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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثانية والثالثون 

٦ – ٩ آذار/مارس ٢٠٠١ 
البند ٣ (ج) من جدول األعمال املؤقت* 

اإلحصـاءات الدميوغرافيـة واالجتماعيـة: اإلحصــاءات 
اجلنســـانية: التقـــدم احملـــرز يف إعـــــداد اســــتقصاءات 

استخدام الوقت 
  

التقدم احملرز يف مشروع يعىن بالقضايا اجلنسانية يف قياس العمـل املـأجور 
  وغري املأجور 

  تقرير األمني العام 
موجز 

سلَّمت اللجنة اإلحصائية، يف دورا احلادية والثالثني، بأمهية األعمـال الـيت تقـوم ـا 
الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة فيما يتعلق بالقضايا اجلنسانية وقياس العمـل املـأجور وغـري 
املـأجور. وهـي أعمـال جـرى إعدادهـا يف إطـار مشـروع بـدأه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي 
واملركز الدويل لبحوث التنمية/كندا. ويقدم هذا التقرير وصفا ألنشطة املشـروع. كمـا يقـدم 
خمطط دليل تقين لطرائق إدارة أنشطة استخدام الوقت، والنتائج اليت توصل إليـها فريـق خـرباء 

فيما يتصل ذا الدليل. وضمنت نقاط املناقشة املطروحة على اللجنة يف الفقرة ١٤. 
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مقدمة 
اســتعرضت اللجنــة اإلحصائيــة، يف دورــــا احلاديـــة  - ١
والثالثني، تقرير األمني العام املقدم بشأن خطة تنفيذ مشروع 
يعــين بالقضايــا اجلنســــانية يف قيـــاس العمـــل املـــأجور وغـــري 
املـأجور، و �سـلمت بأمهيـة األعمـال الـــيت تقــوم ــا األمانــة 
العامة يف قياس العمل املأجور وغري املأجور على النحو الوارد 
يف التقرير، والحظت األعمال اإلضافية ذات الصلة اليت تقـوم 
ــا حاليــا بلــدان ووكــاالت خمتلفــة، ال ســيما فيمــــا يتعلـــق 

باستقصاءات استخدام الوقت�(١). 
وركزت األنشطة الـيت جـرى االضطـالع ـا يف عـام  - ٢
٢٠٠٠ علـــى اآليت: (أ) اســـــتعراض الطرائــــق والتصنيفــــات 
املســتخدمة يف الدراســات الوطنيــة الســتخدام الوقــــت بغيـــة 
إعـداد جمموعـة مـن املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة جلمـع البيانــات 
اخلاصة باستخدام الوقت، ال سيما يف البلدان الناميـة، وتنقيـح 
ــــر تصنيـــف دويل جتريـــيب لألنشـــطة املتعلقـــة  ومواصلــة تطوي
بإحصــاءات اســتخدام الوقــــت؛ و (ب) حتســـني إحصـــاءات 

املشاركة يف قطاعات سوق العمل اليت يصعب قياسها. 
 

 أوال -تقرير مرحلي عن تنفيذ املشروع 
إعـــــداد طرائـــــق وتصنيفـــــات الســــــتقصاءات  ألف -

استخدام الوقت 
منــذ ١٩٩٥، شــــهد ٢٤ بلـــدان ناميـــا و ٢٢ بلـــدا  - ٣
متقـدم النمـو إمـا اكتمـال أو بـدء أنشـطة مجـــع البيانــات عــن 
اسـتخدام الوقـت. وأكملـت مثانيـة بلـدان ناميـــة مؤخــرا مجــع 
بيانات عن استخدام الوقت علـى النطـاق الوطـين، وأصـدرت 
إحصاءات عن الوقت الذي ميضيه كـل مـن املـرأة والرجـل يف 
ــــن هـــذه  العمــل املــأجور وغــري املــأجور. وأجــرت مخســة م
البلـدان، هـي األراضـي الفلســـطينية احملتلــة ومجهوريــة كوريــا 
وجنـوب أفريقيـا ومنغوليـا واهلنـد، اسـتقصاءات منفصلـــة عــن 
اســتخدام الوقــت، بينمــــا طبـــق بلـــدان، مهـــا مجهوريـــة الو 

الدميقراطية الشعبية وعمان، طريقـة وضـع مذكـرات شـخصية 
ـــن اســتخدام الوقــت وذلــك كنمــوذج إلجــراء  �خفيفـة� ع
استقصاء أسري متعدد األغراض. ومجعـت نيبـال بيانـات عـن 
استخدام الوقت بإدمـاج األسـئلة املالئمـة لذلـك يف اسـتقصاء 
عـن قـوى العمـل. ونشـرت مجهوريـــة كوريــا ومجهوريــة الو 
ـــــائج اســــتقصاءاا.  الدميقراطيـــة الشـــعبية ونيبـــال واهلنـــد نت
وباإلضافة إىل ذلك، نظمت مجهورية الو الدميقراطية الشـعبية 
ــــات للمســـتعملني بغيـــة نشـــر نتـــائج  ومنغوليــا واهلنــد منتدي
االسـتقصاءات ومناقشـة مـا يـترتب عليـها مـــن تأثــريات علــى 
السياســات العامــة. ويشــري اهتمــام البلــدان الناميــــة بـــإجراء 
استقصاءات عن استخدام الوقـت، وكذلـك اخلـربات الوطنيـة 
اليت تتجمع اآلن، إىل احلاجة ومالءمـة الوقـت إلعـداد مبـادئ 
توجيهية وتصنيفات منهجية الستقصاءات استخدام الوقت. 

ــــة  وقدمــت الشــعبة اإلحصائيــة التابعــة لألمانــة العام - ٤
لألمم املتحدة، خالل العام املاضي، املساعدة التقنية إىل تايلند 
وجنــوب أفريقيــا والصــني ومنغوليــا يف جمــــال أو أكـــثر مـــن 
ـــم االســتقصاءات، وإعــداد تصنيفــات  اـاالت التاليـة: تصمي
ــــة، وحتديـــد املقـــاييس اإلحصائيـــة وطرائـــق  األنشــطة الوطني
اجلدولـة املتصلـة ـا، وتقييـم مـا ختـرج بـه االسـتقصاءات مـــن 
تقديرات. وقُدمت االستشارة التقنية، باإلضافة إىل ذلـك، إىل 
غواتيمـــاال والفلبـــني وكوبـــا، عـــرب املشـــاركة يف املؤمتــــرات 
اإلقليميـة املتعلقـة باســـتقصاءات اســتخدام الوقــت. وأتــاحت 
ـــط  املؤمتـرات اإلقليميـة املنعقـدة يف أفريقيـا وآسـيا ومنطقـة احملي
اهلـادئ وأمريكـا الالتينيـة وحـوض الكـارييب، وكذلـــك مؤمتــر 
بيجـني + ٥، الفرصـة للتشـجيع علـى مجـــع البيانــات اخلاصــة 

