 1.1.1
و   منل ق اغ اف   متقل ب   2112تعداد السلل  والمسلل  والمنشآت  قلسم  منل ق مد م إ ل  المعل ن  م    تلو 

المستخدم  ف  التعداد، وقد تم  العد، و   مبل ة م  منل ق ( س ة 021ف زل  متوس  مدد األس )اللام ف  معظمزل 
 .الم لس  األولي م  ممس   اخت ل  الع ن  ف  (PSUs) استخدام  اه المنل ق لولدات معل ن   ول  

 
 حجم العينة 1.1.1

 .تو  اإلاملل مسي المس س   5,903اللس   بسغ لام الع ن 
 

 تصميم العينة 1.1.1
 :ث ث  م اللمنقود   مشواس   منتظم  اات   بق   م ن     الع ن 

 .من ق  مد 221اخت ل  م ن  منل ق مد ب   ق  مشواس   منتظم  بسغ مدد ل  : األولي الم لس 
 

ل ج  تم ) س ة مستا ب  م  لل من ق  مد تم اخت ل  ل ف  الم لس  األولي  20اخت ل  م ن  مسلل   م   :الثلن   الم لس 
 20الس   داخل من ق  العد م  نق   مشواس   و تم توث ق لل االس  الت   صسزل البللج بل ج  تم ضمل  الوصول الي 

 .(اس ة مستا ب  مسي االلث 
 

سنوات  01د مل ال  واألخ  انثي م  لل  س ة تم اخت ل  ل ف  الم لس  الثلن    م  األف اد اخت ل  ف د   ال: الم لس  الثللث 
 .فألث  بلستخدام اداول لش م  األس  الت  لد زل  لث  م  ف د   الو  او انلج م   اه الفس 

 
 طبقات العينة 5.1.1 
 : بقلت لمل  س  إليتقس م الماتم   تم

 .(ق لع طمةالغ ب   و الضف  مللفظ  ف   06) المللفظ  .0
 (.مخ م ،،   فلض ) التام  نوع .2
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 معدالت االستجابة 5.1
 س ة ( 3,072) س ة، منزل ( 4,605) س ة ممثس  فسس  ن  ، ل ج بسغ مدد األس  الملتمس  ( 5,903)تم الوصول الي 

 بقلت التصم م لتعد ل وقد ا   تعد ل األوما  مسي مستو  ، اس ة ف  ق لع طمة( 1,533)ف  الضف  الغ ب  ، و 
 .تأث   نسذا للالت ال فض ومدم االستالب 

 

 معدالت االستجابة لألسر

 
 

 :معادالت التجاوب وعدم التجاوب
 x011%   ماموع للالت م لدة الشمول  =نسب   خ لي م لدة الشمول 

 مدد للالت الع ن  األصس                                
                          =2% 

 x   011% االستالب ماموع للالت مدم = نسب  مدم االستالب  
 الع ن  الصلف                                

                     =21.2%  
 

  5,785 ( =للالت م لدة الشمول) –الع ن  األصس   = الع ن  الصلف   
 .نسب  مدم االستالب   -% 011= نسب  االستالب  

 %7..6= وتسلوا 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد الحاالت لألسرة/ نتيجة المقابلة
 4,229 لتمستإ

 673 لتمست امس لإ

 011 االس ة مسلف ة

 767 لد بللب ت ال 

 091  فض التعلو 

 60 لم  توف  معسوملت

 001 ولدة ط   مأ ول 

 6 ط   مواودةولدة 

 01 خ   

 5,903 الماموع
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 :معدالت االستجابة لألفراد
 

 عدد الحاالت لألفراد/ نتيجة المقابلة
 8,560 التمست 

 55 التمست امس ل

 144  فض التعلو 

 20 اخ  

 8,779 (لام الع ن  اللس  ) الماموع 

 

 
 :معادالت التجاوب وعدم التجاوب 

 x  011% ماموع للالت مدم االستالب =  نسب  مدم االستالب  
 الع ن                                      

 %..0= وتسلوا 
        نسب  مدم االستالب  -% 011= نسب  االستالب  

 %8.0.= وتسلوا 
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 الفصل الثلن 
 

 النتائج الرئيسية 
 

 :أنشطة العمل 2.1
م  وقتزم  %07.6 ا مل نسبت   العملف   تق  بل  سلملت  2سنوات فألث  مل  قل ا  01 قض  الالو  ف  العم   -

 .خ ل ال وم %2.3دق ق   ا مل نسبت   33، ف  ل   تقض  اإلنلج مل  قل ا اللس  خ ل ال وم
 

ف  الق لع النظلم    ق دق .2سلملت و 6مل معدل   الا   قلموا بللنشل  سنوات فألث  01 قض  األف اد ف  العم   -
وف  الضف  الغ ب    قض   لانلج؛ دقلسق 8سلملت و 7لسالو  مقلبل  دق ق  .0سلملت و 8 بواق ف  فسس   ؛ 

لانلج؛ وف  ق لع طمة  قض  الالو  مل معدل   دق ق  22سلملت و 7دق ق  مقلبل  32سلملت و 8الالو  مل معدل  
 .دق ق  لانلج 01سلملت و 2دق ق  مقلبل  23و سلملت 6

 

القتصلد   لللم ام ، األنش   ا)أنش   اإلنتلج األول  الا   قلموا بسنوات فألث   01 قض  األف اد ف  العم   -
سلملت  3مل معدل   ف  فسس   المع ش   األس ة للسلا ( القنص، الل اا ، ص د األسمل ، التعد   واقت ع اللال ة

لانلج؛ وف  الضف  الغ ب    قض   دق ق  08دقلسق لسالو  مقلبل سلمت   و .سلملت و 2 بواق  . دق ق  32و
دق ق  لانلج؛ وف  ق لع طمة  قض  الالو  مل معدل   02دق ق  مقلبل سلمت   و 27سلملت و 2الالو  مل معدل  

 .دق ق  لانلج 00دق ق ، مقلبل  26سلملت و 3
 

المتعسق  بللصنلملت التلو س   )أنش   اإلنتلج ط   األول  الا   قلموا بسنوات فألث   01 قض  األف اد ف  العم   -
  ف  فسس    المع ش  األس ة للسلا ( اي لسسوق  و االستخدام النزلس  الخلصالمتمثس  بإنتلج السس  ط   األول   سو 

دق ق  لانلج، وف  الضف  الغ ب    22لسالو  مقلبل سلمت   و دق ق  01سلملت و 6 بواق سلملت  7مل معدل  
  الالو  مل دق ق  لانلج؛ وف  ق لع طمة  قض 20مقلبل سلمت   و ودق ق  والدةسلملت  8 قض  الالو  مل معدل  

 .دق ق  لانلج 32مقلبل سلمت   و دق ق  30سلملت و 6معدل  
 

 ص ال وا، ت ل ا  لواح، السبلل ، الد ل ، )أنش   التش  د الا   قلموا بسنوات فألث   01 قض  األف اد ف  العم   -
سلملت  8 بواق  . دق ق  30سلملت و 8مل معدل   ف  فسس    المع ش  األس ة للسلا  (لل مل  تعسق بللتش  د.. الخ
وف  الضف  الغ ب    قض  الالو  مل معدل  ف  ل   ال تقض  النسلي اا وقت ف   اا النشل ،  دق ق  لسالو  30و
 .دق ق  26سلملت و 7وف  ق لع طمة  قض  الالو  مل معدل  ، دق ق  03سلملت و .

 

ب   األطا   ) ملت المتعسق  بلللصول مسي الدخل أنش   الخدالا   قلموا بسنوات فألث   01 قض  األف اد ف  العم   -
واالتال  بزل، خدملت اإلص ح والت ل ا والص لن ، توف   الخدملت التال    والمزن  ، الخدملت المنمل   المدفوم  

لسالو  لسق دق 2سلملت و 8 بواق   .دق ق  20سلملت و 6ف  فسس    مل معدل  للسلا األس ة المع ش   ( األا 
 2مقلبل  دق ق  06سلملت و 8دق ق  لانلج؛ وف  الضف  الغ ب    قض  الالو  مل معدل   20سلملت و 2مقلبل 

       سلملت 2مقلبل دق ق   21سلملت و 6لانلج؛ وف  ق لع طمة  قض  الالو  مل معدل    ق دق 20سلملت و
 .لانلج دق ق  .0و
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 :العمل المنزلي أنشطة 1.1
مداد الغااي إ)م  وقتزل خ ل ال وم ف  األمملل المنمل   % 02.1سنوات مل معدل   01تقض  اإلنلج ف  العم   -

 .لسالو % 2.2مقلبل ( وتقد م ، تنظ ف، لنس، العنل   بللمنمل والتسوق ألط اض المنمل
 

مداد الغااي وتقد م ، تنظ ف، لنس، إ)أنش   العمل المنمل  السوات  قم  بسنوات فألث   01تقض  اإلنلج ف  العم   -
دق ق   قض زل الالو   06دق ق  مقلبل سلم  و 22سلملت و 3مل معدل  ( العنل   بللمنمل والتسوق ألط اض المنمل

دق ق  ف   اا النشل  مقلبل سلم   20سلملت و 3وف  الضف  الغ ب   تقض  اإلنلج  . مسي  اا النشل  ف  فسس   
دق ق   قض زل الالو  ف   03دق ق  مقلبل سلم  و 37سلملت و 3ق لع طمة تقض  اإلنلج دق ق  لسالو ، وف   21و

 . اا النشل 
 

مداد الغااي وتقد م ، إ)سنوات فألث  قلموا بنشل  العمل المنمل   01العم   ف  م  اإلنلج% 1.8.مل نسبت   -
تقض  لمل  ،و  قلموا بزاا النشل لسال% 22.7، مقلبل (تنظ ف، لنس، العنل   بللمنمل والتسوق ألط اض المنمل

