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 تمهيد  

،  2017أقتت اللج كة اإلحصكككككككككككككككائيكة ل مم المتحكدة، في دورت كا القكام كة واألرتعين المعمودة في  كام   
ال   أ دتا شككعبة اإلحصككاءات   2016التصكك يف الدولي ل نشككطة ألغتا  إحصككاءات اسككت دام الوق  لعام 

األمم المتحدة وخاتاء آختوا، تسكككككت داما وتصككككك يف إحصكككككائي دولي  ويوفت التصككككك يف ال تمي القالثي في 
إ ارا إلنتاج   24المستويات لجميع األنشطة الممل ة التي وضطلع ب ا  موم السلاا خالل سا ات اليوم الككككككككككك 

 الزمن   إحصاءات مجدوة وقابلة للممارنة  شسا است دام الوق  فيما بين الالداا و ل  مت

هو نتاج لعملية اسككتعتا  امتدت لعدة سكك وات وأسكك م في ا   2016والتصكك يف الدولي ل نشككطة لعام   
العكديكد من ال اتاء في مجكال اسككككككككككككككت كدام الوقك  والتصكككككككككككككك يف في اميع أنحكاء العكالم  وأسككككككككككككككفتت تلك  العمليكة  

ة التجتياية الم شككورة في والتعليمات اإلضككافية الواردة من الالداا  ن وضككع  يل  للتصكك يف أ سككس من ال سكك 
دليك  إنتكاج اإلحصكككككككككككككككاءات المتعلمكة  كاسككككككككككككككت كدام الوقك :  يكا  العمك  المكدفو  األات وغيت  في    2005  كام

  األات المدفو 

و الوة  ل  ذل ، تعززت أهمية التصكك يف من خالل مواءمتا مع المتار المتعلق  صحصككاءات العم   
د  المنتمت الدولي التاسكككع  شكككت ل اتاء إحصكككاءات العم  في والعمالة واتسكككتغالل ال اقل للعم ، ال   ا تم

  2013  ام

 ل  ال اتات الدولية واإلقليمية والمطتية في    2016                                           وا ت مد في وضككككككع التصكككككك يف الدولي ل نشككككككطة لعام   
مجال إحصكككاءات اسكككت دام الوق  والتصككك يفات ذات الصكككلة  ول ل ، فصا الممارنة مع التصككك يفات اإلقليمية األخت   

 الدولية   نشطة ممل ة أوضا، وذل  ما وجع  ه   ال س ة من التص يف أداة محس ة أ قت لممارنة الايانات ل  

نتيجة اتهتمام ال   أ تت    ا العديد من   2016وااء وضكككككككع التصككككككك يف الدولي ل نشكككككككطة لعام   
تلف  التصككككككد  لم  الالداا بوضككككككع تصكككككك يف دولي ل نشككككككطة ألغتا  إحصككككككاءات اسككككككت دام الوق  من أا 

الشككككواغ  المتعلمة  السككككياسككككات،  ما في ذل  الشككككواغ  المتعلمة  المسككككاواة بين الج سككككين، وأشككككلال العم  غيت  
 المدفو  األات، ونو ية الحياة والتفا  العام 

ووان  المشكاروة ال شكطة للج ة اإلحصكائية وفتيق ال اتاء المع ي  صحصكاءات اسكت دام الوق  وفتيق  
ات اإلحصككائية الدولية  الغة األهمية إلاتاء  ملية ت قيل التصكك يف الدولي ل نشككطة  ال اتاء المع ي  التصكك يف

ووضككككع صككككيغتا ال  ائية  و الوة  ل  ذل ، و ل  نحو ما ذوت في الم شككككور، سككككاهم في العملية   2016لعام 
 العديد من ال اتاء اآلختين المع يين  است دام الوق  والتص يف من المنسسات الو  ية والدولية 

مة  ل  التص يف الدولي ل نشطة لعام                   ، وهي مسنولة  ن     2016                                                               وشعبة اإلحصاءات هي الج ة القي 
ع مسكككت دمو التصككك يف الدولي ل نشكككطة لعام  شكككجو          ال  شكككعبة          ل  اتتصككك      2016                             و                                     المضكككي  اسكككتومالا وتع د   وي 

                                                                                        اإلحصاءات للحصول  ل  التواي ات ولف  انتباه ا إل  أ  صعوتات تعتتض م في ت في  ه ا التص يف 

إلك :    الكمكتاسككككككككككككككالت  تكواكيكككككككا   ,Director, United Nations Statistics Divisionويك كبكغكي 

Attention: Social and Gender Statistics Section 

2 United Nations Plaza 
Room DC 2-1670 

New York, NY 10017 

United States of America 

socialstat@un.org 
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و وائف األنشككطة العامة  ل     2016التطابق بين التصكك يف الدولي ل نشككطة ألغتا  إحصككاءات اسككت دام الوق  لعام   1- 1 

ال حو المحدد في المبادئ التواي ية للج ة اتقتصككككادوة ألوروتا لت سككككيق الدراسككككات اتسككككتمصككككائية المتعلمة  اسككككت دام الوق   
 103                           1978داغفين آز في  ام  ( وأنوا  الوق  األرتعة التي اقتتح ا  2013) 

وقائمة تتميز األنشككككطة    2016ق بين التصكككك يف الدولي ل نشككككطة ألغتا  إحصككككاءات اسككككت دام الوق  لعام التطاب 1-2 
 ل  ال حو ال   حدد  الملتب اإلحصكائي لالتحاد األوروتي في اتسكتمصكاءات األوروتية الم سكمة المتعلمة  اسكت دام 

 104                                                       2008الوق  
 2المرفق   

 117                          تاعية للتص يفات اإلحصائية معاييت العضوية في األستة الدولية للمائمة الم   
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 مقدم  -أوال 

هو تصككك يف لجميع األنشكككطة  التصككك يف الدولي ل نشكككطة ألغتا  إحصكككاءات اسكككت دام الوق  -  1 
  والغت  م ا هو أا ولوا  مقا ة إ ار  24 الككككككككككككككككك                                                  التي وملن للشككك ل أا و صكككل ل ا وقتا  خالل سكككا ات اليوم 

 موحد إلحصاءات است دام الوق  است ادا إل  أنشطة مجمعة  طتيمة هادفة 

ويوفت التصك يف الدولي ل نشكطة إ ارا وشكم  مفا يم وتعاريف موحدة من أا  ال شكت الم  جي  -  2 
و  األدوات المسكككككككت دمة في امع الايانات  إلحصكككككككاءات اسكككككككت دام الوق  المابلة للممارنة دوليا،  غ  ال ظت  ن ن

                                                                                                 ويملن اسككككككت دام ه ا التصكككككك يف أوضككككككا  لتوايا  ملية امع بيانات اسككككككت دام الوق  أو وملن توييفا مع تصكككككك يفات  
 الالداا حت  وعلس السياقات واتحتيااات الو  ية 

ي ا دوليا من                                                                         وقد و ضكككككع التصككككك يف الدولي  ل  أسكككككا  المفا يم والتعاريف والمبادئ المتفق  ل -  3 
أا  تحسككككين اتسككككاو إحصككككاءات اسككككت دام الوق  واإلحصككككاءات اتقتصككككادوة واتاتما ية األخت  و ملانية ممارنت ا  
 ل  الصكككعيد الدولي  و الما وان  إحصكككاءات اسكككت دام الوق  الموثوقة  الغة األهمية من أا : )أ(  يا  وتحلي  

شكككم  لجميع أشكككلال العم ،  ما في ذل  العم  غيت المدفو  األات  نو ية الحياة أو التفا  العام  )ب( إاتاء  يا  أ
واإلنتاج غيت السكوقي، ووضكع حسكا ات إنتاج األسكت المعيشكية  )ج( إنتاج بيانات للتحلي  الج سكاني لال تماد  لي ا  

حسا ات  في وضع السياسات العامة  ومن ثم تتاين أهمية الصلة واتتساو بين التص يف الدولي ل نشطة، ونظام ال
، وتعتيف إحصكككككككاءات العم  و  ارها حسكككككككبما ا تمدهما المنتمت الدولي التاسكككككككع  شكككككككت ل اتاء 2008المومية لعام  

 إحصاءات العم  

ي ل نشكككككطة إسككككك اما هاما ألغتا  رصكككككد التمدم وتاإلضكككككافة إل  ذل ، وشكككككل  التصككككك يف الدول -  4 
، ات تتام  س مال الت اوة والعم   4-5المحتز نحو تحميق أهدام الت مية المسكككتدامة وغاوات ا،  ما في ذل  الغاوة  

الم زلي غيت مدفو ة األات وتمديتها من خالل توفيت ال دمات العامة والا   التحتية ووضككككككككع سككككككككياسككككككككات الحماوة  
                                                                                      عزيز تماسكككككم المسكككككنولية داخ  األسكككككتة المعيشكككككية والعائلة، حسكككككبما ولوا ذل  م اسكككككبا   ل  الصكككككعيد  اتاتما ية وت

المتعلق ب سككككككبة الوق  الم صككككككل ل  مال الم زلية وأ مال الت اوة غيت   1-4-5الو  ي، والمنشككككككت ذ  الصككككككلة  
  (1)المدفو ة األات،  حسب الج س والعمت والملاا

 
 

 ؟2016الدولي لألنش   ألغراض إحص  ا  استخدام الوقت لع م هو التص     م  -ألف 

أقتت اللج كة اإلحصككككككككككككككائيكة ل مم المتحكدة، في دورت كا القكام كة واألرتعين المعمودة في الفتتة من   -  5 
ليلوا    2016، التصك يف الدولي ل نشكطة ألغتا  إحصكاءات اسكت دام الوق  لعام  2017آذار/مار     10إل   7

هو تصككك يف   2016  والتصككك يف الدولي ل نشكككطة لعام 48/109ائي دولي،  مواب ممترها   مقا ة تصككك يف إحصككك
هتمي ثالثي المسكتويات، يتسلف من أقسكام رئيسكية وأقسكام ومجمو ات لجميع األنشكطة الممل ة التي وموم ب ا  موم  

  والغت  من التصك يف هو توفيت إ ار وملن اسكت داما إلنتاج إحصكاءات 24 السكلاا خالل سكا ات اليوم الكككككككككككككككك
  شسا است دام الوق  تووا مجدوة وقابلة للممارنة فيما بين الالداا و ل  مت الزمن 

                                                              وقد و ضكككع التصككك يف الدولي ل نشكككطة وفما لمبادئ التصككك يفات اإلحصكككائية -  6 
، وخصكككائل  (3(،)2)

أوصككك   ا فتيق ال اتاء المع ي  التصككك يفات اإلحصكككائية الدولية، وحسكككبما هو    ل  ال حو ال   (4)التصككك يف الجيد
 موضل فيما يلي من فمتات 
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 2016التص يف الدولي ل نشطة ألغتا  إحصاءات است دام الوق  لعام  

وملن اسكككت دام التصككك يف الدولي ل نشكككطة   .الفئ   التي يسننتدعد بعاننه  بعانن  والفئ   الشنن مل  -  7 
                                                                                            لتصكككككك يف و  نشككككككاد في فجة واحدة من التصكككككك يف دوا توتار أو إغفال  ويمد  م وصككككككف و  فجة إرشككككككادات  شككككككسا  

ي بغي إدرااا أو اسككككتبعاد   واسككككت دام المتغيتات السككككيا ية التي يتعين امع ا في اسككككتمصككككاءات اسككككت دام الوق    ما
ي تصكككك يف األنشككككطة تصكككك يفا صككككحيحا  فعل  سككككاي  المقال، تسككككا د المعلومات  يوفت معلومات إضككككافية تسككككا د ف

اإلضككككككككككافية  ن الغت  )متغيت سككككككككككياقي( من نشككككككككككاد إنتااي معين  ل  التمييز بين األنشككككككككككطة المضككككككككككطلع ب ا  
   الم صصة لالست دام ال  ائي الش صي واألنشطة    أات أو رتل مماب  

              ا ت مد في وضكككككع   ق بل   المق رن  مع التصننن  ف   الموحدة الوة    والدول   األ را  ا  الصنننل . -  8 
التصكككككككككككك يف الدولي ل نشككككككككككككطة  ل  ال اتات الدولية واإلقليمية والمطتية في مجال إحصككككككككككككاءات اسككككككككككككت دام الوق   
والتصكككك يفات ذات الصككككلة )انظت الفت  ايم(  والفجات المدراة في ال سكككك ة الحالية من التصكككك يف الدولي ل نشككككطة  

والتصكككك يفات األخت   وت      (5)الدولي التجتياي ل نشككككطة  )انظت الفصكككك  القاني( مماثلة لتل  الواردة في التصكككك يف
   (6)الطتيمة، تووا إملانية الممارنة ملفولة  ات الزمن بين نس تي التص يف الحالية والسا مة

                                                                تم وضكع التصك يف الدولي ل نشكطة تمشكيا  مع أحدم المفا يم والمعاييت    الفئ   تتسنم ب السنتقرار. -  9 
 أا تظ  الفجات الحالية دوا تغييت، ما لم ينخ  بتطورات م  جية وايتة   اإلحصائية  ومن المتوقع

تحم  فجات التصككككككك يف الدولي ل نشكككككككطة   اوين موحدة، وتاين                           الفئ   موصنننننوف  وصنننننف  جيدا . -  10 
تفسككككككككيتات ا بوضككككككككوب األنشككككككككطة التي ي بغي إدراا ا وتل  التي ي بغي اسككككككككتبعادها  والتصكككككككك يف مد وم  ما يلزم من  

ات  وتاإلضكافة إل  ذل ، أيدت اللج ة اإلحصكائية، في دورت ا القام ة واألرتعين، اتقتتاب الدا ي إل  وضكع  المسكت د
و نتاج إحصككككككاءات اسككككككت دام   2016مبادئ تواي ية م  جية  شككككككسا ويعية تفعي  التصكككككك يف الدولي ل نشككككككطة لعام 
تومال مجمو ة من المبادئ التواي ية الوق   ات تماد  ل  أحدم التو ولوايات  وتعتزم شككككككعبة اإلحصككككككاءات اسكككككك

، وتجتيا ا في  2016                                                                               المتعلمة  ص داد إحصككككككاءات اسككككككت دام الوق ، اسككككككت ادا  إل  التصكككككك يف الدولي ل نشككككككطة لعام 
  2022مجمو ة م تارة من الالداا،  حلول  ام 

 بغي(  وشم  ) مع   أا  دد الفجات ليس أ قت مما ي بغي وت أق  مما ي  الفئ   تتسم بتوازن جيد -  11 
                                        أقسكككام رئيسكككية، ويمق  ذل   ددا  معموت من    9         قسكككما  و  56مجمو ة مصككك فة إل    165التصككك يف الدولي ل نشكككطة  

  (7)الفجات مما ييست است دام التص يف

وتوف  اميع المبادئ وال صككائل الم وورة أ ال  الجدو  اإلحصككائية للتصكك يف الدولي ل نشككطة،   -  12 
   (8)الية ودقة واتسككككككككككاو بين الفجات الواردة في التصكككككككككك يف  ل  أسككككككككككا  المعلومات المتاحة حيث وملن التمييز  فع

في  دد من    2016وتاإلضككافة إل  ذل ، ولضككماا الجدو  اإلحصككائية، تم اختبار التصكك يف الدولي ل نشككطة لعام 
 ( 29الالداا من خالل تطايما  ل  بيانات است دام الوق  المتاحة )انظت الفمتة 

المادأ األسكاسكي ال   وطبما التصك يف الدولي ل نشكطة في تصك يف األنشكطة هو أنا وملن تصك يف و  -  13 
، من وا ة نظت اقتصكادوة  وياتز    غيت إنتااية                                                                 األنشكطة اليومية إل  أنشكطة تعتات إنتااية وأخت  ت عتات شك صكية أو  

                                                                                                ال يل  الم اقق من ذل  الوق   ال   ومضكككككككيا ال ا  في اميع أشكككككككلال العم ، فضكككككككال  ن الوق  ال   ومضكككككككونا في  
األنشككطة الشكك صككية، ب دم الحصككول  ل  إحصككاءات  شككسا الوق  الم فق في الدراسككة، والتلنس، وممارسككة التياضككة،  

تجسكككد التفا  العام ل فتاد  ويصكككف فت  تحق المعاييت المحددة المسكككت دمة في   وفي العديد من األنشكككطة األخت  التي 
 تحديد م تلف فجات األنشطة، وو ل  ويف وملن توييف التص يف الدولي ل نشطة مع األغتا  الو  ية  

 
 معلوم   أس س    - ب    

في دورت ا القام ة والعشككككتين  ل   يمة إحصككككاءات   (9)، شككككددت اللج ة اإلحصككككائية1995في  ام   -  14 
اسكت دام الوق  في معالجة  ائفة من الشكواغ  اتاتما ية واتقتصكادوة الو  ية والدولية،  ما في ذل  المسكاواة بين  

                                                                                             الج سين، و لا  إل  شعبة اإلحصاءات أا ت عد مشتو   تص يف ألنشطة است دام الوق  ليلوا أساسا إلاتاء

ل نشككككككككطة  التصكككككككك يف الدولي التجتياي   ( 5) 
 !Error  :متكككاب  ل  التا س التكككالي 

Hyperlink reference 

not valid.   

بيد أا التصككك يف الدولي ل نشكككطة لعام   ( 6) 
يتواءم مع أشلال العم  المحددة    2016

في قتار المنتمت الدولي التاسكككككع  شكككككت  
ل اتاء إحصكككككككككككككككاءات العمككك   ولم ولن  

مييز سككا ما في التصكك يف الدولي  ه اك ت 
التجتياي ل نشككككككككككطة بين إنتاج السككككككككككلع  
للسككوو و نتاج السككلع لالسككت دام ال  ائي  

 الش صي  
       
 
 

 ل  سكككككاي  الممارنة، شكككككم  التصككككك يف   ( 7) 
قسكككككككككما    15الدولي التجتياي ل نشكككككككككطة  

مجمو ة،    92قسككككما، و    54            رئيسككككيا ، و  
فت ا ازئيا  انظت    363فت ، و    200و  

الفت  السكككككككككككككككاد  لال ال   ل  مواز  
 للتغييتات  

 (8 ) Hancock, “Best practice 

guidelines”   
                  
 
   
   E/1995/28انظت   ( 9) 
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 ممدمة

                                                                                                       مزيد من البحوم والدراسككككات ال اصككككة  وفي العام نفسككككا،   لب إل  الدوائت اإلحصككككائية الو  ية واإلقليمية والدولية  
والووكاتت الحلوميككة وووكاتت األمم المتحككدة الم تصكككككككككككككككة، في م  ككاج العمكك  الك   ا تمككد  المنتمت العككالمي التا ع  

، و ل    لل سككاء والتاال في اتقتصككاد   تحسككين امع الايانات  ن المسككاهمة الواملة  ، العم   ل (10)المع ي  المتأة 
 وضكككع تصككك يف دولي ل نشكككطة من أا  إحصكككاءات اسكككت دام الوق  يتا ي الفتوو بين  م  المتأة والتا   سات  

لفتيق ال اتاء وتدوا أات، وامع بيانات مفصكككككلة حسكككككب الج س   و مب ما تم  لبا،  مدت الشكككككعبة أول ااتما  
، ووضككع  مشككتو  تصكك يف  التشككاور مع ال اتاء والج ات صككاحبة المصككلحة 1997 شككسا ه ا الموضككو  في  ام  

ذات الصكلة من أا  مسكا دة الالداا الم تمة في إاتاء دراسكات  شكسا اسكت دام الوق   وأقت ال اتاء  سا التصك يف 
من اسككتمصككاءات اسككت دام الوق  في فجات ذات مغز  من                                                      سككيوفت أسككاسككا و سككت د إليا في تتميز الايانات المسككتمدة  

أا  تمييم مدخالت العم  الو  ية في إنتاج السكلع وال دمات، وتجميع الحسكا ات الفت ية ل سكت المعيشكية، وتحلي  
                                                                اتجاهات أشلال است دام الوق   وح دد مادآا رئيسياا إل داد التص يف:

 المومية من أا  إتاحة حساب مجاميع الحسا ات الفت ية اتتساو مع نظام الحسا ات  )أ( 

 قابلية الممارنة مع تص يفات است دام الوق  األخت  المائمة  )ب( 

أو  مل   ل  توييفا    1997واست ادا إل  تجتتة الالداا التي است دم  مشتو  التص يف لعام   -  15 
         ، و ضككككككع   2000اني لفتيق ال اتاء المعمود في  ام مع سككككككياق ا، وت اء  ل  التوصككككككيات الم اقمة من اتاتما  الق

دفو   مدلي  إنتاج اإلحصككككاءات المتعلمة  اسككككت دام الوق :  يا  العم  ال                                 نسكككك ة م محة وأ قت تفصككككيال ون شككككتت في 
 ( بوصف ا التص يف الدولي التجتياي ل نشطة 2005)األمم المتحدة،    األات وغيت المدفو  األات

ا تمكدت أو ويفك  التصكككككككككككككك يف الدولي التجتياي ل نشككككككككككككككطة  ن اهتمام ا  وأ تت  بلكداا  ديدة  -  16 
، وافم  اللج ة اإلحصكائية 2011بوضكع الصكيغة ال  ائية للتصك يف، اسكت ادا إل  تجارت ا في اسكت داما  وفي  ام  

المتاعية   من تمتيت دائتة اإلحصكاء في غانا  شسا إنتاج واستومال األدلة والمواد 46 ل  الم ام المحددة في الفمتة 
   (11)المتعلمة  است دام الوق ، ذات الصلة  مجاتت م  ا تحلي  المسائ  الج سانية

من أا    2012ونظم  شككككككعبة اإلحصككككككاءات اتاتما  القالث لفتيق ال اتاء في حزيتاا/يونيا   -  17 
  بتوييفا وضكككككككككككع الصكككككككككككيغة ال  ائية للتصككككككككككك يف الدولي ل نشكككككككككككطة، مع متا اة تجارب واحتيااات  دة بلداا قام

مشكككككككتو  التصككككككك يف أو التصككككككك يف التجتياي( تسكككككككت داما في امع الايانات والتاويب وتحلي  إحصكككككككاءات  )سكككككككواء
اإلسككككككككككككككالميكة(، وتا سككككككككككككككتكاا،    -اسككككككككككككككت كدام الوق ،  مكا في ذل  إثيوتيكا، واألرا تين، وأوروغوا ، و يتاا )ام ورية  

متحدة، وا وب أفتيقيا، وشيلي، والصين، وغانا، والفلاين،  والاتازي ، وت غالدوش، وتيتو، وتايل د، وام ورية ت زانيا ال
الاوليفارية(، وووتا، ووولومايا، ومصككككككككككت، والمغتب، والملسككككككككككي ، وم غوليا، وموريشككككككككككيو ،   -وف زويال )ام ورية  

 ونيجيتيا، وال  د، ودولة فلسطين 

اسكككك ا اتسككككتمصككككاءات وأقت ااتما  فتيق ال اتاء القالث  األغتا  المتعددة التي تموم  ل  أسكككك -  18 
الو  ية تسككككككت دام الوق  والتحد  ال   وعتت  تحديد تصكككككك يف دولي ل نشككككككطة ألغتا  إحصككككككاءات اسككككككت دام  
الوق  ومل ا أا وفي  جميع األغتا ، مق   يا  الحسكا ات المومية الموسكعة، والموة العاملة، والعم  غيت المدفو   

المسككاواة بين الج سككين، واتفتمار إل  الوق   وأقت فتيق ال اتاء أهمية  األات، والتوازا بين العم  والحياة، والتفا ، و 
التصكك يف الدولي ل نشككطة بوصككفا تصكك يفا اامعا وصكك ف  ل  نطاو واسككع أنشككطة اسككت دام الوق ، وي طاق  ل   

توسيع نطاو   الالداا المتمدمة ال مو والالداا ال امية  ل  السواء، ويملن توييفا مع السياو ال اص  ل  بلد  ن  تيق 
إحصكاءات اسكت دام الوق                  إ ارا  ل شكت   الفجات )الوت ( حسكب الحااة  ورحب فتيق ال اتاء أوضكا  التصك يف بوصكفا 

 ( 21) لا أهمية  ال سبة للسياسات اتاتما ية واتقتصادوة  ل  السواء، ويما  الممارنة  ل  الصعيد الدولي 

  

التا ع المع ي    تمتيت  ( 10)  المنتمت العككككككالمي 
أيلول/سكككككككككاتمات    15- 4،   المتأة، بيجين 

)م شككككككككورات األمم المتحدة، رقم    1995
(، الفص  األول،  A.96.IV.13المايع  
 ، المتفق القاني  1المتار  

                                      
  E/2011/24  :انظت  ( 11) 

   E/CN.3/2011/3 و 
                                      
انظت تمتيت ااتما  فتيق ال اتاء  شسا   ( 12) 

التكجكتياي   الكككككككدولي  التصككككككككككككك كيكف  ت كقكيكل 
إحصاءات است دام  ل نشطة ألغتا   

   الوق  

https://undocs.org/ar/E/2011/24
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 2016التص يف الدولي ل نشطة ألغتا  إحصاءات است دام الوق  لعام  

ويتد في الفمتات التككاليككة مواز للمتارات المت كك ة خالل اتاتمككا  القككالككث لفتيق ال اتاء وللتعليمككات  -  19 
 ن ال اتاء اآلختين في وق  تحق  عد اتاتما :الواردة من ملاتب اإلحصاء الو  ية وم

ي بغي وضككككع التصكككك يف الدولي ل نشككككطة  ل  أسككككا  مف وم األنشككككطة الم تجة وفما إل ار نظام  )أ( 
الحسككا ات المومية،  ل  نحو ما  لبا العديد من الالداا وال اتاء اآلختين  فالواقع أا اسككتمصككاءات اسككت دام الوق   

د اميع أشككككككلال العم : العم  في قطا  األسككككككت المعيشككككككية، فضككككككال  ن العم  ال    مفيدة  شككككككل  خاص في تحدي
                                                                                                  و حتسككككككككب في الحسككككككككا ات المومية، مق  العم  الم زلي والت اوة غيت المدفو ي األات  ووان  المواءمة مع نظام   ت

  1997ام                                                                                       الحسا ات المومية قتارا  استتاتيجيا ات    ال اتاء م   وضع ال س ة األول  من التص يف في  

ي بغي تجميع األنشككككككككطة في  يل  مبسككككككككس ملوا من رمز ذ  ثالثة أرقام، بدت من خمسككككككككة أرقام  )ب( 
، من أا  تيسككيت ت في    ل  الصككعيد الو  ي  وي بغي أا  2005حسككبما اسككت دما التصكك يف الدولي ل نشككطة لعام  

 أخت  قائمة تتعلق  است دام الوق  وسمل  يل  التص يف الدولي ل نشطة أوضا  صاتاء تحويالت إل  تص يفات 

                                                                             ي بغي أت ت سكككككتعم  اسكككككتمصكككككاءات اسكككككت دام الوق  في اسكككككت سكككككا  أو تعوي  اسكككككتمصكككككاءات الموة  )ج( 
ل ظام الحسككا ات المومية التي  العاملة، ب  ومصككدر إضككافي للايانات من أا  تحديد األنشككطة ضككمن حدود اإلنتاج

سا ة، قد ت يتم احتساب ا، و تاحة  يا  الحسا ات الفت ية المتعلمة                                            قد ت ص ف خطس  ل  أن ا غيت اقتصادوة أو، بب
  العم  الم زلي غيت المدفو  األات 