باستخدام الوقت يف البلدان النامية(٢). 
وُأحـرز تقـدم أيضـــا يف العمــل علــى إعــداد تصنيــف  - ٥
دويل ألنشطة إحصاءات اسـتخدام الوقـت. واختـرب التصنيـف 
الـدويل التجريـيب، الـذي اعتمـده اجتمـاع فريـق اخلـرباء الـــذي 
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عقدتـــه شـــعبة األمـــم املتحـــــدة اإلحصائيــــة، يف ١٩٩٧، يف 
األراضـي الفلسـطينية احملتلـة وتـايلند وجنـوب أفريقيـا والفلبـني 
ومنغوليا ونيبال ونيجرييا واهلند. وجـرى، اسـتنادا إىل جتـارب 
هذه البلدان، وكذلك جتارب البلدان املتقدمة (االسـتقصاءات 
األوروبيـة املواءمـــة عــن اســتخدام الوقــت، ودراســات كنــدا 
واسـتراليا)، تنقيـح التصنيـــف وجتويــده وجتريبــه يف كثــري مــن 

جوانبه. 
ويوفــر التصنيــف جمموعــة شــاملة مــن الفئــات الـــيت  - ٦
تندرج فيها األنشطة املتصلـة باإلنتـاج املـرتيل للسـلع ألغـراض 
االستخدام الذايت، وأنشـطة القطـاع غـري الرمسـي. ومتثـل هـذه 
األنشطة مكونا هاما مـن مكونـات عمـل املـرأة، وإىل حـد مـا 
عمل الرجل، يف البلـدان الناميـة، لكنـها غـري حمـددة يف معظـم 
تصنيفـات أنشـطة مجـع البيانـات اخلاصـــة باســتخدام الوقــت. 
ـــة، الــيت  وبينمـا يكـون التركـيز أكـثر علـى األنشـطة االقتصادي
كثريا ما ال ينظر إليها ذا الشكل، فـإن التصنيـف ينبـين علـى 
التصنيفــات الوطنيــة واإلقليميــة ألنشــطة اســتخدام الوقــــت، 
ـــات البيانــات التارخييــة املســتندة إىل هــذه  ويتسـق مـع جمموع

املشروعات. 
ويف تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٠، انعقــد اجتمـــاع  - ٧
فريــق خــرباء معــين بطرائـــق إجـــراء اســـتقصاءات اســـتخدام 
الوقت، بغية مناقشة املبادئ التوجيهية اخلاصة مبنهجيـة إجـراء 
ــــح. وستشـــكل  االســتقصاءات، والســتعراض التصنيــف املنق
األوراق الـيت ُأعـدت لالجتمـاع واملناقشـة، مسـامهات رئيســية 
يف منشور خاص مبنهجية مجع البيانات عن اسـتخدام الوقـت، 
يهدف إىل مواءمة الطرائق لدى البلدان النامية املهتمـة بـإجراء 
اسـتقصاءات عـن اسـتخدام الوقـت، وتقـدمي املشـورة إىل هــذه 
البلـدان. وسـيكتمل إعـداد مشـــروع الدليــل يف عــام ٢٠٠١. 
ـــــاع  ويـــرد يف املرفقـــني ١ و ٢ هلـــذا التقريـــر تقريـــر االجتم

واملخطط املقترح للمنشور اخلاص باملنهجية على التوايل. 

وأوصـى فريـق اخلـرباء بتشـجيع البلـدان علـــى اختبــار  - ٨
التصنيف املنقح. وجـرى اقـتراح جـني لالختبـار مهـا: ترمـيز 
عينة من اليوميات الشخصية االستقصائية املكتملة علـى غـرار 
التصنيف يف البلدان اليت أجرت بالفعل استقصاءات اسـتخدام 
الوقـت، واسـتخدام التصنيـف يف البلـدان الـيت ختطـــط إلجــراء 
اسـتقصاءات جديـدة. وتتعـاون الشـعبة اإلحصائيـة مـع بعـــض 
البلــــدان يف اختبــــار التصنيــــف باســــــتخدام النـــــهج األول. 
وسيجري استعراض التصنيف وإدخال املزيد مـن التحسـينات 

عليه استنادا إىل نتائج هذه االختبارات والتجارب القطرية. 
وأيــد اجتمــاع اخلــرباء اجلــهود الــيت تبذهلــــا الشـــعبة  - ٩
اإلحصائية يف إطار املشروع، بغية تطوير قياس العمل املــأجور 
وغري املأجور. وأوصــى االجتمـاع بصفـة خاصـة بـأن تضطلـع 
الشعبة مبسؤولية تنسيق العمل الدويل إلعــداد إحصائيـات عـن 
استخدام الوقت، وحـث علـى تنسـيق التعـاون مـع الوكـاالت 
األخرى ذات االهتمامات يف هذا اال، مبـا يف ذلـك برنـامج 
األمـم املتحـــدة اإلمنــائي، ومنظمــة العمــل الدوليــة، واملكتــب 
اإلحصائي للجماعة األوروبية (انظر املرفق ١، الفقرة ٣١). 

ــت –  وافتتـح موقـع يعـين باسـتقصاءات اسـتخدام الوق - ١٠
تطويــــــر مقــــــاييس العمــــــل املــــــأجور وغــــــــري املـــــــأجور 
(http://www.un.org/Dept/unsd/timeuse) علــــــى الصفحـــــــة 

احملليـة اخلاصـة بالشـعبة اإلحصائيـة علـى شــبكة اإلنــترنت، يف 
ـــات عــن الدراســات  أيـار/مـايو ٢٠٠٠. ويتيـح املوقـع املعلوم
اإلحصائيـة الوطنيـة اخلاصـة باســـتخدام الوقــت، مبــا يف ذلــك 
رسـم املواصفـات والتصنيفـــات، وتصميــم الكتيبــات التقنيــة، 
ـــع أيضــا  وإعـداد أدوات إجـراء االسـتقصاءات. ويشـتمل املوق
ــــة  علــى ورقــات ُأعــدت، عــن االســتقصاءات واملــواد الدولي
األخرى اخلاصة باستخدام الوقـت، بغيـة تقدميـها إىل اجتمـاع 
اخلـرباء. وتتضمـن خطـط مواصلـة تطويـر املوقـع نشـر بيانـــات 

استقصائية عن استخدام الوقت. 
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حتسـني إحصـاءات املشـاركة يف قطاعـــات ســوق  باء -
العمل اليت يصعب قياسها 

