
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

االجتماع الخامس المشترك بين فريق الخبراء والوكاالت المعنية بإحصاءات
النوع االجتماعي في البلدان العربية

2018تشرين األول / 16-15عمان، 



االعتراف بأعمال الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوعة االجر : 4-5الغاية 
الحماية ساتوتقديرها من خالل توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سيا
سبما يكون حاالجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل األسرة المعيشية والعائلة،

.ذلك مناسبًا على الصعيد الوطني

ير نسبة الوقت المخصص لألعمال المنزلية وأعمال الرعاية غ:5-4-1المؤشر 
.المدفوعة األجر، بحسب الجنس والعمر والموقع الجغرافي

فلسطين:البلداسم 

والفتياتتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء:5الهدف 



الوقت المخصص لألعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر 

الذيقتالومعدلمتوسطإلىالرعايةوأعمالالمنزليةلألعمالالمخصصالوقتيشير:التعريف

المنزليةالاألعموتشملالذاتي،لالستهالكاألسريةالخدماتتوفيرفيوالرجالالنساءتمضيه

والكيلوالغسيالمسكنأعمالومتابعةوالتنظيفاألطباقوغسلالطعامتحضيرالرعايةوأعمال

والمنزليةةالشخصيالسلعوتركيبوالتسوقاألليفة،بالحيواناتواالهتمامبالحديقةوالعناية

السنيفالكبارأومنهمالمريضينالمنزلوبأفرادباالطفالواالهتماموتصليحها،بهاواالهتمام

.غيرهابينمنالخاصة،االحتياجاتذويأو



الوقت المخصص لألعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر 

نشطةاالكافةتسجيليتم:للمؤشرالمسحاستبيانفيمبينهوكماالسؤال

اليالنشاطعنيبلغواأنالمستجيبينمنيطلبحيثالفرد،بهاقامالتياليومية

بههىوانتبدأالذيوالوقتالتاليالنشاطهوماياليومبدءمعبهيقومونكانو

.اليوممنساعة24نهايةحتىالنشاط



وصف المسح

مسح استخدام الوقت :اسم المسح

2013/2012:السنة

ي فلسطين في بصورة إعتيادية فمن جميع األسر الفلسطينية المقيمينتتكون : السكان حجم
.سنوات فأكثر10ويركز على االفراد ضمن الفئة العمرية 2012/2013العام 

يتكون إطار المعاينة من قائمة مناطق عد من تعداد السكان ، 5,903:حجم العينة
2007والمساكن والمنشآت 

نسبة سكان العينة من السكان:



وصف المسح

 السكان نسبة سكان العينة من:

100*العينة حجم = االحتساب طريقة 
2012عام االسرفيعدد 

 =7,268*100 =0.7%
803,806



الوقت المخصص لألعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر 

طريقة احتساب المؤشر :

ر يتم احتساب نسبة الوقت المخصص لألعمال المنزلية وأعمال الرعاية غي

مال المدفوعة األجر بقسمة متوسط المعدل اليومي لعدد الساعات المخصصة لالع

.دقيقة1440ساعة أي 24المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر على 

 وأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر + متوسط المعدل اليومي لعدد الساعات المخصصة لالعمال المنزلية = المعادلة

ساعة24



معدل الوقت  المستخدم  في تنفيذ النشاط  لمن قاموا بالنشاطالنشاط والجنس  والفئة العمرية 

اناثذكور 

10-1718-2930+
المجموع

Total
10-1718-2930+

المجموع

Total

س.دس.دس.دس.دس.دس.دس.دس. د

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر 

ةلالستخدام النهائي الخاص داخل األسرة المعيشي

1.121.101.241.172.013.324.413.42

0.530.410.540.501.533.214.263.31الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر

0.330.480.540.460.390.541.020.53التسوق

العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر 

ةلالستخدام النهائي الخاص داخل األسرة المعيشي

0.400.580.590.570.562.402.082.15

0.430.430.510.480.572.402.062.14رعاية األطفال

0.183.541.412.060.200.491.121.05رعاية الكبار

ر االنتقاالت ذات الصلة بخدمات منح الرعاية غي

المدفوعة األجر ألفراد األسرة المعيشية

0.160.390.340.330.230.280.340.31

راد العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألف

األسرة المعيشية

1.261.371.081.230.310.480.370.39

المساعدة غير المدفوعة األجر لألسر المعيشية 

األخرى

2.071.321.501.491.061.311.301.27

ة الخدمات التي ينظمها المجتمع المحلي والطوعي

المنظمة غير المدفوعة االجر

0.361.220.320.460.200.250.230.23

0.270.310.30-0.300.310.380.33ية خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيش



نسبة االفراد الذين قاموا باألعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة النشاط والجنس  والفئة العمرية 

اناثذكور 

10-1718-2930+
المجموع

Total
10-1718-2930+

المجموع

Total

%%%%%%%%

ام العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخد

النهائي الخاص داخل األسرة المعيشية

50.535.148.144.680.293.994.990.8

29.919.126.725.176.893.394.789.7الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر

35.922.631.930.016.414.116.415.7التسوق

ام العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر لالستخد

النهائي الخاص داخل األسرة المعيشية

5.712.723.615.313.749.950.941.1

5.011.620.913.613.449.048.939.9رعاية األطفال

0.20.71.81.00.11.43.31.9رعاية الكبار

وعة االنتقاالت ذات الصلة بخدمات منح الرعاية غير المدف

األجر ألفراد األسرة المعيشية

0.81.54.42.50.22.83.32.3

سرة العمل في تقديم الخدمات المنزلية بدون أجر ألفراد األ

المعيشية

16.913.212.313.830.544.348.842.7

7.57.24.46.16.613.38.49.5المساعدة غير المدفوعة األجر لألسر المعيشية األخرى

مة الخدمات التي ينظمها المجتمع المحلي والطوعية المنظ

غير المدفوعة االجر

10.15.87.57.725.835.244.136.5

خرى خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية األ

غير المصنفة في موضع آخر

3.33.72.93.3-1.11.20.9