ش اي السس  اإلستز ل   )دق ق  ف  التسوق ألط اض المنمل  03سنوات فألث  مل معدل   01اإلنلج ف  العم  
 .دق ق   قض زل الالو  27مقلبل ( وال  سملل  ، است  ع األسعل  مسي واازلت المل ت، التسوق مسي اإلنت نت

 
 :1وقت الفراغ أنشطة 3.1

ف   نش   وقت الف اغ  ا مل نسبت   دقلسق 0سلملت و 7سنوات فألث  مل  قل ا  01 قض  الالو  ف  العم   -
% 23.2دق ق  خ ل ال وم  ا مل نسبت   36وسلملت  0خ ل ال وم، ف  ل   تقض  اإلنلج مل  قل ا % 20.3

 .خ ل ال وم
 

الا   قلموا بتنف ا سنوات فألث   01ف  العم    نل  تقل ا ف  لل م  معدل الوقت الاا  قض   الالو  واإلنلج -
استخدام تلنولوا ل الللسوا ، الق اية، مشل دة التسفلم، اإلستملع الي ال اد و) نش   وسلس  اإلم م الامل   ا 

دق ق  لانلج خ ل ال وم ف  فسس   ؛  27دق ق  لسالو  مقلبل سلمت   و 22وبمعدل سلمت   ( الا لا الي الملتب 
دق ق  تقض زل  02دق ق  ف   اا النشل  مقلبل سلمت   و 22ضف  الغ ب    قض  الالو  مل معدل  سلمت   ووف  ال

 دق ق  36دق ق  ف   اا النشل  مقلبل سلمت   و 26اإلنلج، وف  ق لع طمة  قض  الالو  مل معدل  سلمت   و
 .تقض زل اإلنلج

 

التآنس  دق ق  ف   نش   08و سلملت 3مل معدل   تنف ا النشل الا   قلموا ب سنوات فألث  01 قض  األف اد ف  العم   -
خ ل  دق ق  تقض زل اإلنلج 03وسلملت  3 مقلبل لسالو  دق ق  23وسلملت  3 بواق  والمشل ل  ف  الماتم  الملس 

سلملت  3دق ق  ف   اا النشل  مقلبل  26و سلملت 3ف  فسس   ؛ وف  الضف  الغ ب    قض  الالو  مل معدل   ال وم
 2و سلملت 3 دق ق  ف   اا النشل  مقلبل 07و سلملت 3 دق ق ، وف  ق لع طمة  قض  الالو  مل معدل  .0و

 .تقض زل اإلنلج دقلسق
 

                                                 
األملل  الثقلف  ، والت ف ز   وال  لض  ، /م ل ة األلداج/التآنس والمشل ل  ف  الماتم  الملس ، ولضو :  نش   وقت الف اغ تشمل األنش   التلل   1

 .ف  األلعلا ال  لض   الداخس   والخل ا   والب امج اات الصس ، وسلس  اإلم م الامل   ا الزوا لت، واأللعلا و نش   التسس   األخ  ، اإلشت ا 
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خ   وتشمل  واأللعلا و نش   تسس   الا   قلموا بتنف ا  نش   الزوا لت  سنوات فألث  01 قض  األف اد ف  العم   -
الموس قي، المس ح، ممل س   وا لت ام  ال واب  والعم ت المعدن  ، التسس  بلأللعلا اشت ا  فعس  ف  الفنو ، )

ف  فسس   ؛ وف   لانلجدق ق   32لسالو  مقلبل سلم  و دق ق  00دق ق  منزل سلمت   و 00مل معدل  سلم  و( الخ
، وف  لانلج دق ق  32و دق ق  ف   اا النشل  مقلبل سلم  08الضف  الغ ب    قض  الالو  مل معدل  سلمت   و

 .دق ق  تقض زل اإلنلج 38دق ق  ف   اا النشل  مقلبل سلم  و .0ق لع طمة  قض  الالو  مل معدل  سلم  و
 

اإلشت ا  ف  األلعلا ال  لض   الداخس   والخل ا    الا   قلموا بتنف ا نشل سنوات فألث   01 قض  األف اد ف  العم   -
تقض زل  لسقدق 6لسالو  مقلبل سلم  و ق  دق 22و  منزل سلمدق ق   30سلم  ومل معدل   والب امج اات الصس 

 01دق ق  ف   اا النشل  مقلبل سلم  و 20و سلم اإلنلج ف  فسس   ؛ وف  الضف  الغ ب    قض  الالو  مل معدل  
ف   اا النشل  مقلبل سلم   دق ق  23، وف  ق لع طمة  قض  الالو  مل معدل  سلم  ولسق تقض زل اإلنلجدق

 .تقض زل اإلنلج ت  ودق ق
 

االستملع إلي التسفم و  /دق ق  ف  مشل دة  08و سلمت  سنوات فألث  مل معدل   01 قض  الالو  ف  العم   -
 .تقض زل اإلنلج 28ووالف د و مقلبل سلمت   

 
 :(األطفال وكبار السن)ية الرعا أنشطة 4.1
مل  الا   قلموا بنشل  خدملت ال مل   ط   مدفوم  األا  لألس  المع ش   سنوات فألث  01 قض  األف اد ف  العم   -

دق ق  لانلج ف  فسس   ؛ وف  الضف  الغ ب    00دق ق  لسالو  مقلبل سلمت   و 06 بواق  ؛دق ق  03ومعدل  سلم  
 06 قض  الالو  مل معدل  وف  ق لع طمة  ،لانلج دق ق  00دق ق  مقلبل سلمت   و 07 قض  الالو  مل معدل  

 .دق ق  لانلج 21دق ق  ف   اا النشل  مقلبل سلمت   و
 

مقلبل  لألس  المع ش   ط   مدفوم  األا ال مل    بخدملتسنوات فألث   قم   01م  اإلنلج ف  العم  % 20.0 -
 .لسالو % 3.00
 
 :تانصيالعناية الشخالرعاية و  أنشطة 5.1
الا   قلموا بتنف ا  سنوات فألث  01الوقت الاا  قض   الالو  واإلنلج ف  العم   نل  تقل ا ف  لل م  معدل  -

نش   الد ن  ، اإل تملم بلألمو  الشخص   األلل والش ا، األ لنوم،ا)خ ل ال وم ف   نش   العنل   الشخص    النشل 
 تس م  وقتزم  قضو ل ف  % 28.3دق ق  لسالو   ا مل نسبت   30سلم  و 00لتبسغ ( والصل   والعنل   الخلص 

 %.28.2دق ق  لانلج بمعدل  36سلم  و 00خ ل ال وم، مقلبل  األنش  
 

 .د ن  ال االنش  دق ق  ف   33سلم  و خ ل ال وم مل معدل سنوات فألث   01ف  العم  والالو   تقض  اإلنلج -
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 سنة( 21-21)األفراد في الفئة العمرية  2.1
لسالو  % 20.1سن  قلموا بلستخدام تلنولوا ل الللسوا منزل ( 06-01)م  األ فلل ف  الفس  العم     23.3% -

 .لانلج ف  فسس   % 20.2مقلبل 
 

لانلج % 0.8لسالو  مقلبل % 0.3سن  قلموا بنشل  الق اية منزل ( 06-01)م  األ فلل ف  الفس  العم    % 3.2 -
 .ف  فسس   

 

% 77.2لسالو  مقلبل % 3..0سن  قلموا بأنش   التعسم منزل ( 06-01)م  األ فلل ف  الفس  العم     72.6% -
 .لانلج ف  فسس   

 
 2111/1111ة مع بيانات مسح الوقت مقارن 1.1
نتلج آخدملت ال  نش  لولظ تما د ف  معدل الوقت الاا  قض   الالو  ف   - خ  المتعسق  بلللصول مسي الدخل وا 

مقل ن  وال  دق ق  لانلج  22سلملت و 3دق ق  لسالو  مقلبل  07سلملت و 8لتبسغ  2102/2103خ ل  لسبضلس 
 .دق ق  لانلج 08سلملت لسالو  مقلبل سلمت   و 8والت  بسغت ف  ل ن   2111/...0م  ب لنلت ملم 

 
 نل  انخفلض مسلوظ ف  معدل الوقت الاا  قض   الف د ف  نشل  خدملت الماتم  ومسلمدة األس  األخ   خ ل  -

( الخ...مسلمدة األس  األخ  ، الخدملت الت   نظمزل الماتم ، الخدملت ال وم   ط   المنظم ) 2102/2103
والت  بسغت ف  ل ن   2111/...0  ملم م  دق ق  لانلج وال  مقل ن .3دق ق  لسالو  مقلبل  23لتبسغ سلم  و

 .دق ق  لانلج 30دق ق  لسالو  مقلبل سلم  و 03سلمت   و
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 الفصل الثللج
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

ل ذذج تسذتند  ذاه المفذذل  م إلذي دل ذذل .   عذ ض  ذاا الفصذذل المفذل  م والمصذ سللت األسلسذذ   التذ  تذم اسذذتخدامزل فذ  التق  ذ 
لمذذل     ذذاه المفذذل  م والمصذذ سللت متوافقذذ  مذذ  بذذلق  المواضذذ   المتقل عذذ  فذذ  .  2117األمذذم المتلذذدة الصذذلد  فذذ  مذذلم 

  معاذذذم المصذذذ سللت اإللصذذذلس   المسذذذتخدم  فذذذ  الازذذذلم الم لذذذما الازذذذلم الم لذذذما لالصذذذلي الفسسذذذ  ن ، و ذذذ  وا دة فذذذ
 .لالصلي الفسس  ن 

 
 :األسرة

ف د  و ماموم   ف اد ت ب زم  و ال ت ب زم صس  ق اب ، و ق مو  ف  مسل  والد، و شت لو  ف  المللل  و ف   ا وا  
 .متعسق بت ت بلت المع ش 

 
 :الفرد في األسرة

 ملل     الولدة السلن    اه للنت إاا ف زل مضو  و اس ة ف  ان  ف د مسي و عتب  السلن   الولدة ف  المواود الف د  و
 .ل  اإلقلم  الول د ملل   و ل  المعتلد اإلقلم 