تعــاونت الشــعبة اإلحصائيــة يف العمــل مــــع منظمـــة  - ١١
العمل الدولية ومنظمة �املرأة يف العمالـة غـري الرمسيـة: العوملـة 
والتنظيــم�، علــى إجــــراء البحـــوث واالختبـــارات املنهجيـــة 
املتعلقة بإدخال متغري �مكان العمل� يف اسـتقصاءات األسـر 
املعيشـية، ال سـيما املتعلـق منـها بقـوى العمـــل، ــدف تعزيــز 
حتديد وتقدير عدد العاملني مـن منـازهلم والبـائعني املتجولـني. 
ــــداد اإلطـــار  وســيكون النــاتج الرئيســي هلــذا العمــل هــو إع
املفاهيمي والتصنيف النوعي ملكـان العمـل. ومشلـت البحـوث 
ـــت يف تشــرين األول/أكتوبــر ١٩٩٩،  واالختبـارات الـيت بدئ
إجــراء دراســة منوذجيــة يف األردن حيــث أدمــج ســؤال عـــن 
�مكــان العمــل� يف اســــتقصاءات قـــوى العمـــل. وجـــرى، 
باإلضافــة إىل ذلــك، إعــداد حتليــالت للنتــائج املســــتقاة مـــن 
االستقصاءات اجلديدة اليت ُأجريـت يف جنـوب أفريقيـا، والـيت 

ُأجريت قبل ذلك يف بوليفيا واملكسيك وكولومبيا(٣). 
وعقـدت منظمـة العمـل الدوليـــة اجتمــاع خــرباء، يف  - ١٢
آب/أغسـطس ٢٠٠٠، السـتعراض نتـــائج العمــل النموذجــي 
والدراسـات التحليليـة. وقـام فريـق اخلـرباء املعـــين بإحصــاءات 
القطاع غري الرمسي (فريق دهلي) أيضا باستعراض هذا العمـل، 
وأوصــى بــأن تضمــــن البلـــدان متغـــري �مكـــان العمـــل� يف 

استقصاءات قوى العمل والقطاع غري الرمسي(٤). 
وواصل املشروع أيضا تعاونه يف العمل مـع �منظمـة  - ١٣
املــرأة يف العمالــة غــــري الرمسيـــة: العوملـــة والتنظيـــم�، وهـــي 
ـــــين باإلحصــــاءات  االئتـــالف العـــاملي املذكـــور أعـــاله واملع
ـــربامج والسياســات املتعلقــة بــاملرأة يف القطــاع  والبحـوث وال
االقتصـادي غـري الرمسـي. وتشـمل األنشـــطة املشــتركة جتميــع 
ــــرأة يف القطـــاع غـــري الرمســـي،  وحتليــل اإلحصــاءات عــن امل
وحتسـني مقـــاييس العمالــة واإلنتــاج يف القطــاع غــري الرمســي 
بصفـة عامـــة، ومــا يتعلــق مــن ذلــك بالعــاملني مــن منــازهلم 
والبائعني املتجولني بصفة خاصة. ونشرت الشـعبة اإلحصائيـة 

البيانات امعة والتحليالت االبتدائيـة عـن القضايـا اجلنسـانية 
يف القطاع غري الرمسي، يف الفصل ٥ من تقرير املرأة يف العـامل 

٢٠٠٠: اجتاهات إحصاءات. 
 

ثانيا -نقاط للمناقشة 
طُلب إىل اللجنة ما يلي:  - ١٤

أن تـديل بآرائـها عـــن خمطــط �دليــل وضــع  (أ)
ـــاس العمــل املــأجور  إحصـاءات اسـتخدام الوقـت ألغـراض قي
ـــات أو  وغـري املـأجور� (املرفـق الثـاين)، مبـا يف ذلـك أيـة إضاف
تعديالت. وقد ترغب اللجنة أيضـا يف التعليـق علـى توصيـات 

فريق اخلرباء بشأن إعداد الدليل (انظر املرفق األول). 
وطُلــب إىل اللجنــــة أيضـــا إتاحـــة األعمـــال  (ب)

واألنشطة ذات الصلة للشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة. 
 

احلواشي 
الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـــادي واالجتمــاعي، ٢٠٠٠،  (١)

امللحق رقم ٤ (E/2000/24)، الفقرة ٢٢. 
انظـر �صـوب مبـادئ توجيهيـــة دوليــة يف جمــال اســتقصاءات  (٢)
استخدام الوقت: أهــداف وطرائـق االسـتقصاءات الوطنيـة عـن 
ـــة  اسـتخدام الوقـت يف البلـدان الناميـة�، ورقـة مقدمـة يف احللق
الدراسية اإلقليمية ملستعملي االستقصاءات األسرية ومنتجيـها، 
ـــا، يف  واسـتقصاءات اسـتخدام الوقـت املعقـودة يف هافانـا، كوب
ــاين/ينـاير ٢٠٠٠، ويف احللقـة  الفترة من ١٨ إىل ٢٠ كانون الث
الدراسية الدولية املعنية بدراسات استخدام الوقـت املعقـودة يف 
أمحــــد أبــــــاد، اهلنـــــد، يف الفـــــترة مـــــن ٧ إىل ١٠ كـــــانون 

األول/ديسمرب ٢٠٠٠. 
انظر الورقات املقدمة يف االجتماع التقـين املعـين بقيـاس مكـان  (٣)
العمــــل، املعقــــود يف جنيــــف، يف ٢٤ و ٢٥ آب/أغســــطس 

 .٢٠٠٠
انظـر مشــروع تقريــر االجتمــاع الرابــع لفريــق اخلــرباء املعــين  (٤)
بإحصاءات القطاع غري الرمسـي (فريـق دهلـي)، جنيـف، ٢٨ – 

٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠٠. 
 .E.00.XVII.14 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (٥)

  



600-79611

E/CN.3/2001/4

املرفق األول 
تقرير اجتماع فريق اخلرباء املعين بطرائـق إجـراء اسـتقصاءات اسـتخدام 

   الوقت، نيويورك، ٢٣-٢٧ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠ 
 أوال - تنظيم االجتماع 

