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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة 
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین كل النساء والفتیات : ٥الھدف 

0.bالغایة . 
: االعتراف بأعمال الرعایة والعمل المنزلي غیر المدفوعة األجر وتقدیرھا، بتوفیر الخدمات العامة والھیاكل األساسیة، ووضع ٤-٥الغایة 

 معیشیة والعائلة، حسبما یكون ذلك مناسبا على الصعید الوطنيسیاسات للحمایة االجتماعیة، وتعزیز تقاسم المسؤولیة داخل األسرة ال

0.cر. المؤش 
  : نسبة الوقت المخصص لألعمال المنزلیة وأعمال الرعایة غیر المدفوعة األجر، حسب الجنس والعمر والمكان۱-٤-٥المؤشر 

0.d. السلسلة 
 

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 االقتصادي قد أظھرت المعلومات المتعلقة باستخدام الوقت التي تم جمعھا وتحلیلھا في جمیع أنحاء العالم أن ھناك صلة وثیقة جدا بین الفقر

ھداف التنمیة من أ ۳الھدف الصحیة تقدمھا األسر المعیشیة ( ةومعظم الرعایوالفقر الزمني؛  من أھداف التنمیة المستدامة) ۱(الھدف 
من  ٤الھدف ( كما أن توفیر خدمات التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرةوللنساء بصفة عامة؛  جماعیا ا) وھذه األنشطة تخصصالمستدامة

ال یقتصر على إعداد األطفال للتعلیم االبتدائي، بل یؤدي أیضا إلى زیادة الوقت المتاح لمقدمي الرعایة؛ كما أن  )أھداف التنمیة المستدامة
)؛ كما أن من أھداف التنمیة المستدامة ۱۰و ۸و ٥األھداف ألوجھ عدم المساواة بین الجنسین ( التقسیم الجنسي للعمل یشكل تحدیا ھیكلیاً 

للنقل یزید من وقت العمل غیر المأجور ویؤثر بصورة غیر  البنى التحتیةاالفتقار إلى خدمات مثل المیاه الصالحة للشرب أو الكھرباء أو 
"بیانات استخدام الوقت ذات  على الجزء عن اضطالعیرجى  ).من أھداف التنمیة المستدامة ۱۱و ۹و  ۷ و ٦األھداف متناسبة على المرأة (

من أھداف التنمیة المستدامة" من حیث أھمیة السیاسة العامة:  ٥: تجاوز الھدف 2030األھمیة الحاسمة لرصد خطة التنمیة المستدامة لعام 
 .2020ة إلى مجلس األمن في عام تقدیم حالة مجموعات بیانات استخدام الوقت لدعم ورقة رصد أھداف التنمیة المستدامة المقدم

0.g.  المسؤولة عن الرصد العالميالمنظمات الدولیة 
 )UN WOMEN( ھیئة األمم المتحدة للمرأةو )UNSDشعبة االحصاءات في األمم المتحدة (

 

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 (UN WOMEN)  وھیئة األمم المتحدة للمرأة (UNSD) شعبة االحصاءات في األمم المتحدة

 والتصنیفات. التعریف والمفاھیم  2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 : التعریف
 

 یُعرَّف ھذا المؤشر بأنھ نسبة الوقت الذي یقضیھ كل یوم في األعمال المنزلیة وأعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر للرجال والنساء. یشیر
 الذینالعمل المنزلي والرعایة غیر المأجور إلى األنشطة المتعلقة بتوفیر الخدمات لالستخدام النھائي من قبل أفراد األسرة أو أفراد األسرة 

للعام  ICATUS . ویتم تعداد ھذه األنشطة في التصنیف الدولي لألنشطة المتعلقة بإحصاءات استخدام الوقتأخرىیعیشون في أسر معیشیة 
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خدمات الرعایة -4الخدمات األسریة غیر المدفوعة األجر ألفراد األسرة المعیشیة وأفراد العائلة" و"-3، ضمن القسَمین التالیین: "2016
 ."عة األجر ألفراد األسرة المعیشیة أو العائلةغیر المدفو

 المفاھیم:

 تشمل االعمال المنزلیة وأعمال الرعایة تحضیر الطعام، وغسل األطباق والتنظیف ومتابعة أعمال المسكن والغسیل والكي والعنایة بالحدیقة
زل واالھتمام بالحیوانات األلیفة، والتسّوق وتركیب السلع الشخصیة والمنزلیة واالھتمام بھا وتصلیحھا، واالھتمام باألطفال وبأفراد المن