 ل  التغم من أا ه اك إقتارا  سا  ع  الالداا، وخاصككككة الالداا ال امية، تسككككت دم اسككككتمصككككاءات   )د( 
ة، فصا التصكككك يف الدولي ل نشككككطة                                                                       اسككككت دام الوق  أوضككككا  في امع معلومات أفضكككك  و/أو توميلية  ن قوت ا العامل

                                                                                               ي بغي أا ولوا ذا صكككلة في الالداا المتمدمة حيث ت جت  اسكككتمصكككاءات اسكككت دام الوق  أسكككاسكككا إلنتاج إحصكككاءات 
                                                                                                   التفا  واإلحصكككاءات ذات الصكككلة  المسكككائ  الج سكككانية، وفي حوم أوسكككع نطاقا  تتعلق  اسكككت دام الوق  وتتوز  ل   

 ويزها  ل  الطايعة اتقتصادوة أو غيت اتقتصادوة ل    األنشطة األنشطة من حيث الزمن أ قت من تت 

، ا تمد المنتمت الدولي التاسكككككككع  شكككككككت ل اتاء إحصكككككككاءات العم  المتار المتعلق  2013وفي  ام   -  20 
 صحصككاءات العم  والعمالة واتسككت دام ال اقل للعم  ال   اسككتوم  المتار المتعلق  صحصككاءات السككلاا ال اشككطين  

ا والعمالة والبطالة والعمالة ال اقصكككككككة  وقد ا تمد المنتمت الدولي القالث  شكككككككت ل اتاء إحصكككككككاءات العم   اقتصكككككككادو
لمعالجة أواا المصككككككور في إحصككككككاءات العمالة ال اقصككككككة واتنتمادات الموا ة    1982المتار الم وور آختا في  ام 

 دام ال اقل للعم ،  ما يتجاوز مف وم العمالة،  لمف وم العمالة  ا تبار  مقياسكككا واسكككعا ادا، ولتوفيت مماييس لالسكككت
 من بين مسائ  أخت  

 سنا            العم                                                                               و ت م المتار ال   ا ت مد في المنتمت الدولي التاسكككع  شكككت ل اتاء إحصكككاءات العم   -  21 
ا  أ  نشكاد وموم  ا شك ل أوا واا نو  ا سكا و مت  إلنتاج سكلع أو تمدوم خدمات وسكت دم ا اآلختوا أو تسكت دام

المانوني، أو الطا ع التسكككككمي/غيت التسكككككمي لل شكككككاد، أو السكككككياو، أو متوز    الشككككك صكككككي،  غ  ال ظت  ن الطا ع
الشككككك ل  ويتسكككككق ه ا التعتيف مع نطاو األنشكككككطة اإلنتااية ويتماشككككك  مع حدود اإلنتاج العام )نظام الحسكككككا ات 

ظت إل  أا إنتاج السككككككلع لالسككككككت دام ال  ائي (  وتا تماد المتار، تم تضككككككييق مف وم العمالة،  ال 2008المومية لعام  
الشككككك صكككككي،  ما في ذل  أنشكككككطة الوفام، مسكككككتبعد حاليا من مف وم العمالة  غيت أنا تم تحديد أشكككككلال اديدة من  

 العم  في المتار )مق  العم  التدرياي غيت المدفو  األات( 

وتعككد اتاتمككا  القككالكث لفتيق ال اتاء، أاتيك   مليككة تشكككككككككككككككاور مع م ظمككة العمكك  الكدوليككة وخاتاء   -  22 
آختين من أا  مواءمة التصككككككك يف الدولي ل نشكككككككطة مع تعتيف العم  وأشكككككككلالا الم تلفة  ل  ال حو ال   ا تمد   

نشكككطة المتتبطة  العم  في  المنتمت الدولي التاسكككع  شكككت ل اتاء إحصكككاءات العم   فمن األهمية  ملاا مواءمة األ
التصكك يف الدولي ل نشككطة مع أشككلال العم  التي حددها المنتمت الدولي التاسككع  شككت ل اتاء إحصككاءات العم ، ألا  

   استمصاءات است دام الوق  قد تحدد  ع  األنشطة في مجال العمالة وصعب تحديدها في الدراسات اتستمصائية 
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 ل  نحو ما ذوت أ ال ، فصا اسكتمصكاءات اسكت دام الوق  هي المصكدر التئيسكي للايانات  للمو  العاملة  و الوة  ل  ذل ، و 
 المتعلمة  سشلال العم  خارج حدود اإلنتاج ل ظام الحسا ات المومية )مق  ر اوة أفتاد األستة المعيشية والعم  الم زلي(  

 يف الدولي ل نشطة، حسبما وتم  متا اة ات تبارات التالية   د إدراج تعتيف العم  في التص -  23 
 وضعا المنتمت الدولي التاسع  شت ل اتاء إحصاءات العم :

‘ العمالة 1                                                                             تشككككم  العمالة العم   مماب  أات أو رتل في العديد من أنوا  وحدات اإلنتاج، مق : ’ )أ( 
عيشكككية إلنتاج ‘ العمالة في مشكككاريع األسكككت الم2’في الشكككتوات والمنسكككسكككات الحلومية والمنسكككسكككات غيت التتحية   

‘ العمالة في األسككت المعيشككية ومشككاريع األسككت المعيشككية من أا  تمدوم ال دمات،  ما في ذل  ال دمات  3’السككلع   
                                                                                                         الم زلية المدفو ة األات  وتال ظت إل  الصكعوتات المواا ة في تحديد وتمديت إنتاج األسكت المعيشكية )أوضكا   ال سكبة 

المومية(، وان  ه اك حااة إل  تسكككككليس الضكككككوء  شكككككل  وام   ل  ه ا  للحسكككككا ات التئيسكككككية في نظام الحسكككككا ات 
المطا  من قطا ات اإلنتاج )إنتاج األسكككت المعيشكككية مماب  أات أو رتل( في التصككك يف الدولي ل نشكككطة، ألا تل   

 امية األنشطة تمق  نسبة وايتة من العم  غيت التسمي ونسبة وايتة من مجمو  العمالة في العديد من الالداا ال 

مماب      ل  التغم من اإلقتار  سا محاولة تمسككككيم إنتاج األسككككت المعيشككككية إل  ما ومصككككد  ا أا ولوا   )ب(  
محاولة صكككككعبة، فمد أاتت م ظمة العم  الدولية  مليات      اتسكككككت دام ال  ائي الشككككك صكككككي   ومصكككككد  ا    وما     أات أو رتل 

تطويت م  جية من أا  ت في  قتار المنتمت الدولي التاسكككع  شكككت ل اتاء إحصكككاءات العم  واختبارات تجتياية ذات صكككلة  
تمييز  في بلداا م تارة  وتعتزم م ظمة العم  الدولية أوضكككككا وضكككككع مجمو ة من المبادئ التواي ية األولية  شكككككسا ويعية ال 

                                                                                                          بين العمالة والعم  من أا  اإلنتاج لالست دام الش صي، وسي ستتشد ب ا في وضع أسجلة استايانات المعلومات األساسية  
 في استمصاءات است دام الوق ، ووضع مجمو ة من المتغيتات السيا ية التي ستدرج في اليوميات  

ال حو  ل  ال اتاء في الالداا                                                   و  مم  نسكككككككككك ة التصكككككككككك يف الدولي ل نشككككككككككطة المعدة  ل  ه ا   -  24 
من أاك  إبكداء تعليمكات م ومالحظكات م    2016والم ظمكات الكدوليكة والويكانكات األخت  خالل ال صككككككككككككككف األول من  كام 
دولة  ضكككككككككوا )أرمي يا، و وطاليا، وتايل د،    19 لي ا  وخالل  ملية التشكككككككككاور اتفتتاضكككككككككية تل ، وردت تعليمات من  

 وب أفتيقيا، والصككككككككككين، وغانا، وف ل دا، ووازاخسككككككككككتاا، وو دا، ووولومايا، والمغتب،  وتتويا، وام ورية مولدوفا، وا
 ، والملسككي ، والمملوة المتحدة لاتيطانيا العظم  وأيتل دا الشككمالية، ونيجيتيا، ونيوزيل دا، والوتوات المتحدة األمتيلية

 لدولي لالتصكككككاتت، والملتب اإلحصكككككائي ودولة فلسكككككطين(، وأرتع م ظمات دولية )م ظمة العم  الدولية، واتتحاد ا
لالتحاد األوروتي، ومع د اليونسكككلو لاحصكككاء(، ولج ة إقليمية واحدة )اللج ة اتقتصكككادوة ألمتيلا الالتي ية وم طمة  
البحت الوارياي(، وأرتعة خاتاء من ويانات أخت  )متوز الادائ  اإلنمائية، ومتوز  حوم اسككككككت دام الوق ، والتا طة  

حوم اسككككت دام الوق ، وشككككبلة المتأة في العم  غيت التسككككمي: العولمة والت ظيم(، ودياورا بودلي در، خايتة الدولية لب
دولية في اسكككككككت دام الوق   وأ تب ال اتاء  ن تمديتهم لعملية التشكككككككاور ورحاوا  سحدم صكككككككيغة للتصككككككك يف الدولي  

 ل نشطة  وتتوزت التعليمات التئيسية الواردة في المجاتت التالية:

، العمالة  12‘ األنشكككطة المحدودة المحددة في إ ار المسكككم  1 ات ال اتاء  ن شكككواغ  إزاء ما يلي: ’  )أ(  
في المنسكككككسكككككات غيت ات تبارية وفي األسكككككت المعيشكككككية، ممارنة  األنشكككككطة المفصكككككلة تفصكككككيال د يما في إ ار المسكككككمين  

 لسوو واإلنتاج المواا لالست دام ال  ائي الش صي  ‘ مد  إملانية التمييز بين اإلنتاج المواا ل 2’   3 و   2التئيسيين  

ذوت ال اتاء أا ه اك حااة إل  تفصككككي  أ ات ل نشككككطة في إ ار المسككككم التئيسككككي الملت  أل مال   )ب(  
المفصككلة                                                                                                          الت اوة،  ال ظت إل  أا ه   المعلومات ت سككت دم في إ داد الحسككا ات الفت ية  وأ تتوا  ن شككواغ   شككسا المائمة 

 طة الواردة في إ ار العم  التطو ي، وتساءلوا  ن ادو  امع الايانات  ن و  فجة من تل  الفجات            ادا  ل نش 
تسككككككككاءل ال اتاء  ن أهمية  ع  الفجات المدراة في إ ار األقسككككككككام التئيسككككككككية الم صككككككككصككككككككة  )ج( 

 ل نشطة الش صية 

واوانب التصكككككككك يف األخت                                                         اختلف  آراء ال اتاء أوضككككككككا   شككككككككسا األنشككككككككطة الشككككككككاملة )السككككككككفت(   )د( 
 تو ولوايا المعلومات واتتصاتت(  است دام)
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ف الدولي ل نشكككطة                                                                    وتحما ، أدرا  التعليمات التي وردت خالل  ملية التشكككاور في نسككك ة التصككك ي -  25 
الم ظم لم اقشككة مجاتت الشككواغ  التئيسككية   2016التي اسككتعتضكك ا اتاتما  التا ع لفتيق ال اتاء في حزيتاا/يونيا 

                                                                                                        التي تم تحديدها خالل  ملية التشككككاور اتفتتاضككككية واتتفاو  لي ا  وفيما يلي مواز للمتارات التئيسككككية التي ات   ت 
 :(13)ل اتاءخالل اتاتما  التا ع لفتيق ا

أ د ال اتاء من اديد أهمية إاتاء اسككككككككتمصككككككككاءات اسككككككككت دام الوق  من أا  امع المعلومات  ن   أ() 
سككككيما العم  غيت المدفو  األات،  ما في ذل  األنشككككطة اتقتصككككادوة  العديد من الشككككواغ  المتعلمة  السككككياسككككات، وت

اإلنتكاج ل ظكام الحسككككككككككككككا كات الموميكة، واتفموا  ل  أهميكة مواءمكة  غيت المكدفو كة األات إلنتكاج خكدمكات تتجكاوز حكدود  
التصكككككك يف الدولي ل نشككككككطة مع نظام الحسككككككا ات المومية والمتار المتعلق  صحصككككككاءات العم  والعمالة واتسككككككتغالل  

  2013ال اقل للعم  ال   ا تمد  اتاتما  الدولي التاسع  شت ل اتاء إحصاءات العم  في  ام  

تاء  ل  أهمية تحديد الوق  المسككككككككتغتو في األنشككككككككطة المتصككككككككلة  العمالة في األسككككككككت شككككككككدد ال ا ب() 
المعيشككككية ومشككككاريع األسككككت المعيشككككية في اسككككتمصككككاءات اسككككت دام الوق ، وأهمية تسككككليس الضككككوء  لي ا  ل  ال حو  

 لعمالة المتعلق  ا 1الوااب في التص يف الدولي ل نشطة من خالل مجمو ات مفصلة في إ ار المسم التئيسي 

تتماشك  مع    (14)13 و  12لوحظ أا العديد من مجمو ات األنشكطة المفصكلة المحددة في المسكمين   ج() 
(  واتفق ال اتاء 4الفجات ذات الصككلة في التصكك يف الصكك ا ي الدولي الموحد لجميع األنشككطة اتقتصككادوة )الت قيل 

اءات المتعلمة  العمالة واإلنتاج الصككك ا ي   ل  أا ذل  سكككيعزز اتتسكككاو بين إحصكككاءات اسكككت دام الوق  واإلحصككك
المص فة حسب ال شاد اتقتصاد   غيت أن م ح روا من احتمال حدوم تشويش ناام  ن ووا ال شاد اتقتصاد  
لعام  ما، راال واا أو امتأة، في متحلة زم ية معي ة، قد و تلف  ن ال شككاد األسككاسككي للمنسككسككة التي وعم  في ا   

لتشككديد  ل  ه   ال مطة في اميع وثائق التصكك يف الدولي ل نشككطة  ن  تيق اإلشككارة إل  أا                      واتف ق  ل  أا يتم ا
ليسككككك  هي    -وهو الوق  ال   ي فما األفتاد في نشكككككاد معين   -الوحدة المصككككك فة في إحصكككككاءات اسكككككت دام الوق   

 المنسسة  ادة   نفس ا الوحدة اتقتصادوة المص فة في إحصاءات العمالة واإلنتاج، وهي

 ال ظت إل  أا اسكتمصكاءات اسكت دام الوق  ت وملن أا تحدد  ل  ال حو الوااب الطا ع التسكمي  د() 
أو غيت التسكمي للعم  أو الطا ع المانوني لوحدة اإلنتاج، أشكار ال اتاء إل  أنا ي بغي تج ب أ  تمييز  ل  أسكا   

في     التسككككككككككجي  أو  دم التسككككككككككجي   أو متوز الوحدة اتقتصككككككككككادوة من حيث  الطا ع التسككككككككككمي أو غيت التسككككككككككمي 
 المصطلحات المست دمة في التص يف الدولي ل نشطة 

اتفق ال اتاء  ل  أا اسككككككككتمصككككككككاءات اسككككككككت دام الوق  أداة ايدة لجمع المعلومات  ن اسككككككككت دام  ه() 
                                                                  سككيما إذا توافتت معلومات إضككافية  ن الغت  و/أو ال شككاد ال   ت سككت دم   تو ولوايا المعلومات واتتصككاتت، وت

تغيت سكككياقي  شكككسا اسكككت دام فيا تو ولوايا المعلومات واتتصكككاتت  ونتيجة ل ل ، أوصككك  فتيق ال اتاء  صضكككافة م
سا ة  واتفق ال اتاء  ل  أنا  24 تو ولوايا المعلومات واتتصاتت أث اء القيام  األنشطة ذات الصلة في فتتة الككككككككك

إل  أا يتسك   تطويت أدوات اليوميات  ما فيا الوفاوة للتمييز بين اسكت دام اإلنتتن  من  دما فيما يتعلق  ال شكاد،  
من أا زة تو ولوايا المعلومات واتتصككككاتت     ا از سككككو  متغيت سككككياقي وحدد اسككككت دام                   و فضكككك  أت وشككككم  ذل  

                                                                                                 واتفق ال اتاء  ل  أنا ي بغي تصكككك يف األنشككككطة وفما لل شككككاد )أو الغت ( ال   و سككككتغتو فيا الوق ،  ل  سككككاي  
أنا تسكككككوو   المقال، إذا واا الشككككك ل يتسكككككوو  ات وسكككككائ  التواصككككك  اتاتما ي، في بغي تصككككك يف ال شكككككاد  ل  

                                                                                               و الوة  ل  ذل ، ت وشككككج  ع فتيق ال اتاء  ل  اسككككت دام رمز نشككككاد معين في التصكككك يف الدولي ل نشككككطة و لب   
، است دام تو ولوايا المعلومات واتتصاتت، ألا ذل  رتما وشم  فمس الوق  المتبمي الم فق  844المجمو ة  ح م

  وملن تص يفا  ل  ال حو الصحيل في فجات أخت  في است دام تو ولوايا المعلومات واتتصاتت ال   ت
فيما يتعلق بتسكككككككجي  وق  السكككككككفت، تحظ ال اتاء أهمية امع المعلومات  ن الغت  من السكككككككفت   و() 

ووسكيلة ال م  واتفموا  ل  اإل ماء  ل  وق  السكفت داخ  و  قسكم رئيسكي،  ل  ال حو المصك ف حاليا في التصك يف 
 مع ال شاد التئيسي المتتبس  اتنتظار   اتنتظار ز وق  الدولي ل نشطة  ويجب تتمي

انظت تمتيت ااتما  فتيق ال اتاء التا ع   ( 13) 
 شكسا ت قيل التصك يف الدولي التجتياي  
ل نشطة ألغتا  إحصاءات است دام  
  الوق  ووضكككككككككعا في صكككككككككيغتا ال  ائية 

 (ESA/STAT/AC.321/L3   )
الكككككككتكككككككالكككككككي  الكككككككتا كككككككس  فكككككككي   : مكككككككتكككككككاب 
http://unstats.un.org/unsd/ge

nder/Events/28-

30_June_2016/default.html        
   46انظت الفمتة   ( 14) 

http://unstats.un.org/unsd/gender/Events/28-30_June_2016/default.html
http://unstats.un.org/unsd/gender/Events/28-30_June_2016/default.html
http://unstats.un.org/unsd/gender/Events/28-30_June_2016/default.html
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والمالحظات    2016وفي وق  تحق، وردت تعليمات  ل  التصكككككككككك يف الدولي ل نشككككككككككطة لعام  -  26 
                                                                                             التوضككككككككككككككيحيكة الموسككككككككككككككعة ذات الصككككككككككككككلة التي و ضككككككككككككككع   عد اتاتما  التا ع لفتيق ال اتاء، المعمود في حزيتاا/

ل  ملية التشكككككاور العالمية المتعلمة بوضكككككع الصكككككيغة ال  ائية للتصككككك يف الدولي  ،  ما في ذل  من خال2016 يونيا
  وتم  2016التي نظم  في الفتتة ما بين تشككككككككككككتين األول/أ توتت وتشككككككككككككتين القاني/نوفمات    2016ل نشككككككككككككطة لعام 

ين، وأرمي يا،  ملتبا تعليمات  ل  التصككك يف )األرا ت 43اتتصكككال وتابيا  جميع الملاتب اإلحصكككائية الو  ية، وقدم 
المتعددة الموميات(،   -وأستتاليا، وألمانيا، وأيتل دا، و وطاليا، وتابوا غي يا الجديدة، وتوتسوانا، وتول دا، وتوليعيا )دولة  

وتيالرو ، وتتويا، وا وب أفتيقيا، ورومانيا، وسككلوفا يا، وسككلوفي يا، والسككويد، وسككويسككتا، وصككتتيا، والعتاو، وغانا،  
، وفيي  نام، ووتواتيا، وو دا، وووسككككككككتاريلا، ووولومايا، ولوسككككككككماتا، وليتوانيا، وماليزيا، ومصككككككككت،  وفتنسككككككككا، وف ل دا

والملسككككككككككككككيك ، وال تويج، وال مسككككككككككككككا، ونيجيتيكا، ونيوزيل كدا، وال  كد، وه غكاريكا، والوتوكات المتحكدة األمتيليكة، واليكا كاا،  
م ظمات )م ظمة العم  الدولية، واللج ة اتقتصكككككادوة                                           ودولة فلسكككككطين(، ووردت تعليمات أوضكككككا  من ثالم   ،واليوناا

 واتاتما ية لغتتي آسيا، ومتوز الادائ  اإلنمائية( 

وخالل  ملية التشكاور العالمية، رحا  الدول األ ضكاء  فتصكة تمدوم مدخالت  شكسا التصك يف  -  27 
ج المسكككككاهمات والتعليمات الواردة   ، وأقتت  الج ود الوايتة والعم  المضكككككطلع  ا إلدرا2016الدولي ل نشكككككطة لعام  

وأشككككككككار  دد من الالداا في تعليمات ا إل  إملانية تتميز بيانات اسككككككككت دام الوق  الو  ية المائمة  سكككككككك ولة ضككككككككمن  
 ، وذل  ما يقا  ادو  التص يف 2016التص يف الدولي ل نشطة لعام  

تصكككك يف رتما واا مفصككككال أ قت   دة بلداا، معظم ا من الالداا المتمدمة ال مو، أا ال  وتحظ  -  28 
مما ي بغي في  ع  المجاتت  و ل  ال قي  من ذل ، اقتتح  بلداا أخت  إدراج فجات إضكككافية وأ قت تفصكككيال،  

سككككككككيما من أا  إبتاز اتختالفات بين التاال وال سككككككككاء في المشككككككككاروة أو اإلسكككككككك ام في إنفاو الوق  وفي الوق    ت
ي دم إل  أا ولوا تص يفا دوليا، ذا صلة  ال سبة   2016ولي ل نشطة لعام الم فق  وتال ظت إل  أا التص يف الد

للالداا المتمدمة ال مو والالداا ال امية، فمد تم تمييم   صت التوازا بين الفجات  ع اوة وواا   صتا رئيسيا في ت قيل 
دام  لسكك وات  ديدة مع   الم اقشككة التي  2016التصكك يف  ويعلس ال يل  الممتتب للتصكك يف الدولي ل نشككطة لعام  

ال اتاء المع يين  صحصككككككاءات اسككككككت دام الوق  والتصكككككك يفات اإلحصككككككائية، ومسككككككت دمي الايانات، والج ات األخت   
صككاحبة المصككلحة  وتاإلضككافة إل  ذل ، وملن توسككيع نطاو التصكك يف أو حصككت   حسككب الالداا  ل  نحو وعلس  

 فت  واء( سياق ا الو  ي واحتيااات ا من الايانات )انظت ال

مع  ملية التشككاور العالمية، د ي  مجمو ة م تارة من الالداا إل  التطايق التجتياي    وتالموازاة  -  29 
                                                                       اسككت ادا  إل  ما يتوفت لدي ا من بيانات اسككت دام الوق   و ل  التغم من أا    2016للتصكك يف الدولي ل نشككطة لعام 

، فمد سكككككا د ه ا التمتين التجتياي في  2016ل نشكككككطة لعام                                                   ه   الايانات لم تون قد ا مع  وفما للتصككككك يف الدولي
تحديد فجات مفمودة و/أو غيت ذات صكككككككلة إلنتاج إحصكككككككاءات اسكككككككت دام الوق  في الالداا الم تارة  ووان  الالداا  
التي قكام   التطايق التجتياي هي أسككككككككككككككتتاليكا، وتكايل كد، وا وب أفتيقيكا، وشككككككككككككككيلي، والملسككككككككككككككيك ، والوتوات المتحكدة 

 تيلية )ملتب إحصاءات العم ( األم

وواا المتار التئيسككككككككككي المت    عد اسككككككككككتعتا  التعليمات الم اقمة من  ملية التشككككككككككاور العالمية  -  30 
ال اتاء ا تاتوا أا   التجتياي يتعلق  ككككالفجككككات المتبقيككككة  فعل  التغم من أا  ع   التطايق  الم اقمككككة من  وال تككككائج 

  خاتاء التصككك يف  اإل ماء  ل  تل  الفجات وع صكككت احتيا ي للتدود التصككك يف يتضكككمن فجات متبقية وقيتة، أوصككك
 المتبقية أو اإلضافية التي قد ت ت درج في الفجات المحددة المتاحة حيقما واا ذل  م اسبا 



8 
 2016التص يف الدولي ل نشطة ألغتا  إحصاءات است دام الوق  لعام  

التصكككك يف   (15)اتاء المع ي  التصكككك يفات اإلحصككككائية الدوليةو الوة  ل  ذل ، اسككككتعت  فتيق ال  -  31 
                                                                              وقدم تعليمات  شككككككسنا  وأدر ا  التعليمات الواردة خالل  ملية التشككككككاور العالمية ومن    2016الدولي ل نشككككككطة لعام 

                                               ، و  ت  التصكك يف الوام   ل  اللج ة اإلحصككائية في  2016فتيق ال اتاء ضككمن التصكك يف الدولي ل نشككطة لعام  
، وأقتتكككا اللج كككة  مواكككب ممترهكككا  2017آذار/مكككار     10إل     7دورت كككا القكككام كككة واألرتعين المعمودة في الفتتة من  

 ب دم است داما وتص يف إحصائي دولي  48/109
 

والتصنننن  ف     2016العالق  بين التصنننن    الدولي لألنشنننن   ألغراض إحصنننن  ا  اسننننتخدام الوقت لع م   -ج م 
 ع يير الدول    ا  الصل اإلحص ئ   األ را والم

مم -  32   التص يف الدولي ل نشطة ليلوا متسما مع المعاييت والتص يفات الدولية المائمة:      ص 

   (16)2008                                                                        يتماش  تعتيف األنشطة وفما  لوضع ا اإلنتااي مع نظام الحسا ات المومية لعام   أ() 

ر المتعلق  صحصكككككككاءات العم  والعمالة                                                   تم تصككككككك يف األنشكككككككطة اإلنتااية أوضكككككككا  اسكككككككت ادا إل  المتا ب() 
  واتسكككت دام ال اقل للعم ، ال   ا تمد  المنتمت الدولي التاسكككع  شكككت ل اتاء إحصكككاءات العم  في تشكككتين األول/

  (17)2013أ توتت  

تتماشككك  تعاريف األنشكككطة وفجات ا مع التصككك يفات اتقتصكككادوة الموحدة مق  التصككك يف الصككك ا ي  ج() 
 ( 4يع األنشطة اتقتصادوة )الت قيل الدولي الموحد لجم

 
 التص  ف   اإلحص ئ   األ را إلحص  ا  استخدام الوقت -دال 

                                                                                ون ف ت تصكك يفات إقليمية إلحصككاءات اسككت دام الوق  في أوروتا وأمتيلا الالتي ية وم طمة          و ضككع  -  33 
 البحت الوارياي:

مة بتموز األنشككككطة، وهي تصكككك يف  يتضككككمن اتسككككتمصككككاء األوروتي الم سككككق تسككككت دام الوق  قائ )أ( 
  و ل  التغم من أا ال يا   المسكككككت دمة في التصككككك يف الدولي ل نشكككككطة ت تلف  ن  (18)هتمي ثالثي المسكككككتويات

ال يا   المسكت دمة في اتسكتمصكاء األوروتي الم سكق تسكت دام الوق ، فمد تاين من المشكاورات العديدة أنا سكيلوا  
 يف إل  آخت  ويعتزم الفتيق العام  المع ي  اسكككككككت دام الوق  التا ع للملتب  من السككككككك   نسكككككككايا اتنتمال من تصككككككك