عقـد االجتمـاع يف مقـر األمـم املتحـــدة بنيويــورك يف  - ١
ــــــر ٢٠٠٠.  الفــــترة مــــن ٢٣ إىل ٢٧ تشــــرين األول/أكتوب
وشارك فيه اخلرباء التاليـة أمسـاؤهم: أوالدجيـو أويليكـه أيـاجي 
(نيجرييا)، ومايكل بيتمان (استراليا)، ودييب بدلنـدر (جنـوب 
أفريقيــا)، وغوســــتاف هارالدســـن (الـــنرويج)، وأنـــدرو س. 
هـاريف (كنـدا)، ودايـان هـريتس (الواليـات املتحـدة)، وإنديــرا 
هـريواي (اهلنـد)، وإيفنـد هوفمـــان (منظمــة العمــل الدوليــة)، 
وتومــاس جســــتر (الواليـــات املتحـــدة)، وبتريســـيا منديـــس 
(املكسيك)، ويانديسوا مبيتشـيين (جنـوب أفريقيـا)، وإيريـس 
نييمــي (فنلنــدا)، ويريوغــرييل نــوف (منغوليــا)، وكريســــتينا 
أوســــــتنربغ (املكتــب اإلحصـــــائي للجماعـــــــة األوروبيـــة)، 
ور. ن. بــاندي (اهلنــد)، وديفيــد بيتــون (كنــــدا)، وكـــالس 
ريدنستام (السويد)، وآيلي شون (مجهوريـة كوريـا)، ودايـان 
ســتيل (البنــك الــدويل). كمــا كــان برنــامج األمــم املتحـــدة 

اإلمنائي ممثال فيه. 
وقد ُدعي إىل عقـد هـذا االجتمـاع كجـزء مـن عمـل  - ٢
الشــعبة اإلحصائيــة يف األمــــم املتحـــدة يف جمـــال إحصـــاءات 
استخدام الوقت يف إطار مشروع موله برنــامج األمـم املتحـدة 
اإلمنـــــــائي واملركـز الـــدويل لبحــوث التنميــة، (كنــدا)، فيمــا 
يتعلق بالقضايا اجلنسانية وقياس العمل املأجور وغري املـأجور. 
وجاء كمتابعة للتوصيات املتعلقـة باسـتخدام الوقـت الصـادرة 
ـــة  عـن اللجنـة اإلحصائيـة يف دورتيـها الثامنـة والعشـرين والثالث
والثالثني وملنهاج العمل(أ) الـذي اعتمـده املؤمتـر العـاملي الرابـع 

املعين باملرأة. 

وناقش االجتماع املبادئ التوجيهيـة املنهجيـة إلجـراء  - ٣
استقصاءات استخدام الوقت واستعرض زيادة تطوير تصنيف 
األمم املتحدة الدويل لألنشطة مـن أجـل إحصـاءات اسـتخدام 
الوقــت. وســتكون الورقــات الــــيت أعـــدت هلـــذا االجتمـــاع 
ومناقشته مبثابة مسامهة بارزة يف منشور منهجي تعمل الشـعبة 
اإلحصائيـة علـى إعـداده ملسـاعدة البلـدان الناميـة علـــى القيــام 
باستقصاءات استخدام الوقت. هذا وقد تـرأس السـيد بيتمـان 

هذا االجتماع. 
  

ــــة  ـــة باملبـــــادئ التوجيهي ـــات املتعلق التوصي ثانيا -
ـــتخدام  املنهجيــة إلجــراء اســــتقصاءات اس

الوقت   
اتفـق االجتمـاع علـى النقـاط التاليـة الرئيسـية لتطويـــر  - ٤
املنشـور املنـهجي املعنـون �دليـل وضـع إحصـــاءات اســتخدام 

الوقت ألغراض قياس العمل املأجور وغري املأجور�. 
 

النهج األساسي املستخدم يف �الدليل� 
شرعت البلدان النامية خالل السنوات القليلة املاضيـة  - ٥
ألول مــرة يف إجــراء اســتقصاءات وطنيــة متعلقــة باســـتخدام 
الوقت. وقد بينـت التجربـة اآلن أنـه مـن املمكـن إجـراء هـذه 
االســتقصاءات بنجــاح يف البلــدان الناميــة. وبــالرغم مـــن أن 
ـــارات اخلاصــة تدخــل أثنــاء مجــع البيانــات عــن  بعـض االعتب
السكان من ذوي املستويات املتدنية من حيـث معرفـة القـراءة 
والكتابة، فإن املشاكل الرئيسية لتخطيط االستقصاءات كثـريا 

ما تكون مماثلة ملشاكل البلدان املتقدمة النمو. 
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وسـيكون اهلـدف مـن �الدليـــل� تقــدمي املشــورة إىل  - ٦
البلدان النامية املهتمـة بـإجراء اسـتقصاءات اسـتخدام الوقـت، 
ـــى  وبصـورة أعـم سيسـتهدف مواءمـة الطـرق السـتخدامها عل
نطــاق وطــين واســع. وهــو يســتفيد مــن التجــارب األخـــرية 
للبلــــدان الناميــــة واملبــــادئ التوجيهيــــــة اجلديـــــدة ملواءمـــــة 

االستقصاءات األوروبية املتعلقة باستخدام الوقت. 
ولــن يكــون هلــذا �الدليــل� طبيعــة إرشــادية لكنــــه  - ٧
سيناقش ما جرى يف هذه البلدان والـدروس املسـتخلصة منـها 
ومزايا اخليارات البديلـة ومسـاوئها. وبالنسـبة لكـل وجـه مـن 
أوجـه خطـــط االســتقصاءات، ســيناقش متطلبــات التخطيــط 
اجليد وما ميكن عمله لبلوغ ذلك. وسـوف تعـرض اخليـارات 
ـــة. وعــالوة علــى  اديـة أو احلـد األدىن مـن املتطلبـات املقبول
ذلـك، ســـيحدد اــاالت الــيت تســتوجب مزيــدا مــن العمــل 
املنهجي. وسوف يركز �الدليل� علـى أوجـه التخطيـط الـيت 

تنفرد ا استقصاءات استخدام الوقت. 
وفيمـا يلـي النقـــاط املتفــق عليــها واملرتبطــة مبواضيــع  - ٨

التخطيط الرئيسية اليت ستبلور يف �الدليل�. 
 