مریضین منھم أوالكبار في السن أو ذوي االحتیاجات الخاصة، من بین غیرھا. ویتم تعداد ھذه األنشطة في التصنیف الدولي لألنشطة ال
الخدمات األسریة غیر المدفوعة األجر ألفراد  -3، ضمن القسَمین التالیین: "2016للعام  ICATUSالمتعلقة بإحصاءات استخدام الوقت 

 خدمات الرعایة غیر المدفوعة األجر ألفراد األسرة المعیشیة أو العائلة" -4فراد العائلة" و"األسرة المعیشیة وأ

 تستند المفاھیم والتعاریف الخاصة بھذا المؤشر إلى المعاییر الدولیة التالیة:

 )SNA( 2008نظام الحسابات القومیة  •
) ICLSالذي اعتمده المؤتمر الدولي لخبراء احصاءات العمل (القرار حول احصاءات العمل والعمالة واالستغالل الناقص للعمل  •

  2013في دورتھ التاسعة عشرة في العام 
 )ICATUS 2016( 2016التصنیف الدولي لألنشطة المتعلقة بإحصاءات استخدام الوقت  •

 وفي ما یلي المفاھیم الخاصة المعنیة بالموضوع:

ل ضمن "الحدود العامة لالنتاج" إذا ما كان یرضي معاییر الطرف الثالث (إذ یمكن اعتبار نشاط ما بأنھ نشاط منتج أو أنھ یدخ •
 یمكن إیكال النشاط إلى شخص آخر ویؤدي النتائج المرجّوة نفسھا)؛

ویمكن تصنیف األنشطة االنتاجیة أیضاً استناداً إلى إطار عمل منظمة التجارة العالمیة الخاص بإحصاءات العمل (المشمول في  •
 ر الدولي لخبراء احصاءات العمل التاسع عشر) على الشكل التالي:قرار المؤتم

العمل االنتاجي لالستھالك الذاتي (األنشطة المؤدّیة إلى انتاج سلع وخدمات لالستخدام النھائي الذاتي؛ یكون المقصد المرجو  .أ
الك النھائي من قبل أفراد من المخرجات بشكل خاص االستخدام النھائي للمنتج على شكل تكوین رأس المال، أو االستھ

األسرة المعیشیة أو من قبل أفراد العائلة الذین یعیشون في أسر معیشیة أخرى؛ وفي ما یخص السلع الزراعیة والسمكیة 
 والطرائد المعدة لالستھالك الذاتي، فال یمكن بیع أو مقایضة أجزاء منھا أو ما فاض عنھا).

 لع أو تأمین الخدمات مقابل المال أو المنفعة)العمالة (األنشطة الھادفة إلى إنتاج الس . ب
عمل المتدربون غیر المدفوع (أي نشاط غیر مدفوع إلنتاج السلع أو تأمین الخدمات لصالح الغیر، من أجل الحصول على  . ت

 خبرة عملیة أو مھارات في مھنة تجاریة معینة)
 ین الخدمات للغیر)العمل التطّوعي (أي نشاط غیر مدفوع وغیر إلزامي إلنتاج السلع وتأم . ث
 أشكال أخرى من أشكال العمل . ج

 یمكن تمییز االنتاج لالستخدام الذاتي استناداً إلى إذا ما كان االنتاج یتعلق بالسلع أو بالخدمات.

ألجر بإنتاج خدمات االستخدام الذاتي فقط، أو بمعنى آخر، األنشطة المرتبطة بالخدمات المنزلیة غیر المدفوعة ا ۱-٤-٥ویُعنى المؤشر 
وبتقدیم خدمات الرعایة غیر المدفوعة األجر من قبل األسر المعیشیة الستخدامھا الذاتي. ویتم تعداد ھذه األنشطة في التصنیف الدولي 

الخدمات األسریة غیر المدفوعة األجر  -3، ضمن القسَمین التالیین: "2016للعام  ICATUSلألنشطة المتعلقة باحصاءات استخدام الوقت 
 خدمات الرعایة غیر المدفوعة األجر ألفراد األسرة المعیشیة أو العائلة" -4األسرة المعیشیة وأفراد العائلة" و"ألفراد 

