
 ن كل النساء والفتياتتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكي: ٥الهدف 
االعتراف بأعمال الرعاية والعمل المنزلي غير المدفوعة األجر وتقديرها، بتوفير الخدمات : ٤-٥الغاية 

العامة والهياكل األساسية، ووضع سياسات للحماية االجتماعية، وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل األسرة 
 عائلة، حسبما يكون ذلك مناسبا على الصعيد الوطنيالمعيشية وال

نسبة الوقت المخصص لألعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر، بحسب  :١-٤-٥المؤشر 
  الجنس والعمر والمكان

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 (UNSDالمتحدة )شعبة االحصاءات في األمم 

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

مضيه النساء اية إلى متوسط معّدل الوقت الذي تيشير الوقت المخّصص لألعمال المنزلية وأعمال الرع

والرجال لتوفير الخدمات األسرية لالستهالك الذاتي. وتشمل االعمال المنزلية وأعمال الرعاية تحضير الطعام، 

ومتابعة أعمال المسكن والغسيل والكي والعناية بالحديقة واالهتمام بالحيوانات  وغسل األطباق والتنظيف

األليفة، والتسّوق وتركيب السلع الشخصية والمنزلية واالهتمام بها وتصليحها، واالهتمام باألطفال وبأفراد 

 ي االحتياجات الخاصة، من بين غيرها.والمنزل المريضين منهم أوالكبار في السن أو ذ

 فاهيم:الم

 تستند المفاهيم والتعاريف الخاصة بهذا المؤشر إلى المعايير الدولية التالية:

 (SNA) 8002نظام الحسابات القومية  -

القرار حول احصاءات العمل والعمالة واالستغالل الناقص للعمل الذي اعتمده المؤتمر الدولي لخبراء  -

  8002العام  ( في دورته التاسعة عشرة فيICLSاحصاءات العمل )

 (ICATUS 2016) 8002التصنيف الدولي لألنشطة المتعلقة بإحصاءات استخدام الوقت  -

 وفي ما يلي المفاهيم الخاصة المعنية بالموضوع:

يمكن اعتبار نشاط ما بأنه نشاط منتج أو أنه يدخل ضمن "الحدود العامة لالنتاج" إذا ما كان يرضي  -

 دي النتائج المرجّوة نفسها(؛شخص آخر ويؤل النشاط إلى معايير الطرف الثالث )إذ يمكن إيكا

ً استناداً إلى إطار عمل منظمة التجارة العالمية الخاص  - ويمكن تصنيف األنشطة االنتاجية أيضا

 بإحصاءات العمل )المشمول في قرار المؤتمر الدولي لخبراء احصاءات العمل( على الشكل التالي:

 

العمل االنتاجي لالستهالك الذاتي )األنشطة المؤّدية إلى انتاج سلع وخدمات لالستخدام النهائي الذاتي؛  .أ

يكون المقصد المرجو من المخرجات بشكل خاص االستخدام النهائي للمنتج على شكل تكوين رأس 



ن في ائلة الذين يعيشوالمال، أو االستهالك النهائي من قبل أفراد األسرة المعيشية أو من قبل أفراد الع

المعدة لالستهالك الذاتي، فال لزراعية والسمكية والطرائد أسر معيشية أخرى؛ وفي ما يخص السلع ا

 نها(.أو مقايضة أجزاء منها أو ما فاض عيمكن بيع 

 العمالة )األنشطة الهادفة إلى إنتاج السلع أو تأمين الخدمات مقابل المال أو المنفعة( .ب

غير المدفوع )أي نشاط غير مدفوع إلنتاج السلع أو تأمين الخدمات لصالح الغير، من  ونبالمتدرعمل ج. 

 أجل الحصول على خبرة عملية أو مهارات في مهنة تجارية معينة(

 د. العمل التطّوعي )أي نشاط غير مدفوع وغير إلزامي إلنتاج السلع وتأمين الخدمات للغير(

 ه. أشكال أخرى من أشكال العمل

 

 مييز االنتاج لالستخدام الذاتي استناداً إلى إذا ما كان االنتاج يتعلق بالسلع أو بالخدمات.يمكن ت

بإنتاج خدمات االستخدام الذاتي فقط، أو بمعنى آخر، األنشطة المرتبطة بالخدمات  0-4-5ويُعنى المؤشر 