السبب األساسي إلجراء استقصاءات اسـتخدام الوقـت 
واهلدف منها 

ـــى أمهيــة اســتقصاءات اســتخدام  ركـزت املناقشـة عل - ٩
الوقت بالنسبة ملسـائل السياسـة العامـة ومسـائل البحـث علـى 
حد سواء. وقد أكد اخلرباء على ضرورة إجياد سـبب أساسـي 
مقنع ليستخدم أثنـاء التقـدم بطلبـات للحصـول علـى األمـوال 
ـــل� حيتــوي  للقيـام ـذه االسـتقصاءات. وأشـري إىل أن �الدلي
علـى أمثلـة للكيفيـة الـيت اسـتخدمت ـا إحصـاءات اســتخدام 

الوقت للتأثري على السياسة احلكومية. 
ــــام باســـتقصاءات  وقــد حــددت فئــات أهــداف القي - ١٠
استخدام الوقت. وتشـري إحداهـا إىل احلاجـة إىل اإلحصـاءات 
بالنسبة للفئات السكانية بينما تشري الفئة األخـرى إىل احلاجـة 

إليــها علــى املســتوى الفــردي أو مســتوى األســرة املعيشـــية. 
وتشــمل األهــــداف املتعلقـــة مبســـتوى امـــوع أو مســـتوى 
الســكان املواضيــع التاليــة: (أ) حتســني تقديــرات احلســــابات 
الوطنيـــــة وإعـــــداد احلســـابات التبعيــــــة لألســــــر املعيشـية؛ 
و (ب) حتقيق املساواة بني اجلنســني مبـا يف ذلـك قيـاس العمـل 
املأجور وغري املأجور، وتطوير البيانات عن السكان النشـطني 
اقتصاديـا، ال سـيما عـن األشـــخاص املمارســني أعمــاال حــرة 
والــــــذين يعملــــون يف ظـــــل ترتيباب عمل غــــــري اعتياديـة؛ 
و (ج) استراتيجيات القضاء على الفقر، مبا فيها اإلحصـاءات 
عن تقــدمي اخلدمـات احلكوميـــــــة ومـدى احلاجـة إليـها فضـال 
عن توفري املـــــاء والوقـــــود والبنيـــــة التحتية اخلاصـة بالسـفر؛ 
و (د) املؤشــرات االجتماعيــة املرتبطــــة بالتغـــريات يف فئـــات 
واسـعة مـن فئـات النشـاط االقتصـادي. وترتبـــط الفئــة الثانيــة 
بالتحليل الفردي أو اجلزئـي وتشـمل تقسـيم العمـل يف األسـر 
املعيشــية، والتدريــب بوصفــه اســتثمارا يف العمــــل، وســـلوك 

املستهلك، وأمناط السفر واستخدام الوقت. 
وستهتم احلكومات يف البلدان الناميـة واملتقدمـة علـى  - ١١
ـــت يف اموعــة  حـد سـواء باالسـتعانة ببيانـات اسـتخدام الوق
ـــع اجلزئيــة ذات أمهيــة  األوىل مـن املواضيـع. وسـتكون املواضي
خصوصا بالنسبة لألوساط العلمية. وسـريكز �الدليـل� علـى 
أمهيــة أعمــال التشــاور الــيت يشـــترك فيـــها واضعـــو بيانـــات 
اسـتخدام الوقـت ومسـتعملوها مـن أجـل استكشــاف خمتلــف 
الفوائـد واالحتياجـات مـن البيانـات وـــدف حتديــد اجلــهات 
اليت حيتمل أن متـول االسـتقصاءات. كمـا سيفسـر احلاجـة إىل 
التوفيق بني مصاحل اجلهات املمولة واعتبـارات اجلـودة وجممـل 

اجلدوى من بيانات االستقصاءات. 
وسيتعني أن يحدد �الدليل� املواصفـات فيمـا يتعلـق  - ١٢
ــارات  بـأهداف االسـتقصاءات. وسـوف تعطـى األولويـة العتب
التخطيط املرتبطة بتحسني قياس العمل واحملاسـبة االقتصاديـة. 

هذا وسينظر أيضا يف مواضيع ذات نطاق أوسع. 
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مضمون االستقصاءات 
ــريات  يرتبـط القـرار املتعلـق مبـا يتعـني إدراجـه مـن متغ - ١٣
السياق ومستوى التفصيل ارتباطـا وثيقـا بـاألهداف التحليليـة 
من مجع البيانات. هـذا ويتعـني أيضـا إدراج متغـريات السـياق 
الالزمــة مــن أجــل فــهم صحيــح لألنشــطة الــيت ســـجلت يف 
املذكرة اليومية. ستتاح أيضا إرشادات عن الكيفية اليت ينبغي 
ــــا مجــــع خمتلــــف أنــــواع متغــــريات الســــياق يف وثــــــائق 
االسـتقصاءات والكيفيـة الـيت ينبغـي ـــا اســتخدام املعلومــات 

امعة من أجل الوصول فعليا إىل التصنيفات ذات الصلة. 
ـــراض  ويكتسـي تسـجيل األنشـطة املتزامنـة أمهيتـه ألغ - ١٤
تبيـان أنـواع خاصـة مـن األنشـطة، ال سـيما رعايـــة األطفــال. 
وينبغي حبث القدرة على تسجيل أنشـطة متزامنـة طـوال املـدة 
الزمنيـة املسـتخدمة يف الوثيقـة. ومـن األفضـل أن يتخـذ القــرار 
املتعلق بتحديد أوىل األنشـطة املتزامنـة مـن طـرف احمللـل بـدال 

من ايب. 
ويتوقـف نطـاق املتغـــريات األساســية الــالزم إدراجــه  - ١٥
أيضـا بصـورة عامـة علـى األهـداف التحليليـة. وتشـمل قائمـــة 
دنيــا باملتغــــريات احملـــددة فيمـــا يتعلـــق بـــاجلداول األساســـية 
ـــراد  الســتخدام الوقــت: الســن واجلنــس واحلالــة العائليــة وأف
األسرة املعيشية والوضعية املهنية. ومجع املعلومات عـن السـلع 
املعمرة لألسر املعيشية أمر الزم لتفسري أمناط أنشطة اسـتخدام 
الوقــت املرتبطـــة بوجودهـــا أو غياـــا يف األســـرة املعيشـــية. 
وســتتوقف إمكانيــة وكيفيــة مجــع املعلومــات عــن معـــدالت 
األجـور و/أو مداخيـل األسـرة املعيشـية أو نفقاـا أو ببســـاطة 
مؤشــــرات الغــــىن والظــــروف علــــى األهــــــداف الرئيســـــية 
لالسـتقصاء. وسـيكون مـــن الــالزم استكشــاف مــدى أمهيــة 
التميـيز بـني خمتلـف األعمـال بالنسـبة للفـرد الواحـــد. وينبغــي 
أثناء وضع األسئلة املتعـني إدراجـها يف اسـتقصاءات اسـتخدام 
الوقــــت تكريــــر األســــئلة املســــتخدمة بــــالفعل يف النظــــــام 

اإلحصائي، حيثما كان ذلك مناسبا، وذلـك مـن أجـل تيسـري 
املقارنات واالستفادة من التجارب املنهجية املكتسبة. 

وينبغــي اختبــار ــج اليوميــات املكونــة مــن ثــــالث  - ١٦
خطوات حيث ببتدئ تسلسل املقابلـة مبجموعـة أوليـة قصـرية 
من األسئلة قبل الشروع يف املذكرة اليوميـة وتنتـهي باسـتبيان 

عن املعلومات األساسية. 
 