 
 :رب األسرة

وملدة مل  لو    و الشخص المق م إقلم  معتلدة م  األس ة والاا م ف بأن   لمل  اه الصف  م  قبل بلق   ف اد األس ة،
 اا الشخص صللا السس   والمسسول م  تدب   شؤو  األس ة، و ل لنل  لو   و المسسول الول د م  تدب   الشسو  

 .االقتصلد   لألس ة وقد  شل ل  اآلخ و  ف  ال ، وقد  لو   ا األس ة ال ا  م  نثي
 

 :حالة اللجوء
وتشمل  بنلي الالو  منزم  0.28س  ن   الت  التستزل إس اس ل ملم و   خلص  بللفسس  ن    الا    ا وا م  األ اض  الفس

 .و لفلد م
 

 :الجئ مسجل
 .الصلد ة م  وللل  الغوج( المؤ )إاا لل  الف د الاسل  ول  اسم ف  ب لق   التسا ل 

 
 :الجئ غير مسجل

 .ألا سبا لل ( المؤ )إاا لل  الف د الاسل  إال  ن  ط   مسال ف  ب لق  وللل  الغوج 
 

 :ليس الجئا  
 . و لل فسس  ن  ل س الاسل مسال  و الاسل ط   مسال
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 :األنشطة المتزامنة
 .نشل ل  متوام ل   و  لث   قوم بزمل شخص مسي مد  فت ة م  المم 

 
 :العمر بالسنوات الكاملة

 . و الفت ة الممن   ب   تل  خ الم  د وتل  خ اإلسنلد معب ا من   بللسنوات الللمس 
 

 :النشاط االقتصادي الرئيسي
التنق ح ) و  ب ع  العمل الاا تمل س  المنشأة والاا قلمت م  ااس  لسا التصن ف الدول  المولد لألنش   االقتصلد   

 .و سزم بألب  قد  م  الق م  المضلف  ف  للل  تعدد األنش   داخل المؤسس  الوالدة( ال اب 
 

 :فترة المسح
 . اا المسح خ لزل وستلو  لمدة سن  للمس    الفت ة الت  تم تنف ا 

 
 :فترة اإلسناد

 قصد بزل المدة الممن   الت   ستوفي منزل ب لنلت استخدام الوقت، وتبسغ فت ة التسا ل  ومل والدا فق ، ل ج  بد  الف د 
 .22:11إلي منتصف الس ل التلل  السلم   22:11بتسا ل نشل لت  م  منتصف الس ل السلم  

 
 :تسجل الوق

 .سلم  22التسا ل اللص ا والم تا ممن ل لام    نش   المستا ا مسي مد  
 

 :الوقت المستخدم في تنفيذ األنشطة
سلم  مقسومل  مسي ام   األف اد، بمل ف زم األف اد الا   لم  22 و الوقت الاا تم قضلؤ ل ف  األتش   المختسف  خ ل 

 . مل سوا النشل 
 

 (مؤشر) :تنفيذ النشاطنسبة األفراد الذين قاموا ب
 .مض وبل  بملس    مقسومل مسي ماموع  ف اد الع ن مدد األف اد الا   مل سوا النشل

 
 (مؤشر) :معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا به

سواي لل  الف د ال ا   و  نثي لسق لم بلألمملل واألنش    (بللسلملت والدقلسق)الوقت الاا  قض   األف اد الا   مل سوا النشل  
المختسف  سواي للنت تتعسق بللعمل ال سم  مدفوع األا   و العمل ط   مدفوع األا   و الوقت الاا  قض   الف د ف  إدا ة 

قسومل  مسي مدد  ؤالي م واألمملل، وال  خ ل فت ة المسح المنمل  و العنل   بلأل فلل  و اللبل ، وط   ال  م  األنش  
 .األف اد
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 (:العمل في القطاع النظامي)أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة للربح والحكومة /العمل لحساب الشركات
 شبله الش للت، والمؤسسلت ط   الزلدف  لس بح، والللوم ، لمل /ام   األنش   الت  تؤد  ف مل  تعسق بللعمل ف  الش للت

مدفوع األا  وط   المدفوع األا  مسي لد سواي بص ف النظ  م  الق لع الصنلم  لسنشل  والوض  ف   شمل العمل ال
 .العمل الاا  ؤد  ف  إ ل  ب امج التمز ، لال  ب امج التد  ا الداخس  والتد  ا ف  ملل  العمل وانش   اخ  

 
 :العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

األنش   اإلنتلا   الت  تتم خل ج ن لق المنشآت لللعمل ف  الم ام  لسد الللا  واألنش   الم تب   بت ب   الل وانلت 
والدواا  واألسمل ، و نش   الص د، وام  المنتالت الب    م  الغلبلت واللف  و مملل التلا   والنلت وام  الملي، 

وقد . إلضلف  إلي التنقل لتأد    اه األنش  ، وط   ال  م  األنش   المشلبز وش اي البضلس  وب   الفلسض النلتج منزل، بل
 .  لو  نلتج  نش   اإلنتلج األول  ل ستز   ولسد للا  األس ة وقد  لو  لسب    و المقل ض 

 
 :العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي

ت الت  تتم خل ج ن لق المنشآت بزدف اللصول مسي الدخل، لأنش   تاز م تشمل  نش   إلنتلج البضلس  وتقد م الخدمل
ولفظ األ عم  واللبوا والسلوم، وتلض   وب   األ عم  والمش وبلت والخبم، وممل وب   المنسوالت والمنتالت الاسد  ، 

 . اد والتاز م ووض  اآلالتوالل ف الم تب   بال ، والتال ة ض ق  الن لق والب   ف  الشوا ع وتنظ ف األلا  ، واإلمد
 

 :العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد
ام   األنش   الت  تؤد زل المشل    العلسس   ف مل  تعسق بأنش   التش  د سواي لسلصول مسي الدخل  و لتلو     س الملل 

ا  ، وتغ    األس ح بللمواد النبلت  ، الخلص، لمل تشمل األنش   التلل    ص ال وا، والابص  ، وت ل ا األلواح المال
وق   المالج، والسبلل ، والد ل ، وت ل ا و ق الللس ، والنال ة، والتبس  ، وتوم   التوص  ت اللز بلس  ، وصنف ة 

 .األ ض لت، وت ل ا السالد
 

 :العمل لحساب األسرة المعيشية في توفير الخدمات للحصول على الدخل
ل المشل    العلسس   ف مل  تعسق بإنتلج الخدملت لسلصول مسي الدخل، والت  تشمل ب   األطا   ام   األنش   الت  تؤد ز

واالتال  بزل، توف   خدملت اإلص ح، الت ل ا والص لن ، توف   الخدملت التال    والمزن  ، نقل البضلس  وال للا، 
 .الخدملت المنمل   المدفوم  األا 

 
 :لمدفوعة األجر لالستخدام النهائي الخاص داخل األسرة المعيشيةتوفير الخدمات المنزلية غير ا

ونقصد بزل الخدملت المنمل   ط   المدفوم  األا  ل ستخدام النزلس  الخلص داخل األس ة المع ش   تعتب  مم  ف مل  تعسق 
للسلبلت القوم   لمل تشمل ول س ف مل  تعسق بلد اإلنتلج الداخل ف  ن لق نظلم ا( العمل المنمل )بلد اإلنتلج العلم 

 .التنظ ف، واللنس إلي آخ ه لسمسل  والمنل ق المل   ، العنل   بللم بس، ام   اوانا التدب   المنمل ، والتسوق
 

 :توفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعة األجر ألفراد األسرة المعيشية
األ فلل واللبل  ف  األس ة المع ش   لسف د بمل ف  ال  ام   األنش   المتعسق  بللخدملت ط   المدفوم  األا  ل مل   

 .ال مل   الموف ة ألف اد األس ة المع ش   الم ضي  و المعوق  
 



PCBS : 2102/2102، استخدام الوقتمسح 
 

 

06 

 

 :توفير خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية األخرى
تشمل الخدملت ال وم   واإللمام   مسي لد سواي لمنفع   ف اد الماتم  الملس  فض  م  المسلمدة ط   المدفوم  األا  

لمل تشمل العمل ال وم  ط   ( مثل األس  المع ش   لألقل ا، واألصدقلي والا  ا )المقدم  لألس  المع ش   األخ   
 .ن   او النقلب   او الس لس   او المدن   او اإلاتملم  المدفوع األا  للسلا  و م    ق المنظملت المز

 
 :األنشطة التربوية أو أنشطة التعلم

تشمل الوقت المقض  ف  الصفوف الد اس   مسي  سلس التف غ ومسي  سلس مدم التف غ، والمللض ات الخلص ،  
لخلص ، واإلنتقلالت اات الصس  بللتعس م والمختب ات، واالمتللنلت، والوااا الب ت ، وصفوف وقت الف اغ وصفوف الم ول ا

واألنش   اات الصس   نش    وتعتب  األنش   الت بو  ، و نش   التسلا المزل ات. وام   األشللل األخ   لسد اس  النش  
 .التسم ا، تمثل الد اس  نشل ل استز ل ل ألن  ال  مل  تفو ضزل لشخص آخ /م  منظو  ال للا ،شخص  

 
 :والمشاركة في المجتمع المحلي التآنس

االاتملم  بوا  ملم  و ط   الملددة المضمو ، لمل تشمل  داي /تشمل التلدج، والث ث ة اات ال لب  الشخص 
الا لا إلي األملل   و األلداج معل، الم ل ة واستقبلل الموا ، ق اية، ولتلب  الب  د اا ال لب  /األنش  
 .االاتملم   لسماتم  الملس /األلداج الثقلف  االاتملم ، المشل ل  ف  /الشخص 

 
 األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية/زيارة األحداث/حضور

تشمل م ل ة األلداج  و األملل  الثقلف  ، والمعل ض، مشل دة الع وض المس ل  ، واألف م، م ل ة المنتم لت العلم ، 
 .عل ض، والمز النلت، والس   ، مشل دة  لداج األلعلا ال  لض  واللداسق، ولداسق الل وا ، م ل ة الم   ، والم