                                                                                           اإلحصكككائي لالتحاد األوروتي وضكككع  الصكككيغة ال  ائية تسكككتعتا  قائمة رموز األنشكككطة في اتسكككتمصكككاء األوروتي  
   (19)2019الم سق تست دام الوق   حلول  ام  

تصككككك يف أنشكككككطة اسكككككت دام الوق   ال سكككككبة  ي  خالل ااتما  تم   2009                      ت  ألول متة في  ام  )ب( 
الصكادر  ن اللج ة اتقتصكادوة ألمتيلا الالتي ية وم طمة البحت الوارياي    ألمتيلا الالتي ية وم طمة البحت الوارياي

  وقد نمل الفتيق العام   (20)ويتعلق األمت بتصككككككك يف هتمي خماسكككككككي المسكككككككتويات تم وضكككككككعا ألا  بلداا الم طمة
المع ي  اإلحصككككككككككاءات الج سككككككككككانية ه ا التصكككككككككك يف و تضككككككككككا  ل  المنتمت اإلحصككككككككككائي ل متيلتين التا ع للج ة 

  (22(،)21)، حيث ا تمد2015اتقتصادوة ألمتيلا الالتي ية وم طمة البحت الوارياي خالل ااتما ا القامن في  ام 

والوتوات المتحدة   (24)ونيوزيل دا  (23)وتاإلضكككككافة إل  ذل ، وضكككككع  بلداا  ديدة،  ما في ا أسكككككتتاليا -  34 
  ، تص يفات خاصة ب ا إلحصاءات است دام الوق (25)األمتيلية

وغطي األنشكككككككككككككطة اإلنتااية    2016وأخيتا، وتال ظت إل  أا التصككككككككككككك يف الدولي ل نشكككككككككككككطة لعام  -  35 
 Dagfinn Åsوالشككككك صكككككية، فمن المملن ممارنة األنشكككككطة في ه ا التصككككك يف  سنوا  األنشكككككطة األرتعة التي حددها  

الصكادرة  صكاءات اسكت دام الوق المبادئ التواي ية لت سكيق اسكتم( والفجات الواسكعة ال طاو الموصك  ب ا في 1978)
   (26)(2013 ن اللج ة اتقتصادوة ألوروتا )

  /https://unstats.un.orgانككككككظككككككت:   ( 15) 
unsd/classifications/expertgr

oup   
  2008نظكام الحسكككككككككككككا كات الموميكة لعكام   ( 16) 

)م شككككككككككككورات األمم المتحدة، رقم المايع  
E.08.XVII.29  ) 

الككككككتكككككككالككككككي:  ( 17)  الككككككتا ككككككس    مككككككتكككككككاب  ككككككلكككككك  
www.ilo.org/wcmsp5/groups

/public/---dgreports/---

stat/documents/normativeins

trument/wcms_230304.pdf 
 Economic  انكككككككككككككككككككككككككظكككككككككككككككككككككككككت:  ( 18) 

Commission for Europe 

(ECE), Guidelines for 

Harmonizing Time-Use 

Surveys (E/ECE/CES/24)   
أوضكككككككككككككككككككا    Harmonisedانكككككككظكككككككت 

European Time Use Surveys: 

2008 Guidelines 

(Luxembourg, Office for 

Official Publications of the 

European Communities, 

2009)   
الككمككتفككق   ( 19)  فككي  بككيككن    1يككتد  الككتككطكككككككابككق 

  2016التصك يف الدولي ل نشكطة لعام  
والفجات الواسكككككعة ال طاو الموصككككك  ب ا  

لكتك سكككككككككككككيكق  فكي   الكتكواكيك كيكككككككة  الكمكبكككككككادئ 
الصكككادرة    اسكككتمصكككاءات اسكككت دام الوق  

   ن اللج كككككة اتقتصكككككككككككككككككادوكككككة ألوروتكككككا 
( واتسكككككككككككككتمصكككككككككككككككاء األوروتي  2013) 

   2008م  الم سق تست دام الوق  لعا 
 (20 ) ECLAC, “Classification of 

Time-Use Activities for Latin 

America” (LC/L.4083 

(CEA.8/8)) Available at 

https://repositorio. 

cepal.org/bitstream/ 

handle/11362/39261/1/ 

S1501053_en.pdf 

 (21 ) ECLAC, “Report of the 

Eighth Meeting of the 

Statistical Conference of the 

Americas of the Economic 

Commission for Latin 

America and the Caribbean” 

(LC/L.4154). Available at 

https://repositorio.cepal.org/

bitstream/handle/11362/400

65/1/S1600207_en.pdf   
 (22 ) ECLAC, “Classification of 

Time-Use Activities for Latin 

America   
 (23 ) Australian Bureau of 

Statistics, “Time-use survey: 

user guide, 2006—activity 

classification”. Available at 

https://www.abs.gov.au/ausst

ats/abs@.nsf/Latestproducts/

863BE05F5DF81C08CA25

73F500148972?opendocum

ent   

https://undocs.org/ar/A/RES/48/109
https://undocs.org/ar/A/RES/48/109
https://unstats.un.org/%20unsd/classifications/expertgroup
https://unstats.un.org/%20unsd/classifications/expertgroup
https://unstats.un.org/%20unsd/classifications/expertgroup
https://unstats.un.org/%20unsd/classifications/expertgroup
https://unstats.un.org/%20unsd/classifications/expertgroup
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
https://undocs.org/ar/E/ECE/CES/24
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40065/1/S1600207_en.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40065/1/S1600207_en.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40065/1/S1600207_en.pdf
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/863BE05F5DF81C08CA2573F500148972?opendocument
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/863BE05F5DF81C08CA2573F500148972?opendocument
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/863BE05F5DF81C08CA2573F500148972?opendocument
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/863BE05F5DF81C08CA2573F500148972?opendocument
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/863BE05F5DF81C08CA2573F500148972?opendocument
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 ممدمة

 موجز التغييرا  مق رن  ب لتص    الدولي التجريبي لألنش   ألغراض إحص  ا  استخدام الوقت -ه   

  2005 ن ال سكك ة التجتياية الم شككورة في  ام   2016التصكك يف الدولي ل نشككطة لعام   و تلف -  36 
 في الجوانب التالية:

 إل  ثالثة مستويات وتسعة أقسام رئيسية فمس    2016تم تبسيس ال يل   حيث ت مسم نس ة  ام   )أ( 

 تم  مواءمة المصطلحات المست دمة مع المعاييت الدولية المائمة  )ب( 

تم اسككككككككتومال المالحظات التوضككككككككيحية لتعلس التعاريف والمعاييت الدولية الجديدة ولتمدوم أمقلة  )ج( 
  ن األنشطة التي يتعين إدراا ا في و  فجة أو استبعادها م  ا 

 
 1الجدول  

 2016اال تالف   في اله كل بين التص    الدولي التجريبي لألنش   والتص    الدولي لألنش   لع م  
 

 
 )األمم المتحدة(   يا  العم  المدفو  األات وغيت المدفو  األاتانظت دلي  إنتاج اإلحصاءات المتعلمة  است دام الوق :  )أ( 

  
واا ال صككوص، أات  ت قيل واسككع ال طاو للجزء األول من التصكك يف الدولي ل نشككطة   و ل  -  37 

ال   وغطي اميع األنشكككطة اإلنتااية، من أا : )أ( تبسكككيس  يل  التصككك يف ليعلس التعليمات الواردة   2016لعام 
اءات العم  المتعلق  من ال اتاء الو  يين والدوليين  )ب( مواءمة التصكككك يف مع قتار المنتمت الدولي ل اتاء إحصكككك

  صحصاءات العم  والعمالة واتستغالل ال اقل للعم  
 

 الب ود/الوحدا  المص ف  ومفهوم التص    -واو 

ال دم من التصكك يف الدولي ل نشككطة هو أا ولوا  مقا ة تصكك يف موحد ل نشككطة التي وملن   -  38 
األنشككطة  سن ا الم ام التي وضككطلع ب ا األشكك اص         و     وتعت م  24 للشكك ل أا ومارسكك ا خالل سككا ات اليوم الككككككككككككككككك

                                                                                  وت ست دم الوحدات الزم ية في إ داد اإلحصاءات  ن ممدار الوق  المستغتو في  ع  األنشطة 

   أنشكطة متزام ة للشك ل أا ومار  نشكا ين أو  دة أنشكطة في الوق  نفسكا، وتسكم     ويملن -  39 
حدد ويعية تسكككجي  تل  األنشكككطة وتتميزها  و  دما ي ف  نشكككا اا  وسكككيتعين  ل  الالداا   د تطايق التصككك يف أا ت

 التزامن، ولوا لد  الالداا خيار أا تسكككج  نشكككا ا واحدا فمس )ال شكككاد التئيسكككي أو األسكككاسكككي( أو ال شكككا ين معا،  
  ما يتماش  مع أهدام اتستمصاء 

 
 مع يير التص    -زاي 

ما في إ داد التصكككككك يف الدولي ل نشككككككطة هو  إا معيار التصكككككك يف التئيسككككككي ال   تم اسككككككت دا -  40 
لل شككاد  ويملن تصكك يف األنشككطة اليومية إل  أنشككطة تعتات إنتااية وأخت  تعتات غيت إنتااية    اإلنتااية الطايعة 

                                                                                              )األنشكككككككطة الشككككككك صكككككككية( من وا ة نظت اقتصكككككككادوة/من م ظور نظام الحسكككككككا ات المومية  وي عتات ال شكككككككاد إنتاايا 
العام إذا واا وسككككتوفي معيار الطتم القالث )أ  وملن تفوي  ال شككككاد إل  شكككك ل آخت  ضككككمن حدود اإلنتاج  أو

 ويسفت  ن نفس ال تائج المتاوة( 

 (24 ) Statistics New Zealand, 

“Activity Classification for 

the Time Use Survey 

(ACTUS)”. Available at 

http://archive.stats.govt.nz/m

ethods/classifications-and-

standards/classification-

related-

statsstandards/activity-time-

usesurvey.aspx   
 (25 ) United States of America, 

Bureau of Labor Statistics, 

“American Time-Use Survey 

(ATUS) coding rules”, 2014. 

Available at 

www.bls.gov/tus/tu2014cod

erules.pdf   
الككمككتفككق   ( 26)  فككي  بككيككن    1يككتد  الككتككطكككككككابككق 

  2016التص يف الدولي ل نشطة لعام  
والفجات الواسكككككعة ال طاو الموصككككك  ب ا  

لكتك سكككككككككككككيكق  فكي   الكتكواكيك كيكككككككة  الكمكبكككككككادئ 
اسكككتمصكككاءات اسكككت دام الوق  الصكككادرة  

  لج كككككة اتقتصكككككككككككككككككادوكككككة ألوروتكككككا  ن ال 
( واتسكككككككككككككتمصكككككككككككككككاء األوروتي  2013) 

   2008الم سق تست دام الوق  لعام  

 2016التص يف الدولي ل نشطة لعام  )أ( 2005التص يف الدولي التجتياي ل نشطة لعام  ال يل 
 3 5 المستويات

 9 15 األقسام التئيسية
 56 54 األقسام

 165 92 المجمو ات
 - 200 الفتو 

 - 363 الفتو  الجزئية

http://archive.stats.govt.nz/methods/classifications-and-standards/classification-related-statsstandards/activity-time-usesurvey.aspx
http://archive.stats.govt.nz/methods/classifications-and-standards/classification-related-statsstandards/activity-time-usesurvey.aspx
http://archive.stats.govt.nz/methods/classifications-and-standards/classification-related-statsstandards/activity-time-usesurvey.aspx
http://archive.stats.govt.nz/methods/classifications-and-standards/classification-related-statsstandards/activity-time-usesurvey.aspx
http://archive.stats.govt.nz/methods/classifications-and-standards/classification-related-statsstandards/activity-time-usesurvey.aspx
http://archive.stats.govt.nz/methods/classifications-and-standards/classification-related-statsstandards/activity-time-usesurvey.aspx
http://www.bls.gov/tus/tu2014coderules.pdf
http://www.bls.gov/tus/tu2014coderules.pdf
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 ويملن تمسيم األنشطة اإلنتااية إل  نو ين: -  41 

 األنشطة التي تمع ضمن حدود اإلنتاج ل ظام الحسا ات المومية  )أ( 

اإلنتاج ل ظام الحسككككككا ات المومية، لو  ا تمع ضككككككمن حدود اإلنتاج  األنشككككككطة التي تمع خارج حدود  )ب( 
 العام )إنتاج خارج نطاو نظام الحسا ات المومية( 

وتووا األنشطة التي تمع ضمن حدود اإلنتاج ل ظام الحسا ات المومية محدودة أ قت ممارنة  حدود  -  42 
  :(27)اإلنتاج العام وتشم  فمس

 توريدها إل  وحدات أخت  غيت الج ات الم تجة ل ا إنتاج السلع وال دمات التي يتم  أ() 

إنتاج اميع السكككلع للحسكككاب الشككك صكككي  حيث وحتفظ ب ا م تجوها لالسكككت الك ال  ائي الشككك صكككي   ب() 
 تدخ  في إامالي تووين رأ  المال  أو

لالسكككككككت الك إنتاج الم تجات المائمة  ل  المعتفة للحسكككككككاب الشككككككك صكككككككي التي وحتفظ ب ا م تجوها   ج() 
ال  ائي الشكككككك صككككككي أو تدخ  في إامالي تووين رأ  المال، غيت أنا يتم اسككككككتبعاد )حسككككككب ما هو متعارم  ليا(  

   (28)                                                    الم تجات التي ت  تج ا األست المعيشية لالست دام الش صي

 إنتاج خدمات اإلسلاا للحساب الش صي من قا  الشاغلين المالوين  د() 

 ية والش صية من خالل توظيف موظفين م زليين مماب  أات إنتاج ال دمات الم زل ه() 

ويشككم  اإلنتاج خارج حدود اإلنتاج ل ظام الحسككا ات المومية وضككمن حدود اإلنتاج العام إنتاج ال دمات من   
 قا  أفتاد األستة المعيشية تست ال  م ال  ائي الش صي 

لية إلحصكككككاءات العم  وسسكككككا  للمضكككككي                                         إل  ذل ، اسكككككت  دم إ ار م ظمة العم  الدو  وتاإلضكككككافة -  43 
بتصك يف األنشكطة اإلنتااية  ويشكم  مف وم العم  أ  نشكاد وموم  ا أشك اص من أ  ا س أو  مت إلنتاج السكلع  

 :(30)  وتم تحديد خمسة أشلال من العم (29)أو لتمدوم ال دمات ليست دم ا اآلختوا أو لالست دام الش صي

سكلع وخدمات لالسكت دام ال  ائي الشك صكي  إا المصكد من    - صكي أ مال اإلنتاج لالسكت دام الشك أ() 
                                                                                                   ال اتج هو  األسكككا  اتسكككت دام ال  ائي من قا  الم ت ج في شكككل  تووين رأ  المال، أو اتسكككت الك ال  ائي من قا  

ا ية  أفتاد األسكككتة المعيشكككية، أو من قا  أفتاد األسكككتة ال ين وعيشكككوا في أسكككت معيشكككية أخت   وفي حالة السكككلع الزر 
                                                                                               السلع ال اتجة  ن صيد األسماك أو صيد الحيوانات أو الجمع، الموا ة أساس ا لالست الك الش صي، وملن مع   أو

 ذل  بيع ازء أو فائ  أو مماوضتا 

 إنتاج السلع أو تمدوم ال دمات مماب  األات أو التتل   -العمالة  ب() 

مدفو  األات إلنتاج سككككلع أو توفيت خدمات   أ  نشككككاد غيت  -العم  التدرياي غيت المدفو  األات   ج() 
 لآلختين من أا  ا تساب خاتات أو م ارات ملاا العم  في حتفة أو م  ة ما 

 أ  نشاد  و ي غيت مدفو  األات إلنتاج سلع أو تمدوم خدمات لآلختين   -العم  التطو ي   د() 

ت المدفو ة األات، والعم  غيت   ل  سكككاي  المقال ال دمة المجتمعية غي  -أشكككلال العم  األخت   ه() 
المدفو  األات ال   وموم  ا السكككج اء ب اء  ل  أمت محلمة أو سكككلطة مماثلة، وال دمة العسكككلتية أو المدنية الاديلة 
غيت المدفو ة األات، وهي أشككككككلال وملن معاملت ا وشككككككل  متميز من أشككككككلال العم  ألغتا  القيا ، مق  العم   

 لآلختين اإللزامي ال   يتم دوا أات  

،  2008نظام الحسا ات المومية لعام   (27)
  27-6الفمتة  

           
تتعلق الم تجات المائمة  ل  المعتفة  (28)

بتوفيت المعلومات والمشكككككككورة والتتفيا  
وخزن ككا ونمل ككا ونشككككككككككككككتهككا  ل  نحو  
                                  يتيل للوحدة المسككت ل وة الوصككول إل  
تل  المعتفة  صككككككككككفة متوترة  انظت: 

،  2008نظام الحسا ات المومية لعام  
  22-6الفمتة  

        
لككك كككاكككتاء   (29) الكككككككدولكككي  الكككمكككنتكككمكككت  قكككتار 

الكككمكككتكككعكككلكككق إحصكككككككككككككككككككككاءا الكككعكككمككككككك   ت 
والعمكككككالكككككة   العمككككك    كككككصحصكككككككككككككككككككاءات 

 واتستغالل ال اقل للعم  
 المتاع نفسا  (30)
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 ممدمة

 2الجدول 

 2008أشك ل العمل وعالقته  ب ظ م الحس ب   القوم   لع م 

 

 
 قتار المنتمت الدولي ل اتاء إحصاءات العم  المتعلق  صحصاءات العم  والعمالة واتستغالل ال اقل للعم   :المصدر 

 
، وفما لطايعة ل نشككككطة  التجتياي الدولي تصكككك يفوتصكككك ف األنشككككطة الشكككك صككككية،  ل  غتار ال -  44 

 ال شاد )مق  التعلم، والتلنس، وتلاية اتحتيااات الفسيولواية( 

وت اء  ل  ه   المعاييت، تم تجميع األنشككطة في تسككعة أقسككام رئيسككية، تغطي األقسككام ال مسككة  -  45 
 لش صية:األول  م  ا أنشطة إنتااية م تلفة وأشلال  م  م تلفة، وتغطي األقسام األرتعة المتبقية األنشطة ا

 

 
 الفمتات التالية وتتد نماد توضيحية إضافية في  

ومن أا  التشككككديد  ل  أهمية تحديد الوق  المسككككتغتو في األنشككككطة في مشككككاريع األسككككت المعيشككككية   -   46 
والعمالة في األسكت المعيشكية من خالل اسكتمصكاءات اسكت دام الوق  والحااة إل  إبتاز تل  األنشكطة  ل  ال حو الوااب  

  ثالم مجمو ات مفصكككككلة للتمييز بين  إل   1                                                               في التصككككك يف الدولي ل نشكككككطة، ق سكككككم  العمالة في إ ار المسكككككم التئيسكككككي  
والمنسكسكات الحلومية والمنسكسكات غيت التتحية من ا ة، والعم  المضكطلع  ا في    ( 31) العم  المضكطلع  ا في الشكتوات 

مشككاريع األسككت المعيشككية واألسككت المعيشككية، من ا ة أخت   وتم و ل  تصكك يف العم  المضككطلع  ا في مشككاريع األسككت  
 التالية:  شية للتمييز بين إنتاج السلع وتمدوم ال دمات  وأسفت ذل   ن األقسام المعيشية واألست المعي 

 العمالة في الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت التتحية 11 

 في مشاريع األست المعيشية إلنتاج السلع العمالة 12 

 العمالة في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية لتوفيت ال دمات  13 

مع الفجات ذات الصكلة    13 و   12وتم  مواءمة مجمو ات األنشكطة المفصكلة المحددة في المسكمين   -  47 
(، من أا  ضكككماا اتتسكككاو بين  4الواردة في التصككك يف الصككك ا ي الدولي الموحد لجميع األنشكككطة اتقتصكككادوة )الت قيل  

  ا ي المص فة حسب ال شاد اتقتصاد   إحصاءات است دام الوق  واإلحصاءات المتعلمة  العمالة واإلنتاج الص 
لد م الحسكككا ات المومية وتحلي  أ مال   2األنشكككطة المصككك فة في إ ار المسكككم التئيسكككي         وح ددت -  48 

 اإلنتاج في األست المعيشية لالست دام الش صي،  ما في ذل  م تجو المواد الغ ائية الوفافية 

 لالست دام من قا  اآلختين لالست دام ال  ائي الش صي غت  اإلنتاج
)الكعكمككككككك   أ مال اإلنتاج لالست دام الش صي أشلال العم  الكعكمكككككككالكككككككة 

 رتل( مماب  أات أو
الكتكككككككدريكاكي   الكعكمككككككك  
الكككككمكككككككدفكككككو    غكككككيكككككت 

 األات

العم  أنشككطة  
 األخت  

 العم  التطو ي
في الوحدات السككككككو ية  السلع  ال دمات 

 وغيت السو ية
 في األست المعيشية الم تجة

 ال دمات  السلع 
بكككك ككككظكككككككام  الككككعككككالقكككككككة 

 الحسا ات المومية
 األنشطة ضمن حدود اإلنتاج ل ظام الحسا ات المومية

 الحسا ات المومية األنشطة ضمن حدود اإلنتاج العام ل ظام 

 ال شاد المسم التئيسي
 العمالة واألنشطة ذات الصلة 1
 إنتاج السلع لالست دام ال  ائي الش صي 2
 ال دمات الم زلية غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 3
 خدمات تمدوم الت اوة غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 4
 العم  التطو ي والتدرياي وغيتهما من األ مال غيت المدفو ة األات 5
 التعلم 6
 التلنس والتواص  والمشاروة المجتمعية وممارسة الشعائت الدي ية 7
 الممارسات القمافية والتتفي ية واإل المية والتياضية 8
 الت اوة والع اوة الش صيتاا 9

من ال احية المانونية، وملن وصككككككككف  (31)
الشكتوات  سسكماء م تلفة: الشكتوات، 
وشكككتوات المشكككاريع ذات الشككك صكككية  
العككككامككككة   ات تبككككاريككككة، والشككككككككككككككتوككككات 
المحدودة، والمنسكككككككككككككسكككككككككككككات العامة، 
والشكككككككككككتوات ال اصكككككككككككة، وشكككككككككككتوات  
المساهمة، والشتوات ذات المسنولية  

لية  المحدودة، والشتا ات ذات المسنو 
المحكدودة، ومكا إل  ذلك   انظت نظكام  

،  2008الحسككككككككككككككككا ككات الموميككة لعككام  
  7-4الفمتة  
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، خدمات تمدوم الت اوة غيت المدفو ة األات ألفتاد 4واألنشككككطة المفصككككلة في إ ار المسككككم التئيسككككي   -  49 
األسككتة المعيشككية والعائلة، م مة لف م احتيااات الت اوة داخ  األسككت المعيشككية، ولالسككتتشككاد ب ا في وضككع السككياسككات  

 كة األات  وثمكة إقتار  كسهميكة التمييز بين الت كاوكة  التاميكة إل  د م تلك  اتحتيكااكات، وتمييم أ مكال الت كاوكة غيت المكدفو 
الممدمة ل  فال الصككغار ادا، مق  األ فال ال ين ت يتجاوزوا ال امسككة من العمت، والت اوة الممدمة ل  فال األ ات  

 و    سككككك ة،  ال ظت إل  اختالم الت اوة المطلوتة من حيث الوقافة وال   17 سككككك وات و   6سككككك ا ال ين تتتاوب أ مارهم بين  
ومن أاك  امع الايكانكات التي تعلس هك ا التمييز، من المسككككككككككككككتصككككككككككككككوب تحكديكد الفجكات العمتيكة في المتغيت السككككككككككككككيكاقي 

،  ل  ال حو ال   سككاق أا أوصكك   ا اتسككتمصككاء األوروتي الم سككق تسككت دام الوق  وحسككبما تم إنجاز  في    من  مع   
بين الت اوة الممدمة ل  فال ذو  اإل اقة ور اوة    2016 بلداا م تارة  وت وميز  يل  التص يف الدولي ل نشطة لعام 

األ فكال اآلختين، حيكث وحتكاج اميع األ فكال إل  الت كاوكة واإلشككككككككككككككتام  غيت أنكا وملن امع المعلومكات  ن األ فكال  
 ذو  اإل اقة من خالل األسجلة ذات الصلة الواردة في استاياا المعلومات األساسية تستمصاء است دام الوق   

ووان  ه اك م اقشككككككككككككككة واسككككككككككككككعة ال طاو  شككككككككككككككسا العم  غيت المدفو  األات ال   وضككككككككككككككطلع  ا  -  50 
 األسكككتة المعيشكككية ال ين ت وعيشكككوا في نفس األسكككتة المعيشكككية،  ل  سكككاي  المقال الوق     المتتبطين العائلة أفتاد 

  ووفما للمنتمت الدولي التاسككع  ال   ومضككيا األاداد في ر اوة أحفادهم ال ين ت وعيشككوا في نفس األسككتة المعيشككية
                                                                                                       شكككت ل اتاء إحصكككاءات العم ، ت ي بغي ا تبار ه ا ال و  من العم  ال   و ضكككطلع  ا لفائدة أفتاد األسكككتة األقتتاء 

  4في إ ار المسم التئيسي  2016                                                 ، ومن ثم ف و ي درج في التص يف الدولي ل نشطة لعام  تطو ا 

،  ل  التغم من  دم واود تعتيف متفق  ليا دوليا ل  ا   العائلة   وتم اإل ماء  ل  اإلشككككارة إل  مف وم   -  51 
المف وم، وذل  من أا  ضككماا اتتسككاو مع الصككياغة الواردة في قتار المنتمت الدولي التاسككع  شككت ل اتاء إحصككاءات  

 األسككتة المعيشككية األنشككطة     اد العائلة المتتبطين ر اوة أفت   ، تشككم  2016العم   وفي التصكك يف الدولي ل نشككطة لعام 
المضككككككطلع ب ا لفائدة أفتاد العائلة ال ين ي تموا إل  أسككككككتة معيشككككككية أخت ، إما امتقات للمانوا أو بدافع الحب أو اتلتزام 

 لتج ب تص يف  ع  األنشطة، مق  ر اوة األ فال التي وموم ب ا األاداد، في فجة التطو     - األخالقي  

ويملن ا تبار العم  التطو ي غيت المدفو  األات إما ضككككككمن حدود اإلنتاج ل ظام الحسككككككا ات المومية   -  52 
أو ضككككمن حدود اإلنتاج العام، وذل  حسككككب األنشككككطة والمسككككتفيدين  وتصكككك ف اميع األ مال التطو ية إلنتاج السككككلع،  

تي تشكككككم  أ مات مق  الطتو والسكككككدود واآل ار،  في ا أ مال التشكككككييد الوات  الم ظمة من قا  األوسكككككاد المجتمعية ال   ما 
 ل  أن ا تمع ضككمن حدود اإلنتاج ل ظام الحسككا ات المومية  وي درج العم  التطو ي غيت المدفو  األات لتوفيت خدمات 
للسكككككككوو أوضكككككككا ضكككككككمن حدود اإلنتاج ل ظام الحسكككككككا ات المومية  و ل  ال قي  من ذل ، فصا ال دمات التطو ية غيت 

ات الممدمة إل  األسككت المعيشككية األخت ، والمجتمع المحلي،  اسككتق اء أ مال التشككييد الوات  الم ظمة  ل   المدفو ة األ 
                                                                                                    نحو ما أشكككيت إليا سكككا ما ، وامعيات األحياء وغيتها من الجمعيات غيت التسكككمية هي أنشكككطة تمع ضكككمن حدود اإلنتاج 