طرق مجع البيانات 
تتأثر القرارات املتعلقـة بتحديـد طريقـة مجـع البيانـات  - ١٧
مبجموعة من العوامل من بينها أهـداف االسـتقصاء ومسـتوى 
معرفة القراءة والكتابة لدى السكان، واملوارد املتاحـة. وتعتـرب 
املقابلة املباشرة بشكل خـاص أفضـل طريقـة بالنسـبة للسـكان 
مـن ذوي املسـتويات املتدنيـة مـن القـــراءة والكتابــة. وســوف 
يعرض �الدليل� خيارات خمتلفـة وينـاقش مزاياهـا ومسـاوئها 
ويسـوق أمثلـة عـن الكيفيـة الـــيت نفــذت ــا هــذه الطــرق يف 
ـــل  البلـدان. وسـوف حتـدد خاصـة اإلجـراءات األساسـية للتقلي

من نفوذ من جيري املقابلة إىل أدىن حد. 
 

أدوات االستقصاء 
ستبحث اخليارات املتعلقـة باسـتخدام اليوميـات ذات  - ١٨
الفـترة الزمنيـة املفتوحـــة أو احملــددة، وطــول الفــترات الزمنيــة 
ـــم  وارتبــاط هــذه الســمات بأوجــه أخــرى مــن أوجــه تصمي
االســتقصاءات. وســوف تــدرس هــذه اخليــــارات يف ســـياق 
النتائج املتعلقة بصحة تقديرات استخدام الوقت على مستوى 

ااميع. 
وينبغي على أقل تقدير أن تستنفد اليوميات املرمـوزة  - ١٩
مسبقا أو �البسيطة� مجيـع أنـواع األنشـطة وينبغـي أن يصـل 
جمموع الوقت املستغرق املبلغ عنـه بالنسـبة لألنشـطة املرمـوزة 

٢٤ ساعة يف اليوم. 
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أخذ العينات 
يرجــح اقــتران نظريــة أخــذ العينــات ببنيــة تكـــاليف  - ٢٠
العمليات امليدانية كفة خيـار األخـذ بـأكثر مـن يوميـة واحـدة 
لكل جميب. ويشكل استهداف أكرب العينـات املمكنـة حجمـا 
بالنظر إىل قلة املوارد، واحلصول على أكثر مـن يوميـة واحـدة 
لكل شخص، ومجـع اليوميـات مـن أكـثر مـن فـرد واحـد مـن 
أفراد األسرة املعيشـية، اسـتراتيجيات أفضـل مـن أخـذ عينـات 
مـن عـدد أكـرب مـن األســـر املعيشــية واختيــار عــدد أقــل مــن 
اليوميــات عــن كــل شــخص أو أفــراد أقــل مــن كــل أســـرة 
معيشـية. ومـــع ذلــك، قــد يشــكل عــدم اإلجابــة معضلــة يف 

اخلطط اليت تحدد األخذ بيوميات عديدة. 
ويتمثل أفضل األحوال يف اختيار أيام اليومية بصـورة  - ٢١
اعتباطيـة. إال أن التجربـة بينـت أنـه ليـــس مــن املمكــن بلــوغ 
ذلــك عمومــــا لكـــن قـــد يقـــترب منـــه. وينبغـــي أن تكفـــل 
ـــام اليوميــة  اإلجـراءات العمليـة عـدم تـرك  صالحيـة اختيـار أي
لتقدير السائل أو ايب. وسيصف �الدليـل� النـهج املمكنـة 

حسبما نفذته منها البلدان. 
ـــة احلامســة ألخــذ العينــات الزمنيــة  وبـالنظر إىل األمهي - ٢٢
بالنسـبة لنجـاح اسـتقصاءات اسـتخدام الوقـت، فإنـه ســـيكون 
من الالزم أن يقدم �الدليل� معلومات أكثر تفصيـال يف هـذا 

اجلزء. 
 

معاجلة بيانات استقصاءات استخدام الوقت 
ـــم املواضيــع املتعلقــة بضمــان  سـيعرض �الدليـل� أه - ٢٣
نوعيـة املعلومـات امعـة يف اســـتقصاءات اســتخدام الوقــت. 
وسوف تناقش الوسائل واإلجـراءات املتاحـة مـن أجـل حتقيـق 
الفعاليـة يف الترمـيز واملعاجلـة. وميكـــن ترمــيز اليوميــات ســواء 
علــى أرض امليــدان مـــن طـــرف األشـــخاص الذيـــن جيـــرون 
املقـابالت أو يف موقـع مركـــزي عــن طريــق أجــهزة الترمــيز؛ 

وسـيكون حتديـــد أمثــل خيــار مرهونــا بــالتوفر علــى وســائل 
وإجراءات الترميز املناسبة. 

٢٤ - وسـيناقش �الدليـل� مواصفـات التحريـر املتفـق عليـها 
ـــة لتقييــم بيانــات اليوميــات. كمــا ســتتاح  ومؤشـرات النوعي
املشورة بشأن هياكل امللفات واملتغريات املشتقة اليت ميكن أن 
يسهل وضع اجلداول وتقـدمي النتـائج املتمخضـة عـن الدراسـة 

االستقصائية. 
  

ـــف  ـــة مبشـــروع التصني ــــات املتعلق ثالثــا - التوصي
الــدويل لألنشــطة ألغــراض اســـتقصاءات 

استخدام الوقت   
يرتبط اهليكل العام ملشروع التصنيـف ـدف رئيسـي  - ٢٥
ـــة  مـن أهـداف إحصـاءات اسـتخدام الوقـت يف البلـدان املتقدم
ـــاس العمــل  والبلـدان الناميـة علـى حـد سـواء، وهـو حتسـني قي
املـأجور وغـري املـأجور، ال سـيما عمـل النسـاء. ويتمثـل أحـــد 
العناصر الفريدة هلذا التصنيـف يف التصنيـف الشـامل لألنشـطة 
املرتبطـة بإنتـاج األســـر املعيشــية للســلع مــن أجــل اســتعماهلا 
اخلاص وألنشطة القطاع غري املنظم. وفيما يلي النقـاط املتفـق 

عليها واملتعلقة مبشروع التصنيف. 
يتعني تنقيح الفئات اخلمـس (مـن ألـف إىل هـاء) الـيت  - ٢٦
تغطي إنتاج نظام احلسابات القومية وما يرتبط به مـن أنشـطة 

مع مراعاة االعتبارين التاليني: 
قد يكون التمييز بني سـاعات العمـل العاديـة  (أ)
والوقت اإلضايف والسـاعات الزائـدة غامضـا ولرمبـا كـان غـري 