 
 :الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

، ممل س   وا لت تقن   م  قب ل ام  (ل س لوظ ف )تشمل االشت ا  الفعس  ف  الفنو ، والموس قي، والمس ح، وال قص 
ل    واستخدام الللسوا والب ما لت، والب ما ؛ والل ف، التسس   واب  الب  د، والعم ت المعدن  ، وب لقلت صو  المش

 .بلأللعلا، خا ب امج د اس   ف مل  تعسق بللزوا لت
 

 :االشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة
الق لم بدو  المد ِّا، والتد  ا، البلج م   (ل س لوظ ف )تشمل االشت ا  الفعس  ف  األلعلا ال  لض   الداخس   والخل ا   

قلم    لض  ، وب نلمج تم   ، ومد ِّا، تام   وتاز م معدات األلعلا ال  لض   ف  م لم األلعلا ال  لض  ،   خا دو ات 
 .د اس   ف مل  تعسق بلأللعلا ال  لض  

 
 :وسائط اإلعالم الجماهيري

االستملع إلي التسفم و  والف د و، االستملع إلي /، مشل دة(تلد د بللعمل، والتعسمال تتعسق مسي وا  ال)تشمل األنش   الق اية 
ل س بللتلد د ألط اض العمل، والتعسم، والتدب   المنمل ، )ال اد و واألازمة السمع   األخ  ، استخدام تلنولوا ل الللسوا 

 .(ل س بللتلد د ألط اض العمل، والتعسم)، الا لا إلي الملتب  (والتسوق
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 :الشخصيةالرعاية والعناية 
النوم، واأللل، والخسود إلي ال ال  إلي آخ ه، الق لم بلل مل   : تشمل األنش   ال مم  لسف د ف مل  تعسق بلاللت لالت الب ولوا  

الد ن  ، مدم فعل /ال ول  الشخص   والصل   والعنل   الخلص   و تسق   اا النوع م  ال مل  ، األنش   المتعسق  بلل مل   
 .ش ي، والخسود إلي ال ال ، واالست خلي، التأمل، والتفل  ، والتخ   

 
 :التنقل

 قصد ب  انتقلل الف د سواي لل  ال ا   و  نثي م  ملل  إلي آخ  بزدف تنف ا  نش   مختسف ، وال  بلستخدام وسلسل التنقل 
 .المتعددة

 
  :وسيلة التنقل

الس   مش ل  مسي األقدام، وسلسل النقل الخلص  لللس ل ة الخلص  : وتشمل. الف د لسق لم بنشل  التنقل    وس س   ستخدمزل 
 .و    وس س  نقل  خ   ط   الوسلسل سلبق  الال .  وسلسل النقل العلم  لللبلصلت وس ل ات األا ة. والد اا  الزواس  
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

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 (-)

M: Minutes, H: Hoursساعة: دقيقة، س:  د

%    Total

Palestine

(-) Mean that the value equal zero.

Percentage Who Performed the 

Activities from Total Population

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

Providing unpaid domestic services for 

own final use within household

Providing unpaid caregiving services to 

household members

Activity and Region

 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

معدل الوقت المستخدم  في تنفيذ النشاط   لمن 
قاموا بالنشاط

نسبة من قاموا باألنشطة من إجمالي السكانالوقت المستخدم في األنشطة المختلفة

النشاط والمنطقة

المجموع
 %    %    
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

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

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

Providing community services and help to 

other households

 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  

Personal care 

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 

Palestine
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

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 (-)
M: Minutes, H: Hoursساعة: دقيقة، س:  د

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

قاموا بالنشاط

Activity and Region
Percentage Who Performed the 

Activities from Total Population

Total    %    %    % المجموع

Providing unpaid domestic services for 

own final use within household

Providing unpaid caregiving services to 

household members

(-) Mean that the value equal zero.

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

الوقت المستخدم في األنشطة المختلفة

Work for household in non-primary 

production activities

Work for household in construction 

activities

Work for household providing services for 

income

West bank

 Work for corporations/quasi corporations, 

non-profit institutions and government 

(formal sector work)

Work for household in primary production 

activities
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

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

Indoor and outdoor sports participation 

and related courses

 Mass media  

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.

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 

Socializing and community participation

Visiting cultural, entertainment and sports 

events/venues

Hobbies, games and other pastime 

activities 

 Learning

Providing community services and help to 

other households

West bank

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
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

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 (-)

M: Minutes, H: Hoursساعة: دقيقة، س:  د

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

Total    %    %    % المجموع

Work for household providing services for 

income

Providing unpaid domestic services for 

own final use within household

Providing unpaid caregiving services to 

household members

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

(-) Mean that the value equal zero.

Work for household in construction 

activities

Gaza Strip

 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
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

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

 Mass media  

Personal care 

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

Hobbies, games and other pastime 

activities 

Indoor and outdoor sports participation 

and related courses

Providing community services and help to 

other households

 Learning

Gaza Strip

Socializing and community participation

Visiting cultural, entertainment and sports 

events/venues

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 
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

عمل لحساب 
أشباه الشركات/الشركات

 العمل لحساب األسرة المعيشية 
في أنشطة اإلنتاج األولي

العمل لحساب األسرة المعيشية 
في أنشطة اإلنتاج غير األولي

العمل لحساب األسرة المعيشية 
في أنشطة التشييد

 العمل لحساب األسرة 
المعيشية في توفير الخدمات 

 للحصول على الدخل

توفير الخدمات المنزلية غير 
المدفوعة األجر لالستخدام 
النهائي الخاص داخل األسرة 

المعيشية

توفير خدمات منح الرعاية 
غير المدفوعة األجر ألفراد 

األسرة المعيشية

توفير خدمات المجتمع 
المحلي ومساعدته لألسر 

المعيشية األخرى

Work for 

Corporations/ 

Quasi 

Corporations

Work in Household 

Unincorporated 

Enterprises Engaged 

in Primary Production 

Activities

Work in Household 

Unincorporated 

Enterprises Engaged 

in Non-Primary 

Production 

Work in Household 

Unincorporated 

Enterprises Engaged in 

Construction Activities 

Work for 

Household 

Providing Services 

for Income

Unpaid Domestic 

Services for Own 

Final Use Within 

Households

Unpaid Caregiving 

Services to 

Household 

Members

Community 

Services and 

Help to Other 

Households

س.دس.دس.دس.دس.دس.دس.دس.د

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

8.032.547.506.276.001.410.510.52 سنة17-10

7.473.587.168.258.132.542.190.59 سنة29-18

7.503.375.058.527.533.341.460.43 سنة فأكثر30

7.493.346.008.317.452.531.530.50المجموع

M: Minutes, H: Hours

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب فئات العمر والجنس في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط لألفراد : 2جدول 

Table 2: Average Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above Who Performed This Activities by Age Group and Sex in Palestine, 2012/2013

فئات العمر والجنس

  Average Time Spent on Various Activity Who Performed The Activities                                                     معدل الوقت  المستخدم  في تنفيذ النشاط  لمن قاموا بالنشاط                                                                                     

     Age group and 

Sex 

10-17 years

18-29 years

30 years  and over

Total

ساعة: دقيقة، س:    د

Both Sexesكال الجنسين
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

 معدل الوقت  المستخدم  في تنفيذ النشاط  لمن قاموا بالنشاط        

التعلم
التآنس والمشاركة في المجتمع 

المحلي
زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية 

والرياضية
الهوايات، واأللعاب وأنشطة 

التسلية األخرى
الرعاية والعناية الشخصيةوسائط اإلعالم الجماهيري

Learning

Socializing and 

Community 

Participation

Visiting Cultural, 

Entertainment and 

Sports Events/Venues

 Hobbies, Games and 

Other Pastime Activities 
 Mass Media  

Self-Care and 

Maintenance

6.562.082.442.022.5211.53 سنة17-10

6.273.382.281.372.4611.11 سنة29-18

4.383.412.211.452.3911.45 سنة فأكثر30

6.463.182.311.552.4511.36المجموع

فئات العمر والجنس

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب فئات العمر والجنس في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط لألفراد : (تابع) 2جدول 
Table 2 (Cont): Average Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above Who Performed This Activities by Age Group and Sex in Palestine, 

2012/2013

     Age group and 

Sex 

1.35

1.14

اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج 
ذات الصلة

Sports Participation and Exercise and 

Related Activities

1.42

1.39

Total

10-17 years

18-29 years

30 years  and over

Average Time Spent on Various Activity Who Performed The Activities  
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

 معدل الوقت  المستخدم  في تنفيذ النشاط  لمن قاموا بالنشاط                                                                                          

عمل لحساب 
أشباه الشركات/الشركات

 العمل لحساب األسرة المعيشية 
في أنشطة اإلنتاج األولي

العمل لحساب األسرة المعيشية 
في أنشطة اإلنتاج غير األولي

العمل لحساب األسرة المعيشية 
في أنشطة التشييد

 العمل لحساب األسرة 
المعيشية في توفير الخدمات 

 للحصول على الدخل

توفير الخدمات المنزلية غير 
المدفوعة األجر لالستخدام 
النهائي الخاص داخل األسرة 

المعيشية

توفير خدمات منح الرعاية 
غير المدفوعة األجر ألفراد 

األسرة المعيشية

توفير خدمات المجتمع 
المحلي ومساعدته لألسر 

المعيشية األخرى

Work for 

Corporations/ 

Quasi 

Corporations

Work in Household 

Unincorporated 

Enterprises Engaged 

in Primary Production 

Activities

Work in Household 

Unincorporated 

Enterprises Engaged 

in Non-Primary 

Production 

Work in Household 

Unincorporated 

Enterprises Engaged in 

Construction Activities 

Work for 

Household 

Providing Services 

for Income

Unpaid Domestic 

Services for Own 

Final Use Within 

Households

Unpaid Caregiving 

Services to 

Household 

Members

Community 

Services and 

Help to Other 

Households

س.دس.دس.دس.دس.دس.دس.دس.د

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

8.033.069.446.276.091.120.401.26 سنة17-10

8.414.288.288.258.361.100.581.37 سنة29-18

8.074.326.588.528.141.240.591.08 سنة فأكثر30

8.194.097.508.318.041.170.571.23المجموع

M: Minutes, H: Hours

Average Time Spent on Various Activity Who Performed The Activities  

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب فئات العمر والجنس في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط لألفراد : (تابع) 2جدول 