امها بل األسر المعيشية الستخدغير المدفوعة األجر وبتقديم خدمات الرعاية غير المدفوعة األجر من ق المنزلية

 ICATUSالذاتي. ويتم تعداد هذه األنشطة في التصنيف الدولي لألنشطة المتعلقة باحصاءات استخدام الوقت 

ة وعة األجر ألفراد األسرة المعيشيالخدمات األسرية غير المدف -2، ضمن القسَمين التاليين: "8002للعام 

 غير المدفوعة األجر ألفراد األسرة المعيشية أو العائلة" خدمات الرعاية -4وأفراد العائلة" و"

ومن المفاهيم اإلضافية "الوقت المخّصص لألعمال غير المدفوعة األجر" الذي يتم احتسابه كالوقت المبذول 

(، زائد الوقت المخّصص للعمل 0-4-5على األعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر )المؤشر 

العمل االجتماعي ولح منظمات، االجتماعي و/ أو التطّوعي. ويشمل هذا العمل الخدمات التطّوعية لصا

 المجاني، والمساعدة غير الرسمية ألسر معيشية أخرى، من بين غيرها من األنشطة.

تستند االحصاءات التي تجمعها شعبة االحصاءات في األمم المتحدة، على قدر المستطاع، إلى التصنيف الدولي 

ذي يصنّف األنشطة التي يقوم بها ( الICATUS 2016لألنشطة المتعلقة باحصاءات استخدام الوقت )

في  ICATUSاألشخاص خالل فترة المسح. وقد اعتمدت اللجنة االحصائية لألمم المتحدة التصنيف الدولي 

 الستخدامه كتصنيف احصائي دولي. 8007آذار/مارس  00-7، 42دورتها 

 التعليقات والقيود:

ليل نوعية الحياة أو الرفاه المعيشي بشكل عام؛ إن إحصاءات استخدام الوقت يتم استخدامها: )أ( لقياس وتح

)ب( لقياٍس أكثر شمولية لكافة أشكال العمل بما فيه العمل من دون مقابل والعمل التطّوعي؛ )ج( لتحسين 

القدرات المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات مع التشديد بشكل خاص على زيادة رؤية عمل المرأة من خالل إجراء 

 .تابعةال الحساباتوتطوير القتصاد ن مساهمتها في ااحصاءات أفضل بشأ

 تنحصر إمكانية المقارنة الدولية الحصاءات استخدام الوقت بعدد من العوامل، بما فيها: 

الخاصة باستخدام الوقت المعتمدة على اليوميات مقابل تلك المعتمدة على االستبيانات  األسرية المسوح .أ

ساعة أو استبيان  84تجميع البيانات المتعلقة باستخدام الوقت من خالل يومية من النمطية. إذ يمكن 



ء اليوم، دنمطي. في اليوميات، يُطلب من المستجيبين إن يبلغوا عن النشاط الذي كانوا يقومون به مع ب

ساعة من  84وما هو النشاط التالي، والوقت الذي بدأ فيه النشاط وانتهى وهكذا دواليك حتى نهاية ال

األسئلة النمطية فتسأل المستجيبين أن يتذكروا نسبة الوقت الذي خصصوه لنشاط معين لفترة  االيوم. أم

ً ما يتم ارفاق األسئلة  وح األسرية المتعددة للمس محورالنمطية كمعينة، كيوم أو أسبوع. وغالبا

ساعة تعطي نتائج أفضل إنما هي أكثر الوسائل تكلفة لجمع  84ال يومية  األغراض. وبالرغم من أن

البيانات. لكن البيانات التي نحصل عليها جّراء هاتَين الطريقتَين ال يمكن مقارنتها وحتى البيانات 

نظراً ألن مستوى األسئلة المطروحة ن مقارنتها المجموعة من خالل أسئلة نمطية مختلفة قد ال يمك

 بشأن األنشطة قد تختلف بين أداة وأخرى، مما يؤثّر على مجمل الوقت المخصص لنشاط معيّن.