تستند االحصاءات التي تجمعھا شعبة االحصاءات في األمم المتحدة، على قدر المستطاع، إلى التصنیف الدولي لألنشطة المتعلقة باحصاءات 
الذي یصنّف األنشطة التي یقوم بھا األشخاص خالل فترة المسح. وقد اعتمدت اللجنة االحصائیة لألمم  )ICATUS 2016استخدام الوقت (

 الستخدامھ كتصنیف احصائي دولي. 2017آذار/مارس  10-7، 48في دورتھا  ICATUSالمتحدة التصنیف الدولي 

2.B. وحدة القیاس 
 .كنسبة من الوقت في الیومیتم التعبیر عن البیانات المقدمة لھذا المؤشر 

 

2.C. التصنیفات 
 :، قدر اإلمكان، مع المعاییر الدولیة ذات الصلة، بما في ذلك۱-٤-٥ بالمؤشرتتفق البیانات المتعلقة 



 2021أیلول/سبتمبر  29آخر تحدیث: 

 دلیل إنتـاج اإلحصاءات المتعلقة باستخدام الوقت: قیاس العمل المدفوع األجر وغیر المدفوع األجر 
  2016التصنیف الدولي لألنشطة ألغراض إحصاءات استخدام الوقت لعام )ICATUS 2016( 
 2008لعام  القومیةبات انظام الحس )SNA 2008( 
 في المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل ، الذي اعتمده قرار حول إحصاءات العمل، والعمالة، واالستغالل الناقص للعمل

 2013دورتھ التاسعة عشرة في عام 

 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 

البیانات المتعلقة باستخدام الوقت من المسوح المخصصة الستخدام الوقت، أو من محاور استخدام الوقت المشمولة في یتم جمع معظم 
 .المسوح األسریة المتعددة األغراض، التي تحصل على المستوى الوطني

 
استبیان نمطي. في الیومیات، یُطلب من ساعة (یومیة بسیطة) أو  24یمكن تجمیع البیانات المتعلقة باستخدام الوقت من خالل یومیة من و

ذا المستجیبین إن یبلغوا عن النشاط الذي كانوا یقومون بھ مع بدء الیوم، وما ھو النشاط التالي، والوقت الذي بدأ فیھ النشاط وانتھى وھك
وقت الذي خصصوه لنشاط معین لفترة ساعة من الیوم. أما األسئلة النمطیة فتسأل المستجیبین أن یتذكروا نسبة ال 24دوالیك حتى نھایة ال

ساعة تعطي  24معینة، كیوم أو أسبوع. وغالباً ما یتم ارفاق األسئلة النمطیة  كمحور للمسوح األسریة المتعددة األغراض. لكن یومیة ال
 نتائج أفضل إنما ھي أكثر الوسائل تكلفة لجمع البیانات.

 

3.B. طریقة جمع البیانات 
المعنیین على مستوى البلد ھم أجھزة اإلحصاء الوطنیة. ویتم تجمیع البیانات والتحقق منھا من قبل شعبة االحصاءات في األمم إن النظراء 

ة المتحدة. وإذا ما كانت تعاني البیانات من عدم اتساق أو مشاكل، تقوم شعبة االحصاءات في األمم المتحدة بمشاورة جھات التنسیق في أجھز
، متوازیة، على قدر المستطاع، مع المعاییر الدولیة ذات الصلة، أو تترك أثراً ۱-٤-٥ة. إن بیانات أھداف التنمیة المستدامة اإلحصاء الوطنی

 على الشكل الصحیح. وتشمل المعاییر الدولیة ما یلي:

 دلیل إنتـاج اإلحصاءات المتعلقة باستخدام الوقت: قیاس العمل المدفوع األجر وغیر المدفوع األجر 
  2016التصنیف الدولي لألنشطة ألغراض إحصاءات استخدام الوقت لعام )ICATUS 2016( 
  2008نظام الحسابات القومیة لعام )SNA 2008( 
 في المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل ، الذي اعتمده قرار حول إحصاءات العمل، والعمالة، واالستغالل الناقص للعمل

 2013دورتھ التاسعة عشرة في عام 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 .ما ان تصبح بیانات استخدام الوقت متاحة، تتم اضافتھا إلى قاعدة بیانات شعبة االحصاءات في األمم المتحدة

 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 البیانات بانتظام بمجرد تحدیثھا نشریتم 

 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 أجھزة اإلحصاء الوطنیة

 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 شعبة االحصاءات في األمم المتحدة
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3.G.   المؤسسيالتفویض 
األمم المتحدة بالنھوض بالنظام اإلحصائي العالمي. وتقوم الشعبة بجمع ونشر المعلومات اإلحصائیة العالمیة،  ء فيشعبة اإلحصاتلتزم 