     Age group and 

Sex 

Table 2 (Cont): Average Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above Who Performed This Activities by Age Group and Sex in Palestine, 

2012/2013

فئات العمر والجنس

Maleذكور

18-29 years

30 years  and over

Total

ساعة: دقيقة، س:  د

10-17 years
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

التعلم
التآنس والمشاركة في المجتمع 

المحلي
زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية 

والرياضية
الهوايات، واأللعاب وأنشطة 

التسلية األخرى
الرعاية والعناية الشخصيةوسائط اإلعالم الجماهيري

Learning

Socializing and 

Community 

Participation

Visiting Cultural, 

Entertainment and 

Sports Events/Venues

 Hobbies, Games and 

Other Pastime Activities 
 Mass Media  

Self-Care and 

Maintenance

ذكور
6.332.112.532.162.4311.57 سنة17-10

7.023.562.142.032.4511.07 سنة29-18

4.013.382.001.552.4411.43 سنة فأكثر30

6.363.232.212.112.4411.35المجموع

اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج 
ذات الصلة فئات العمر والجنس

Average Time Spent on Various Activity Who Performed The Activities                                                                                      معدل الوقت  المستخدم  في تنفيذ النشاط  لمن قاموا بالنشاط   

Male

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب فئات العمر والجنس في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط لألفراد : (تابع) 2جدول 

Sports Participation and Exercise and 

Related Activities

Table 2 (Cont): Average Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above Who Performed This Activities by Age Group and Sex in Palestine, 

2012/2013

     Age group and 

Sex 

30 years  and over

Total

10-17 years

18-29 years

1.48

1.51

1.23

1.44
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

عمل لحساب 
أشباه الشركات/الشركات

 العمل لحساب األسرة المعيشية 
في أنشطة اإلنتاج األولي

العمل لحساب األسرة المعيشية 
في أنشطة اإلنتاج غير األولي

العمل لحساب األسرة المعيشية 
في أنشطة التشييد

 العمل لحساب األسرة 
المعيشية في توفير الخدمات 

 للحصول على الدخل

توفير الخدمات المنزلية غير 
المدفوعة األجر لالستخدام 
النهائي الخاص داخل األسرة 

المعيشية

توفير خدمات منح الرعاية 
غير المدفوعة األجر ألفراد 

األسرة المعيشية

توفير خدمات المجتمع 
المحلي ومساعدته لألسر 

المعيشية األخرى

Work for 

Corporations/ 

Quasi 

Corporations

Work in Household 

Unincorporated 

Enterprises Engaged 

in Primary Production 

Activities

Work in Household 

Unincorporated 

Enterprises Engaged 

in Non-Primary 

Production 

Work in Household 

Unincorporated 

Enterprises Engaged in 

Construction Activities 

Work for 

Household 

Providing Services 

for Income

Unpaid Domestic 

Services for Own 

Final Use Within 

Households

Unpaid Caregiving 

Services to 

Household 

Members

Community 

Services and 

Help to Other 

Households

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

1.512.010.560.31_2.002.10_ سنة17-10

4.573.322.400.48_5.462.081.11 سنة29-18

4.434.412.080.37_6.352.232.36 سنة فأكثر30

4.413.422.150.39_6.082.182.22المجموع

M: Minutes, H: Hours

فئات العمر والجنس

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب فئات العمر والجنس في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط لألفراد : (تابع) 2جدول 

     Age group and 

Sex 

Table 2 (Cont): Average Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above Who Performed This Activities by Age Group and Sex in Palestine, 

2012/2013

Average Time Spent on Various Activity Who Performed The Activities  معدل الوقت  المستخدم  في تنفيذ النشاط  لمن قاموا بالنشاط

Femaleإناث

30 years  and over

Total

10-17 years

18-29 years

.تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

ساعة: دقيقة، س:  د

(-) Mean that the value equal zero.
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

معدل الوقت  المستخدم  في تنفيذ النشاط  لمن قاموا بالنشاط                                 

التعلم
التآنس والمشاركة في المجتمع 

المحلي
زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية 

والرياضية
الهوايات، واأللعاب وأنشطة 

التسلية األخرى
الرعاية والعناية الشخصيةوسائط اإلعالم الجماهيري

Learning

Socializing and 

Community 

Participation

Visiting Cultural, 

Entertainment and 

Sports Events/Venues

 Hobbies, Games and 

Other Pastime Activities 
 Mass Media  

Self-Care and 

Maintenance

إناث
7.192.052.301.443.0311.49 سنة17-10

6.023.203.171.042.4711.15 سنة29-18

5.333.443.141.282.3411.47 سنة فأكثر30

6.553.132.571.342.4611.37Totalالمجموع

18-29 years

30 years  and over

     Age group and 

Sex 

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب فئات العمر والجنس في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط لألفراد : (تابع) 2جدول 

Table 2 (Cont): Average Time Spent on Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above Who Performed This Activities by Age Group and Sex in Palestine, 

2012/2013

10-17 years 1.09

1.13

1.00

1.07

Average Time Spent on Various Activity Who Performed The Activities  

Female

فئات العمر والجنس

اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج 
ذات الصلة

Sports Participation and Exercise and 

Related Activities
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

لم يسبق لهم الزواجسبق لهن الزواج دبلوم فأعلىثانوياقل من ثانويداخل قوة العمل

In Labour 

Force 

 Less Than 

Secondary
Secondary

Diplom and 

Above

Ever Married 

Women

Never Married 

Women

س.دس.دس.دس.دس.دس.د
H.MH.MH.MH.MH.MH.M

كال الجنسين
أشباه الشركات، والمؤسسات /العمل لحساب الشركات

(العمل في القطاع النظامي)غير الهادفة للربح والحكومة 

7.568.418.176.587.507.48

3.523.423.113.063.393.31العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير 
األولي

6.185.567.034.275.397.06

8.408.408.048.158.468.04العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

 العمل لحساب األسرة المعيشية في توفير الخدمات  
للحصول على الدخل

8.047.447.537.417.597.32

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

2.102.443.093.113.372.03

 توفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعة األجر ألفراد 
األسرة المعيشية

1.201.412.072.112.031.01

M: Minutes, H: Hoursساعة: دقيقة، س. د

س.د

1.18

2.39

3.13

2.11

 Work in household unincorporated 

enterprises engaged in non-primary 

production

 Work in household unincorporated 

enterprises engaged in construction 

activities 

5.18

3.36

4.01

Table 3: AverageTime Spent on Various Activities for Persons who Performed this Activities for Aged 10 Years and Above by Activity, Sex and 

Demographic Characteristics in Palestine, 2012/2013 

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب النشاط والجنس والخصائص الديموغرافية في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد الذين قاموا بالنشاط  للعمر : 3جدول 

 سنة فأكثر                10     الحالة التعليمية  للعمر 
Education Status for Aged 10 Years and 

Above

خارج قوة العمل

  Outside 

Labour Force

 سنة فأكثر     10     الحالة العملية للعمر 
    Labour Force Status for 

Aged 10 Years and Above

Both Sexes

 Work for corporations/quasi-

corporations, non-profit institutions 

and government (formal sector work)

Work in household unincorporated 

enterprises engaged in primary 

production activities

 Work for household providing 

services for income

Unpaid domestic services for own final 

use within household

 Unpaid caregiving services to 

household members

 سنة فأكثر     12الحالة الزواجية للعمر 
Marital Status for Aged 12 

Years and Above

H.M

Activity and Sexالنشاط والجنس
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

لم يسبق لهم الزواجسبق لهن الزواج دبلوم فأعلىثانوياقل من ثانويداخل قوة العمل
In Labour 

Force 

 Less Than 

Secondary
Secondary

Diplom and 

Above

Ever Married 

Women

Never Married 

Women

كال الجنسين
توفير خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر 

المعيشية األخرى

1.000.500.480.550.460.58

4.237.036.023.514.236.52التعلم

3.323.153.283.193.403.02التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

2.102.392.092.182.402.14زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

1.591.591.251.431.361.49 الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية 
والبرامج ذات الصلة

1.401.361.411.191.161.42

2.372.442.452.502.362.56وسائط اإلعالم الجماهيري

11.0711.4611.2011.1311.3211.35 الرعاية والعناية الشخصية 11.57

خارج قوة العمل
  Outside 

Labour Force

Table 3 (Cont): AverageTime Spent on Various Activities for Persons who Performed this Activities for Aged 10 Years and Above by Activity, Sex 

and Demographic Characteristics in Palestine, 2012/2013 

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب النشاط والجنس والخصائص الديموغرافية في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد الذين قاموا بالنشاط  للعمر : (تابع) 3جدول 

Community services and help to other 

households

 Learning

 سنة فأكثر     12الحالة الزواجية للعمر 
Marital Status for Aged 12 

Years and Above

 سنة فأكثر                10     الحالة التعليمية  للعمر 
Education Status for Aged 10 Years and 

Above

0.47

6.55

 سنة فأكثر     10     الحالة العملية للعمر 
    Labour Force Status for 

Aged 10 Years and Above

Sports participation and exercise and 

related activities

 Mass Media  

Both Sexes

 Socializing and community 

participation

Visiting cultural, entertainment and 

sports events/venues

Hobbies, games and other pastime 

activities 

3.09

2.57

1.55

1.32

2.50

Personal care 

Activitiesاألنشطة
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

لم يسبق لهم الزواجسبق لهن الزواج دبلوم فأعلىثانوياقل من ثانويداخل قوة العمل

In Labour 

Force 

 Less Than 

Secondary
Secondary

Diplom and 

Above

Ever Married 

Women

Never Married 

Women

س.دس.دس.دس.دس.دس.د

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

ذكور

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

8.208.448.437.388.138.36

4.324.253.343.234.353.50العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير 
األولي