ت أا الالداا أفادت  سا العم  التطو ي و شككككككاد وصككككككعب  العام لو  ا خارج حدود اإلنتاج ل ظام الحسككككككا ات المومية  غي 
تحديد  من خالل استمصاءات است دام الوق ،  ال ظت إل  ندرتا، ونتيجة ل ل ، قد ت يتملن التص يف الدولي ل نشطة  

تي  من التمييز  شكككل  وام  بين األنشكككطة التطو ية التي تمع ضكككمن حدود اإلنتاج ل ظام الحسكككا ات المومية واألنشكككطة ال 
تمع ضككككككككككككمن حدود اإلنتاج العام ولون خارج حدود اإلنتاج ل ظام الحسككككككككككككا ات المومية  ومع ذل ، اتفق ال اتاء  ل  أا  

 الفجات الممتتحة ذات الصلة ستظ  ت تج إحصاءات ذات مغز   ن مجمو  الوق  ال   ومض  في العم  التطو ي  

                                        بواا خاص وات فق  لي ا مع مع د اليونسككلو  ، التعلم،  6ونوقشكك  األنشككطة في إ ار المسككم التئيسككي  -  53 
غيت       حضككور المدار /الجامعات    ن     األنشككطة ال اراة  ن الم  ج   لاحصككاء  وتم اتتفاو  ل  فجة اديدة تميز 

  ، 8                                                                                                أا األنشكككطة ال اراة  ن الم  ج التي ت طو   ل  أنشكككطة بدنية أو رياضكككية سكككت صككك ف في إ ار المسكككم التئيسكككي 
التي وان  مدراة   الدورات ذات الصككككككلة الممارسككككككات القمافية والتتفي ية واإل المية والتياضككككككية  وأصككككككبح  اميع  

 ، التعلم 6مص فة ضمن المسم التئيسي  8ضمن المسم التئيسي 
                                                                                       وا ت اتت  دة فجات  سن ا د يمة أ قت مما ي بغي  حيث يتعين  دم إدراا ا في التص يف الدولي: -  54 
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 ممدمة

   التدخين و   التسول ، و   األنشطة اتاتما ية السلاية ف  فجات     ح   )أ( 

                                                      مف وما فضفاضا وت وشيت إت إل  سياو معين، ومن ثم ح  ف    زيارة الملتبات             ا ت اتت فجة  )ب( 

في   األنشكككككككككطة المتتبطة  التسم  والتاحة واتسكككككككككتتخاء تم دمج المجمو ات الم دراة في إ ار   )ج( 
  8إل  المسم التئيسي  9قسم واحد )ت يتضمن مجمو ات أخت (، ونم  المسم من المسم التئيسي 

 
 3الجدول 

 التص    الدولي لألنش   ألغراض إحص  ا  استخدام الوقت وعالقته بأشك ل العمل ونظ م الحس ب   القوم  
 

 اآل رينلالستخدام من قبل  لالستخدام ال ه ئي الشخصي غرض اإلنت ج 

 الش صي  أ مال اإلنتاج لالست دام أشك ل العمل

 العمالة )العم  مماب  أات أو رتل( 
العم  

التدرياي غيت  
المدفو   

 األات

أنشطة  
العم  
 األخت  

 العم  التطو ي

 السلع  ال دمات 
الوحدات  
السو ية  
وغيت  
 السو ية

 األست المعيشية الم تجة 

 لل دمات  للسلع 

الننتصنننننننننن نن نن   
الننننننننننندولننننننننننني  
لألنشنن   لع م 

2016 

4 - 

خككككككككككدمككككككككككات 
تكككككككككككمكككككككككككدوكككككككككككم  
الت اوة غيت  
الكمكككككككدفكو كككككككة 
األاككككككككككككككككككككككككككت 
ألفككككككككككككككككككككككككككككتاد  
األسكككككككككككككككككككككككككتة  
المعيشككككككككككككككية  

 والعائلة

3 - 
الككككككك كككككككدمكككككككات  
الم زليككككة غيت 
الككككمكككككككدفككككو كككككككة  
ألفككتاد   األاككت 
األسككككككككككككككككككككككككككككككككتة  
الكمكعكيشككككككككككككككيكككككككة 

 والعائلة

2 - 
إنتاج السكككلع  
لالسكككككككككت دام  
الككككك ككككك كككككككائكككككي 

 الش صي

العم  التطو ي والتدرياي وغيتهما من األ مال غيت   -  5 العمالة واألنشطة ذات الصلة -  1
 المدفو ة األات

11 - 
العمكككالكككة في 
الشككككككككككككككتوكات 
والمنسكسكات  

 الكحكلكومكيكككككككة

والمنسكسكات  
غكككككككككككككككككيكككككككككككككككككت  

 التتحية

12 - 
العمكككالكككة في 
مشككككككككككككككككككككاريع  
األسككككككككككككككككككككككككككت  
المعيشككككككككككككككية  
إلنكككككككككككككتكككككككككككككاج 

 السلع

13 - 
فككي  الككعككمكككككككالكككككككة 
األسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككت  
الككمككعككيشككككككككككككككككيكككككككة 
ومشاريع األست  
الككمككعككيشككككككككككككككككيكككككككة 
لككككككككككتككككككككككوفككككككككككيككككككككككت 

 ال دمات

53 - 
الككككككككككككعككككككككككككمكككككككككككك  
التككدرياي غيت 
الككككككككككمككككككككككدفكككككككككو   
األاكككككككككككككككككككككككككككككككككت 
واألنشككككككككككككككطككككككة  

 ذات الصلة

59 – 
أنشكككككككككككككككككطكككككككة 
الكككككككككعكككككككككمككككككككك  
األخككككككككككككككككككككت  
غكككككككككككككككككيكككككككككككككككككت  
الكمكككككككدفكو كككككككة 

 األات

51 - 
العمكككككككك  التطكككككككككو ي المباشكككككككككت غيكككككككككت 
المكككككككككككدفو  األاكككككككككككت لصكككككككككككالل أسكككككككككككت 

 )ب(معيشية أخت  
 

52 - 
الكككمكككجكككتكككمكككعكككي   الكككتكككطكككو كككي  الكككعكككمككككككك  

 )ب( والمنسسي غيت المدفو ي األات 

 غيت مدفو  األات م   نوع العمل
)أ مال الت اوة غيت المدفو ة األات،  

والعم  الم زلي، و نتاج السلع لالست دام  
  ( )أ(ال  ائي الش صي

  م  غيت مدفو  األات

 ) م  مجتمعي، تطو ي، تدرياي( 

العالقن  ب ظنن م  
الحسننننننننننن بنن    

 القوم  

  ل ظام الحسا ات المومية أنشطة ضمن حدود اإلنتاج 

 ل ظام الحسا ات المومية حدود اإلنتاج العامأنشطة ضمن 
 

 مع الفجات )األقسام التئيسية أو األقسام( الواردة في التص يف   2016التص يف الدولي ل نشطة لعام  يتوافق ال ل الوارد في صف  :مالحظة 
ضكككمن حدود اإلنتاج ل ظام الحسكككا ات المومية وهي ازء من الحسكككا ات المومية التئيسكككية  ول ل ، و ل  التغم من ووا ه ا      إنتاج السكككلع لالسكككت دام ال  ائي الشككك صكككي   تمع فجة   )أ( 

 األات    ة الم زلية غيت المدفو ة اإلنتاج  مال م زليا غيت مدفو  األات، فصنا ت وحتسب   د حساب الحسا ات الفت ية إلنتاج األست المعيشية، التي تغطي فمس أ مال ال دم 

ب األنشككككككككككطة  وملن ال ظت في العم  التطو ي غيت المدفو  األات إما ضككككككككككمن حدود اإلنتاج ل ظام الحسككككككككككا ات المومية أو ضككككككككككمن حدود اإلنتاج العام، وذل   حسكككككككككك  )ب( 
المجتمعية التي تشككم  في املة أمور الطتو والمسككتفيدين  وتصكك ف اميع األ مال التطو ية إلنتاج السككلع،  ما في ا أ مال التشككييد الوات  الم ظمة من قا  األوسككاد 

سككوو وحسككب أوضككا ضككمن  والسككدود واآل ار،  ل  أن ا تمع ضككمن حدود اإلنتاج ل ظام الحسككا ات المومية  وما أا العم  التطو ي غيت المدفو  األات إلنتاج خدمات لل
ين غيت المدفو ة األات الممدمة إل  األسككككككت المعيشككككككية األخت ، و ل  المجتمع  حدود اإلنتاج ل ظام الحسككككككا ات المومية  و ل  ال قي  من ذل ، فصا خدمات المتطو 

من حدود اإلنتاج العام المحلي  اسككتق اء أ مال التشككييد الوات   ل  ال حو الم وور أ ال ، ورا طات األحياء وغيتها من التا طات غيت التسككمية، هي أنشككطة تدخ  ضكك 
المومية  ونتيجة ل ل ، قد ت تتملن فجات التصككك يف الدولي ل نشكككطة من التمييز الوام  بين األنشكككطة التطو ية التي تمع   ولو  ا خارج حدود اإلنتاج ل ظام الحسكككا ات

ولي ل نشكككطة سكككتظ   ضكككمن حدود اإلنتاج ل ظام الحسكككا ات المومية واألنشكككطة التي تمع خاراا  ومع ذل ، اتفق ال اتاء  ل  أا الفجات ذات الصكككلة في التصككك يف الد
  ج إحصاءات ذات مغز   ن مجمو  الوق  ال   ومض  في العم  التطو ي ت ت
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 2016التص يف الدولي ل نشطة ألغتا  إحصاءات است دام الوق  لعام  

واتفق ال اتاء  ل  أا الوق  ال   ومضكككك  في وسككككائ  التواصكككك  اتاتما ي ي بغي تصكككك يفا تح   -  55 
ال شكككاد أو الغت  ال   ومضكككي فيا ذل  الوق   فعل  سكككاي  المقال، إذا واا الشككك ل يتسكككوو من خالل م صكككة  

 اتاتما ي، في بغي تص يف ال شاد  ل  أنا تسوو وسائ  التواص   
                                                                                    وفيما يتعلق بتسككجي  وق  السككفت، و عتتم  سهمية امع المعلومات ألغتا  السككفت ووسككائ  ال م ،  -  56 

 وتبم  الفجات المتصلة  السفت ضمن و  قسم رئيسي 
  اتنتظار ضمن ال شاد المتص   ا  غيت أا  يا      اتنتظار ويالغ  ن الوق  ال   ومض  في   -  57 

  شككككاد أصككككلي وملن أا ولوا ذا  يمة في ظ  ظتوم معي ة، ت سككككيما في سككككياو اإلا اد الزم ي أو اتفتمار إل  
   اتنتظار الوق   وفي ه   الحالة، ي بغي أا ت صكل الالداا رمزا محددا ومالحظات توضكيحية ذات صكلة  شكسا  

 ي في تص يف ا الو  
 

 المعلوم   الم لوب  للترميز: المتغيرا  الس  ق   -ح   
أا  تصك يف األنشكطة في التصك يف الدولي ل نشكطة ألغتا  إحصكاءات اسكت دام الوق   ل   من  -  58 

وتطتيمة وسكتبعد  ع  األنشكطة  عضك ا اآلخت، من الضكتور  تمدوم معلومات  ن السكياو ال   ي ف  فيا  صكحيل نحو 
 ، حددت أرتعة متغيتات سيا ية أساسية يتعين امع ا: 2012ااتما  فتيق ال اتاء في  ام    نشاد  وخالل  

 نف  ال شاد    لمن  )أ( 
 )أ  م صل للسوو(   مماب  أات أو رتل ما إذا واا ال شاد   )ب( 
             ن ف  ال شاد    مع من  )ج( 
                      ال   ن ف  فيا ال شاد    الملاا  )د( 

و الوة  ل  ذل ، ي بغي أوضكككا امع معلومات  ما إذا واا ا از لتو ولوايا المعلومات واتتصكككاتت اسكككت دم   د  
 )ه((   25القيام  ال شاد )انظت الفمتة 

لمن: سكككتووا ه اك حااة إل  ه ا المتغيت السكككياقي،  ل  سكككاي  المقال، لتحديد العم  غيت المدفو    -  59 
األات داخ  األسككككتة المعيشككككية )توفيت ال دمات لالسككككت دام الشكككك صككككي أو العائلي( والعم  غيت المدفو  األات خارج  

  الم زلي غيت المدفو  األات وأنشككطة تمدوم األسككتة المعيشككية، مق  العم  التطو ي  فعل  سككاي  المقال، وصكك ف العم 
 الت اوة تح  أقسام رئيسية م تلفة، تبعا لما إذا واا ال شاد وضطلع  ا لصالل أفتاد نفس األستة المعيشية أو لغيتهم  

 غيككة التمييز بين العمككالككة المككدفو ككة األات والعمكك     :(32)ممككابكك  أات أو رتل أو غيت مككدفو  األات -  60 
التطو ي غيت المدفو  األات،  ل  سكككاي  المقال، يتطلب األمت اسكككت دام متغيت سكككياقي وحدد الغت  اتقتصكككاد  

 لل شاد، سواء واا ال شاد مدفو  األات أو غيت مدفو  األات 
ل  أنا من أنشكطة التلنس، في حين مع من: ي بغي تصك يف ت اول الطعام في مطعم مع صكديق   -  61 

 قد ولوا ت اول الطعام مع شتي  في األ مال نشا ا م  يا )مقال، ااتما  غداء( 
                                                                                      الملاا: وصكككف  ام لملاا واود المسكككتطل عين )الم زل، أو العم ، أو المدرسكككة، وغيت ذل (  فصذا  -  62 

  السيارة، أو سيتا  ل  األقدام، أو  الحافلة(  انوا  ل  سفت، وعتم ه ا المتغيت السياقي من حيث ويعية سفتهم )
نتاج   ويملن ات ال   ل  مزيد من التفاصكككككككككي   ن اسكككككككككت دام ه   المتغيتات السكككككككككيا ية في دلي  -  63 

  (33)2005اإلحصاءات المتعلمة  است دام الوق :  يا  العم  المدفو  األات وغيت المدفو  األات لعام 
مات إضكككككافية في اسكككككتاياا لجمع المعلومات األسكككككاسكككككية  ن اسكككككت دام وأخيتا، سكككككيتعين امع معلو  -  64 

الوق  من أا  تصكككككك يف األنشككككككطة  ل  ال حو الصككككككحيل في الفجة الصككككككحيحة  ول ل ، ي بغي إيالء اهتمام خاص  
                                                                   وتعتزم شكعبة اإلحصكاءات أا تحد  م وتجت  ب في بلداا م تارة،  حلول  (34)لتصكميم اسكتايانات المعلومات األسكاسكية

                                                                                          ، مجمو ة  من المبادئ التواي ية إلنتاج إحصكككاءات اسكككت دام الوق   وسكككتسكككت د ه   المبادئ التواي ية 2022   ام
إل  دليكك  إنتككاج اإلحصكككككككككككككككاءات المتعلمككة  ككاسككككككككككككككت ككدام الوقكك :  يككا  العمكك  المككدفو  األات وغيت المككدفو  األات  

لصككادرة  ن اللج ة اتقتصككادوة ألوروتا    و ل  المبادئ التواي ية لت سككيق اسككتمصككاءات اسككت دام الوق  ا2005 لعام
  والمبادئ التواي ية للت في  الصكادرة  ن المنتمت الدولي التاسكع  شكت المادم ل اتاء إحصكاءات العم    2013لعام 

 ومواد أخت  ذات صلة )انظت الفت  وام( 

هو      األات غيت مككدفو     تعتيف  بككارة   ( 32) 
 كدم دفع أات نمكد  أو  ي ي للعكاملين  
 ن  مككككك  وضكككككككككككككطلعوا  كككككا أو  ن  
سكككككككككككككا ات  مل م  ومع ذل ، قد يتلم   
هنتء شككككككككلال من أشككككككككلال الد م، مق   
تحويك  إ كانكات أو م ل تعليميكة، أو في  
 ع  األحيكككاا د مكككا نمكككدوكككا ومككك   ن  
ثلث األاور في السككوو المحلية )مقال،  

أموال م    لتعوي  ال فمكات المكدفو كة من 
ال اصكككككككككة أو لتغطية نفمات المعيشكككككككككة  
المتوادة  ساب ال شاد(، أو د ما  ي يا  
)مقال، في شكككل  وابات أو مشكككتوتات  

 أو خدمات ال م (  

م شكككككككككككككورات األمم المتحككدة، رقم المايع   ( 33) 
A.04.XVII.7   

 (34 ) Hancock, ”Best   اكككككمكككككع وكككككجكككككككب 
المعلومككات  ن قطككا  وحككدات اإلنتككاج  

غيت التتحية،    )الشككتوات، والمنسككسككات 
والمنسكسكات الحلومية، والشكتوات غيت  
ات تبارية، واألسكت المعيشكية( من أا   
تصكككككككك يف م تلف أنوا  العم   شككككككككل   

 صحيل  
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 ممدمة

 استخدام الوقتالترميز والقواعد المتعلق  ب لتص    الدولي لألنش   ألغراض إحص  ا   -ة   
 األنشطة في ثالثة مستويات  ل  ال حو التالي:  2016وجمع التص يف الدولي ل نشطة لعام  -  65

، ويمق  المسكتو  األق  تفصكيال  قسكم رئيسكي   المسكتو  األول، في شكل  رمز ملوا من رقم واحد أو )أ( 
 المجمو ة األوسع من األنشطة  أو

، ويمق  أنشطة أ قت تفصيال من المستو   قسم المستو  القاني، في شل  رمز ملوا من رقمين أو   )ب( 
 السابق 

، هو المسكككتو  األ قت تفصكككيال  مجمو ة المسكككتو  القالث، في شكككل  رمز ملوا من ثالثة أرقام أو   )ج( 
 للتص يف ال   يت اول أنشطة محددة 

أل قت تفصكككيال )المجمو ة(  وتال سكككبة ل قسكككام التي لم تفو   ويجب تتميز األنشكككطة  حسكككب المسكككتو  ا  -   66 
 صفت                                                                                                         إل  مجمو ات بتموز من ثالثة أرقام، ح و ل  التموز الملونة من رقمين إل  رموز من ثالثة أرقام  ن  تيق إضافة 

 
 4الجدول 

 القواعد التي ستتدعه  البلدان في أنش   الترميز
 

 ثالثة أرقام  ل  األ قت وفما لف ت  تتميز األنشطةوضع رمز يتووا من  1الق عدة 
                                                                                                        إذا تم وصكف نشكاد  شكل  ايد  ما ولفي لتتميز   ل  المسكتو  الملوا من ثالثة أرقام، ولون لم و عقت  ل  وصكف نشكاد   2الق عدة 

،   ة األخت  األنشكككككط                                                                                        ملوا من ثالثة أرقام في ف ت  التتميز، و سكككككت دم التمز الملوا من ثالثة أرقام ال اص بتصككككك يف  
  و ذا أبلغ  ن ه ا ال شككككاد  ال ات في وقيت من األحياا نسككككايا، فمد ياتر ذل  إضككككافة رمز    9  وال   ي ت ي  ادة  التقم 

 اديد في تص يف الالد المع ي المواءم مع التص يف الدولي ل نشطة ألغتا  إحصاءات است دام الوق  
 تيار رمز من ثالثة أرقام:إذا لم يتضمن وصف ال شاد معلومات وافية توفي تخ 

 3الق عدة 

إذا وان  ه اك معلومات وافية للتتميز  ل  المسكككككتو  الملوا من رقمين، وضكككككام أو وسكككككت دم رمز ملوا من ثالثة   )أ( 3الق عدة 
  ل  مستو  المجمو ة  غيت معتفة  الوام  واحدة،  ما يدل  ل  فجة   x أرقام ي ت ي  عالمة 

إذا لم تون ه اك معلومات وافية للتتميز حت   ل  المسككككككتو  الملوا من رقمين )المسككككككم(، تضككككككام أو تسككككككت دم فجة  )ب( 3الق عدة 
  ل  مستو  المسم  غيت معتفة  الوام  

إذا وان  ه اك معلومات غيت وافية للتتميز حت   ل  مسككككككككتو  فجة واحدة من فجات التاويب، وضككككككككام أو وسككككككككت دم   )ج( 3الق عدة 
  999 التمز 

  
 موا م  التص    الدولي لألنش   ألغراض إحص  ا  استخدام الوقت -ي   

صكككيغ التصككك يف الدولي ل نشكككطة من أا  اسكككت داما في ت طيس وت في   مليات امع الايانات   -  67 
المتعلمكة  كاسككككككككككككككت كدام الوقك ، ووك لك  في معكالجكة وتحليك  الايكانكات ال كاتجكة  ن ذلك   ويملن للالكداا أا تسككككككككككككككت كدم 

 التص يف الدولي ل نشطة ودلي  في وضع تص يف ل نشطة ألول متة أو لت قيل تص يف موضو  
وت وح  التصككك يف الدولي ل نشكككطة مح  التصككك يفات الو  ية، ولو ا يوفت إ ار  م  للممارنة  -  68 

فات الو  ية  ن  الدولية لاحصكككككككاءات الو  ية المتعلمة  اسكككككككت دام الوق   وفي الحاتت التي ت تلف في ا التصككككككك ي
التصكككككككككككككك يف الككدولي، وملن تحميق قككابليككة الممككارنككة  ن  تيق تجميع األرقككام التي تم الحصككككككككككككككول  لي ككا في إ ككار  

 التص يفات الو  ية 
ويملن توسكيع نطاو التصك يف الدولي ل نشكطة أو تمليصكا،  حسكب الحالة اتاتما ية والقمافية  -  69 

يف الدولي من خالل الجمع بين مجمو ات من األقسكككككككام الم تارة في  واتقتصكككككككادوة لالد ما  ويملن تمليل التصككككككك 
مجمو ات أق   ددا أو أق  تفصكككككيال، أو من خالل تجميع مجمو ات  س مل ا في أقسكككككام  و ل  ال قي  من ذل ،  
وملن للالداا توسكككككيع مجمو ات األنشكككككطة المصككككك فة في الفجات الملونة رموزها من ثالثة أرقام  صضكككككافة مسكككككتويات  

 ة لتنخ  في ات تبار الحااة إل  مزيد من التفاصي  اديد
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وتكككالتغم من أا الالكككداا يتوقع م  كككا أا توائم التصكككككككككككككك يف الكككدولي الممتتب مع واقع كككا اتاتمكككا ي   -  70 
واتقتصكككككككككاد  الو  ي، إت أنا يتعين ب ل و  ا د مملن للحفال  ل  قابلية الممارنة الدولية  ل  م تلف مسكككككككككتويات  

   تجميع الايانات 
 

 ، وتعهده ونشره2016ت فيذ التص    الدولي لألنش   ألغراض إحص  ا  استخدام الوقت لع م  -ك ف 
خالل  دة مشككككاورات،  لب ال اتاء وضككككع أدوات موحدة ومواد إضككككافية لمسككككا دة الالداا الباحقة   -  71 

  ن تواي ات  شسا امع بيانات است دام الوق  
القيام، بد م من اللج ة اإلحصكككككككائية و مال   شكككككككعبة اإلحصكككككككاءات واسكككككككتجا ة ل    الطلبات، تعتزم -  72 
، بتحديث مجمو ة من المبادئ التواي ية إل داد إحصككككككاءات اسككككككت دام الوق  وتجتيا ا في بلداا  48/109 متارها 

  وسكتسكت د ه   المبادئ التواي ية إل  دلي  إنتاج اإلحصكاءات المتعلمة  اسكت دام الوق :  2022م تارة  حلول  ام  
  و ل  المبادئ التواي ية لت سككككككككككككيق اسككككككككككككتمصككككككككككككاءات  2005 يا  العم  المدفو  األات وغيت المدفو  األات لعام 

  والمبادئ التواي ية للت في  الصككككككككادرة  ن  2013اسككككككككت دام الوق  الصككككككككادرة  ن اللج ة اتقتصككككككككادوة ألوروتا لعام 
ت صككلة  وسككتتوز المبادئ التواي ية  شككل   المنتمت الدولي التاسككع  شككت ل اتاء إحصككاءات العم   ومواد أخت  ذا

خاص  ل  أسككككككككككككاليب إنتاج بيانات اسككككككككككككت دام الوق   اتبا  ن ج ماتوتة وأحدم التو ولوايات  وسككككككككككككتمدم شككككككككككككعبة  
، المسكككككككا دة إل  الالداا في  2016                                                               اإلحصكككككككاءات، بوصكككككككف ا الج ة القي مة  ل  التصككككككك يف الدولي ل نشكككككككطة لعام  

 مة التص يف الدولي ل نشطة إلنتاج إحصاءات ا المتعلمة  است دام الوق  ا ودها التامية إل  ا تماد أو مواء
                                                                                وقد و ضكككككككع التصككككككك يف الدولي ل نشكككككككطة تمشكككككككيا  مع أحدم المفا يم والمعاييت اإلحصكككككككائية  ومن   -  73 

التجتياي المتال أا تظكك  الفجككات الحككاليككة دوا تغييت مككا لم تحككدم تطورات م  جيككة رئيسككككككككككككككيككة  غيت أا التطايق  
للتصككككككككككككك يف في بلداا م تارة، وما هو موضكككككككككككككل في الفمتات السكككككككككككككا مة، سكككككككككككككيسكككككككككككككا د  ل  وضكككككككككككككع إ ار زم ي 

 الممالة  لالستعتاضات
متاب  ل  التا س:    2016والتصككك يف الدولي ل نشكككطة ألغتا  إحصكككاءات اسكككت دام الوق  لعام   -  74 

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

https://unstats.un.org/unsd/demographic-%20social/time-use/icatus-2016
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 حضور/زيارة م اسبات/أما ن ثمافية وتتفي ية ورياضية  81 
 حضور فعاليات و تو  ثمافية م ظمة/اماهيتية 811  
 ارتياد المت زهات/الحدائق 812  
 حضور الم اسبات التياضية 813  
 والتياضيةأنشطة أخت  تتعلق  حضور الم اسبات القمافية والتتفي ية  819  
 المشاروة القمافية وال واوات واأللعاب وغيتها من أنشطة التسلية  82 
 الف وا التشليلية، وف وا األداء، والف وا األدبية )  واوة( 821  
 ال واوات 822  
 ممارسة األلعاب وغيتها من أنشطة التسلية 823  
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 أنشطة أخت  تتعلق  المشاروة القمافية وال واوات واأللعاب 829  