في األمم  اإلحصاء شعبةتسھل . ولتعزیز أنظمتھا اإلحصائیة الوطنیةوتضع معاییر وقواعد لألنشطة اإلحصائیة، وتدعم جھود البلدان 
األول للنظام اإلحصائي الكیان باعتبارھا الدولیة وتدعم عمل اللجنة اإلحصائیة التابعة لألمم المتحدة  تنسیق األنشطة اإلحصائیةب المتحدة
التابع لمكتب األمم المتحدة المعني بالتنمیة المستدامة على إحصاءات  نوع االجتماعي. ویعمل قسم اإلحصاءات االجتماعیة والالعالمي

 .صاءات استخدام الوقت، وإحالنوع االجتماعيالھجرة، وإحصاءات 
في األمم  اإلحصاء، الذي تنفذه شعبة النوع االجتماعيوتضطلع اللجنة اإلحصائیة باألمم المتحدة بتنفیذ البرنامج العالمي لإلحصاءات 

 .)IAEG-GSالنوع االجتماعي (فریق الخبراء المشترك بین الوكاالت المعني باإلحصاءات المتحدة، وتولى تنسیقھ 
 

 ویشمل البرنامج ما یلي:
  من خالل التنسیق الدوليالنوع االجتماعي إحصاءات تحسین االتساق بین المبادرات القائمة بشأن 
  النوع االجتماعيتطویر وتعزیز المبادئ التوجیھیة المنھجیة في المجاالت القائمة وكذلك في المجاالت 
 تعزیز القدرات اإلحصائیة والفنیة الوطنیة إلنتاج ونشر واستخدام البیانات ذات الصلة بالنوع االجتماعي 
  بالنوع االجتماعي من خالل بوابة بیانات مطورة حدیثًا (مرتقب تسھیل الوصول إلى البیانات والبیانات الوصفیة ذات الصلة

 إصدارھا).
 
-IAEG(النوع االجتماعي إحصاءات فریق الخبراء المشترك بین الوكاالت المعني بلفي األمم المتحدة كأمانة عامة  تعمل شعبة اإلحصاءو

GSالخبراء المشترك بین ول اجتماع لفریق وقد عُقد أ. النوع االجتماعيحصاءات )، وھي الھیئة التنسیقیة واإلرشادیة للبرنامج العالمي إل
ویركز عمل الفریق االستشاري  استشاریة.فرق ویعمل من خالل  سنویاً ویعقد ، 2006عام  النوع االجتماعيالوكاالت المعني باإلحصاءات 

فجوة البیانات ذات وما یتصل بذلك من الرئیسیة الناشئة وغیر المعالجة  النوع االجتماعيالرئیسي في الوقت الحاضر على دراسة قضایا 
 كیفیة سد ھذه الثغرات.بشأن الصلة بھدف وضع مقترحات 

 
ة والفعالة لجمع في األمم المتحدة كأمانة لفریق خبراء األمم المتحدة المعني بالطرق المبتكر باإلضافة إلى ذلك، تعمل شعبة اإلحصاء

 مسوحفي  الوطنیةبھدف عام وھو تقییم ومراجعة ممارسات  2018عام حزیران / یونیھ إحصاءات استخدام الوقت، والتي بدأت عملھا في 
فیذ استخدام الوقت وتقدیم إرشادات وتوصیات فنیة لتحسین جمع واستخدام بیانات استخدام الوقت، بما یتماشى مع المعاییر الدولیة ودعماً لتن

 أھداف التنمیة المستدامة. 
التصنیف الدولي لألنشطة ألغراض إحصاءات على وجھ الخصوص، تم إنشاء الفریق لوضع مبادئ توجیھیة منھجیة حول كیفیة تفعیل و

اللجنة اإلحصائیة وإنتاج إحصاءات استخدام الوقت باستخدام أحدث التقنیات، على النحو الذي طلبتھ ) ICATUS( 2016استخدام الوقت لعام 
 إحصاءات استخدام الوقت فریق خبراء. في الوقت الحالي، یعمل  48/109القرار  2017في عام  دورتھا الثامنة واألربعینفي  لألمم المتحدة