ضروري؛ 
أدرجت األنشطة اليت تشمل �السفر املرتبط  (ب)
بالعمل� و�البحث عن عمـل/إنشـاء مشـروع� و�التدريـب 
والدراسة املرتبطني بالعمل� بصورة منفصلة يف كل فئـة لكـن 

قد ال يكون من السهل تصنيفها ضمن الفئات؛ 
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ومثــة أيضــا حاجــة إىل وضــع تعريــــف واضـــح للمؤسســـات 
املندرجـة يف الفئـــة ألــف وللمبــادئ التوجيهيــة لتميــيز العمــل 
املنظم واألنشطة املرتبطة به عن وظائف القطاع غري الرمسي. 
وعمومـا فـإن التقسـيمات املقترحـة املكونـة مـن ثالثــة  - ٢٧
أرقـام ضمـن الفئـات الرئيسـية هـي تقسـيمات شــاملة مبــا فيــه 
الكفايـة وميكـن تطبيقـها علـى خمتلـــف البلــدان؛ غــري أنــه مــن 
الالزم استعراض اموعات املقترحة املكونـة مـن أربعـة أرقـام 
يف بعض هذه التقسيمات من أجل تقريـر أي فئـة منـها ينبغـي 

وضعها على هذا النحو. 
وقـد يكـون التصنيـــف املقــترح حباجــة إىل أن يكــون  - ٢٨
مرنـا مبـا فيـه الكفايـة حبيـث يسـمح بتكيـف البلـدان لـه حبيـــث 
يتفق مع الظروف الوطنية، حسب الضرورة. فقد تود البلدان 
تقدمي مواصفات أكثر تفصيال لبعـض األنشـطة ضمـن الفئـات 
والتقسيمات؛ وعالوة على ذلك، قد ترغب يف ختفيـض عـدد 
الفئـات الرئيسـية اخلمـس عشـرة املقترحـة ألغـراض التحليـــل. 
ولرمبـا وجـب تقـدمي إرشـادات بشـــأن الســبل املناســبة لدمــج 

الفئات بعضها ببعض. 
وكخطوة تالية، تشجع البلدان علــى اختبـار مشـروع  - ٢٩
التصنيـف. وميكـن إجـراء هـذا االختبـار بطريقتـني اثنتـني مهــا: 
بالنسبة للبلدان اليت تتوفر لديها بيانات عن اسـتخدام الوقـت، 
مـن املمكـن إعـادة ترمـيز عينـة مـن اليوميـات الكاملـة حبســـب 
ــــتزم إجـــراء  مشــروع التصنيــف؛ أمــا بالنســبة لتلــك الــيت تع
ـــف لكــي  اسـتقصاءات، فإنـه مـن املمكـن تكييـف هـذا التصني
ــــطة. وجيـــوز اســـتعراض مشـــروع  يســتخدم يف ترمــيز األنش
التصنيـــف وصقلـــه مـــرة أخـــرى اســـــتنادا إىل نتــــائج هــــذه 

االختبارات وجتارب البلدان. 
 
 
  

 رابعا - توصيات/استنتاجات عامة 
ـــة علــى  الحـظ االجتمـاع أن موقـع الشـعبة اإلحصائي - ٣٠
شــــبكة اإلنـــــترنت بشـــــأن اســـــتقصاءات اسـتخدام الوقــت 
 http://www.un.org/Depts/) شرت يف أيار/مايو ٢٠٠٠اليت ن
unsd/timeuse) يشكل وسيلة فعالة لنشر املعلومات عن طرق 

ـــت ونتائجــها.  االسـتقصاءات الوطنيـة املتعلقـة باسـتخدام الوق
كمــا أوصــى االجتمــاع بــأن تنشــر الورقــــات الـــيت ُأعـــدت 

لالجتماع على هذا املوقع. 
ــعبة  وخلُـص االجتمـاع إىل أن اجلـهود الـيت تبذهلـا الش - ٣١
اإلحصائية من أجل حتسني قياس العمل املأجور وغري املـأجور 
مبادرة هامة لتحسني إحصاءات استخدام الوقـت وهـي مبثابـة 
إرشــادات تقنيــة ال غــىن عنــها بالنســبة للبلــدان الناميــة الـــيت 
شـرعت يف إجـراء اسـتقصاءات اسـتخدام الوقـــت ألول مــرة. 
وبالنظر إىل الدور الذي قـامت بـه الشـعبة اإلحصائيـة يف هـذا 
الشأن، فقد أوصى االجتماع بأن تتوىل الشعبة املسـؤولية عـن 
تنسـيق األعمـال الدوليـة إلعـداد إحصـاءات اسـتخدام الوقـــت 
وحـث علـى ضـرورة التعـاون يف هـذا التنســـيق مــع وكــاالت 
أخـرى مهتمـة ـذا اـــال مــن بينــها برنــامج األمــم املتحــدة 
اإلمنائي ومنظمة العمل الدولية واملكتـب اإلحصـائي للجماعـة 

األوروبية. 
 

احلواشي 
ــــغ، ٤-١٥  تقريــر املؤمتــر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، بيجين (أ)
ـــع  أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٥ (منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم املبي

E.96.IV.13)، الفصل األول، القرار ١، املرفق الثاين. 
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املرفق الثاين 
 

دليل وضع إحصاءات اسـتخدام الوقـت ألغـراض قيـاس العمـل املـأجور 
   وغري املأجور 

متهيد   
مقدمة   

أهداف الدليل  ألف -
اجلمهور املستهدف والنهج العام للدليل  باء -

تنظيم ونطاق الدليل  جيم -
 اجلزء األول: ختطيط وعمليات االستقصاء 

مربرات مجع بيانات استخدام الوقت   أوال -
معامل بيانات استخدام الوقت  ألف -

االستخدامات  باء -
االستخدامات التارخيية والعامة  - ١

توظيــف بيانــات اســتخدام الوقــــت  - ٢
لتعزيز قياس كافة أشكال العمل 

األهداف  جيم -
اســـتعراض عـــام للمســـائل املتعلقـــــة بتخطيــــط  ثانيا -

وتنظيم البيانات   
مجع البيانات اخلاصة باستخدام الوقت   
مصادر بيانات استخدام الوقت  ألف -

االستقصاء املستقل لألسر املعيشية  - ١
وحـدة قيـاس الوقـت يف االســـتقصاء  - ٢

املتعدد األغراض لألسر املعيشية 

ــــت يف  بنــود بيانــات اســتخدام الوق - ٣
إطــار اســتقصاء األســر املعيشـــية أو 

التعداد السكاين 
التخطيط اإلحصائي العام وحتديد األولويات  باء -
األهـــداف ذات الصلـــة والتصميـــــم  - ١