 المشاروة في التياضات وممارست ا، واألنشطة ذات الصلة  83 

 المشاروة في األنشطة التياضية 831  

 التمارين التياضيةممارسة  832  

 (36)است دام وسائس اإل الم  84 

 المتاءة للتتفيا 841  

 المشاهدة/اتستما  إل  التلفاز وأشت ة الفيديو 842  

 اتستما  إل  الم وا  واألا زة الصوتية 843  

 أنشطة أخت  تتعلق  است دام وسائس اإل الم 849  

 والتاحة واتستتخاءاألنشطة المتتبطة  التسم    85 

 األنشطة المتتبطة  التسم  والتاحة واتستتخاء 850  

 زمن السفت المتص   الممارسات القمافية والتتفي ية واإل المية والتياضية  86 

 زمن السفت المتص   الممارسات القمافية والتتفي ية واإل المية والتياضية 860  

  الممارسات القمافية والتتفي ية واإل المية والتياضيةأنشطة أخت  متصلة   89 

 أنشطة أخت  متصلة  الممارسات القمافية والتتفي ية واإل المية والتياضية 890  

 الت اوة والع اوة الش صيتاا   9

 ال وم واألنشطة ذات الصلة  91 

 ال وم الليلي/ال وم األساسي 911  

 اإلغفاءاتال وم العتضي/ 912  

 األرو  913  

 األنشطة األخت  المتعلمة  ال وم واألنشطة ذات الصلة 919  

 األ   والشتب  92 

 ت اول الوابات/الوابات ال عيفة 921  

 الشتب   الم المصحوب  الوابة أو الوابة ال عيفة 922  

 ال ظافة والت اوة الش صيتاا  93 

 الش صيتااال ظافة والت اوة  931  

 الت اوة الصحية/الطاية الش صية 932  

 األنشطة األخت  المتعلمة  ال ظافة والت اوة الش صيتين 939  

 تلمي الت اوة الش صية والصحية/الطاية من الغيت  94 

 تلمي الت اوة الش صية من الغيت 941  

 تلمي الت اوة الصحية/الطاية من الغيت 942  

 األنشطة األخت  المتعلمة بتلمي خدمات الت اوة الش صية والصحية/الطاية 949  

 زمن السفت المتص   سنشطة الت اوة والع اوة الش صيتين  95 

 زمن السفت المتص   سنشطة الت اوة والع اوة الش صيتين 950  

 أنشطة الت اوة والع اوة الش صيتين األخت    99 

 والع اوة الش صيتين األخت  أنشطة الت اوة  990  

  

يوص   جمع بيانات المتغيت السياقي   ( 36) 
است دام ا از لتو ولوايا المعلومات    

     واتتصاتت 
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 المالحظ   التوض ح   -دال 
 

 ال ش ط القسم/المجموع 
 العمالة واألنشطة ذات الصلة 1

وشكككككككيت إل  العمالة، التي تعتم  سن ا أنشكككككككطة إلنتاج السكككككككلع أو تمدوم ال دمات مماب  أات أو رتل، و ل  أنشكككككككطة أخت   التعتيف
 تتعلق مباشتة  العمالة 

                                                                           إل  العم  المضكطلع  ا وجزء من معاملة مماب  أات ي دفع في شكل  أاور أو متتبات     مماب  أات أو رتل وتشكيت  بارة 
 ن وق  العم  أو العم  الم جز، أو في شكككككككككككل  أرتاب مسكككككككككككتمدة من السكككككككككككلع وال دمات الم تجة من خالل المعامالت 

 لدولية المتعلمة  المداخي  المتصلة  العمالة :السو ية،  ل  ال حو المحدد في أحدم المعاييت اإلحصائية ا
قد ولوا األات نمدا أو  ي ا، سكككواء أ اا قد تم اسكككتالما فعال أم ت، وقد وشكككم  أوضكككا   اصكككت إضكككافية من   )أ(

 الدخ  ال مد  أو العي ي 
سكككككككتة  وجوز دفع األات مباشكككككككتة إل  الشككككككك ل ال   يند  العم  أو  صكككككككورة غيت مباشكككككككتة إل  أحد أفتاد األ )ب(

 المعيشية أو العائلة 
 ( 28، و 27)ب(، و  7)المصدر: المنتمت الدولي التاسع  شت ل اتاء إحصاءات العم ، الفمتات 

ألغتا  العمالة، وفتتات اتسككككككككتتاحة أث اء وق  العم ،  وتتمق  األنشككككككككطة ذات الصككككككككلة في السككككككككفت والت م  ذها ا و وا ا
 لبحث  ن  م ، وغيت ذل  من األنشطة ذات الصلة خارج وق  العم  والتدريب والدراسات فيما يتص   العاملة، وا

الوق  ال   ومضكككككككككككك  في أداء م ام وواابات الوظيفة، وتعتم  سن ا  13و   12و   11وتعادل األنشككككككككككككطة في األقسككككككككككككام 
القامن  ( )أ( من المتار المتعلق  قيا  وق  العم  ال   ا تمد  المنتمت الدولي2) 11في الفمتة   السكككككككككا ات المباشكككككككككتة 

 ( 2008 شت ل اتاء إحصاءات العم  )
 العمالة في الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت التتحية 11 وشم 

 العمالة في مشاريع األست المعيشية إلنتاج السلع 12
 العمالة في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية لتوفيت ال دمات 13
 ستتاحة المتعلمة  العمالةاألنشطة الجاناية وفتتات ات 14
 التدريب والدراسات فيما يتعلق  العمالة 15
 البحث  ن  م  16
 إنشاء  م  تجار   17
 السفت والت م  ذها ا و وا ا ألغتا  العمالة 18

 األنشطة في اميع فتو  األنشطة اتقتصادوة في و  من قطا ي العم  الحت والعمالة المدفو ة األات
 إنتاج السلع لالست دام ال  ائي الش صي 2 ت وشم 

 ال دمات الم زلية غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 3
 خدمات تمدوم الت اوة غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 4
 العم  التطو ي والتدرياي وغيتهما من األ مال غيت المدفو ة األات 5

 في الشرك   والمؤسس   الحكوم   والمؤسس   غير الربح  العم ل   11
 110انظت المجمو ة  التعتيف

 العمالة في الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت التتحية 110
تشكككككككيت إل  الوق  ال   ومضككككككك  في األنشكككككككطة المباشكككككككتة إلنتاج السكككككككلع أو تمدوم ال دمات مماب  أات أو رتل في اميع   التعتيف

 الوظائف في الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت التتحية التي ت دم األست المعيشية 
وتعتم الشكككتوات والمنسكككسكككات الحلومية والمنسكككسكككات غيت التتحية  ل  ال حو الوارد في نظام الحسكككا ات المومية  وه    

ت غيت التتحية التي ت دم األسككت المعيشككية،  الويانات هي ويانات قانونية أنشككج  لانتاج، وت سككيما الشككتوات والمنسككسككا
 أو ويانات أنشست ا العمليات السياسية، وت سيما الوحدات الحلومية 

 والشتوات هي وحدات منسسية تعم   شل  رئيسي في إنتاج السلع وال دمات السو ية 
 ا السكككياسكككية ودورها في وتتسلف المنسكككسكككات الحلومية من وحدات منسكككسكككية تموم،  اإلضكككافة إل  اتضكككطال   مسكككنوليات

الت ظيم اتقتصككككاد ،  صنتاج ال دمات )ورتما السككككلع( لالسككككت الك الفتد  أو الجما ي أسككككاسككككا  ل  أسككككا  غيت سككككوقي 
 وتص ادة توزيع الدخ  والقتوة 

والمنسككككسككككات غيت التتحية التي ت دم األسككككت المعيشككككية هي ويانات قانونية تعم  أسككككاسككككا في إنتاج خدمات غيت سككككو ية 
،  2008ل سككككت المعيشككككية أو للمجتمع ول ، ومواردها التئيسككككية نا عة من التات ات )المصككككدر: نظام الحسككككا ات المومية  

 ( 17-2الفمتة  
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 ال ش ط القسم/المجموع  
أنشككطة إنتاج السككلع أو تمدوم ال دمات مماب  أات أو رتل في اميع الوظائف في الشككتوات والمنسككسككات الحلومية   تشم 

 والمنسسات غيت التتحية التي ت دم األست المعيشية 
أنشكككطة إنتاج السكككلع أو تمدوم ال دمات في التعاونيات، ومنسكككسكككات صكككغار الم تجين، والمشكككاريع الصكككغت ، مقال،  

  شتوات ا تبارية التي تعد 
 فتتة المتا بة أو الفتتة اتختبارية المم وحة للموظفين الجدد

 العم  اإلضافي
 دم إلنجاز  في الم زلالعم  المستم

 العمالة في مشاريع األست المعيشية إلنتاج السلع 12 ت تشم 
 العمالة في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية لتوفيت ال دمات 13
 األنشطة الجاناية وفتتات اتستتاحة المتعلمة  العمالة 14
 التدريب والدراسات فيما يتعلق  العمالة 15
  البحث  ن  م 16
 إنشاء  م  تجار   17
 السفت والت م  ذها ا و وا ا ألغتا  العمالة  18

 ااتما   م  خالل استتاحة الغداء أمقلة
 لماء مع شتي   م   عد سا ات العم  غداء  م  مع الزمالء

 ااتما  هاتفي  شسا العم  وحضت  الش ل من الم زل
 مماب  أات أو رتل م  أو  م  تعاقد  وموم  ا الطالب،   د ت في   

 حادم ومع في العم 
 موظف وعم  من الم زل لصالل شتوة
 إنتاج السلع في المص ع  صفة موظف

 إنتاج الحليب وم تجات الحليب في تعاونية  صفة موظف
 العمالة في مشاريع األست المعيشية إلنتاج السلع 12

 األنشككككطة المباشككككتة إلنتاج السككككلع مماب  أات أو رتل في المشككككاريع  وشككككيت إل  الوق  المسككككتغتو في اتضككككطال    التعتيف
 السو ية غيت ات تبارية ل ست المعيشية 

وت شكككككس المشكككككاريع السكككككو ية غيت ات تبارية ل سكككككت المعيشكككككية لغت  إنتاج سكككككلع وخدمات للايع أو المماوضكككككة في 
ااية مق : الزرا ة أو التعدين أو الصكك ا ة  السككوو  ويملن أا تعم  تمتيبا في أ  نو  من أنوا  األنشكككككككككككككككككككطة اإلنت

العمالة في مشاريع األست المعيشية إلنتاج السلع( أو توزيككككككككككككع التجزئة أو إنتاج أنوا  أخت  من   -  12)التشييد   أو
العمالة في األسكككككت المعيشكككككية ومشكككككاريع األسكككككت المعيشكككككية والعائلة لتوفيت ال دمات(  ويملن أا   -  13)ال دمات 

تتتاوب ه   المشككككككاريع بين مشككككككاريع وعم  ب ا فتاد  األشكككككك اص وبا ة في الشككككككوار  أو وملمعي أح وة ت وملووا 
د أو ال دمات وعم  ب ا تمتيبا أ  رأ  مال أو ملاا  م  خاص ب م، وتين مشككككككككاريع وايتة للتصكككككككك يع أو التشككككككككيي

  (155-4، الفمتة 2008العديد من الموظفين )المصدر: نظام الحسا ات المومية 
وتتضكككككككككمن المشكككككككككاريع السكككككككككو ية غيت ات تبارية أوضكككككككككا الشكككككككككتا ات غيت ات تبارية التي تعم  في إنتاج السكككككككككلع  

ة م تلفة )المصكككككككدر: نظام ال دمات للايع أو المماوضكككككككة في السكككككككوو  وقد ي تمي الشكككككككتواء إل  أسكككككككت معيشكككككككي أو
  (156-4، الفمتة 2008الحسا ات المومية  

                                                                                        ويت اول ه ا المسم األش اص ال ين وعملوا مماب  أات أو رتل ي دفع ل ستة المعيشية أو العائلة:
                                                                                             في وحدات خاصككة  السككوو وشككغ  ل ا فتد من العائلة وعيش في األسككتة المعيشككية نفسكك ا أو في أسككتة معيشككية   )أ(

 أخت   أو
يندوا م ام أو واابات خاصككككة بوظيفة وشككككغل ا فتد من العائلة وعيش في األسككككتة المعيشككككية نفسكككك ا أو في  )ب(

  ((و) 30أستة معيشية أخت  )المصدر: المنتمت الدولي التاسع  شت ل اتاء إحصاءات العم ، الفمتة 
 وت وغطي ه ا المسم سو  إنتاج السلع للسوو 

                                                                    ل   وضككككككطلع  ا المسككككككتطل ع  ل  مد  فتتة زم ية معي ة، وال   قد و تلف  ن  ويشككككككيت ه ا المسككككككم إل  ال شككككككاد ا
 ال شاد األساسي للمنسسة التي وعم  في ا 
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 اميع األنشطة التي تتم في مشاريع األستة المعيشية إلنتاج السلع الموا ة أساسا للسوو، مق : تشم 

 مشاريع األست المعيشيةزرا ة المحاصي  للسوو في  121
 تتتية الحيوانات للسوو في مشاريع األست المعيشية 122
 الحتااة وقطع األخشاب للسوو في مشاريع األست المعيشية 123
 صيد األسماك للسوو في مشاريع األست المعيشية 124
 تتتية المائيات للسوو في مشاريع األست المعيشية 125
 الحجارة للسوو في مشاريع األست المعيشيةالتعدين واقتال   126
 ص ع وتج يز السلع للسوو في مشاريع األست المعيشية 127
 أنشطة التشييد للسوو في مشاريع األست المعيشية 128
 أنشطة أخت  متصلة  العمالة في مشاريع األست المعيشية إلنتاج السلع 129

 ة والمنسسات غيت التتحيةالعمالة في الشتوات والمنسسات الحلومي 11 ت تشم 
 العمالة في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية لتوفيت ال دمات 13
 األنشطة الجاناية وفتتات اتستتاحة المتعلمة  العمالة 14
 التدريب والدراسات فيما يتعلق  العمالة 15
 البحث  ن  م  16
 إنشاء  م  تجار   17
 ا  العمالة السفت والت م  ذها ا و وا ا ألغت  18
 إنتاج السلع لالست دام ال  ائي الش صي 2

 زرا ة المحاصي  للسوو في مشاريع األست المعيشية 121
تشكككيت إل  أنشكككطة إنتاج )من زرا ة وحصكككاد( م تجات المحاصكككي  الم صكككصكككة أسكككاسكككا للسكككوو في اميع الوظائف في  التعتيف

أنشكككطة ال دمات العتضكككية في زرا ة المحاصكككي ، مق  أنشكككطة مشكككاريع األسكككت المعيشكككية  وتشكككم  ه   المجمو ة أوضكككا  
الد م للزرا ة وأنشككككطة المحاصككككي   عد الحصككككاد، مق  إ داد الحم ، وتشكككك يب األشككككجار، وحصككككاد المحاصككككي  و  دادها  

 ل سواو األولية )الت ظيف، والتش يب، وتص يف الحجم، والتط يت(، وما إل  ذل  
                                                                       زر ة أو الحدومة أو زرا ة ال  ضت ل غتا  الم زلية أو في الحدومة ال لعية وتشم  األنشطة المضطلع ب ا في الم

                                                                                                         وتشكيت ه   المجمو ة إل  ال شكاد ال   وضكطلع  ا المسكتطل ع  ل  مد  فتتة زم ية معي ة، وال   قد و تلف  ن ال شكاد 
 األساسي للمنسسة التي وعم  في ا 

اتقتصكككككادوة الموصكككككوفة في إ ار التصككككك يف الصككككك ا ي الدولي الموحد لجميع )األنشكككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشكككككطة  
 0163و   0161، والفتو  013إل   011، المجمو ات 01، الباب ألف، المسككككككككككككم  4األنشككككككككككككطة اتقتصككككككككككككادوة، الت قيل  

 (0164 و
زرا ككة الحاوب والمحككاصككككككككككككككيكك  األخت  وال ضككككككككككككككتوات والفوا ككا والجوزيككات والتوابكك  والزهور والفطت والتوت وغيتهككا من  تشم 

                                                                                                  الت صكككككككصكككككككات البسكككككككتانية وما إل  ذل  ) ما في ا األنشكككككككطة المضكككككككطلع ب ا في المزر ة أو الحدومة أو زرا ة ال  ضكككككككت 
 اتست دام )مماب  أات أو رتل(/ل غتا  الم زلية أو في الحدومة ال لعية(  والتج يز للت زين

(، والتمشككككككيس، وتفتي  الوت  الطي ية، والمطع والحتو kodaleالفس  )  إ داد األراضككككككي،  ما في ذل  الحتم، واسككككككت دام
 )مماب  أات أو رتل(

                                                                                مليات الا ر والغت  مق  إ داد متاقد الا ور والشت   واتزدرا  )مماب  أات أو رتل(
 دادها، وحم  األسمدة العضوية/الويميائية ونقتها )مماب  أات أو رتل(امع األسمدة العضوية و  

                                                                                        صيانة الحم /الحدومة،  ما في ذل  إزالة األ شاب الضارة والسم ي والتش يب )مماب  أات أو رتل(
 الحصاد  ما في ذل  الحزم والدر  وت ظيف الحاوب وتجعيف م لفات المحاصي  )مماب  أات أو رتل(

 حصاد  ما في ذل  التجعيف، واختيار الا ور، والتعاجة في أ يا  والت زين )مماب  أات أو رتل( أنشطة ما  عد ال
 أنشطة ال دمات الزرا ية األخت ،  ما في ذل  اإلصالب التوتي ي لم وات الت ،

 وحتاسة/حماوة المحصول، والصيانة واإلصالب التوتي ي ل دوات والمعدات )مماب  أات أو رتل(
 حددة األخت  ذات الصلة بزرا ة المحاصي  )مماب  أات أو رتل(األنشطة الم

 وتشم  ه   المجمو ة زرا ة أشجار  يد الميالد وتشغي  مشات  األشجار )مماب  أات أو رتل(
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 (، ما دا ما د   الحااة إليا22أو  127أ  تحوي  تحق للم تجات الزرا ية ) ت تشم 

   غيت أا ه ا ال شاد وشم  إ داد الم تجات ل سواو األولية في ه ا ال شاد إل دادها ل سواو األولية
 ( 23أو    128اإلنشاءات الحملية )مق  مصا ب األراضي الزرا ية، والمصارم، و  داد أحوا  زرا ة األرز، وما إل  ذل ( ) 

 ل  ائي الش صي                                                 زرا ة المحاصي  وزرا ة ال  ضت الم زلية لالست دام ا 211
 ص ع وتج يز الم تجات الغ ائية والمشتوتات والتبغ لالست دام ال  ائي الش صي 221

 (133تمدوم خدمات ه دسة الم اظت الطايعية )
 (811حضور المعار  الزرا ية  جميع أشلال ا )

 (127حفظ الفوا ا وال ضتوات،  ما في ذل  تجعيف ا  الوسائ  اتصط ا ية للسوو )
 ر  الحمول )مماب  أات أو رتل(  أمقلة

 امع التفاب للايع 
 إ داد الحمول )مماب  أات أو رتل( 

 معالجة المحاصي  )مماب  أات أو رتل(
 رش المحاصي ،  ما في ذل   ن  تيق الجو )مماب  أات أو رتل( 

 تش يب أشجار الفا  ة والوتوم )مماب  أات أو رتل( 
 ل(ازدرا  األرز )مماب  أات أو رت

 تش يب الشم در )مماب  أات أو رتل( 
 الحصاد )مماب  أات أو رتل( 

 العم  في مزر ة )مماب  أات أو رتل(
 زرا ة الملما /الوافا )مماب  أات أو رتل(

 تتتية الحيوانات للسوو في مشاريع األست المعيشية 122
الحيوانية الموا ة أسككككاسككككا للسككككوو في مشككككاريع األسككككت المعيشككككية   تشككككيت إل  أنشككككطة تتتية الحيوانات و نتاج الم تجات  التعتيف

وتشكم  ه   المجمو ة أوضكا أنشكطة ال دمات العتضكية لتتتية الحيوانات و نتاج الم تجات الحيوانية، مق  أنشكطة الد م  
م ل والصكككككككككيد  لانتاج الحيواني، من قاي  األنشكككككككككطة التامية إل  تعزيز انتشكككككككككار الحيوانات ونموها و نتاا ا، وو ل  ال

  األشتاك واألنشطة ذات الصلة للحصول  ل  اللحوم أو الشعت أو الجلد أو غيتها من الم تجات للسوو 
ويعتم اإلنتاج الحيواني، في املة أمور،  سنا تتتية )في مزر ة( واسكككككتيالد اميع الحيوانات،  اسكككككتق اء الحيوانات المائية، مق   

                                                                                   ت ال يلية األخت   والج مال واإلبليات  والغ م والما ز  وال  ازيت  سنوا  ا  والدواان  الماشية والجواميس  وال يول والحيوانا 
                                                                                                   وتشكككككككيت ه   المجمو ة إل  ال شكككككككاد ال   وضكككككككطلع  ا المسكككككككتطل ع  ل  مد  فتتة زم ية معي ة، وال   قد و تلف  ن  

 ال شاد األساسي للمنسسة التي وعم  في ا 
ة اتقتصككككادوة الموصككككوفة في إ ار التصكككك يف الصكككك ا ي الدولي الموحد لجميع  )األنشككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشككككط

 (0162، والفت  017و  014، المجمو تاا 01، الباب ألف، المسم 4األنشطة اتقتصادوة، الت قيل 
الحليب ال ام )مماب  تتتية الحيوانات الداا ة وشككككبا المسككككتسنسككككة في الحظائت/المتا ي )مماب  أات أو رتل( حلب/إنتاج  تشم 

 أات أو رتل(
 الجز  و نتاج الود الفتاء والود الزواحف والج  الطيور من مزار  تتتية المواشي )مماب  أات أو رتل(

 إنتاج م تجات الحيوانية الحية مق  الاي  والعس  )مماب  أات أو رتل(
 تشغي  مفار  الدواان )مماب  أات أو رتل(

 تاك )مماب  أات أو رتل(ق ل الحيوانات وصيدها  األش
 امع األ الم و  داد العلف  والتغ وة، والت ، والت ي )مماب  أات أو رتل(

 الفتا ة، وتتويب الحدوات، الت ظيف )مماب  أات أو رتل(
 غس  الحظيتة، وت ظيف أقفاص الدااج )مماب  أات أو رتل(

 األ مال المتصلة  اتستيالد  والتفتيخ )مماب  أات أو رتل(
 وت زين وتص يف الاي  )مماب  أات أو رتل( امع

 الجز و نتاج الصالل والجلود من تتتية المواشي في المزار  )مماب  أات أو رتل(

 امع التوم وص ع أقتاص التوم )مماب  أات أو رتل(
   أات أو رتل( أنشطة أخت  محددة تتعلق بتتتية الحيوانات، و نتاج الم تجات الحيوانية، وخدمات تتتية الحيوانات )مماب 
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 ص ع وتج يز السلع للسوو في مشاريع األست المعيشية 127 ت تشم 

 تتتية الحيوانات و نتاج الم تجات الحيوانية لالست دام ال  ائي الش صي 212
 الش صيالم ل وصيد الحيوانات  األشتاك و نتاج الود الحيوانات لالست دام ال  ائي  213
 ص ع وتج يز الم تجات الغ ائية والمشتوتات والتبغ لالست دام ال  ائي الش صي 221

 (221أو  127معالجة الحليب )
 (217، 216أو  125، 124إنتاج الحيوانات المائية )

 اختبار المطيع )امع  ي ات لقيا  متدود إنتاج الحليب وتتوياتا( )مماب  أات أو رتل( أمقلة
 مماب  أات أو رتل(ر ي الماشية )

 إاارة الماشية )ر اوة و لف الماشية مماب  أات(

 خصي الدواان )مماب  أات أو رتل(
 ت ظيف أقفاص الدااج )مماب  أات أو رتل(

 الت صيب اتصط ا ي ل  مار )مماب  أات أو رتل(

 حلب األ مار )مماب  أات أو رتل(
 از الماشية )مماب  أات أو رتل(

 أقتاص التوم )مماب  أات أو رتل(امع التوم وص ع 
 الحتااة وقطع األخشاب للسوو في مشاريع األست المعيشية 123

تشكيت إل  األنشكطة المتعلمة  صنتاج ال شكب المسكتديت، وو ل  إل  اسكت تاج وامع الم تجات الحتاية غيت ال شكاية الاتية   التعتيف
                                                     إنتاج األخشككاب، تند  أنشككطة الحتااة إل  م تجات تمت  من أا  السككوو في مشككاريع األسككت المعيشككية  وتاإلضككافة إل

                                                                                                  و        عمليات تج يز قليلة، مق  الحطب والفحم والتقائق ال شاية واألخشاب المستديتة المست دمة في شل  غيت مج  ز )مق 
هك    د كامكات الم كاام وال شكككككككككككككككب اللبكابي(  ويملن إاتاء هك   األنشككككككككككككككطكة في األحتاج الطايعيكة أو المزرو كة  وتت كاول  

 المجمو ة أوضا أنشطة ال دمات العتضية المتصلة  الحتااة وقطع األخشاب 
                                                                                                          وتشكيت ه   المجمو ة إل  ال شكاد ال   وضكطلع  ا المسكتطل ع  ل  مد  فتتة زم ية معي ة، وال   قد و تلف  ن ال شكاد  

 األساسي للمنسسة التي وعم  في ا 
اتقتصكككككادوة الموصكككككوفة في إ ار التصككككك يف الصككككك ا ي الدولي الموحد لجميع  )األنشكككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشكككككطة  

 الحتااة وقطع األخشاب( - 02، الباب ألف، المسم 4األنشطة اتقتصادوة، الت قيل 
زرا ة األحتاج وأنشكككككطة الحتااة األخت : زرا ة أشكككككجار األخشكككككاب المائمة )غت  و  ادة غت  وازدرا  وتشككككك يب وحفظ  تشم 

                                                                                          لمسكككاحات المزرو ة  سشكككجار األخشكككاب(  وزرا ة أشكككجار األحتاج الصكككغيتة وأشكككجار ال شكككب الل اية والحطب  األحتاج وا
 وتشغي  مشات  أشجار األحتاج )مماب  أات أو رتل(

قطع األخشككاب: إنتاج ال شككب المسككتديت للصكك ا ات التحويلية المائمة  ل  الغا ات، و نتاج ال شككب المسككتديت المسككت دم  
مج ز مق  د امات الم اام، وأ مدة السكككككككياج، وأ مدة الو تتاء، وامع الحطب و نتااا للسكككككككوو، و نتاج في شكككككككل  غيت  

 الفحم في الغا ة ) است دام األساليب التمليدوة( )مماب  أات أو رتل(
لاالتكة                                                                                                      امع م تجكات األحتاج غيت ال شككككككككككككككايكة وال بكاتكات األخت  التي ت مو بتيكا : الفطت، والومكس، والتوت، والجوزيكات، وا

                                                                                                      والصكككككموا المطا ية األخت ، والفلين، وصكككككمغ الالك والتات جات، والزيوت العطتية، والشكككككعت ال باتي، و  شكككككب اإلنقيل  
 البحت ، واوز الالود، ووست اء الفت ، والطحالب واألش ة، وما إل  ذل  )مماب  أات أو رتل(

 دمات اتسككككتشككككارية إلدارة الغا ات، وتمييم األخشككككاب،  خدمات الد م للحتااة لت في  العملية: اتد مواودات الغا ات، وال
 وملافحة حتائق الغا ات وحمايت ا، وملافحة اآلفات الحتاية ونم  الج و  داخ  الغا ات )مماب  أات أو رتل(

 الحتااة وقطع األخشاب لالست دام ال  ائي الش صي 214 ت تشم 
 الش صيامع المحاصي  الاتية لالست دام ال  ائي  215
امع الحطب والم تجات الطايعية األخت  المسكككككت دمة ووقود لالسكككككت دام ال  ائي الشككككك صكككككي زرا ة أشكككككجار  يد   241

 (121الميالد للسوو )
 (211أو  121تشغي  مشات  األشجار )

 (121زرا ة الفطت أو الومس )في المزار (، وزرا ة التوت أو الجوزيات )في المزار ( )
 مماب  أات أو رتل(قطع األخشاب ) أمقلة

 تحديد مواقع األشجار التي سيتم قطع ا )مماب  أات أو رتل(
 المسا دة في إ ادة التحتيج في م طمة ما، وفي زرا ة أشجار الغا ات وفي إ ادة زرا ة أشجار الغا ات )مماب  أات أو رتل( 
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 المعيشيةصيد األسماك للسوو في مشاريع األست  124