، على وضع اللمسات األخیرة على التقاریر حول الحد األدنى من األدوات المنسقة) TUS-EG(شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة مع 
بیانات استخدام الوقت، والتي سیتم تقدیمھا إلى اللجنة اإلحصائیة في عام  ترمیز/وجودة البیانات في إحصاءات استخدام الوقت ورقمنة

2022. 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

المؤشر ھو قیاس الوقت الذي یقضیھ الرجال والنساء في القیام بعمل غیر مدفوع األجر، لضمان تقییم جمیع األعمال، سواء  ھذا  الغرض من
بین الجنسین، من خالل تسلیط الضوء على للمساواة  تقییماً  كانت مدفوعة األجر أو غیر مدفوعة األجر. باإلضافة إلى ذلك، فإنھ یوفر أیضاً 

 .الوقت الذي یقضیھ الرجال والنساء في عمل غیر مدفوع األجر، مثل الطھي أو التنظیف أو رعایة األطفال في كمیةالتناقضات 
 في المائة 10یقضین  فأكثر 15في سن یقیس ھذا المؤشر متوسط مقدار الوقت كنسبة في الیوم، بحیث إذا تم اإلبالغ عن بلد معین أن النساء و

 2.4فیشیر إلى أن المرأة تقضي  في المائة 1المنزلیة غیر مدفوعة األجر بینما یقضي الرجال في نفس الفئة العمریة من یومھن في األعمال 
، یتم ج.4 القسم كما ھو موضح بمزید من التفصیل فيودقیقة في الیوم في المتوسط.  14.4دقیقة)، بینما یقضي الرجل  24ساعة (ساعتان و 

ومي من متوسط مأخوذ خالل فترة أسبوعیة (أو الفترة المرجعیة لجمع البیانات)، وبالتالي ال یعني أن النساء الحصول على ھذا المتوسط الی
 والرجال یقضون ھذه الكمیات المحددة من الوقت كل یوم.

 

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/icatus-2016/
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/icatus-2016/
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/icatus-2016/
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/icatus-2016/
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/icatus-2016/
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/icatus-2016/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/decisions-ref/?code=48/109
https://unstats.un.org/unsd/statcom/decisions-ref/?code=48/109
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4.B. التعلیقات والقیود 
ة إن إحصاءات استخدام الوقت یتم استخدامھا: (أ) لقیاس وتحلیل نوعیة الحیاة أو الرفاه المعیشي بشكل عام؛ (ب) لقیاٍس أكثر شمولیة لكاف 

تشدید بشكل خاص أشكال العمل بما فیھ العمل من دون مقابل والعمل التطّوعي؛ (ج) لتحسین القدرات المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات مع ال
 على زیادة رؤیة عمل المرأة من خالل إجراء احصاءات أفضل بشأن مساھمتھا في االقتصاد وتطویر الحسابات التابعة.

 تنحصر إمكانیة المقارنة الدولیة الحصاءات استخدام الوقت بعدد من العوامل، بما فیھا: 

یات مقابل تلك المعتمدة على االستبیانات النمطیة. إذ یمكن تجمیع المسوح األسریة الخاصة باستخدام الوقت المعتمدة على الیوم .أ
ساعة أو استبیان نمطي. في الیومیات، یُطلب من المستجیبین إن یبلغوا  24البیانات المتعلقة باستخدام الوقت من خالل یومیة من 

ذي بدأ فیھ النشاط وانتھى وھكذا دوالیك حتى نھایة عن النشاط الذي كانوا یقومون بھ مع بدء الیوم، وما ھو النشاط التالي، والوقت ال
ساعة من الیوم. أما األسئلة النمطیة فتسأل المستجیبین أن یتذكروا نسبة الوقت الذي خصصوه لنشاط معین لفترة معینة، كیوم  24ال

ساعة  24لرغم من أن یومیة ال أو أسبوع. وغالباً ما یتم ارفاق األسئلة النمطیة كمحور للمسوح األسریة المتعددة األغراض. وبا
تعطي نتائج أفضل إنما ھي أكثر الوسائل تكلفة لجمع البیانات. لكن البیانات التي نحصل علیھا جّراء ھاتَین الطریقتَین ال یمكن 

حة بشأن مقارنتھا وحتى البیانات المجموعة من خالل أسئلة نمطیة مختلفة قد ال یمكن مقارنتھا نظراً ألن مستوى األسئلة المطرو
 األنشطة قد تختلف بین أداة وأخرى، مما یؤثّر على مجمل الوقت المخصص لنشاط معیّن.