وقت عن ألنشطة استخدام ال الوطنيةقد تختلف التصنيفات االقليمية وتصنيف نشاط استخدام الوقت.  .ب

ICATUS 2016 مقارنتها عبر البلدان.، بسبب البيانات التي ال يمكن 

تشير بيانات استخدام الوقت المقّدمة إلى "النشاط األساسي" فقط. فال يتم إظهار أي "نشاط ثانوي"  .ت

يرافق النشاط األساسي في متوسط معّدل الوقت المبيّن. فعلى سبيل المثال قد تكون المرأة تطبخ وتهتم 

 ن األنشطة األساسية، ال يتم احتساب الوقتبطفل في الوقت عينه. في البلدان التي تعتبر الطبخ م

المخصص لالهتمام باألطفال كما ال يتم عكسه في االحصاءات. األمر الذي قد يؤثر على امكانية 

مقارنة البيانات الخاصة بالعناية باالطفال على الصعيد الدولي؛ كما أنه قد يقلل من شأن هذا الوقت 

 الذي تخصصه النساء لهذا النشاط.

قابلية المقارنة بين البلدان، مختلف الفئات العمرية السكانية المستهدفة  مور التي تصعّبومن األ .ث

 المستخدمة من قبل البلدان والفئات العمرية المستخدمة.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

لمعدل اهذا المؤشر كنسبة الوقت في يوم واحد. أما البيانات األسبوعية فهي متوسط يتم االعراب عن بيانات 

 لسبعة أيام للحصول على المعدل اليومي.

عمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة من خالل قسمة المتوسط تم احتساب نسبة الوقت المخصص لألي

 84المعدل اليومي لعدد الساعات المخصصة لألعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر خالل 

 ساعة.

عدد الساعات المخصصة على االعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة األجر من يتم اشتقاق متوسط 

احصاءات استخدام الوقت التي تم جمعها خالل مسوح استخدام الوقت وحدها أو محور استخدام الوقت الموجود 

( 0ما )لوقت إفي المسوح األسرية المتعددة األغراض. يمكن تلخيص وتقديم البيانات المتعلقة باستخدام ا

( متوسط الوقت المبذول لكافة السكان من فئة 8كمتوسط الوقت المبذول للمشاركين )في نشاط معيّن( فقط أو )

 قسمة مجموع السابقة من احتساب المتوسطات، تتمعمرية معينة )مجموع السكان المعنيين(. في األنواع 

 وعة ثانوية( بغضوع السكان ذات الصلة )أو مجمالوقت الذي يمضيه األفراد الذين يؤأدون نشاط ما على مجم

 كان األشخاص قد أدوا هذا النشاط أم ال.النظر عّما إذا 

استناداً إلى متوسط عدد الساعات المقضية في األعمال  0-4-5لمستدامة أهداف التنمية امؤشر يتم احتساب 

السكان المعنيين. يمكن استخدام هذا المنزلة غير المدفوعة األجر والرعاية غير المدفوعة األجر لمجموع 



النوع من القياس لمقارنة المجموعات وتقييم التغييرات مع مرور الوقت. ويمكن لهذا التغيير بين المجموعات 

وعبر الزمن نتيجة اختالف )أو تغيير( في نسبة تلك المجموعات المشاركة في النشاط المعين أو االختالف 

 لذي يقضيه المشاركون أو كالهما.)أو التغيير( في نسبة الوقت ا

 :التفصيل

ليمية. االق غير كاٍف للسماح باحتساب المجاميع إن عدد البلدان التي تقود مثل هذه الدراسات االستقصائية

 االقليمية. المجاميع احتساب تعيق الوطنيةانات البيباإلضافة إلى أن اإلمكانية المحدودة لمقارنة هذه 

 مصادر التفاوت:

 تنطبقال 

 تجميع البيانات على المستوى القومي:الوسائل والتوجيهات المتاحة للبلدان من أجل 

 :8002التصنيف الدولي لألنشطة المتعلقة باحصاءات استخدام الوقت 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/icatus-2016/ 

 

 الدليل إلنتاج االحصاءات المتعلقة باستخدام الوقت: قياس العمل المدفوع األجر والعمل غير المدفوع األجر:

https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_93E.pdf 

 

 (:SNA 2008) 8002نظام الحسابات القومية 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp 

 

 العمالة واالستغالل الناقص للعمل:حصاءات العمل والقرار الخاص بإ

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-

international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm 

 

 ضمان الجودة:

 ستخداماالتي تلي جمع بيانات لمسح إن شعبة االحصاءات في األمم المتحدة كانت تراجع بالتفصيل منهجية ا

وتصنيف األنشطة التي تستخدمها البلدان، لتقييم مستوى قابلية المقارنة بين البلدان ومع مرور الوقت  الوقت

 في بلد معين.