تشكيت إل  األنشكطة الم صكصكة أسكاسكا للسكوو في مشكاريع األسكت المعيشكية لصكيد األسكماك، أ  أنشكطة الصكيد والجمع  التعتيف
              و                                                و                                                 والتجميع الموا  ة إل  نم  أو امع الوائ ات المائية الات  ية الحي ة )وأغلا ا من األسككككماك والتخويات والمشككككتيات(  ما في 

المحيطات أو الميا  السكككككاحلية أو الداخلية الموا ة تسكككككت الك اإلنسكككككاا وألغتا  أخت ، وذل  ذل  ال باتات من ميا   
 اليد أو  ادة بواسكككككطة م تلف أنوا  أدوات صكككككيد السكككككم  مق  الشكككككباك والسككككك انيت واألشكككككتاك القابتة  ويملن إاتاء ه   

باك األنشككككطة في الم ا ق السككككاحلية بين المد والجزر )مق  امع التخويات من قاي                                        بلل البحت والمحار( أو بتمي الشكككك 
                                                                                                         من الشكككا و أو الموارب المصككك و ة يدويا  أو  اسكككتعمال قوارب مصككك و ة تجاريا  ق تب الشكككوا و أو في الميا  السكككاحلية 

 خارج الميا  الساحلية، وهو الشل  األ قت شيو ا  أو

ة زم ية معي ة، وال   قد و تلف  ن                                                                   وتشككككككككيت ه   المجمو ة إل  ال شككككككككاد ال   وضككككككككطلع  ا المسككككككككتطل ع  ل  مد  فتت 
 ال شاد األساسي للمنسسة التي وعم  في ا 

)األنشككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشككككطة اتقتصككككادوة الموصككككوفة في إ ار التصكككك يف الصكككك ا ي الدولي الموحد لجميع 
 ، صيد األسماك(031، المجمو ة 03، الباب ألف، المسم 4األنشطة اتقتصادوة، الت قيل 

 الصيد البحت  وصيد األسماك في الميا  الع  ة )مماب  أات أو رتل(  تشم
 صيد األسماك وغيتها من أشلال األحياء المائية وم تجات ا )مماب  أات أو رتل(

 امع المواد البحتية مق  الآللو الطايعية وأنوا  اإلسف ج والمتااا والطحالب واألصدام البحتية )مماب  أات أو رتل(
 األنشطة المحددة األخت  ذات الصلة  صيد األسماك )مماب  أات أو رتل(

 تتتية الحيوانات للسوو في مشاريع األست المعيشية 122 ت تشم 
 تتتية المائيات للسوو في مشاريع األست المعيشية 125
 ص ع وتج يز السلع للسوو في مشاريع األست المعيشية 127
 شتاك و نتاج الود الحيوانات لالست دام ال  ائي الش صيصيد الحيوانات والصيد  األ 213
 صيد األسماك لالست دام ال  ائي الش صي 216
 تتتية المائيات لالست دام ال  ائي الش صي 217
 ص ع وتج يز الم تجات الغ ائية والمشتوتات والتبغ لالست دام ال  ائي الش صي 221

 (213أو  122الحيتاا، مق  حيواا الفظ والفممة )صيد القدييات البحتية،  استق اء 
فن التصك يع أو في المعام   ل  السكاح  ) ( إصكالب وتع د وصكيانة 127                                                                           تج يز األسكماك والمشكتيات والتخويات في سك 

 (132قوارب ومعدات الصيد )
 (22أو  127ب اء و صالب السفن والموارب )

 (227أو  127تج يز األسماك والمشتيات والتخويات )
 الصيد  ل  أسا  تجار  في ميا  المحيطات والساح  )مماب  أات أو رتل( أمقلة

 امع المشتيات والتخويات البحتية )مماب  أات أو رتل(
 امع األحياء المائية البحتية: السالحف ومحاقن البحت والز يات وق اف  البحت، وغيتها )مماب  أات أو رتل(

 األست المعيشية تتتية المائيات للسوو في مشاريع 125
الزرا ة    تشكيت إل  األنشكطة الم صكصكة أسكاسكا للسكوو في مشكاريع األسكت المعيشكية ألا   ملية اإلنتاج التي ت طو   ل   التعتيف

أو التتتية في مزر ة ) ما في ذل  امع الغلة( للوائ ات المائية )األسكككككككككككماك والمشكككككككككككتيات والتخويات وال باتات والتماسكككككككككككيل  
صة لزيادة إنتاج الوائ ات الم وورة  مدر أ ات من الطاقة الطايعية                                                     و                                                               والتماسيل األمتيلية والاتمائيات(  استعمال تم يات م ص 

الت زين الم تظم والتغ وة والحماوة من الحيوانات المفتتسككككة(  وتشككككيت الزرا ة/التتتية في مزر ة إل                       للايجة )مقال   ن  تيق 
 تتتية الوائ ات الم وورة حت  تالغ متحلة ال مو و/أو الالوا في ظتوم تووا في ا تل  الوائ ات حايسة  

 تتتية المائيات أو الزرا ة المائية
                                                               وضككككككككطلع  ا المسككككككككتطل ع  ل  مد  فتتة زم ية معي ة، وال   قد و تلف  ن   وتشككككككككيت ه   المجمو ة إل  ال شككككككككاد ال  
 ال شاد األساسي للمنسسة التي وعم  في ا 

)األنشككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشككككطة اتقتصككككادوة الموصككككوفة في إ ار التصكككك يف الصكككك ا ي الدولي الموحد لجميع 
 ، تتتية المائيات(032المجمو ة ، 03، الباب ألف، المسم 4األنشطة اتقتصادوة، الت قيل 

 تتتية األسماك )مماب  أات أو رتل( تشم 
 تتتية المائيات البحتية ومائيات الميا  الع  ة )مماب  أات أو رتل(

 تتتية األسماك/المائيات: اتستيالد والتتتية )مماب  أات أو رتل(
 أو رتل(تتتية األسماك/المائيات: ت ظيف األحوا ، والتغ وة )مماب  أات 

 األنشطة المحددة األخت  ذات الصلة بتتتية األسماك/المائيات )مماب  أات أو رتل(
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 ال ش ط القسم/المجموع 
 تتتية الحيوانات للسوو في مشاريع األست المعيشية 122 ت تشم 

 صيد األسماك للسوو في مشاريع األست المعيشية 124
 مشاريع األست المعيشيةص ع وتج يز السلع للسوو في  127
 صيد الحيوانات والصيد  األشتاك و نتاج الود الحيوانات لالست دام ال  ائي الش صي 213
 صيد األسماك لالست دام ال  ائي الش صي 216
 تتتية المائيات لالست دام ال  ائي الش صي 217
 الش صي ص ع وتج يز الم تجات الغ ائية والمشتوتات والتبغ لالست دام ال  ائي 221

 (213أو  122صيد القدييات البحتية،  استق اء الحيتاا، مق  حيواا الفظ والفممة )
فن التصككككك يع أو في المعام   ل  السكككككاح  ) ( إصكككككالب وتع د 127                                                                           تج يز األسكككككماك والمشكككككتيات والتخويات في سككككك 

 (132وصيانة قوارب ومعدات الصيد )
 (22أو  127ب اء و صالب السفن والموارب )

 (227أو  127سماك أو المشتيات أو التخويات )تج يز األ
 فحل مفار  األسماك )مماب  أات أو رتل( أمقلة

 فحل مزر ة الديداا البحتية )مماب  أات أو رتل( 
 تتتية الضفاد  )مماب  أات أو رتل(

 التعدين واقتال  الحجارة للسوو في مشاريع األست المعيشية 126
وشككيت إل  األنشككطة التي تسككت دم أسككاسككا السككوو في مشككاريع األسككت المعيشككية تسككت تاج المعادا التي تواد  شككل   التعتيف

 ايعي ومواد صلبة أساسا )الفحم والتوازات(  ويملن است تاا ا  طتو م تلفة، مق  التعدين تح  األر  أو  ل  
 السطل، وتشغي  اآل ار، والتعدين في قا  البحار 

المجمو ة أوضككككككككا األنشككككككككطة التوميلية التامية إل  إ داد المواد ال ام لتسككككككككويم ا، مق  السككككككككحق والطحن وتت اول ه    
والت ظيف والتجعيف والفتز وتتويز التوازات وتوتي  مواد الوقود الصكلبة  وغالبا ما ت ف  ه   العمليات الوحدات التي 

  تست تج المورد و/أو غيتها من الوحدات المواودة في ملاا قتيب
                                                                                                  وتشككككيت ه   المجمو ة إل  ال شككككاد ال   وضككككطلع  ا المسككككتطل ع  ل  مد  فتتة زم ية معي ة، وال   قد و تلف  ن 

 ال شاد األساسي للمنسسة التي وعم  في ا 
)األنشككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشككطة اتقتصككادوة الموصككوفة في إ ار التصكك يف الصكك ا ي الدولي الموحد لجميع 

 ، الباب  اء، التعدين واستغالل المحاات(4وة، الت قيل األنشطة اتقتصاد
 تعدين/است تاج الملل )مماب  أات أو رتل( تشم 

 حفت اآل ار والقموب، وغيتها )مماب  أات أو رتل(
 اقتال  ألواب الحجت )مماب  أات أو رتل(

 سحق وتوسيت الحجارة )مماب  أات أو رتل(
 )مماب  أات أو رتل(است تاج الطين والحص  والتم  

 است تاج ال ث )مماب  أات أو رتل(
 الت ميب  ن ال هب، وتعدين الجواهت، وغيتها )مماب  أات أو رتل(

 ال م  والت زين والتجميع )مماب  أات أو رتل(
 األنشطة المحددة األخت  المتعلمة  التعدين واقتال  الحجارة )مماب  أات أو رتل(

 لالست دام ال  ائي الش صي التعدين واقتال  الحجارة 218 ت تشم 
 (127ص ع أو تج يز المعادا للسوو )

 امع الملل غيت المج ز للايع أمقلة
 حفت/تد يم م جم لحجت أوتال، الت ميب في م لفات الم اام الم ملة  ن حجت أوتال( )مماب  أات أو رتل(

 است تاج ال ث )مماب  أات أو رتل(
 وتج يز السلع للسوو في مشاريع األست المعيشيةص ع  127

 وشيت إل  األنشطة المتعلمة بتص يع أو تج يز الم تجات/السلع الموا ة أساسا للسوو في مشاريع األست المعيشية   التعتيف
                                                                                                  وتشككككيت ه   المجمو ة إل  ال شككككاد ال   وضككككطلع  ا المسككككتطل ع  ل  مد  فتتة زم ية معي ة، وال   قد و تلف  ن 

 ال شاد األساسي للمنسسة التي وعم  في ا 
)األنشككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشككطة اتقتصككادوة الموصككوفة في إ ار التصكك يف الصكك ا ي الدولي الموحد لجميع 

 (33الص ا ة التحويلية،  استق اء المسم  -الباب ايم  ،4اتقتصادوة، الت قيل  ةاألنشط
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 ال ش ط القسم/المجموع 
 ص ع وتج يز الم تجات الغ ائية والمشتوتات والتبغ )مماب  أات أو رتل( تشم 

 ص ع وتج يز الم سواات والمال س والجلود والم تجات والمشغوتت ذات الصلة )مماب  أات أو رتل(
 ص ع وتج يز م تجات ومشغوتت ال شب واللحاء )مماب  أات أو رتل(

 ال تسانية والموالب المفتغة والمتميد، وغيت ذل  )مماب  أات أو رتل(ص ع وتج يز الطوب ووت  الاالد 
 ص ع وتج يز المستحضتات العشاية والطاية )مماب  أات أو رتل(

 ص ع وتج يز المشغوتت  است دام مواد أخت  )مماب  أات أو رتل(
 ص ع وتج يز السلع لالست دام ال  ائي الش صي 22 ت تشم 

 التشييد للسوو في مشاريع األست المعيشيةأنشطة  128
 أنشطة التشييد لالست دام ال  ائي الش صي 23

 توفيت خدمات اإلصالب والتتويب والصيانة والت لل المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية  132
 تج يز الحليب للايع أمقلة

 ص ع الصابوا للايع

 ص ع الشمو  للايع
 إنتاج األ مال الف ية للايع

 ص ع األدوية العشاية التمليدوة في مشتو  األستة المعيشية للايع

 ص ع أص ام صغيتة من األثام في الم زل للايع
 تفصي  المال س في الم زل للايع

 أنشطة التشييد للسوو في مشاريع األست المعيشية 128
والتشككييد المت صككصككة للمباني وأ مال ال  دسككة المدنية الم صككصككة  شككل  رئيسككي للسككوو في تشككيت إل  أنشككطة الا اء   التعتيف

مشكككككاريع األسكككككت المعيشكككككية، مق  أ مال تشكككككييد المباني الجديدة و صكككككالح ا، واإلضكككككافات والتعديالت، و نشكككككاء المباني 
 واأل مال ال  دسية ال يا   الجاهزة في الموقع، وو ل  أ مال التشييد ذات الطا ع المنق   أو

والتشككككككييد العام هو ب اء مسككككككا ن ومباني الملاتب والمتاات، وغيتها من المباني العامة والمتافق العامة، ومباني المزار  
 الوام ، وما إل  ذل ، أو ب اء األ مال ال  دسككككية المدنية، مق  الطتو السككككتيعة والشككككوار  والجسككككور واألنفاو والسككككل  

والمتافو وغيتها من مشككاريع الميا ، ونظم الت ، وشككبلات الصككتم الصككحي، والمتافق الصكك ا ية، الحديدوة والمطارات 
 وخطود األنابيب وال طود الو تتائية، والمتافق التياضية 

                                                                                                  وتشككككككككيت ه   المجمو ة إل  ال شككككككككاد ال   وضككككككككطلع  ا المسككككككككتطل ع  ل  مد  فتتة زم ية معي ة، وال   قد و تلف  ن 
 سة التي وعم  في ا ال شاد األساسي للمنس

)األنشككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشككككطة اتقتصككككادوة الموصككككوفة في إ ار التصكككك يف الصكككك ا ي الدولي الموحد لجميع 
 التشييد( -، الباب واو 4األنشطة اتقتصادوة، الت قيل 

 لا اء )مماب  أات أو رتل(تشييد و صالب المباني والطتو والسدود وغيتها من ال يا  ،  ما في ذل  إ داد موقع ا تشم 
 هدم أو تدميت المباني وغيتها من ال يا   )مماب  أات أو رتل(
 ب اء اإلنشاءات الواملة والتتويب واإلنجاز )مماب  أات أو رتل(

 أنشطة التشييد لالست دام ال  ائي الش صي 23 ت تشم 
 العم  في موقع التشييد )مماب  أات أو رتل( أمقلة

 قدوم )مماب  أات أو رتل(هدم ما   
 العم  في تشييد الجست )مماب  أات أو رتل(

 أنشطة أخت  متصلة  العمالة في مشاريع األست المعيشية إلنتاج السلع 129
وشككيت إل  األنشككطة األخت  المتعلمة  العمالة في مشككاريع األسككت المعيشككية إلنتاج السككلع الموا ة أسككاسككا للسككوو، مق   التعتيف

 اللوازم أو الت لل من ال واتج شتاء 
                                                                                                  وتشككككككككيت ه   المجمو ة إل  ال شككككككككاد ال   وضككككككككطلع  ا المسككككككككتطل ع  ل  مد  فتتة زم ية معي ة، وال   قد و تلف  ن 

 ال شاد األساسي للمنسسة التي وعم  في ا 
 شتاء/اقت اء المدخالت/اللوازم )مماب  أات أو رتل( تشم 

 )مماب  أات أو رتل(بيع الم تاات/الت لل م  ا 
 أنشطة أخت  متصلة  العمالة في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية لتوفيت ال دمات 139 ت تشم 

 السفت والت م  ذها ا و وا ا ألغتا  العمالة 18
 التسوو ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 37
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 ال ش ط القسم/المجموع 
 )مماب  أات أو رتل(شتاء أسمدة للحمول  أمقلة
 العمالة في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية لتوفيت ال دمات 13

وشكيت ه ا المسكم إل  الوق  المسكتغتو في اتضكطال   األنشكطة المباشكتة لتوفيت ال دمات  سات أو  مماب  في المشكاريع   التعتيف
 مشاريع األست المعيشية السو ية غيت ات تبارية في األست المعيشية وفي 

                                                                                                وتعت م األسكككتة المعيشكككية  ل  أن ا مجمو ة من األشككك اص يتشكككارووا نفس المسو  غالبا، ويضكككعوا في شكككل  مشكككتتك  
 ع  أو و  دخل م وثتوت م، ويسكت لووا أنوا ا معي ة من السكلع وال دمات  صكورة اما ية، تتمق  أسكاسكا في اإلسكلاا 

                                                                          لو  فتد من األسكت المعيشكية حق  ما في الموارد الجما ية ل سكتة المعيشكية  ويلزم   والغ اء  وتواا  ام، ي بغي أا ولوا 
أا تت    ل  األق   ع  المتارات التي تنثت  ل  اتسكككككت الك أو األنشكككككطة اتقتصكككككادوة األخت  لصكككككالل األسكككككتة ول  

  ( 149-4، الفمتة 2008)المصدر: نظام الحسا ات المومية لعام 
ألسكت المعيشكية السكو ية غيت ات تبارية من أا  إنتاج السكلع أو ال دمات لايع ا أو مماوضكت ا في ويتم تسسكيس مشكاريع ا

السككككككككوو  ويملن أا تعم  تمتيبا في أ  نو  من أنوا  األنشككككككككطة اإلنتااية، سككككككككواء الزرا ة أو التعدين أو الصكككككككك ا ة أو 
توزيع التجزئة أو إنتاج أنوا  أخت  من ال دمات   العمالة في مشككاريع األسككت المعيشككية إلنتاج السككلع( أو -  12التشككييد )

العمالة في األسكككت المعيشكككية ومشكككاريع األسكككت المعيشكككية لتوفيت ال دمات(  ويملن أا تتتاوب ه   المشكككاريع بين   -  13)
مشككاريع وعم  ب ا فتاد  األشكك اص وبا ة في الشككوار  أو وملمعي أح وة ت وملووا تمتيبا أ  رأ  مال أو ملاا  م  

ص ب م، وتين مشكككاريع وايتة للتصككك يع أو التشكككييد أو ال دمات وعم  لدي ا  دد وايت من الموظفين )المصكككدر: نظام خا
 ( 155-4، الفمتة 2008الحسا ات المومية لعام 

وتتضكككككمن مشكككككاريع األسكككككت المعيشكككككية السكككككو ية غيت ات تبارية أوضكككككا شكككككتا ات غيت ا تبارية تعم  في إنتاج السكككككلع أو 
بيع ا أو مماوضكككت ا في السكككوو  وقد ي تمي الشكككتواء ألسكككت معيشكككية م تلفة )نظام الحسكككا ات المومية لعام   ال دمات ليتم

 ( 156-4، الفمتة 2008
                                                                                            ويت اول ه ا المسم  م  األش اص ال ين وعلموا مماب  أات أو رتل ي دفع ل ستة المعيشية أو العائلة:

ئلة وعيش في األسكتة المعيشكية نفسك ا أو في أسكتة معيشكية أخت                                              في وحدات سكو ية و شكغ  ل ا فتد من أفتاد العا )أ( 
 أو

                                                                                                يندوا م ام أو واابات خاصكة بوظيفة و شكغل ا فتد من العائلة وعيش في األسكتة المعيشكية نفسك ا أو في أسكتة  )ب( 
 )و((  30معيشية أخت  )المصدر: المنتمت الدولي التاسع  شت ل اتاء إحصاءات العم ، الفمتة 

 ه ا المسم سو  توفيت ال دمات مماب  أات أو رتل  وت وغطي

                                                                                                      ويشككككيت ه ا المسككككم إل  ال شككككاد ال   وضككككطلع  ا المسككككتطل ع  ل  مد  فتتة زم ية معي ة، وال   قد و تلف  ن ال شككككاد 
 األساسي للمنسسة التي وعم  في ا 

 ب ا في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية لتوفيت ال دمات مماب  أات أو رتل، مق : األنشطة المضطلع وشم 

 بيع وتجارة السلع في مشاريع األست المعيشية 131

 توفيت خدمات اإلصالب والتتويب والصيانة والت لل المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية  132

 ية وم  ية مدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية توفيت خدمات تجار  133
 نم  السلع والتواب مماب  أات أو رتل في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية 134

 تمدوم خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية  135
 زلية المدفو ة األاتتمدوم ال دمات الم  136

  أنشطة أخت  متصلة  العمالة في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية لتوفيت ال دمات 139
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 ال ش ط القسم/المجموع 
 العمالة في الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت التتحية 11 ت وشم 

 السلعالعمالة في مشاريع األست المعيشية إلنتاج  12

 األنشطة الجاناية وفتتات اتستتاحة المتعلمة  العمالة 14

 التدريب والدراسات فيما يتعلق  العمالة 15

 البحث  ن  م  16

 إنشاء  م  تجار   17

 السفت والت م  ذها ا و وا ا ألغتا  العمالة  18
 بيع وتجارة السلع في مشاريع األست المعيشية 131

 المجمو ة إل  بيع وتجارة السلع في مشاريع األست المعيشية، مق :تشيت ه    التعتيف
 بيع وتجارة األغ وة 

 والتجارة الصغيتة، والايع من  اب لباب، والايع في الطتيق، والايع  الم اداة 

)األنشككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشككككطة اتقتصككككادوة الموصككككوفة في إ ار التصكككك يف الصكككك ا ي الدولي الموحد لجميع 
، الباب زا ، تجارة الجملة والتجزئة،  اسككككككككتق اء إصككككككككالب المتوبات ذات المحتوات 4األنشككككككككطة اتقتصككككككككادوة، الت قيل  

 (454 و 452والدرااات ال ارية تح  المجمو تين 

                                                                                                  وتشكككككككيت ه   المجمو ة إل  ال شكككككككاد ال   وضكككككككطلع  ا المسكككككككتطل ع  ل  مد  فتتة زم ية معي ة، وال   قد و تلف  ن 
 سي للمنسسة التي وعم  في ا ال شاد األسا

بيع األغ وة والمشكككتوتات  ما في ذل  تعاجة األغ وة والمشكككتوتات  بيع األغ وة والمشكككتوتات المعدة لالسكككت الك الفور   تشم 
 )مماب  أات أو رتل(

تات األغ وة والمشتوتات )مماب  أات أو رتل(                                                    تعاجة محض 
تات األغ وة   والمشتوتات )مماب  أات أو رتل(                         بيع/توصي  محض 

 إقامة أ شاك بيع األغ وة  وت ظيف ا وصيانت ا )مماب  أات أو رتل(

 األنشطة المحددة األخت  ذات الصلة  ص داد وتيع األغ وة والمشتوتات )مماب  أات أو رتل(

لك  إ كادة بيع السككككككككككككككلع الجكديكدة التجكارة الصككككككككككككككغيتة، والايع من  كاب لبكاب، والايع في الطتيق، والايع  كالم كاداة،  مكا في ذ
 والمستعملة في مواضع ثابتة وأما ن مفتوحة وأما ن مغلمة، وشتاء السلع  غت  إ ادة بيع ا )مماب  أات أو رتل(

  129تح  المجمو ة  12مالحظة: وص ف بيع السلع التي أنتج ا صاحا ا في إ ار المسم 

طتيق والايع  الم اداة، وصكككككك ف اتنتمال إل  الم طمة التي وجت  مالحظة: فيما يتعلق  الايع من  اب لباب والايع في ال
الت مك  ذهكا كا و وكا كا  غيت أا اتنتمكال أث كاء التوااكد في الم طمكة العكامكة التي وجت    -  182في كا الايع تحك  المجمو كة  

                                                        في ا الايع والايع  الم اداة وعتات ازءا  أصيال من ال شاد 

 لشتاء في ملاا معتاد أو موضع ثاب  )مماب  أات أو رتل( التجارة الصغيتة، وتشم  الايع وا
الايع من  اب لباب، ويشككككككككم  الايع  ن  تيق ال هاب من بي  إل  بي ، ومن ما   إل  ما  ، ومن حجتة إل  حجتة 

 )مماب  أات أو رتل(

 الايع في الطتيق، والايع  الم اداة والتجارة المت ملة األخت  )مماب  أات أو رتل(

 المحددة األخت  ذات الصلة  التجارة الصغيتة وأنشطة الايع )مماب  أات أو رتل( األنشطة
 الت م  ذها ا و وا ا - 182 ت تشم 

 العم  في وش  لايع األغ وة )مماب  أات أو رتل(  أمقلة:

إ ادة التدويت  شتاء صحف قدومة، و لب مستعملة، ولدائن مستعملة وغيت ذل  من األص ام الم ملة لايع ا ألغتا  
 )مماب  أات أو رتل( 

 بيع خضتوات وفا  ة من  اب لباب )مماب  أات أو رتل(
 توفيت خدمات اإلصالب والتتويب والصيانة والت لل المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية 132

والصيانة والت لل الممدمة مماب  أات أو رتل في األست تشيت ه   المجمو ة إل  خدمات اإلصالب والتتويب  التعتيف
 المعيشية ومشاريع األست المعيشية  

)األنشطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشطة اتقتصادوة الموصوفة في إ ار التص يف الص ا ي الدولي الموحد لجميع  
 ( 454و   452اا والمجمو ت، 95و   39و   38و  33، األقسام 4األنشطة اتقتصادوة، الت قيل 

عي ة، وال   قد و تلف  ن                                                                            وتشكككككككيت ه   المجمو ة إل  ال شكككككككاد ال   وضكككككككطلع  ا المسكككككككتطل ع  ل  مد  فتتة زم ية م
 ال شاد األساسي للمنسسة التي وعم  في ا 

 إ داد التج يزات، والتتويب، و  داد األدوات، وصيانة و صالب األدوات واآلتت )مماب  أات أو رتل(  تشم 
 إصالب المتوبات )مماب  أات أو رتل( 

 األح وة، والحمائب )مماب  أات أو رتل( وسات، ويشم  رتق المال س، و صالب اإصالب قطع المل

 إصالب أمتعة األستة المعيشية، ويشم  إصالب األا زة، واألثام، واألقمشة الوتانية )مماب  أات أو رتل( 
 األنشطة التي وموم ب ا اامعو ال فاوات واألش اص ال ين يتعاملوا مع إ ادة التدويت )مماب  أات أو رتل(
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 توفيت خدمات تجارية وم  ية مدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية  133 ت تشم 

 نم  السلع والتواب مماب  أات أو رتل في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية 134

 المعيشية ومشاريع األست المعيشيةتمدوم خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست  135
 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136

 العم  في متآب سيارات )مماب  أات أو رتل(  أمقلة
 العم  في متجت إلصالب األح وة )مماب  أات أو رتل(

 امع زاااات من الممامة )مماب  أات أو رتل(
 األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشيةتوفيت خدمات تجارية وم  ية مدفو ة  133

تشككككككككيت ه   المجمو ة إل  توفيت خدمات تجارية وم  ية مماب  أات أو رتل في األسككككككككت المعيشككككككككية ومشككككككككاريع األسككككككككت   التعتيف
 المعيشية 

الموحد لجميع  األنشكككككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشكككككككطة اتقتصكككككككادوة الموصكككككككوفة في إ ار التصككككككك يف الصككككككك ا ي الدولي )
 ( 88و    87والمسمين   869، األبواب واء ووام وتم وميم و ين وفاء،  استق اء المجمو ة  4األنشطة اتقتصادوة، الت قيل  