، بسبب ICATUS 2016تصنیف نشاط استخدام الوقت. قد تختلف التصنیفات االقلیمیة والوطنیة ألنشطة استخدام الوقت عن  . ب
 البیانات التي ال یمكن مقارنتھا عبر البلدان.

الوقت المقدّمة إلى "النشاط األساسي" فقط. فال یتم إظھار أي "نشاط ثانوي" یرافق النشاط األساسي في تشیر بیانات استخدام  . ت
متوسط معدّل الوقت المبیّن. فعلى سبیل المثال قد تكون المرأة تطبخ وتھتم بطفل في الوقت عینھ. في البلدان التي تعتبر الطبخ من 

مخصص لالھتمام باألطفال كما ال یتم عكسھ في االحصاءات. األمر الذي قد یؤثر على األنشطة األساسیة، ال یتم احتساب الوقت ال
امكانیة مقارنة البیانات الخاصة بالعنایة باالطفال على الصعید الدولي؛ كما أنھ قد یقلل من شأن ھذا الوقت الذي تخصصھ النساء 

 لھذا النشاط.
ن، مختلف الفئات العمریة السكانیة المستھدفة المستخدمة من قبل البلدان والفئات ومن األمور التي تصعّب قابلیة المقارنة بین البلدا . ث

 العمریة المستخدمة.

 

4.C. طریقة االحتساب 
 .بیانات ھذا المؤشر كنسبة الوقت في یوم واحد. أما البیانات األسبوعیة فھي متوسط المعدل لسبعة أیام للحصول على المعدل الیومي تقدیمیتم 

یتم احتساب نسبة الوقت المخصص لألعمال المنزلیة وأعمال الرعایة غیر المدفوعة من خالل قسمة المتوسط المعدل الیومي لعدد الساعات 
  .ساعة 24ال المنزلیة وأعمال الرعایة غیر المدفوعة األجر خالل المخصصة لألعم

 
 ) على النحو التالي:۱-٤-٥على العمل المنزلي والرعایة غیر المدفوع األجر (المؤشر المخصص تُحسب نسبة الوقت 

100 ×
عدد  الساعات  الیومیة  المقضیة على الرعایة  + عدد  الساعات  الیومیة  المقضیة على العمل المنزلي

24
=   المؤشر   5.4.1

 
 

 حیث:
مجموع  عدد  الساعات  التي یقضیھا  السكان  في األنشطة  ذات  الصلة
 مجموع  السكان �بغض النظر عما إذا  كانوا  قد شاركوا  في النشاط �

=  عدد  الساعات  الیومیة  المقضیة على األنشطة  ذات  الصلة 

 
 

على  ضي اسبوعیاً یتم قسمة الوقت الم ،من أجل الحصول على الوقت الیومي.أسبوعیة،  المقضي ھيالبیانات عن الوقت وتیرة وإذا كانت 
 .سبعة 

 
متوسط عدد الساعات المخصصة على االعمال المنزلیة وأعمال الرعایة غیر المدفوعة األجر من احصاءات استخدام الوقت التي یتم اشتقاق 

تم جمعھا خالل مسوح استخدام الوقت وحدھا أو محور استخدام الوقت الموجود في المسوح األسریة المتعددة األغراض. یمكن تلخیص وتقدیم 
) متوسط الوقت المبذول لكافة السكان 2) كمتوسط الوقت المبذول للمشاركین (في نشاط معیّن) فقط أو (1خدام الوقت إما (البیانات المتعلقة باست

من فئة عمریة معینة (مجموع السكان المعنیین). في األنواع السابقة من احتساب المتوسطات، تتم قسمة مجموع الوقت الذي یمضیھ األفراد 
 لى مجموع السكان ذات الصلة (أو مجموعة ثانویة) بغض النظر عمّا إذا كان األشخاص قد أدوا ھذا النشاط أم ال.الذین یؤأدون نشاط ما ع
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استناداً إلى متوسط عدد الساعات المقضیة في األعمال المنزلة غیر المدفوعة األجر  ۱-٤-٥یتم احتساب مؤشر أھداف التنمیة المستدامة و
جموع السكان المعنیین. یمكن استخدام ھذا النوع من القیاس لمقارنة المجموعات وتقییم التغییرات مع مرور والرعایة غیر المدفوعة األجر لم