7.468.028.005.457.428.07

8.408.408.048.158.468.04العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد

 العمل لحساب األسرة المعيشية في توفير الخدمات  
للحصول على الدخل

8.208.028.177.588.217.46

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

1.171.141.161.281.221.12

 توفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعة األجر ألفراد 
األسرة المعيشية

0.580.530.581.050.561.06

M: Minutes, H: Hoursساعة: دقيقة، س. د

5.18

3.29

1.17

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب النشاط والجنس والخصائص الديموغرافية في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد الذين قاموا بالنشاط  للعمر : (تابع) 3جدول 
Table 3 (Cont): AverageTime Spent on Various Activities for Persons who Performed this Activities for Aged 10 Years and Above by Activity, Sex 

and Demographic Characteristics in Palestine, 2012/2013 

  Outside 

Labour Force

Male

 Work for corporations/quasi-

corporations, non-profit institutions 

and government (formal sector work)

Work in household unincorporated 

enterprises engaged in primary 

production activities

2.41

2.26

0.48

 سنة فأكثر                10     الحالة التعليمية  للعمر 
Education Status for Aged 10 Years and 

Above

 Work in household unincorporated 

enterprises engaged in non-primary 

production

 سنة فأكثر     10     الحالة العملية للعمر 
    Labour Force Status for 

Aged 10 Years and Above

خارج قوة العمل

 سنة فأكثر     12الحالة الزواجية للعمر 
Marital Status for Aged 12 

Years and Above

Unpaid domestic services for own final 

use within household

 Unpaid caregiving services to 

household members

 Work in household unincorporated 

enterprises engaged in construction 

activities 

 Work for household providing 

services for income

س.د

H.M

Activitiesاألنشطة

8.35
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

لم يسبق لهم الزواجسبق لهن الزواج دبلوم فأعلىثانوياقل من ثانويداخل قوة العمل
In Labour 

Force 

 Less Than 

Secondary
Secondary

Diplom and 

Above

Ever Married 

Women

Never Married 

Women

ذكور
توفير خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر 

المعيشية األخرى

1.131.231.221.201.121.31

4.396.406.384.224.236.43التعلم

3.373.163.423.293.413.15التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

2.092.381.292.052.192.02زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

2.032.141.521.521.522.09 الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية 
والبرامج ذات الصلة

1.441.432.001.241.261.51

2.392.402.473.002.402.49وسائط اإلعالم الجماهيري

11.0811.4511.1411.2011.3711.26 الرعاية والعناية الشخصية

1.35

 Learning

2.51

 سنة فأكثر                10     الحالة التعليمية  للعمر 
Education Status for Aged 10 Years and 

Above

Activities

  Outside 

Labour Force

2.55

خارج قوة العمل

 Socializing and community 

participation

Visiting cultural, entertainment and 

sports events/venues

Personal care 

2.15

1.44

 سنة فأكثر     12الحالة الزواجية للعمر 
Marital Status for Aged 12 

Years and Above

Male

األنشطة

 سنة فأكثر     10     الحالة العملية للعمر 
    Labour Force Status for 

Aged 10 Years and Above

Community services and help to other 

households

6.49

Sports participation and exercise and 

related activities

 Mass Media  

Hobbies, games and other pastime 

activities 

2.53

12.27

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب النشاط والجنس والخصائص الديموغرافية في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد الذين قاموا بالنشاط  للعمر : (تابع) 3جدول 
Table 3 (Cont): AverageTime Spent on Various Activities for Persons who Performed this Activities for Aged 10 Years and Above by Activity, Sex 

and Demographic Characteristics in Palestine, 2012/2013 
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

لم يسبق لهم الزواجسبق لهن الزواج دبلوم فأعلىثانوياقل من ثانويداخل قوة العمل

In Labour 

Force 

 Less Than 

Secondary
Secondary

Diplom and 

Above

Ever Married 

Women

Never Married 

Women

س.دس.دس.دس.دس.دس.د
H.MH.MH.MH.MH.MH.M

إناث
أشباه الشركات، والمؤسسات /العمل لحساب الشركات

(العمل في القطاع النظامي)غير الهادفة للربح والحكومة 

6.298.154.575.495.536.23

2.082.202.112.092.182.09العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير 
األولي

2.402.202.492.132.232.26

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

 العمل لحساب األسرة المعيشية في توفير الخدمات  
للحصول على الدخل

4.544.215.035.194.404.47

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

3.513.333.514.054.352.32

 توفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعة األجر ألفراد 
األسرة المعيشية

2.022.002.292.382.290.59

ساعة: دقيقة، س. د

.تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

  Outside 

Labour Force

 سنة فأكثر                10     الحالة التعليمية  للعمر 
Education Status for Aged 10 Years and 

Above

3.52

3.40

(-) Mean that the value equal zero.

Female

 Work for corporations/quasi-

corporations, non-profit institutions 

and government (formal sector work)

Work in household unincorporated 

enterprises engaged in primary 

production activities

خارج قوة العمل

2.37

 Unpaid caregiving services to 

household members

 Work in household unincorporated 

enterprises engaged in non-primary 

production

 Work in household unincorporated 

enterprises engaged in construction 

activities 

 Work for household providing 

services for income

Unpaid domestic services for own final 

use within household

M: Minutes, H: Hours

س.د
H.M

2.17

1.30

-

1.01

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب النشاط والجنس والخصائص الديموغرافية في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد الذين قاموا بالنشاط  للعمر : (تابع) 3جدول 

Activitiesاألنشطة

معدل الوقت  المستخدم  في تنفيذ النشاط  لمن قاموا بالنشاط  

 سنة فأكثر     10     الحالة العملية للعمر 
    Labour Force Status for 

Aged 10 Years and Above

 سنة فأكثر     12الحالة الزواجية للعمر 
Marital Status for Aged 12 

Years and Above

Table 3 (Cont): AverageTime Spent on Various Activities for Persons who Performed this Activities for Aged 10 Years and Above by Activity, Sex 

and Demographic Characteristics in Palestine, 2012/2013 
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

لم يسبق لهم الزواجسبق لهن الزواج دبلوم فأعلىثانوياقل من ثانويداخل قوة العمل

In Labour 

Force 

 Less Than 

Secondary
Secondary

Diplom and 

Above

Ever Married 

Women

Never Married 

Women

إناث
توفير خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر 

المعيشية األخرى

0.420.380.390.470.400.39

3.247.255.353.114.237.01التعلم

3.073.143.153.093.402.46التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

2.282.414.582.493.133.11زيارة األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

1.331.390.511.331.161.19 الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية 
والبرامج ذات الصلة

1.061.100.581.111.041.08

2.302.492.442.392.323.03وسائط اإلعالم الجماهيري

11.0311.4811.2611.0711.2711.46 الرعاية والعناية الشخصية

Visiting cultural, entertainment and 

sports events/venues

Hobbies, games and other pastime 

activities 

Sports participation and exercise and 

related activities

خارج قوة العمل

  Outside 

Labour Force

Personal care 

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب النشاط والجنس والخصائص الديموغرافية في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد الذين قاموا بالنشاط  للعمر : (تابع) 3جدول 

Table 3 (Cont): AverageTime Spent on Various Activities for Persons who Performed this Activities for Aged 10 Years and Above by Activity, Sex 

and Demographic Characteristics in Palestine, 2012/2013 

 Socializing and community 

participation

3.14

3.01

1.35

1.08

 Mass Media  

 سنة فأكثر     12الحالة الزواجية للعمر 
Marital Status for Aged 12 

Years and Above

Female

األنشطة

 سنة فأكثر     10     الحالة العملية للعمر 
    Labour Force Status for 

Aged 10 Years and Above

0.39

2.49

11.44

7.01

Community services and help to other 

households

 Learning

Activities

 سنة فأكثر                10     الحالة التعليمية  للعمر 
Education Status for Aged 10 Years and 

Above
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

 وقت العمل في وظيفة  
“القطاع النظامي”

وقت العمل في أنشطة 
اإلنتاج األولي

وقت :  األنشطة األساسية
العمل في أنشطة التشييد

 بيع األغذية 
واإلتجار بها

 وقت العمل في توفير 
الخدمات المنزلية غير 

المدفوعة األجر لالستخدام 
النهائي الخاص

رعاية الكبار رعاية األطفال  التسوق

المساعدة غير 
المدفوعة األجر 
لألسر المعيشية 

األخرى

 الخدمات الطوعية 
المنظمة غير 
المدفوعة األجر

Working Time in 

"Formal Sector" 

Employment

 Working Time in 

Primary Production 

Activities

Core Activities: 

Working Time in 

Construction 

Activities

 Food 

Vending and 

Trading

Working Time in 

Providing Unpaid 

Domestic 

Services For Own

 Shopping Child Care Adult Care

 Unpaid Help 

to Other 

Households

 Organized 

Unpaid 

Volunteer 

Services

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

years 17-8.252.396.074.471.410.350.530.191.400.2510 سنة17-10

years 29-7.463.378.057.382.540.502.171.531.320.3318 سنة29-18

years  and over 7.073.188.037.273.340.571.441.221.370.2430 سنة فأكثر30

7.233.157.557.042.530.481.511.281.350.27Totalالمجموع

M: Minutes, H: Hours

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب فئات العمر والجنس في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ أنشطة مختارة لمن قاموا بالنشاط لألفراد : 4جدول 

 Age group and     فئات العمر والجنس

Sex 

 Average time spent on selected various activity who performed this activities       معدل الوقت  المستخدم في تنفيذ النشاط  لمن قاموا بالنشاط        