                                                                                                         وتشيت ه   المجمو ة إل  ال شاد ال   وضطلع  ا المستطل ع  ل  مد  فتتة زم ية معي ة، وال   قد و تلف  ن ال شاد 
 ا األساسي للمنسسة التي وعم  في 

 إقتا  األموال وتحصيل ا  ال مد األا اي )مماب  أات أو رتل(  تشم 
 الطبا ة  ل  اآللة الواتبة، وتج يز ال صوص، والاتمجة، والتتميز )مماب  أات أو رتل( 

 المحاسبة، ومس  الدفاتت، وال دمات المانونية وال دمات ذات الصلة )مماب  أات أو رتل( 
 أو رتل( التدريس ال صوصي )مماب  أات

 توفيت ال دمات الطاية وخدمات  الج األس اا )مماب  أات أو رتل(

 تمدوم ال دمات الايطتية )مماب  أات أو رتل(
توفيت خدمات اإلصكككككالب والتتويب والصكككككيانة والت لل المدفو ة األات في األسكككككت المعيشكككككية ومشكككككاريع األسكككككت  132 ت تشم 

 المعيشية

 مماب  أات أو رتل في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشيةنم  البضائع والتواب  134

 تمدوم خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية 135

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136
 استقبال  ميلة للتحمق من ضتائا ا )مماب  أات أو رتل( أمقلة

تمدوم  تو  ف ية للجم ور للحصككككول  ل  المال ) وظيفة( )مماب  أات أو رتل( )انظت التصكككك يف الصكككك ا ي الدولي 
 ، الباب صاد( 4الموحد لجميع األنشطة اتقتصادوة، الت قيل 
 تمدوم ال دمات الايطتية )مماب  أات أو رتل(

 المعيشية ومشاريع األست المعيشيةنم  البضائع والتواب مماب  أات أو رتل في األست  134
تشككككيت ه   المجمو ة إل  تمدوم خدمات نم  التواب أو نم  البضككككائع، حسككككب ادول موا يد أو ت،  ن  تيق السككككل   التعتيف

الحكديكدوكة أو خطود األنكابيكب أو ال مك  الات  والمكائي والجو ، واألنشككككككككككككككطكة المتتبطكة ب كا، مقك  تشككككككككككككككغيك  متافق الموانو 
                                                                                           اولة البضكككككائع وت زي  ا  وتت اول ه   المجمو ة اسكككككتججار معدات ال م  المصكككككحوتة  سكككككائق أو مشكككككغ   ،  والمتائب، وم 

  فضال  ن أنشطة توصي  الاتيد بواسطة السعاة 
                                                                                                  وتشكككككككيت ه   المجمو ة إل  ال شكككككككاد ال   وضكككككككطلع  ا المسكككككككتطل ع  ل  مد  فتتة زم ية معي ة، وال   قد و تلف  ن 

 تي وعم  في ا ال شاد األساسي للمنسسة ال

)األنشككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشككككطة اتقتصككككادوة الموصككككوفة في إ ار التصكككك يف الصكككك ا ي الدولي الموحد لجميع 
 أنشطة الاتيد( - 531، الباب حاء، ال م  والت زين ) استق اء المجمو ة 4األنشطة اتقتصادوة، الت قيل 

والمتوبكات التي تعمك   كاليكدين والمكدمين، والعتتكات التي تجتهكا الحيوانكات وغيت ذلك   والموارب  يكادة المتوبكات اآلليكة،   تشم 
 الشتا ية/قوارب التجدوف، والص ادل، وغيت ذل   و يادة الطائتات )مماب  أات أو رتل(

 حم  وشحن ونم  البضائع )مماب  أات أو رتل(
 انتظار التواب، والشح ات )مماب  أات أو رتل(

 تواب )مماب  أات أو رتل(نم  ال
 السفت المتص   العمالة   181 ت تشم 

 الت م  ذها ا و وا ا 182

 (132صيانة و صالب المتوبات والموارب وما إل  ذل  من وسائ  نم  البضائع والتواب )
  يادة شاح ة ممفلة صغيتة لجلب التواب إل  بلدة أخت  )مماب  أات أو رتل( أمقلة

 أاتة أو سيارة مستساتة )مماب  أات أو رتل( يادة سيارة 
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 تمدوم خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية 135

 ومشاريع األست المعيشية  تشيت ه   المجمو ة إل  توفيت خدمات الت اوة الش صية مماب  أات أو رتل ل ست المعيشية  التعتيف

)األنشككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشككككطة اتقتصككككادوة الموصككككوفة في إ ار التصكككك يف الصكككك ا ي الدولي الموحد لجميع 
 (88و  87والمسماا  869، الباب فاء، المجمو ة 4األنشطة اتقتصادوة، الت قيل 

                                                      المسكككككككتطل ع  ل  مد  فتتة زم ية معي ة، وال   قد و تلف  ن وتشكككككككيت ه   المجمو ة إل  ال شكككككككاد ال   وضكككككككطلع  ا 
 ال شاد األساسي للمنسسة التي وعم  في ا 

توفيت خدمات الت اوة الشكككك صككككية،  ما في ذل  قل الشككككعت، وتصككككعيف الشككككعت، والمعالجات التجميلية، وتدريم أظافت   تشم 
 اليدين/المدمين، والتدلي ، والبغاء )مماب  أات أو رتل(

 الت اوة الصحية غيت الم  ية )مماب  أات أو رتل( توفيت

 تمدوم المسا دة في ال ظافة الش صية وارتداء المال س )مماب  أات أو رتل(
  تمدوم خدمات التمتي  )مماب  أات أو رتل(

 خدمات تمدوم الت اوة غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 4 ت تشم 
 والت اوة الش صيتااال ظافة  931

 الت اوة الصحية/الطاية الش صية 932

 تلمي الت اوة الش صية من الغيت 941

 تلمي الت اوة الصحية/الطاية من الغيت 942
 تدلي  العمي  )مماب  أات أو رتل(  أمقلة:

                                                        الع اوة  ساق ي العمي   است دام الشمع )مماب  أات أو رتل(

 إ داد غتفة في الم زل لتصعيف الشعت وو س ا فيما  عد )مماب  أات أو رتل( 
 قل شعت العمي  ) مصفف الشعت/الحالو( )مماب  أات أو رتل(

 تمدوم خدمات المابلة أث اء الوتدة في م زل العميلة )مماب  أات أو رتل(
 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136

 ال دمات الم زلية مماب  أات أو رتل تمدوم تشيت ه   المجمو ة إل   التعتيف

من   97)وملن تحديد المعلومات المتعلمة بتوظيف األفتاد للعم  الم زلي من قا  األسكككككككت المعيشكككككككية من خالل المسكككككككم  
 التص يف الص ا ي الدولي الموحد لجميع األنشطة اتقتصادوة(

                                                               وضكككككككطلع  ا المسكككككككتطل ع  ل  مد  فتتة زم ية معي ة، وال   قد و تلف  ن وتشكككككككيت ه   المجمو ة إل  ال شكككككككاد ال    
 ال شاد األساسي للمنسسة التي وعم  في ا 

توفيت ال كدمكات الم زليكة المكدفو كة األات، ويشككككككككككككككمك  ذلك  اميع األ مكال التي وموم ب كا الموظفوا الم زليوا ممكابك  أات  تشم 
  4و  3ل  ال حو المحدد في المسمين التئيسيين نمد  أو  ي ي، والقيام  جميع أنوا  األنشطة  

 ال دمات الم زلية غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 3 ت تشم 
 ت ظيف م زل رب العم   أمقلة

  ست ة حدومة م زل رب العم 
 في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية لتوفيت ال دمات ةلاصلة  العممتأنشطة أخت   139

في مشكاريع األسكت المعيشكية لتوفيت ال دمات  تشكيت ه   المجمو ة إل  األنشكطة األخت  المضكطلع ب ا في إ ار العم  التعتيف
مق  شكككككتاء    في مشكككككاريع األسكككككت المعيشكككككية، العم  غيت المدراة تح  أ  تصككككك يف آخت، واألنشكككككطة األخت  المتعلمة  

 اللوازم أو الت لل من الم تاات 
وأما ن ال وم وما يتتبس ب ل  من أ مال، وتمدوم الطعام  توفيت خدمات اإلقامة والطعام،  ما في ذل  استججار الغتم، تشم 

 ، الباب  اء( )مماب  أات أو رتل( 4)التص يف الص ا ي الدولي الموحد لجميع األنشطة اتقتصادوة، الت قيل 
 ء/اقت اء المدخالت/اللوازم )مماب  أات أو رتل( شتا

 الت لل من الم تاات )مماب  أات أو رتل(
 أنشطة أخت  متصلة  العم  في مشاريع األست المعيشية إلنتاج السلع 129 ت تشم 

 السفت والت م  ذها ا و وا ا ألغتا  العمالة 18

 التسوو ألفتاد األستة المعيشية و ائلتا 37
 التسوو تقت اء الشمو  والمستحضتات الالزمة لتدلي  العمالء أمقلة
 األنشطة الجاناية وفتتات اتستتاحة المتعلمة  العمالة 14

                                                                                                       وشكيت ه ا المسكم إل  األنشكطة غيت الم صكصكة مباشكتة  إلنتاج السكلع أو ال دمات ولو  ا ضكتورية لجع  إنتاا ا ممل ا،  التعتيف
أو اتسككككتعانة  األيد  العاملة،   لتوقف/انمطا  اإلنتاج التي ت جم  الضككككتورة  ن ت ظيم أنشككككطة العم والفتتات المصككككيتة 

  مق  فتتات التاحة المصيتة 
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 األنشطة الجاناية المتصلة  العمالة 141 وشم 

 فتتات اتستتاحة أث اء وق  العم  في إ ار العمالة 142
 العمالة في الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت التتحية 11 ت وشم 

 العمالة في مشاريع األست المعيشية إلنتاج السلع 12

 العمالة في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية لتوفيت ال دمات 13

 التدريب والدراسات فيما يتعلق  العمالة 15

 البحث  ن  م  16

 إنشاء  م  تجار   17

 لسفت والت م  ذها ا و وا ا ألغتا  العمالةا 18
 األنشطة الجاناية المتصلة  العمالة 141

                                                                                                           تشكيت ه   المجمو ة إل  األنشكطة العتضكية التي و ضكطلع ب ا لتيسكيت القيام  األنشكطة التئيسكية في إ ار العمالة ولو  ا  التعتيف
 ت تند   ادة إل  إنتاج سلع وخدمات وملن تسويم ا 

( )ب( من المتار المتعلق  قيا  وق  العم  ال    2)  - 11وما ورد تعتيف ا في الفمتة      السكا ات ذات الصكلة وتعادل
 ا تمد  المنتمت الدولي القامن  شت ل اتاء إحصاءات العم  

ب ا أث اء العم  التي ت تعد أنشكككطة يتاد ب ا مباشكككتة إنتاج سكككلع أو تمدوم    اميع األنشكككطة في اميع الوظائف المضكككطلع تشم 
 خدمات مماب  أات أو رتل

 وق  الفتاا أث اء انتظار بدء العم  وتعد فتتة وايزة من بدئا، أو أث اء انتظار أداء األ مال أو العمالء 
 صيانة األدوات

 ارتداء وتادي  مال س العم    د الوصول والمغادرة
 فتتات اتستتاحة أث اء وق  العم  في إ ار العمالة 142  تشم ت

 ةلاالمتص   العم الت م السفت والت م  ذها ا و وا ا ألغتا  العمالة،  ما في ذل  فتتات اتنتظار أث اء  18
 تادي  المال س أمقلة

 انتظار اآللة حت  تص  إل  دراة حتارة التشغي 

 انتظار المواد حت  تجف )في  الء الجدراا( 
 إاتاء ممابلة لمسا د ل  مال الم زلية

 ال هاب إل  ملتب الاتيد إلرسال أص ام مايعة من منسسات تجارية  ات اإلنتتن 

 انتظار الش ل ال   وعم  في ال وتة التالية
 العمالة إ ار فيوق  العم   أث اء اتستتاحةفتتات  142

 مق  خدمات،  أو  سكككككككككككككلع إنتاج  دوا تشكككككككككككككيت ه   المجمو ة إل  الفتتات التي تمت، أث اء وق  العم  في إ ار العمالة،  التعتيف
 ستتاحة المصيتة ووق  العط   ساب تعط  المعدات أو العمليات ات فتتات

(( من المتار المتعلق ( )ج و د2)  -  11ومككا ورد تعتيف مككا في الفمتتين     وقكك  التاحككة و      وقكك  العطكك   وهي تعككادل
  قيا  وق  العم  ال   ا تمد  المنتمت الدولي القامن  شت ل اتاء إحصاءات العم  

التطايق: ويعية تصككككككك يف األنشكككككككطة التي تتم أث اء فتتات اتسكككككككتتاحة، مق  التحدم والتدخين واألنشكككككككطة الدي ية  و  د  
في حال تتتيب األنشكككطة حسكككب األولوية، وسنشكككطة تسكككجي  األنشكككطة المتزام ة، يتعين تسكككجي  و  نشكككاد  ل  حدة  و 

رئيسكككية وأنشكككطة ثانوية وما إل  ذل ، وجب التعام  مع ال شكككاد المحدد ال   يتم أث اء فتتة اتسكككتتاحة بوصكككفا ال شكككاد 
                                        و                                          ل  أنا وشككيت إل  نشككاد ثانو   و ذا لم وسككج   القيام  سنشككطة متزام ة، ي بغي وضككع قا دة   142التئيسككي، ومع التمز  

 حديد األولويات لت
 فتتات اتستتاحة للتدخين تشم 

 فتتات اتستتاحة لت اول الم وة
 األنشطة الجاناية المتصلة  العمالة 141 ت تشم 

 أخ  استتاحة لت اول الم وة أمقلة

 وق  العط   ساب انمطا  التيار الو تتائي
 التدريب والدراسات فيما يتعلق  العمالة 15

 150المجمو ة انظت  التعتيف
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 التدريب والدراسات فيما يتعلق  العمالة 150

   تشيت ه   المجمو ة إل  التدريب والدراسات فيما يتعلق  العمالة التعتيف
وتال سككككككككككككبة للموظفين، وجب أا ومت رب العم  حضككككككككككككورهم  أ  أا الحضككككككككككككور وعتات ازءا من وق  العم  أو الوق  

 التسمي 

 وقد وغطي رب العم  التولفة الفعلية للدورات التدرياية أو الدراسات، وقد ت وغطي ا 
 ويجوز الحضور أث اء سا ات العم  المعتادة أو خارا ا 

وتال سبة ل ش اص ال ين وعملوا لحساب م، وجب أا تووا الدورات التدرياية والدراسات متتبطة ارتبا ا مباشتا بوظيفة 
 الش ل المع ي 

التطايمات وما إل  ذل ، والحلمات  حضكككككككور الدورات المصكككككككيتة األا ، مق  دورات اللغات والدورات المتعلمة باتامجيات تشم 
 الدراسية المتعلمة بت ظيم الوق ، واستحماقات العم ، والمنتمتات التم ية/التجارية

 حضور الدورات الجامعية/الدراسات العليا بدوام ازئي

 الدورات التدرياية التحضيتية قا  بدء  م  اديد في حاتت العم  مماب  أات
                                                                                                         الم ارات أو ال اتة في ملاا العم   ال سككبة للمتدرتين والمتمتنين والمتدرتين الداخليين ال ين ت يتماضككوا أاتا  ا تسككاب   ت تشم 

 (53واألنشطة ذات الصلة )

 التعلم 6
 حضور تدريب داخلي أمقلة

 خالل الوق  التسميحضور الدورات التدرياية والحلمات الدراسية والمنتمتات خالل الوق  التسمي، وحضور الدراسات  
 حضور درو  خالل الوق  التسمي بدوام ازئي

 البحث  ن  م  16
 160انظت المجمو ة  التعتيف

 البحث  ن  م  160
ب ا  غت  العقور  ل  وظيفة في إ ار العمالة المدفو ة األات  وتت اول    تشيت ه   المجمو ة إل  األنشطة المضطلع التعتيف

أوضككا العم  بدوام ازئي أو العم  غيت التسككمي أو المنق  أو الموسككمي أو العتضككي، داخ  األراضككي الو  ية أو في 
 ال ارج

 ب(  47)المصدر: المنتمت الدولي التاسع  شت ل اتاء إحصاءات العم ، الفمتة 
 البحث  ن فتص  م   تشم 

 أداء امتحانات و اتاء ممابالت للحصول  ل  وظيفة

  لب المسا دة من األصدقاء أو األقارب أو غيتهم من الوسطاء

تمدوم الطلبات مباشككككككككتة إل  أرتاب العم ، في مواقع العم ، أو المزار ، أو بوا ات المصككككككككانع، أو األسككككككككواو، أو أما ن 
 التجمع األخت  

 ف في الصحف أو  ل  اإلنتتن  أو التد  لي انشت إ النات وظائ

 نشت أو تحديث السيت ال اتية  ل  شبلات التواص  الم  ي أو اتاتما ي  ل  اإلنتتن 
 ( 6اتمتحانات المتعلمة  التعلم ) ت تشم 

 (53الممابالت المتعلمة  التدريب الداخلي غيت المدفو  األات )
 اتتصال  ملتب أو ووالة العم  أو زيارت ما  أمقلة

 قتاءة إ النات الوظائف ) ات اإلنتتن ( والتد  لي ا 
 ال هاب لممابلة رب العم  الجديد

 زيارة ملاا العم  المستمالي

 إاتاء ممابلة للحصول  ل  وظيفة اديدة
 إنشاء  م  تجار   17

 170انظت المجمو ة  التعتيف
 تجار  إنشاء  م   170

تجار  أو مشككتو  زرا ي  وتتضككمن أوضككا العم  بدوام   م  تشككيت ه   المجمو ة إل  األنشككطة المضككطلع ب ا إلنشككاء   التعتيف
 ازئي أو العم  غيت التسمي أو المنق  أو الموسمي أو العتضي داخ  األراضي الو  ية أو في ال ارج

 ب(  47عم ، الفمتة )المصدر: المنتمت الدولي التاسع  شت ل اتاء إحصاءات ال
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 إنشاء  م  تجار  لتوليد الدخ   تشم 

 استمصاء الفتص إلقامة مشتو  تجار  

 التتتيب للحصول  ل  الموارد المالية، وتمدوم  لبات الحصول  ل  تصاريل وتتاخيل 
 البحث  ن األراضي والمباني واآلتت واإلمدادات والمدخالت الزرا ية

  لب المسا دة من األصدقاء أو األقارب أو غيتهم من الوسطاء

 ب ا التسجي  في دوائت التوظيف في المطا  العام أو ال اص أو اتتصال
 ( 6اتمتحانات المتعلمة  التعلم ) ت تشم 

 (53الممابالت المتعلمة  التدريب الداخلي غيت المدفو  األات )
 تتتيب مو د مع الا   للحصول  ل  قت  تجار   أمقلة

 البحث  ن متجت لاوجار
 السفت والت م  ذها ا و وا ا ألغتا  العمالة 18

 دوا القيام  سنشطة العم   اتنتمال إل  ملاا العم  وم ا، والسفت المتص   العم وشيت ه ا المسم إل   التعتيف

                                                                                                        و  دما ولوا السكفت ازءا ت يتجزأ من العم  )مق  السكائق والطيار ومضكيف الطيتاا واامع الممامة والبح ار(، وصك ف 
لمنسكسكات غيت التتحية، أو المسكم  ، العمالة في الشكتوات والمنسكسكات الحلومية وا11ال شكاد وفما ل ل  في إ ار المسكم  

، العمالة في األسكككت المعيشكككية ومشكككاريع األسكككت  13، العمالة في مشكككاريع األسكككت المعيشكككية إلنتاج السكككلع، أو المسكككم 12
 المعيشية لتوفيت ال دمات 

 السفت المتص   العمالة 181 وشم 
 الت م  ذها ا و وا ا 182

متوبة  ضككككككككككائع ل م  البضككككككككككائع أو إ داد    الم ام والواابات العادوة للوظيفة، مق  تشككككككككككغي الوق  المسككككككككككتغتو في ت في    ت وشم 
 متاسالت تتعلق  العم  أث اء است دام وسائ  ال م  العام

 القيادة لحساب شتوة للتحالت المشتتوة
 السفت المتص   العمالة 181

 الت م  إل  ملاا العم  وم ا تشيت ه   المجمو ة إل  أ  سفت يتعلق  العم    الم  التعتيف
أو اتنتمال، أو نم  أو متافمة البضكككككككككائع أو األشككككككككك اص المتتبطين  العم  دوا القيام   ،ذها ا و وا ا السكككككككككفت، أو الت م  تشم :

  سنشطة العم  

أو  أو أما ن أداء الم ام، اتنتمال بين مواقع العم  للوصكككككككككول إل  المشكككككككككاريع الميدانية، أو م ا ق صكككككككككيد األسكككككككككماك،
 المنتمتات، أو لماء العمالء

 الت م  ذها ا و وا ا )اتنتمال إل  ملاا العم  وم ا( 182 ت تشم 
 القيادة من الملتب إل  المص ع أمقلة

 رووب حافلة من الملتب لزيارة  مي  
 ال هاب من الملتب إل  المص ع سيتا  ل  األقدام

 رووب درااة بين مواقع العم 
 

  



41 
 2016التص يف الدولي ل نشطة ألغتا  إحصاءات است دام الوق  لعام  

 ال ش ط القسم/المجموع 
 الت م  ذها ا و وا ا 182

 تشيت ه   المجمو ة إل  اتنتمال إل  ملاا العم  وم ا دوا القيام  م ام وواابات الوظيفة  التعتيف
 اتنتمال إل  ملاا العم  وم ا تشم 

  مليات اتنتمال   الم اتنتمال إل  ملاا العم  وم ا ت تشم 
 القيادة إل  الملتب أمقلة

 العودة إل  الم زل من المص ع سيتا  ل  األقدام 
 رووب حافلة إل  الشتوة 

 ال هاب إل  المتية التالية للعم  سيتا  ل  األقدام
 إنتاج السلع لالست دام ال  ائي الش صي 2

الشك صكي حيث ولوا المصكد من ال اتج هو أسكاسكا وشكيت ه ا المسكم التئيسكي إل  أنشكطة إنتاج السكلع لالسكت دام ال  ائي   التعتيف
                                                                                                         اتسكككت دام ال  ائي من قا  الم ت ج في شكككل  تووين رأ  المال، أو اتسكككت الك ال  ائي من قا  أفتاد األسكككتة المعيشكككية،  

  أو من قا  أفتاد العائلة ال ين وعيشوا في أست معيشية أخت  

 ويشم  ما يلي: 2008 ات المومية لعام ضمن حدود اإلنتاج ل ظام الحسا   السلع              ويعت م إنتاج

 إنتاج الم تجات الزرا ية وم تجات صيد األسماك وصيد الحيوانات و/أو معالجت ا ألغتا  الت زين، وامع ا  )أ(

امع م تجكككات التعكككدين والم تجكككات الحتايكككة،  مكككا في ذلككك  الحطكككب وغيت  من أنوا  الوقود، و/أو معكككالجت كككا  )ب(
 ألغتا  الت زين 

 الميا  من المصادر الطايعية والمصادر األخت   الب )ج(

صكككككك ا ة األغتا  الم زلية )مق  األثام أو الم سككككككواات أو المال س أو األح وة أو الف ار أو السككككككلع المعمتة  )د(
 األخت ،  ما في ذل  الموارب والزوارو( 

 ت  ل ا ب اء المسا ن ومباني المزار  ال اصة، وما إل  ذل ، أو إاتاء إصالحات وا )ه(

 ل  أن ا إنتاج ولوا فيا المصكد من ال اتج هو أسكاسكا اتسكت دام ال  ائي   لالسكت دام ال  ائي الشك صكي وتفسكت  بارة 
                                                                                                        من قا  الم ت ج في شكككككل  تووين رأ  المال، أو اتسكككككت الك ال  ائي من قا  أفتاد األسكككككتة المعيشكككككية، أو من قا  أفتاد  

 العائلة ال ين وعيشوا في أست معيشية أخت :

                                                         لع الم ت جة أو ال دمات الممدمة المحددة،  ل  ال حو المعلن وحدد المصككككككككككد من ال اتج  التاو  إل  السكككككككككك  ‘1’ 
 ذاتيا )أ  لالست دام ال  ائي الش صي أساسا( 

في حالة السكلع الزرا ية أو السكلع ال اتجة  ن صكيد األسكماك أو صكيد الحيوانات أو الجمع، الم صكصكة  ‘2’ 
 مماوضتا                                                           أساس ا لالست الك ال اص، وملن مع ذل  بيع ازء أو فائ  م  ا أو 

مالحظة: في أقسكام األنشكطة ه  ، وفتت  أا تتتيبات وق  العم  تووا  موما ذات  ا ع غيت رسكمي أو متنة  شكل   
  وتالتالي، ت وشكككم  ه ا المسكككم التئيسكككي مجمو ات معي ة لفتتات 1أ ات، ممارنة  التتتيبات الواردة في المسكككم التئيسكككي  

وتصكككككككك ف األنشككككككككطة المتتبطة  فتتات اتسككككككككتتاحة تل  من العم  في الفجة اتسككككككككتتاحة المصككككككككيتة وفتتات ت اول الغداء   
 ت اول الوابات/الوابات ال عيفة  921الممابلة  و ل  ساي  المقال، يتم تص يف ت اول أ لة ستيعة تح  المجمو ة 

إذا   1التئيسكي  التطايق: ي بغي تصك يف إنتاج السكلع المعدة لالسكت الك الشك صكي، والايع أو المماوضكة في إ ار المسكم 
إذا وان  م صصة أساسا لالست دام الش صي  و ذا وان   2 ان  م صصة أساسا للايع، وفي إ ار المسم التئيسي  

 ع  السكلع الم تجة في أحد مشكاريع األسكت المعيشكية م صكصكة أسكاسكا للايع، وواا البع  اآلخت م صكصكا أسكاسكا 
العمالة واألنشككطة   1صككصككة للايع في إ ار المسككم التئيسككي  لالسككت دام الشكك صككي، ي بغي تصكك يف إنتاج الم تجات الم  

 ذات الصلة 
 الزرا ة والحتااة وصيد األسماك والتعدين لالست دام ال  ائي الش صي 21 وشم 

 ص ع وتج يز السلع لالست دام ال  ائي الش صي 22

 أنشطة التشييد لالست دام ال  ائي الش صي 23

 ل ستة المعيشية ال اصة أو لالست دام ال  ائي الش صيتوفيت الميا  والوقود  24

 السفت أو اتنتمال أو نم  أو متافمة السلع أو األش اص فيما يتعلق  صنتاج السلع لالست دام الش صي 25
 العمالة واألنشطة ذات الصلة 1 ت وشم 

 ال دمات الم زلية غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 3

 خدمات تمدوم الت اوة غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 4

 العم  التطو ي والتدرياي وغيتهما من األ مال غيت المدفو ة األات 5
 (8األنشطة الم ف ة ألغتا  تتفي ية تماما )
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 لالست دام ال  ائي الش صيالزرا ة والحتااة وصيد األسماك والتعدين  21

وشكيت ه ا المسكم إل  إنتاج السكلع من الزرا ة والحتااة وصكيد األسكماك والتعدين الم صكصكة أسكاسكا لالسكت دام ال  ائي  التعتيف
 الش صي 