 الوقت. ویمكن لھذا التغییر بین المجموعات وعبر الزمن نتیجة اختالف (أو تغییر) في نسبة تلك المجموعات المشاركة في النشاط المعین أو
 وقت الذي یقضیھ المشاركون أو كالھما.االختالف (أو التغییر) في نسبة ال

 

4.D  .التحقق 
الوطنیة بتقدیم معظم البیانات والتحقق من صحتھا. وفي بعض الحاالت، تم الحصول على البیانات من قواعد البیانات  أجھزة االحصاءتقوم 

 تتواصل الشعبة مع البلدان إذا كانت ھناك تناقضات أو أخطاء محتملة في البیانات.ووالمنشورات الوطنیة المتاحة للجمھور. 
 

4.E. التعدیالت 
 تعدیالت فیما یتعلق بالمعاییر الدولیة. يرلم تج

 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 على مستوى البلد 

 للقیم المفقودةتقدیرات  ال تنتج شعبة االحصاءات في األمم المتحدة
 على المستویَین االقلیمي والعالمي 

 لم یتم إجراء أي احتساب. تحسب المجامیع استناداً إلى البیانات المتاحة فقط

 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
التنمیة المستدامة. أھداف إلعداد تقاریرغیر كاف للسماح بحساب المجامیع اإلقلیمیة السنویة مثل ھذه المسوح عدد البلدان التي تجري 

اإلحصاءات  تصدر الشعبة. ومع ذلك، فإن قابلیة المقارنة المحدودة عبر البیانات الوطنیة تعیق حساب المجامیع اإلقلیمیةوعالوة على ذلك، 
في  بلدبانتظام تقدیرات إقلیمیة لرصد االتجاھات العالمیة واإلبالغ عنھا. ویتم ذلك باستخدام أحدث البیانات المتاحة من كل  في األمم المتحدة

 ة المعنیة. وفي حالة عدم كفایة البیانات من منطقة ما، ال یتم اإلبالغ عن المجامیع اإلقلیمیة بالنسبة للمنطق .المنطقة
قدمة". تم دمج مناطق أھداف التنمیة المستدامة في "أسترالیا ونیوزیلندا" و "أوروبا وأمریكا الشمالیة" إلنتاج إجمالي واحد لـ "المنطقة المت

الذي تقضیھ النساء وباإلضافة إلى ذلك، تُحسب نسبة الوقت الذي تقضیھ النساء: الرجال بشكل منفصل لكل بلد، ثم یتم حساب متوسط الوقت 
 في المنطقة لضمان إمكانیة المقارنة.

 

4.H.    المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني

 )ICATUS 2016( 2016إحصاءات استخدام الوقت لعام التصنیف الدولي لألنشطة ألغراض 
2016/-use/icatus-social/time-https://unstats.un.org/unsd/demographic 

 
 مل المدفوع األجر وغیر المدفوع األجردلیل إنتـاج اإلحصاءات المتعلقة باستخدام الوقت: قیاس الع

https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_93a.pdf 
 

 )SNA 2008( 2008نظام الحسابات القومیة لعام 
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp 

 
 قرار حول إحصاءات العمل، والعمالة، واالستغالل الناقص للعمل

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/icatus-2016/
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_93a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp
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-by-adopted-guidelines/resolutions-and-databases/standards-and-https://www.ilo.org/global/statistics
en/index.htm--statisticians/WCMS_250453/lang-labour-of-conferences-international 

 

4.i  . إدارة الجودة 
 :2020اإلحصائیة في عام في ورقة إحصاءات استخدام الوقت، المقدمة إلى اللجنة ترد التفاصیل المتعلقة بإدارة الجودة  المزید من

E.pdf-Defining_Quality-Item3m-session/documents/BG-https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st 

، في األمم المتحدة مع شعبة اإلحصاء إحصاءات استخدام الوقت فریق خبراءقبل واصلة تطویره من التقني وم ویجري تحدیث ھذا التقریر
 .وطنیةالتطورات ویدرج أمثلة  . وسیعكس التقریر المستكمل آخر2022في اللجنة اإلحصائیة في آذار/مارس  وسیعرض ھذا التقریر

 

4.j  . ضمان الجودة 
إن شعبة االحصاءات في األمم المتحدة كانت تراجع بالتفصیل منھجیة المسح التي تلي جمع بیانات استخدام الوقت وتصنیف األنشطة التي 

 .تستخدمھا البلدان، لتقییم مستوى قابلیة المقارنة بین البلدان ومع مرور الوقت في بلد معین
 