Both Sexesكال الجنسين

Table 4: Average Time Spent on Selected Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above Who Performed This Activities by Age Group and Sex in Palestine, 

2012/2013

ساعة: دقيقة، س:  د
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

  التآنس واالتصال   التعليم العام
  المشاركة في األنشطة 

االجتماعية /الثقافية
للمجتمع المحلي

   القراءة اإلنتظار
االستماع إلى /  مشاهدة

التلفزيون والفيديو
 استخدام تكنولوجيا 

الحاسوب
األكل والشرب

 النوم واألنشطة ذات 
الصلة

األنشطة الدينية

 General 

Education

 Socializing and 

Communication

 Participating in 

Community 

Cultural/Social 

Events

Waiting  Reading

Watching/Listening 

to Television and 

Video

 Using 

Computer 

Technology

 Eating and 

Drinking

Sleep and 

Related 

Activities

 Religious 

Activities

Both Sexesكال الجنسين

years 17-5.031.532.100.340.432.281.400.579.071.1810 سنة17-10

years 29-4.213.072.350.510.432.171.520.568.131.2318 سنة29-18

years  and over 4.033.112.100.550.542.241.471.037.541.4430 سنة فأكثر30

4.542.512.180.520.472.231.470.598.191.33Totalالمجموع

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب فئات العمر والجنس في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ أنشطة مختارة لمن قاموا بالنشاط لألفراد : (تابع) 4جدول 
Table 4 (Cont): Average Time Spent on Selected Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above Who Performed This Activities by Age Group and Sex in 

Palestine, 2012/2013

     Age group and 

Sex 
فئات العمر والجنس

Average time spent on selected various activity who performed this activities    معدل الوقت  المستخدم  في تنفيذ النشاط  لمن قاموا بالنشاط                                                   
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

 وقت العمل في وظيفة  
“القطاع النظامي”

وقت العمل في أنشطة 
اإلنتاج األولي

وقت :  األنشطة األساسية
العمل في أنشطة التشييد

 بيع األغذية 
واإلتجار بها

 وقت العمل في توفير 
الخدمات المنزلية غير 

المدفوعة األجر لالستخدام 
النهائي الخاص

رعاية الكبار رعاية األطفال  التسوق

المساعدة غير 
المدفوعة األجر 
لألسر المعيشية 

األخرى

 الخدمات الطوعية 
المنظمة غير 
المدفوعة األجر

Working Time in 

"Formal Sector" 

Employment

 Working Time in 

Primary Production 

Activities

Core Activities: 

Working Time in 

Construction 

Activities

 Food 

Vending and 

Trading

Working Time in 

Providing Unpaid 

Domestic 

Services For Own

 Shopping Child Care Adult Care

 Unpaid Help 

to Other 

Households

 Organized 

Unpaid 

Volunteer 

Services

س.دس.دس.دس.دس.دس.دس.دس.دس.دس.د

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

years 17-8.252.486.074.561.120.330.430.182.070.3610 سنة17-10

years 29-8.124.058.057.511.100.480.433.541.321.2218 سنة29-18

years  and over 7.214.068.037.511.240.540.511.411.500.3230 سنة فأكثر30

7.403.467.557.201.170.460.482.061.490.46Totalالمجموع

M: Minutes, H: Hours ساعة: دقيقة، س:  د

Maleذكور

Table 4 (Cont): Average Time Spent on Selected Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above Who Performed This Activities by Age Group and Sex in 

Palestine, 2012/2013

Average time spent on selected various activity who performed this activities    معدل الوقت  المستخدم  في تنفيذ النشاط  لمن قاموا بالنشاط                                                   

     Age group and 

Sex 
فئات العمر والجنس

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب فئات العمر والجنس في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ أنشطة مختارة لمن قاموا بالنشاط لألفراد : (تابع) 4جدول 

39



Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

  التآنس واالتصال   التعليم العام
  المشاركة في األنشطة 

االجتماعية /الثقافية
للمجتمع المحلي

   القراءة اإلنتظار
االستماع إلى /  مشاهدة

التلفزيون والفيديو
 استخدام تكنولوجيا 

الحاسوب
األكل والشرب

 النوم واألنشطة ذات 
الصلة

األنشطة الدينية

 General 

Education

 Socializing and 

Communication

 Participating in 

Community 

Cultural/Social 

Events

Waiting  Reading

Watching/Listening 

to Television and 

Video

 Using 

Computer 

Technology

 Eating and 

Drinking

Sleep and 

Related 

Activities

 Religious 

Activities

Maleذكور

years 17-5.011.561.510.280.372.151.480.579.111.2310 سنة17-10

years 29-4.343.182.471.090.482.122.100.548.141.2318 سنة29-18

years  and over 3.113.071.570.540.532.242.051.037.561.4130 سنة فأكثر30

4.552.532.140.560.492.182.010.598.221.32Totalالمجموع

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب فئات العمر والجنس في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ أنشطة مختارة لمن قاموا بالنشاط لألفراد : (تابع) 4جدول 
Table 4 (Cont): Average Time Spent on Selected Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above Who Performed This Activities by Age Group and Sex in 

Palestine, 2012/2013

فئات العمر والجنس

Average time spent on selected various activity who performed this activities    معدل الوقت  المستخدم  في تنفيذ النشاط  لمن قاموا بالنشاط                                                   

     Age group and 

Sex 
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

 وقت العمل في وظيفة  
“القطاع النظامي”

وقت العمل في أنشطة 
اإلنتاج األولي

وقت :  األنشطة األساسية
العمل في أنشطة التشييد

 بيع األغذية 
واإلتجار بها

 وقت العمل في توفير 
الخدمات المنزلية غير 

المدفوعة األجر لالستخدام 
النهائي الخاص

رعاية الكبار رعاية األطفال  التسوق

المساعدة غير 
المدفوعة األجر 
لألسر المعيشية 

األخرى

 الخدمات الطوعية 
المنظمة غير 
المدفوعة األجر

Working Time in 

"Formal Sector" 

Employment

 Working Time in 

Primary Production 

Activities

Core Activities: 

Working Time in 

Construction 

Activities

 Food 

Vending and 

Trading

Working Time in 

Providing Unpaid 

Domestic 

Services For Own

 Shopping Child Care Adult Care

 Unpaid Help 

to Other 

Households

 Organized 

Unpaid 

Volunteer 

Services

س.دس.دس.دس.دس.دس.دس.دس.دس.دس.د

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

 سنة17-10
-

1.52-1.362.010.390.570.201.060.2010-17 years

years 29-5.013.320.542.400.491.310.2518-6.311.59 سنة29-18

years  and over 4.374.411.022.061.121.300.2330-6.052.14 سنة فأكثر30

4.293.420.532.141.051.270.23Total-6.172.09المجموع

M: Minutes, H: Hours ساعة: دقيقة، س:  د

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

Femaleإناث

Table 4 (Cont): Average Time Spent on Selected Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above Who Performed This Activities by Age Group and Sex in 

Palestine, 2012/2013

فئات العمر والجنس

Average time spent on selected various activity who performed this activities    معدل الوقت  المستخدم  في تنفيذ النشاط  لمن قاموا بالنشاط                                                   

     Age group and 

Sex 

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب فئات العمر والجنس في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ أنشطة مختارة لمن قاموا بالنشاط لألفراد : (تابع) 4جدول 
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

  التآنس واالتصال   التعليم العام
  المشاركة في األنشطة 

االجتماعية /الثقافية
للمجتمع المحلي

   القراءة اإلنتظار
االستماع إلى /  مشاهدة

التلفزيون والفيديو
 استخدام تكنولوجيا 

الحاسوب
األكل والشرب

 النوم واألنشطة ذات 
الصلة

األنشطة الدينية

 General 

Education

 Socializing and 

Communication

 Participating in 

Community 

Cultural/Social 

Events

Waiting  Reading

Watching/Listening 

to Television and 

Video

 Using 

Computer 

Technology

 Eating and 

Drinking

Sleep and 

Related 

Activities

 Religious 

Activities

Femaleإناث

years 17-5.041.492.300.420.452.411.300.579.031.1310 سنة17-10

years 29-4.112.572.180.300.422.221.320.588.111.2318 سنة29-18

years  and over 5.293.152.250.560.562.241.181.037.511.4830 سنة فأكثر30

4.532.502.240.440.462.281.281.008.161.33Totalالمجموع

Table 4 (Cont): Average Time Spent on Selected Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above Who Performed This Activities by Age Group and Sex in 

Palestine, 2012/2013

فئات العمر والجنس

Average time spent on selected various activity who performed this activities    معدل الوقت  المستخدم  في تنفيذ النشاط  لمن قاموا بالنشاط                                                   

     Age group and 

Sex 

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب فئات العمر والجنس في فلسطين، 10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ أنشطة مختارة لمن قاموا بالنشاط لألفراد : (تابع) 4جدول 
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

 وقت العمل في 
القطاع ”وظيفة  

“النظامي

وقت العمل في أنشطة 
اإلنتاج األولي

وقت :  األنشطة األساسية
العمل في أنشطة التشييد

 بيع األغذية 
واإلتجار بها

 وقت العمل في توفير 
الخدمات المنزلية غير 

المدفوعة األجر لالستخدام 
النهائي الخاص

رعاية الكبار رعاية األطفال  التسوق
المساعدة غير المدفوعة 
األجر لألسر المعيشية 

األخرى

 الخدمات الطوعية 
المنظمة غير 
المدفوعة األجر

Working Time 

in "Formal 

Sector" 

Employment

 Working Time 

in Primary 

Production 

Activities

Core Activities: 