أو يتم استخراجها من قاعدات البيانات الوطنية يتم تأمين معظم البيانات من قبل مكاتب االحصاءات 

تتواصل شعبة االحصاءات في األمم المتحدة مع البلدان إذا ما كان هناك أي عدم . كما الوطنيةوالمنشورات 

 اتساق أو أخطاء محتملة في البيانات.

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/icatus-2016/
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_93E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm


 مصادر البيانات

 الوصف:

يتم جمع معظم البيانات المتعلقة باستخدام الوقت من المسوح المخصصة الستخدام الوقت، أو من محاور 

 .الوطنياألسرية المتعددة األغراض، التي تحصل على المستوى  لمشمولة في المسوحاستخدام الوقت ا

الخاصة باستخدام الوقت المعتمدة على اليوميات  ام الوقت من المسوحيمكن جمع البيانات المتعلقة باستخد 

مقابل تلك المعتمدة على االستبيانات النمطية. إذ يمكن تجميع البيانات المتعلقة باستخدام الوقت من خالل يومية 

ساعة أو استبيان نمطي. في اليوميات، يُطلب من المستجيبين إن يبلغوا عن النشاط الذي كانوا يقومون  84من 

 84دء اليوم، وما هو النشاط التالي، والوقت الذي بدأ فيه النشاط وانتهى وهكذا دواليك حتى نهاية البه مع ب

األسئلة النمطية فتسأل المستجيبين أن يتذكروا نسبة الوقت الذي خصصوه لنشاط معين  اساعة من اليوم. أم

ض. كمحور للمسوح األسرية المتعددة األغرالفترة معينة، كيوم أو أسبوع. وغالباً ما يتم ارفاق األسئلة النمطية  

 ساعة تعطي نتائج أفضل إنما هي أكثر الوسائل تكلفة لجمع البيانات. 84لكن يومية ال

 عملية الجمع:

ا م. يتم تجميع البيانات وتفعيلها. وإذا الوطنيةمكاتب االحصاءات  ظراء المعنيين على مستوى البلد همإن الن

األمم المتحدة بمشاورة جهات اتساق أو مشاكل، تقوم شعبة االحصاءات في م كانت تعاني البيانات من عد

، متوازية، على قدر 0-4-5. إن بيانات أهداف التنمية المستدامة الوطنيةتب االحصاءات افي مك التنسيق

ة ما تشمل المعايير الدوليوالمستطاع، مع المعايير الدولية ذات الصلة، أو تترك أثراً على الشكل الصحيح. 

 يلي:

 الدليل النتاج االحصاءات المعنية باستخدام الوقت: لقياس العمل المدفوع األجر وغير المدفوع األجر. -

 (ICATUS 2016) 8002 التصنيف الدولي لألنشطة المتعلقة باحصاءات استخدام الوقت -

 (SNA 2008) 8002نظام الحسابات القومية  -

 للعمل. احصاءات العمل والعمالة واالستغالل الناقص -

 فر البياناتاتو

 الوصف:

 8002و 8000بيانات بين بلداً تملك ال 22

 بحسب السنة:

 بلداً  48: 8004حتى  8000من 

 بلداً  40: 8002حتى  8005من 

 بلداً  50: 8000من 

 (8002-8000بحسب المنطقة ) 

 بلد 02افريقيا: 



 بلد 07اميركا: 

 بلدٍ  80آسيا: 

 بلد 20أوروبا: 

 أوقيانيا: بلَدين

 السالسل الزمنية:

 8002حتى  8000من 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 ما ان تصبح بيانات استخدام الوقت متاحة، تتم اضافتها إلى قاعدة بيانات شعبة االحصاءات في األمم المتحدة.

 البيانات: إصدار

 8002أيار/مايو  –نيسان/أبريل 

 لبياناتزّودة باالجهات الم

 األمم المتحدةشعبة االحصاءات في 

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 شعبة االحصاءات في األمم المتحدة

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html 

 

 المراجع:

-Guide to Producing Statistics on Time-Use: Measuring Paid and Unpaid Work 

(https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_93E.pdf) 

- International Classification of Activities for Time Use Statistics 2016 

(https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/icatus-2016/) 

- Minimum Set of Gender Indicators (http://genderstats.un.org)  



- Data and metadata portal for time use indicators 

(https://unstats.un.org/unsd/gender/timeuse/) 
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