4.k  .  الجودة تقییم 
في األمم المتحدة بمراجعة وتقییم جودة البیانات الواردة من البلدان وتعود مرة أخرى إلى مزودي البیانات للتوضیح إذا  تقوم شعبة اإلحصاء

حسابات تتم مقارنة البیانات الواردة بالسنوات السابقة لضمان االتساق مع مرور الوقت. باإلضافة إلى ذلك، یتم التحقق من ولزم األمر. 
 البیانات بحثًا عن االنحرافات.ویجري التحقق من المؤشر، 

 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

 2020و 2000بلداً تملك البیانات بین  90

 حسب السنة:
 بلد 41: 2004حتى  2000من 
 بلد 38: 2009حتى  2005من 
 بلد 66: 2010من 

 )2020-2000حسب المنطقة (
 بلد 17افریقیا: 
 بلد 19امیركا: 

 بلد 21آسیا: 
 بلد 32أوروبا: 
 بلد 3أوقیانیا: 

 
 التسلسل الزمني:

 2020حتى  2000من 

 
 التفصیل:

 .الجغرافي الموقعو الفئة العمریةھذا المؤشر حسب األبعاد التالیة: الجنس و تفصیلیجب 

 فئات التفصیل حسب البعد ھي كما یلي:

 الجنس: أنثى / ذكر؛

https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_250453/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_250453/lang--en/index.htm
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m-Defining_Quality-E.pdf
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 سنة فأكثر. 65، 64-55، 54-45، 44-25، 24-15، سنة فأكثر 15: الفئات العمریة الموصى بھا ھي: الفئة العمریة

 (باتباع التعریفات الوطنیة في ظل عدم وجود تعریف دولي): حضري / ریفي الجغرافي الموقع

خالل اجتماعھ  )IAEG-GSالنوع االجتماعي (تمت التوصیة بھذه الفئات من فریق الخبراء المشترك بین الوكاالت المعني باإلحصاءات و
 .2017أكتوبر/تشرین األول  31-30إیطالیا في  روما،الحادي عشر في 

 
 .الجغرافي الموقعو الفئة العمریةحسب الجنس و مفصلةالبیانات المتوفرة حالیاً 

 

 الدولیةاالنحراف عن المعاییر  /المقارنة .  6
 مصادر التباین:

 ال ینطبق
 

 قائوثالمراجع وال.  7
 الروابط:

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

 المراجع:

 وغیر المدفوع األجر قیاس العمل المدفوع األجر المتعلقة باستخدام الوقت: دلیل إنتـاج اإلحصاءات 
)https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_93a.pdf( 
  2016التصنیف الدولي لألنشطة ألغراض إحصاءات استخدام الوقت لعام 

 )/use/icatus-social/time-https://unstats.un.org/unsd/demographic-2016قید الترجمة: (
 مجموعة األمم المتحدة للحد األدنى من المؤشرات المتعلقة بالنوع االجتماعي )http://genderstats.un.org( 
 :تحدیث إنتاج إحصاءات استخدام الوقت: مفرش یربط بین المكونات ذات األولویة لإلطار المفاھیمي  

E.pdf-Placemat-Item3m-session/documents/BG-https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st 
 یة المستدامة: إثبات أھمیة جمع بیانات استخدام الوقت لدعم رصد أھداف التنماتمالءمة السیاس :

-PolicyRelevance-Item3m-session/documents/BG-https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st
E.pdf 

 :مفاھیم وتعاریف استخدام الوقت 
-Item3m-session/documents/BG-https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st

E.pdf-Concepts_and_definitions 
  واإلحصاءات المتعلقة باستخدام الوقتنحو تحدید جودة البیانات: 

-Defining_Quality-Item3m-session/documents/BG-https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st
E.pdf 

 بیانات استخدام الوقت أداة منسقة دنیا لجمع: 
-Item3m-session/documents/BG-https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st

E.pdf-MinimumHarmonizedInstrument 
 

 

https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_93a.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/icatus-2016/
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/icatus-2016/
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/icatus-2016/
http://genderstats.un.org/
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m-Placemat-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m-PolicyRelevance-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m-PolicyRelevance-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m-Concepts_and_definitions-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m-Concepts_and_definitions-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m-Defining_Quality-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m-Defining_Quality-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m-MinimumHarmonizedInstrument-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3m-MinimumHarmonizedInstrument-E.pdf
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