Working Time in 

Construction 

Activities

 Food 

Vending and 

Trading

Working Time in 

Providing Unpaid 

Domestic Services 

For Own

 Shopping Child Care Adult Care

 Unpaid Help to 

Other 

Households

 Organized 

Unpaid 

Volunteer 

Services

س.دس.دس.دس.دس.دس.دس.دس.دس.دس.د

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

years 17-0.070.0410-0.111.050.090.05-0.09- سنة17-10

years 29-0.291.520.090.410.010.090.0718-0.530.12 سنة29-18

years  and over 0.312.330.140.360.020.060.0630-1.000.19 سنة فأكثر30

0.251.570.110.300.010.070.06Total-0.430.14المجموع

M: Minutes, H: Hours

Both Sexesكال الجنسين

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

ساعة: دقيقة، س:  د

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب فئات العمر والجنس في فلسطين، 10الوقت المستخدم في تنفيذ أنشطة مختارة لألفراد : 5جدول 

Table 5: Time Spent on Selected Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above by Age Group and Sex in Palestine, 2012/2013

فئات العمر والجنس

   Time Spent on Selected Various Activity الوقت المستخدم تنفيذ أنشطة مختارة                                                                                                                        

     Age group and Sex 
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

  التآنس واالتصال   التعليم العام
  المشاركة في األنشطة 

االجتماعية للمجتمع /الثقافية
المحلي

   القراءة اإلنتظار
االستماع إلى /  مشاهدة

التلفزيون والفيديو
 استخدام تكنولوجيا 

الحاسوب
األكل والشرب

 النوم واألنشطة ذات 
الصلة

األنشطة الدينية

 General 

Education

 Socializing and 

Communication

 Participating in 

Community 

Cultural/Social 

Events

Waiting  Reading

Watching/Listening 

to Television and 

Video

 Using 

Computer 

Technology

 Eating 

and 

Drinking

Sleep and 

Related 

Activities

 Religious 

Activities

Both Sexesكال الجنسين

years 17-0.012.090.230.579.070.4410-2.211.260.06 سنة17-10

years 29-0.252.480.130.020.021.490.290.558.120.5618 سنة29-18

years  and over 0.012.490.120.020.021.550.101.027.531.2930 سنة فأكثر30

0.452.270.110.020.021.570.200.588.191.06Totalالمجموع

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب فئات العمر والجنس في فلسطين، 10الوقت المستخدم في تنفيذ أنشطة مختارة لألفراد : (تابع) 5جدول 

Table 5 (Cont): Time Spent on Selected Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above by Age Group and Sex in Palestine, 2012/2013

فئات العمر والجنس

   Time Spent on Selected Various Activity الوقت المستخدم تنفيذ أنشطة مختارة                                                                                                                        

     Age group and Sex 
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

 وقت العمل في 
القطاع ”وظيفة  

“النظامي

وقت العمل في أنشطة 
اإلنتاج األولي

وقت :  األنشطة األساسية
العمل في أنشطة التشييد

 بيع األغذية 
واإلتجار بها

 وقت العمل في توفير 
الخدمات المنزلية غير 

المدفوعة األجر لالستخدام 
النهائي الخاص

رعاية الكبار رعاية األطفال  التسوق
المساعدة غير المدفوعة 
األجر لألسر المعيشية 

األخرى

 الخدمات الطوعية 
المنظمة غير 
المدفوعة األجر

Working Time 

in "Formal 

Sector" 

Employment

 Working Time 

in Primary 

Production 

Activities

Core Activities: 

Working Time in 

Construction 

Activities

 Food 

Vending and 

Trading

Working Time in 

Providing Unpaid 

Domestic Services 

For Own

 Shopping Child Care Adult Care

 Unpaid Help to 

Other 

Households

 Organized 

Unpaid 

Volunteer 

Services

س.دس.دس.دس.دس.دس.دس.دس.دس.دس.د

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

years 17-0.090.0410-0.210.360.120.02-0.15- سنة17-10

years 29-0.560.250.110.050.020.070.0518-1.220.21 سنة29-18

years  and over 0.570.400.170.110.020.050.0230-1.420.27 سنة فأكثر30

0.470.340.140.070.010.070.04Total-1.100.22المجموع

M: Minutes, H: Hours

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب فئات العمر والجنس في فلسطين، 10الوقت المستخدم في تنفيذ أنشطة مختارة لألفراد : (تابع) 5جدول 

Table 5 (Cont): Time Spent on Selected Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above by Age Group and Sex in Palestine, 2012/2013

فئات العمر والجنس

   Time Spent on Selected Various Activity الوقت المستخدم تنفيذ أنشطة مختارة                                                                                                                        

ساعة: دقيقة، س:  د

     Age group and Sex 

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

Maleذكور
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

  التآنس واالتصال   التعليم العام
  المشاركة في األنشطة 

االجتماعية للمجتمع /الثقافية
المحلي

   القراءة اإلنتظار
االستماع إلى /  مشاهدة

التلفزيون والفيديو
 استخدام تكنولوجيا 

الحاسوب
األكل والشرب

 النوم واألنشطة ذات 
الصلة

األنشطة الدينية

 General 

Education

 Socializing and 

Communication

 Participating in 

Community 

Cultural/Social 

Events

Waiting  Reading

Watching/Listening 

to Television and 

Video

 Using 

Computer 

Technology

 Eating 

and 

Drinking

Sleep and 

Related 

Activities

 Religious 

Activities

Maleذكور

years 17-1.550.270.569.110.4510--2.101.280.05 سنة17-10

years 29-0.242.530.160.020.011.350.350.538.140.5018 سنة29-18

years  and over 0.012.430.110.030.021.560.151.027.561.2330 سنة فأكثر30

0.432.260.110.020.011.490.250.588.221.02Totalالمجموع

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب فئات العمر والجنس في فلسطين، 10الوقت المستخدم في تنفيذ أنشطة مختارة لألفراد : (تابع) 5جدول 

Table 5 (Cont): Time Spent on Selected Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above by Age Group and Sex in Palestine, 2012/2013

فئات العمر والجنس

   Time Spent on Selected Various Activity الوقت المستخدم تنفيذ أنشطة مختارة                                                                                                                        

     Age group and Sex 
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

 وقت العمل في 
القطاع ”وظيفة  

“النظامي

وقت العمل في أنشطة 
اإلنتاج األولي

وقت :  األنشطة األساسية
العمل في أنشطة التشييد

 بيع األغذية 
واإلتجار بها

 وقت العمل في توفير 
الخدمات المنزلية غير 

المدفوعة األجر لالستخدام 
النهائي الخاص

رعاية الكبار رعاية األطفال  التسوق
المساعدة غير المدفوعة 
األجر لألسر المعيشية 

األخرى

 الخدمات الطوعية 
المنظمة غير 
المدفوعة األجر

Working Time 

in "Formal 

Sector" 

Employment

 Working Time 

in Primary 

Production 

Activities

Core Activities: 

Working Time in 

Construction 

Activities

 Food 

Vending and 

Trading

Working Time in 

Providing Unpaid 

Domestic Services 

For Own

 Shopping Child Care Adult Care

 Unpaid Help to 

Other 

Households

 Organized 

Unpaid 

Volunteer 

Services

س.دس.دس.دس.دس.دس.دس.دس.دس.دس.د

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

years 17-0.040.0510-1.370.060.08--0.02- سنة17-10

years 29-0.033.190.081.180.010.120.0918-0.230.03 سنة29-18

years  and over 0.054.270.101.020.020.080.1030-0.180.11 سنة فأكثر30

0.033.210.080.530.010.080.08Total-0.150.06المجموع

M: Minutes, H: Hours

Table 5 (Cont): Time Spent on Selected Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above by Age Group and Sex in Palestine, 2012/2013

فئات العمر والجنس

   Time Spent on Selected Various Activity الوقت المستخدم تنفيذ أنشطة مختارة                                                                                                                        

     Age group and Sex 

ساعة: دقيقة، س:  د

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

Femaleإناث

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب فئات العمر والجنس في فلسطين، 10الوقت المستخدم في تنفيذ أنشطة مختارة لألفراد : (تابع) 5جدول 
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

  التآنس واالتصال   التعليم العام
  المشاركة في األنشطة 

االجتماعية للمجتمع /الثقافية
المحلي

   القراءة اإلنتظار
االستماع إلى /  مشاهدة

التلفزيون والفيديو
 استخدام تكنولوجيا 

الحاسوب
األكل والشرب

 النوم واألنشطة ذات 
الصلة

األنشطة الدينية

 General 

Education

 Socializing and 

Communication

 Participating in 

Community 

Cultural/Social 

Events

Waiting  Reading

Watching/Listening 

to Television and 

Video

 Using 

Computer 

Technology

 Eating 

and 

Drinking

Sleep and 

Related 

Activities

 Religious 

Activities

Femaleإناث

years 17-2.321.240.070.010.032.250.190.579.030.4310 سنة17-10

years 29-0.262.420.100.010.022.020.220.578.111.0218 سنة29-18

years  and over 0.012.550.130.020.021.540.061.027.511.3530 سنة فأكثر30

0.472.280.100.010.022.040.150.598.161.11Totalالمجموع

 2013/2012 سنوات فأكثر حسب فئات العمر والجنس في فلسطين، 10الوقت المستخدم في تنفيذ أنشطة مختارة لألفراد : (تابع) 5جدول 

Table 5 (Cont): Time Spent on Selected Various Activities for Persons Aged 10 Years and Above by Age Group and Sex in Palestine, 2012/2013

فئات العمر والجنس

   Time Spent on Selected Various Activity الوقت المستخدم تنفيذ أنشطة مختارة                                                                                                                        

     Age group and Sex 
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Time Use Survey  2012/2013 2013/2012مسح استخدام الوقت 

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 استخدام وسائل األعالم

10.5011.2511.0711.3511.3711.36Personal Care الرعاية والعناية الشخصية

M: Minutes, H: Hours ساعة: دقيقة، س:  د

2000/19992013/2012

 سنوات فأكثر لمن قاموا بالنشاط حسب الجنس في فلسطين لسنوات مختارة10معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد : 6  جدول 
Table 6: 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

Activityالنشاط 
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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( 55)عينة من 
 

 الوقت بالدقيقة األفراد
5 05 
4 50 
5 25 
2 5 
0 5 
0 55 
7 54 
8 50 
9 5 
55 5 

 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

 

 