واملوارد 
دور العمليــة االستشــارية مبشــــاركة  - ٢

املنتج واملستخدم واملمول 
نواتج التخطيط ونشر البيانات  - ٣

 اجلزء الثاين: مواصفات التصميم الرئيسية 
نطاق مجع البيانات  ثالثا -

اختيار وحتديد حمتويات االستقصاء  باء -
النشاط  - ١

تسجيل النشاط واملدة  (أ)
تصنيف األنشطة  (ب)
متغريات السياق  - ٢

األنواع واالستخدامات  (أ)
املســائل املتعلقــة جبمــــع املعلومـــات  (ب)

السياقية 
األنشطة املتزامنة  - ٣

استخدامات املعلومات عن األنشطة  (أ)
املتزامنة 
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املســائل املتعلقــة بتســــجيل وحتليـــل  (ب)
األنشطة املتزامنة 

متغريات املعلومات األساسية  - ٤
األنواع واالستخدامات  (أ)

املســائل املتعلقــة باختيــار متغــــريات  (ب)
املعلومات األساسية 

حتديد السكان الذين جتري تغطيتهم  جيم -
الوحدات األحصائية جلمع البيانـات  - ١

وجدولتها 
القيود العمرية   - ٢

التوصيات  دال -
 رابعا -تصميم العينة 

حتديد حجم العينة   ألف -
اختيار عينة السكان املرجعية  باء -

اختيار عينات األسر املعيشية  - ١
اختيار عينات أفراد األسر املعيشية  - ٢

العينة الزمنية  جيم -
اختيار عينة أيام األسبوع  - ١

ختصيص األيام لليوميات الشخصية  - ٢
مضاهاة الفوارق املومسية  - ٣

التوصيات  دال -
 خامسا -أدوات االستقصاء 

أنواع أدوات االستقصاء  ألف -
اليوميات الشخصية الزمنية  - ١

استبيانات املعلومات األساسية  - ٢
باء - مسائل التصميم 

نوع الفترة الزمنية   - ١
الفترة الزمنية املفتوحة  (أ)

الفترة الزمنية احملددة وطوهلا  (ب)
طريقة ترميز األنشطة   - ٢

الترميز املسبق  (أ)
الترميز الالحق   (ب)

النموذج  - ٣
اليوميات الشخصية الزمنية  (أ)

استبيانات املعلومات األساسية  (ب)
التوصيات  جيم -

طريقة مجع البيانات   سادسا -
سبل مجع البيانات  ألف -
املشاهدة  - ١

املقـــابالت الشـــخصية املباشـــــرة أو  - ٢
اليوميات الشخصية بأثر رجعي 

اليوميات الشخصية الذاتية الراهنة  - ٣
ـــــــة  املقــــــابالت الشــــــخصية اهلاتفي - ٤

مبساعدة احلاسوب 
طريقة مجع العينات اخلاصة باخلربة  - ٥

مسائل التصميم  باء -
معرفة القراءة والكتابة   - ١

املسائل املتعلقة باالستجابة   - ٢
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تأثـري الشـخص الـذي جيـري املقابلـــة  - ٣
الشخصية 

التقييم النوعي للبيانات  - ٤
التوصيات  جيم -

 اجلزء الثالث: مجع البيانات وجتهيزها 
العمليات امليدانية   سابعا -

تنظيم العمل امليداين  ألف -
إجراءات الرقابة النوعية  باء -

استراتيجيات لتدريب كاتب األرقام  جيم
إجراءات الترميز والتحرير امليداين  دال -

التوصيات  هاء -
جتهيز البيانات   ثامنا -

تنظيم جتهيز البيانات  ألف -
إجراءات ترميز النشاط   باء -

إعداد الترقيم اخلاص بالترميز  - ١
أدوات الترميز األخرى  - ٢

إدخال البيانات  جيم -
التقييم النوعي للبيانات  دال -

املؤشرات النوعية  - ١
إجراءات التحرير واإلسناد  - ٢

التوصيات  هاء -
جتهيز نواتج االستقصاء   تاسعا -

إجراءات وزن وتقدير البيانات   ألف -
باء - خطة اجلدولة 

توليد اإلحصاءات واملؤشرات الرئيسية  جيم -
حساب فوارق العينات  دال -

التوصيات  هاء -
ــــــات  اســـــتعراض ونشـــــر وحفـــــظ بيان اجلزء الرابع:

استخدام الوقت   
االستعراض التقين للنواتج   عاشرا -

استعراض معدالت عدم االستجابة  ألف -
فحص معدالت البنود اخلاطئة  باء -

التأكد من الصالحية الداخلية واخلارجية  جيم -
التوصيات  دال -

النشر عن طريق التقارير   حادي عشر -
التقارير واملنشورات املعيارية  ألف -

أنواع التقارير   - ١
إعداد املنشورات  - ٢

باء – ما وراء املعلومات  
األشكال األخرى للنشر واالستخدام   ثاين عشر -

إصدار البيانات غري املنشورة  ألف -
إعداد اجلداول اخلاصة  باء -

اإلفراج عن البيانات التفصيلية  جيم -
نشـر البيانـات واحلصـــول عليــها عــن طريــق  دال -

احلاسوب وشبكة اإلنترنت 
احلصـول علـى التغذيـة العكســـية باملعلومــات  هاء -

من املستخدم 
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حفظ بيانات استخدام الوقت   ثالث عشر -
احملافظة على قاعدة البيانات  ألف -

قواعد بيانات األرشفة والتوثيق  باء -
تصنيــف أنشــطة إحصــــاءات اســـتخدام  اجلزء اخلامس:

الوقت   
املفاهيم والتعريفات   رابع عشر -

النشاط  ألف -
الواقعة  - ١

الفترة الزمنية  - ٢
الوحدة التحليلية  - ٣

حدود االنتاج  باء - 
حدود اإلنتاج العام  - ١

حــــدود إنتــــاج نظــــام احلســـــابات  - ٢
القومية 

جيـــم -الوحـــدات املؤسســـية يف نظـــام احلســـــابات 
القومية 

أنشطة القطاع غري الرمسي  دال -
ــــف الـــدويل ألنشـــطة  مشــروع التصني خامس عشر -

إحصاءات استخدام الوقت 
ألف - غرض وطبيعة النشاط  

املبادئ  باء -
الفئات الرئيسية  - ١

األقسام  - ٢
اهليكل ونظام الترميز   جيم -

التطبيق  دال -

العالقات بالتصنيفات األخرى  هاء -
فئات وأقسام التصنيف الرئيسية  واو -

مرفقات 
موجز مواصفات االستقصاء الوطين   

النموذج األويل لالستبيان 
اجلداول املقترحة 

 