                                                               زرا ة المحاصي  وزرا ة ال  ضت الم زلية لالست دام ال  ائي الش صي  211 وشم 

 الم تجات الحيوانية لالست دام ال  ائي الش صي تتتية الحيوانات و نتاج  212

 الم ل والصيد  الشتاك و نتاج الود الحيوانات لالست دام ال  ائي الش صي 213

 الحتااة وقطع األخشاب لالست دام ال  ائي الش صي 214

 امع المحاصي  الاتية لالست دام ال  ائي الش صي 215

 صيد األسماك لالست دام ال  ائي الش صي 216

 تتتية المائيات لالست دام ال  ائي الش صي 217

 التعدين واقتال  الحجارة لالست دام ال  ائي الش صي 218
 ص ع وتج يز السلع لالست دام ال  ائي الش صي  22 ت وشم 

 أنشطة التشييد لالست دام ال  ائي الش صي 23

 لالست دام ال  ائي الش صيتوفيت الميا  والوقود ل ستة المعيشية ال اصة أو  24

 السفت أو اتنتمال أو نم  أو متافمة السلع أو األش اص فيما يتعلق  صنتاج السلع لالست دام الش صي 25

 (8األنشطة الم ف ة ألغتا  تتفي ية تماما )
                                                               زرا ة المحاصي  وزرا ة ال  ضت الم زلية لالست دام ال  ائي الش صي 211

تشكككككيت ه   المجمو ة إل  األنشكككككطة المضكككككطلع ب ا إلنتاج )زر  وحصكككككاد( م تجات المحاصكككككي  الم صكككككصكككككة أسكككككاسكككككا  التعتيف
لالسكككت دام ال  ائي الشككك صكككي  وتشكككم  ه   المجمو ة أوضكككا أنشكككطة ال دمات المتصكككلة  تضكككا  الزرا ة، مق  أنشكككطة  

، وتمليم األشككككجار، والحصككككاد، و  داد  الد م للزرا ة وأنشككككطة محاصككككي   عد الحصككككاد،  ل  سككككاي  المقال، إ داد الحم 
 المحاصي  لالست الك أو المعالجة )الت ظيف، والتش يب، والتم يد، والتط يت( 

                                                                                                      وتشم  األنشطة المضطلع ب ا في المزر ة أو الحدومة أو زرا ة ال  ضت ل غتا  الم زلية أو في الحدومة ال لعية 

ة الموصكككككككوفة في إ ار التصككككككك يف الصككككككك ا ي الدولي الموحد لجميع  )األنشكككككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشكككككككطة اتقتصكككككككادو 
 ( 0164و    0163و    0161، والفتو   013- 011، المجمو ات  01، الباب ألف، المسم  4األنشطة اتقتصادوة، الت قيل  

زرا ة الحاوب والمحاصككككككككي  األخت ، وال ضككككككككت، والفوا ا، والجوزيات، ومحاصككككككككي  التواب ، والزهور، والفطت والتوت،   تشم 
وغيتها من األصككك ام البسكككتانية المت صكككصكككة، وما إل  ذل  )مق  األنشكككطة المضكككطلع ب ا في المزر ة أو الحدومة أو 

 التج يز ألغتا  الت زين/اتست دام الش صي                                                       زرا ة ال  ضت ل غتا  الم زلية أو في الحدومة ال لعية(  و 

(، والتمشكككككككيس، وتفتي  الوت  الطي ية، والمطع والحتو Kodaleإ داد األراضكككككككي، ويشكككككككم  الحتم، واسكككككككت دام الفس  )
 لالست دام الش صي

                                                                                   مليات الا  ر والغت ، وتشم  إ داد متاقد الا ور، والا  ر، والش ت  لالست دام الش صي

 ة و  دادها، وحم  األسمدة العضوية/الويميائية ونقتها لالست دام الش صيامع األسمدة العضوي

 صيانة الحمول/الحدائق، وتشم  إزالة األ شاب الضارة، والت ، والتمليم لالست دام الش صي

 الحصاد، ويشم  الحزم، والدر ، وت ظيف الحاوب، وتجعيف م لفات المحاصي  لالست دام الش صي 
 وتشم ، التجعيف، وانتماء الا ور، والتعاجة في أ يا  والت زين لالست دام الش صيأنشطة ما  عد الحصاد 

أنشككككككطة ال دمات الزرا ية األخت ، وتشككككككم  اإلصككككككالب التوتي ي لم وات الت ، وحتاسككككككة/حماوة المحصككككككول، وصككككككيانة 
 األدوات والمعدات و صالح ا  صورة روتي ية لالست دام الش صي

 الصلة بزرا ة المحاصي  لالست دام الش صياألنشطة المحددة األخت  ذات 
 128اإلنشكككاءات الحملية )مق  مسكككا ب األراضكككي الزرا ية، والمصكككارم، و  داد أحوا  زرا ة األرز، وما إل  ذل ( ) ت تشم 

 (23أو 

 تتتية الحيوانات و نتاج الم تجات الحيوانية لالست دام ال  ائي الش صي  212
 ائية والمشتوتات والتبغ لالست دام ال  ائي الش صي ص ع وتج يز الم تجات الغ  221

 (133توفيت خدمات ال اتاء الزرا يين )

 ( 133تمدوم خدمات ه دسة الم اظت الطايعية )
 (811حضور المعار  واألسواو الزرا ية )

 ( 127حفظ الفا  ة وال ضتوات،  ما في ذل  التجعيف  الوسائ  اتصط ا ية للسوو )
 (121ت المحاصي  للسوو )أنشطة إنتاج م تجا

 (22أو  127أ  معالجة تحمة للم تجات الزرا ية )
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 ر  الحمول لالست دام ال  ائي الش صي  أمقلة

 امع التفاب لالست دام ال  ائي الش صي 
 إ داد الحمول لالست دام ال  ائي الش صي 

 الش صيمعالجة المحاصي  لالست دام ال  ائي 

 رش المحاصي  ) ما في ذل   ن  تيق الجو( لالست دام ال  ائي الش صي 
 ش ب أشجار الفا  ة والوتوم لالست دام ال  ائي الش صي 

 شت  األرز لالست دام ال  ائي الش صي

 تتقيق الشم در لالست دام ال  ائي الش صي 
 الحصاد لالست دام ال  ائي الش صي 

 ت دام ال  ائي الش صيزرا ة الملما /الوافا لالس
 تتتية الحيوانات و نتاج الم تجات الحيوانية لالست دام ال  ائي الش صي 212

تشكيت ه   المجمو ة إل  األنشكطة التامية إل  تتتية الحيوانات و نتاج الم تجات الحيوانية الم صكصكة أسكاسكا لالسكت دام   التعتيف
ا أنشكطة   ال دمات المتصكلة  تضكا بتتتية الحيوانات و نتاج الم تجات الحيوانية،                                          الشك صكي  وتشكم  ه   المجمو ة أوضك 

 مق  أنشطة الد م لانتاج الحيواني، و ل  ساي  المقال، األنشطة التامية إل  تعزيز التواثت وال مو ونواتج الحيوانات 

حيوانات المائية، مق  تتتية الماشكية ويعتم اإلنتاج الحيواني  سنا تتتية )اسكتزرا ( واسكتيالد اميع الحيوانات،  اسكتق اء ال
والجكامو   وتتتيكة ال يول والحيوانكات ال يليكة األخت   وتتتيكة الجمكال والحيوانكات الجمليكة  وتتتيكة الضككككككككككككككسا والمكا ز  

 وتتتية ال  ازيت  سنوا  ا  وتتتية الدواان، وما إل  ذل  

إ ار التصكككك يف الصكككك ا ي الدولي الموحد لجميع  )األنشككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشككككطة اتقتصككككادوة الموصككككوفة في
 (0162والفت   014، المجمو ة 01، الباب ألف، المسم 4األنشطة اتقتصادوة، الت قيل 

 تتتية الحيوانات الم زلية وشبا المستسنسة لالست دام ال  ائي الش صي  تشم 
 الجز  و نتاج الود الفتاء، والود الزواحف والطيور من مزار  تتتية المواشي لالست دام الش صي 

 إنتاج م تجات الحيوانات الحية مق  الاي  و س  ال ح  لالست دام الش صي

 تشغي  مفار  الدواان لالست دام الش صي

 ش صي امع األ الم  و  داد العلف  والتغ وة، والت   والت ي لالست دام ال
 الفتا ة، والايطتة، والت ظيف لالست دام الش صي

 غس  حظيتة المواشي، وت ظيف أقفاص الدااج لالست دام الش صي

 األ مال ذات الصلة  اتستيالد والتفتيخ للحيوانات غيت المائية لالست دام الش صي 
 الحلب و نتاج الحليب ال ام لالست دام الش صي

 ست دام الش صي امع الاي  وت زي ا وتص يفا لال
 الجز لالست دام الش صي

 امع التوم وص ع أقتاص التوم لالست دام الش صي

األنشككككككككككككككطككة األخت  المحككددة ذات الصككككككككككككككلككة بتتتيككة الحيوانككات، و نتككاج الم تجككات الحيوانيككة، وخككدمككات تتتيككة الحيوانككات 
 لالست دام الش صي

 المعيشيةتتتية الحيوانات للسوو في مشاريع األست  122 ت تشم 

 ص ع وتج يز السلع للسوو في مشاريع األست المعيشية 127

 الم ل والصيد  األشتاك و نتاج الود الحيوانات لالست دام ال  ائي الش صي 213

 ص ع وتج يز الم تجات الغ ائية والمشتوتات والتبغ لالست دام ال  ائي الش صي 221

 ر اوة الحيوانات األليفة 36

 (221أو  127)معالجة الحليب 

 (217و  216أو  125و  124إنتاج الحيوانات المائية )
 اختبار المطيع )امع  ي ات لقيا  حصيلة إنتاج الحليب وملوناتا( لالست دام الش صي  أمقلة

  يادة المطيع لالست دام الش صي

 إخصاء الدواان لالست دام الش صي
 ت ظيف أقفاص الدااج لالست دام الش صي

 التلقيل اتصط ا ي ل  مار لالست دام الش صي
 حلب األ مار لالست دام الش صي

 از صوم األغ ام لالست دام الش صي

                                         ص ع أقتاص الجل ة للوقود لالست دام الش صي
  إ عام وسمي الحيوانات لالست دام الش صي
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 الحيوانات لالست دام ال  ائي الش صيالم ل والصيد  األشتاك و نتاج الود  213

تشككككككيت ه   المجمو ة إل  الم ل والصككككككيد  األشككككككتاك للحصككككككول  ل  اللحم أو الشككككككعت أو الجلد أو الم تجات األخت   التعتيف
 الم صصة أساسا لالست دام ال  ائي الش صي 

التصكككك يف الصكككك ا ي الدولي الموحد لجميع )األنشككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشككككطة اتقتصككككادوة الموصككككوفة في إ ار  
 (017، المجمو ة 01، الباب ألف، المسم 4األنشطة اتقتصادوة، الت قيل 

 الم ل وصيد الحيوانات الاتية  األشتاك: حفت الحفت، ونصب األشتاك، والمتا بة، وما إل  ذل  لالست دام الش صي تشم 

 ق ل الطيور لالست دام الش صي

 تة أو حية( للحصول  ل  الغ اء أو الفتاء أو الجلود و نتاج الود الفتاء لالست دام الش صي أخ  الحيوانات )مي
 إنتاج الود الفتاء أو الود الزواحف أو الطيور من الم ل والصيد  األشتاك لالست دام الش صي

                                                                      الصيد الات  للقدييات البحتية مق  حيواا الفظ  والفممة لالست دام الش صي

 ة األخت  ذات الصلة  الم ل و نتاج الود الحيوانات لالست دام الش صياألنشطة المحدد
 ( 216اصطياد القدييات البحتية،  استق اء حيواا الفظ والفممة ) ت تشم 

 (8الصيد ألغتا  تتفي ية تماما )
 صيد األوز لالست دام الش صي أمقلة

 معالجة الد دب لالست دام الش صي
 األخشاب لالست دام ال  ائي الش صيالحتااة وقطع  214

تشكككيت ه   المجمو ة إل  األنشكككطة المضكككطلع ب ا إلنتاج األخشكككاب المسكككتديتة الم صكككصكككة أسكككاسكككا لالسكككت دام ال  ائي  التعتيف
 الش صي  

والتقائق                                                                                              وتاإلضكككككككافة إل  إنتاج األخشكككككككاب، تند  أنشكككككككطة الحتااة إل  م تجات تمت   عمليات تج يز قليلة، مق  الفحم 
                                                  و                                                   ال شكاية واألخشكاب المسكتديتة المسكت دمة في شكل  غيت مج  ز )مق  د امات الم اام وال شكب اللبابي(  ويملن إاتاء 
ه   األنشكككككطة في األحتاج الطايعية أو المزرو ة  وتت اول ه   المجمو ة أوضكككككا أنشكككككطة ال دمات المتصكككككلة  الحتااة 

 وقطع األخشاب 

يتعلق  األنشككككطة اتقتصككككادوة الموصككككوفة في إ ار التصكككك يف الصكككك ا ي الدولي الموحد لجميع )األنشككككطة الم ف ة فيما  
، امع 023، الحتااة وقطع األخشككككاب،  اسككككتق اء المجمو ة  02، الباب ألف، المسككككم 4األنشككككطة اتقتصككككادوة، الت قيل  
 م تجات األحتاج غيت ال شاية(

أشكجار األخشكاب المائمة )غت  و  ادة غت  واسكتزرا  وت عيف وحفظ  زرا ة األحتاج وأنشكطة الحتااة األخت : زرا ة تشم 
                                                                                                    األحتاج والمسككاحات المزرو ة  سشككجار األخشككاب(، وزرا ة أشككجار األحتاج الصككغيتة وأشككجار ال شككب الل اية، وتشككغي   

 مشات  أشجار األحتاج لالست دام الش صي

التحويلية المائمة  ل  األحتاج، و نتاج ال شكب المسكتديت المسكتعم   قطع األخشكاب: إنتاج ال شكب المسكتديت للصك ا ات 
              و                                                                                          في شكل  غيت مج  ز مق  د امات الم اام وأوتاد األسكوار وأ مدة الو تتاء، وامع و نتاج الحطب للسكوو، و نتاج الفحم 

 في األحتاج ) است دام األساليب التمليدوة( لالست دام الش صي

عملية: قوائم اتد األحتاج، وال دمات اتسككككككككتشككككككككارية إلدارة األحتاج، وتمييم األخشككككككككاب، خدمات الد م للحتااة لت في  ال
 وملافحة حتائق األحتاج وحمايت ا، وملافحة آفات األحتاج، ونم  الج و  داخ  األحتاج لالست دام الش صي

 الحتااة وقطع األخشاب للسوو في مشاريع األست المعيشية 123 ت تشم 

 الاتية لالست دام ال  ائي الش صيامع المحاصي   215

 امع الحطب والم تجات الطايعية األخت  المست دمة ووقود لالست دام ال  ائي الش صي  241
 (121زرا ة أشجار  يد الميالد )للسوو )

 (121تشغي  مشات  األشجار )

 (121زرا ة الفطت أو الومس، وزرا ة التوت أو الجوزيات )
 لالست دام الش صيقطع ال شب  أمقلة

 تحديد مواقع األشجار التي سيتم قطع ا لالست دام الش صي

 المسا دة في إ ادة التحتيج في م طمة ما، وزرا ة أشجار األحتاج و  ادة زرا ة أشجار األحتاج لالست دام الش صي
 امع المحاصي  الاتية لالست دام ال  ائي الش صي 215

المجمو كة إل  امع القمكار والقمكار الاتيكة، والفطت الات  والتوت وال بكاتكات الطايكة وغيتهكا  وامع م تجكات تشككككككككككككككيت هك    التعتيف
 األحتاج البسيطة واألوراو وال يزراا، وما إل  ذل ، الم صصة أساسا لالست دام ال  ائي الش صي 

يف الصكككك ا ي الدولي الموحد لجميع )األنشككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشككككطة اتقتصككككادوة الموصككككوفة في إ ار التصكككك 
، امع م تجات 023، الحتااة وقطع األخشكككككاب، المجمو ة  02، الباب ألف، المسكككككم  4األنشكككككطة اتقتصكككككادوة، الت قيل  

 األحتاج غيت ال شاية(
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                                                                                                         امع م تجكات األحتاج غيت ال شككككككككككككككايكة وال بكاتكات األخت  التي ت مو بتيكا : الفطت، والومكس، والتوت، والجوزيكات، والاالتكة  تشم 

                                                                                                      والصكككموا المطا ية األخت ، والفلين، وصكككمغ الالك والتات جات، والزيوت العطتية، والشكككعت ال باتي، و  شكككب اإلنقيل  
 واألش ة وما إل  ذل ، لالست دام الش صي البحت ، واوز الالود، ووست اء الفت ، والطحالب

امع ال بكاتكات الطايكة وغيتهكا لانتكاج الحتفي،  مكا في ذلك : الم كب، واوزيكات التيلكا، وال يزراا، واألوراو، ومكا إل  ذل   
 لالست دام الش صي

الصككالحة ل    لالسككت دام  امع القمار الاتية أو التوت أو غيت ذل  من المحاصككي  غيت المزرو ة، واألغ وة األخت   
 الش صي

 الحتااة وقطع األخشاب للسوو في مشاريع األست المعيشية 123 وت تشم 

 الحتااة وقطع األخشاب لالست دام ال  ائي الش صي 214

 امع الحطب والم تجات الطايعية األخت  المست دمة ووقود لالست دام ال  ائي الش صي 241
 (218أو  126           قطع ال  ث )

 (211أو  121الفطت والتوت ) زرا ة
 امع التوت الالزم لص ع وعلة في م زلي لالست دام الش صي  أمقلة:

 امع األوراو وال ضتوات لالست دام الش صي
 صيد األسماك لالست دام ال  ائي الش صي 216

األسكماك، أ  أنشكطة الصكيد  تشكيت ه   المجمو ة إل  األنشكطة الم صكصكة أسكاسكا لالسكت دام ال  ائي الشك صكي لصكيد   التعتيف
                     و                                                و                                          والجمع والتجميع الموا  ة إل  نم  أو امع الوائ ات المائية الات  ية الحي ة )وأغلا ا من األسككككماك والتخويات والمشككككتيات( 
 ما في ذل  ال باتات من ميا  المحيطات أو الميا  السككككاحلية أو الداخلية تسككككت الك اإلنسككككاا وألغتا  أخت ،  اليد أو 

سككطة م تلف أنوا  أدوات صككيد السككم  مق  الشككباك والسكك انيت والف ا  القابتة  ويملن إاتاء ه   األنشككطة في  ادة بوا
باك من الشككككا و                                                                                                          الم ا ق السككككاحلية بين المد والجزر )مق  امع التخويات من قاي  بلل البحت والمحار( أو بتمي الشكككك 

                                                       ريا  ق تب الشككوا و أو في الميا  السككاحلية أو خارج الميا                                                          أو الموارب المصكك و ة يدويا  أو  اسككتعمال قوارب مصكك و ة تجا
 الساحلية، وهو الشل  األ قت شيو ا

)األنشككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشككككطة اتقتصككككادوة الموصككككوفة في إ ار التصكككك يف الصكككك ا ي الدولي الموحد لجميع 
 يد األسماك(، ص031، المجمو ة 03، الباب ألف، المسم 4األنشطة اتقتصادوة، الت قيل 

 صيد األسماك البحتية وصيد أسماك الميا  الع  ة لالست دام الش صي تشم 

 صيد األسماك وغيتها من أشلال األحياء المائية وم تجات ا لالست دام الش صي

 والمتااا والطحالب واألصدام البحتية لالست دام الش صي امع المواد البحتية مق  الآللو الطايعية وأنوا  األسف ج

إصكككككالب ور اوة وصكككككيانة قوارب الصكككككيد ومعداتا وأدواتا وشكككككباك الصكككككيد لالسكككككت دام الشككككك صكككككي )فيما يتعلق  صكككككيد  
 األسماك(

 األنشطة المحددة األخت  ذات الصلة  صيد األسماك لالست دام الش صي
 للسوو في مشاريع األست المعيشيةتتتية الحيوانات  122 ت تشم 

 صيد األسماك للسوو في مشاريع األست المعيشية 124

 تتتية المائيات للسوو في مشاريع األست المعيشية 125

 ص ع وتج يز السلع للسوو في مشاريع األست المعيشية 127

 الم ل والصيد  األشتاك و نتاج الود الحيوانات لالست دام ال  ائي الش صي  213

 تتتية المائيات لالست دام ال  ائي الش صي 217

 ص ع وتج يز الم تجات الغ ائية والمشتوتات والتبغ لالست دام ال  ائي الش صي  221
 ( 213أو  122صيد القدييات البحتية،  استق اء الحيتاا، مق  حيواا الفظ والفممة )

 ( 127                                                                           تج يز األسماك والمشتيات والتخويات في س فن التص يع أو في المعام   ل  الشا و )
 (22أو  127ب اء السفن والموارب )

 (221أو  127تج يز األسماك أو المشتيات أو التخويات )

 (8صيد األسماك ألغتا  تتفي ية تماما )
 الست دام الش صيصيد األسماك في ميا  المحيطات والميا  الساحلية ل أمقلة

 امع المشتيات والتخويات البحتية لالست دام الش صي

 امع الحيوانات المائية البحتية: السالحف ومحاقن البحت والز يات وق اف  البحت وما إل  ذل  لالست دام الش صي
  



46 
 2016التص يف الدولي ل نشطة ألغتا  إحصاءات است دام الوق  لعام  

 ال ش ط القسم/المجموع 
 تتتية المائيات لالست دام ال  ائي الش صي 217

تشكيت ه   المجمو ة إل  األنشكطة الم صكصكة أسكاسكا لالسكت دام ال  ائي الشك صكي لعملية اإلنتاج التي تشكم  زرا ة أو  التعتيف
تتتية ) ما في ذل  امع الغلة( الوائ ات المائية )األسككككككككككماك والمشككككككككككتيات والتخويات وال باتات والتماسككككككككككيل والتماسككككككككككيل  

صكة ل زيادة إنتاج الوائ ات الم وورة  مدر أ ات من الطاقة الطايعية للايجة                                           و     األمتيلية والاتمائيات(  اسكتعمال تم يات م صك 
                                                                                                              )وذل  مقال   ن  تيق الت زين الم تظم والتغ وة والحماوة من الحيوانات المفتتسكككككككة(  وتشكككككككيت التتتية/الزرا ة إل  تتتية  

 ت حايسة الوائ ات الم وورة حت  تالغ متحلة ال مو و/أو الالوا في ظتوم تووا في ا تل  الوائ ا

 تتتية المائيات أو الزرا ة المائية

)األنشككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشككككطة اتقتصككككادوة الموصككككوفة في إ ار التصكككك يف الصكككك ا ي الدولي الموحد لجميع 
 ، تتتية المائيات(032، المجمو ة 03، الباب ألف، المسم 4األنشطة اتقتصادوة، الت قيل 

 الش صيتتتية األسماك لالست دام  تشم 

 تتتية المائيات البحتية وتتتية المائيات في الميا  الع  ة لالست دام الش صي 
 تتتية األسماك/الوائ ات المائية: اتستيالد، والتتتية لالست دام الش صي 

 تتتية األسماك/الوائ ات المائية: ت ظيف األحوا ، والتغ وة لالست دام الش صي

 ومعداتا وأدواتا وشباك الصيد لالست دام الش صي )فيما يتعلق بتتتية المائيات(إصالب ور اوة وصيانة قوارب الصيد  

 األنشطة المحددة األخت  ذات الصلة بتتتية األسماك/األحياء المائية لالست دام ال اص
 تتتية الحيوانات للسوو في مشاريع األست المعيشية 122 ت تشم 

 المعيشيةصيد األسماك للسوو في مشاريع األست  124

 تتتية المائيات للسوو في مشاريع األست المعيشية 125

 ص ع وتج يز السلع للسوو في مشاريع األست المعيشية 127

 الم ل والصيد  األشتاك و نتاج الود الحيوانات لالست دام ال  ائي الش صي 213

 صيد األسماك لالست دام ال  ائي الش صي 216

 ة والمشتوتات والتبغ لالست دام ال  ائي الش صي ص ع وتج يز الم تجات الغ ائي 221
 (213أو  122صيد القدييات البحتية،  استق اء الحيتاا، مق  حيواا الفظ والفممة )

 (127                                                                           تج يز األسماك والمشتيات والتخويات في س فن التص يع أو في المعام   ل  الشا و )
 (22أو  127ب اء السفن والموارب )

 (221أو  127تيات أو التخويات )تج يز األسماك أو المش

 (8صيد األسماك ألغتا  تتفي ية تماما )
 فحل مفار  األسماك لالست دام الش صي  أمقلة

 فحل مزار  الديداا البحتية لالست دام الش صي 
 تتتية الضفاد  لالست دام الش صي

 التعدين واقتال  الحجارة لالست دام ال  ائي الش صي 218
تشككيت ه   المجمو ة إل  األنشككطة الم صككصككة أسككاسككا لالسككت دام ال  ائي الشكك صككي والمتعلمة  اسككت تاج المعادا التي  التعتيف

                                                                                                      تتوااد  شككل   ايعي ومواد صككلبة  شككل  رئيسككي )الفحم والتو ازات والصكك ور(  وتت اول ه   المجمو ة أوضككا األنشككطة  
ا أو ت زي  ا، مق  السكحق والطحن والت ظيف والتجعيف والفتز التوميلية التي ت دم إل  تج يز المواد ال ام تسكت دام 

 وتتويز التوازات وتوتي  مواد الوقود الصلبة 

)األنشككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشككككطة اتقتصككككادوة الموصككككوفة في إ ار التصكككك يف الصكككك ا ي الدولي الموحد لجميع 
 ل المحاات(، الباب  اء، التعدين واستغال4األنشطة اتقتصادوة، الت قيل 

 تعدين/است تاج الملل لالست دام الش صي  تشم 
 اقتال  الحجارة ووت  الاالد لالست دام الش صي 

 تعدين الفحم لالست دام الش صي

 توسيت وقطع الحجارة لالست دام الش صي 
 است تاج الطين والحص  والتمال لالست دام الش صي 

 است تاج ال ث لالست دام الش صي

 األنشطة المحددة األخت  المتعلمة  التعدين واقتال  الحجارة لالست دام الش صي
 التعدين واقتال  الحجارة للسوو في مشاريع األست المعيشية 126 ت تشم 
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                                        امع الملل غيت المعال ج لالست دام الش صي  أمقلة

 حفت الص ور في المحجت لالست دام الش صي

 است تاج ال ث لالست دام الش صي
 ص ع وتج يز السلع لالست دام ال  ائي الش صي 22

 وشيت ه ا المسم إل  ص ع الم تجات/السلع الم صصة أساسا لالست دام ال  ائي الش صي  التعتيف
 ص ع وتج يز الم تجات الغ ائية والمشتوتات والتبغ لالست دام ال  ائي الش صي 221 وشم 

 ص ع وتج يز الم سواات والمال س والجلود والم تجات ذات الصلة لالست دام ال  ائي الش صي  222
 ص ع وتج يز م تجات ال شب واللحاء لالست دام ال  ائي الش صي 223

  تسانية والموالب المفتغة والمتميد لالست دام ال  ائي الش صي ص ع وتج يز الطوب ووت  الاالد ال 224
 ص ع وتج يز المستحضتات العشاية والدوائية لالست دام ال  ائي الش صي 225

 ص ع وتج يز المعادا والم تجات المعدنية لالست دام ال  ائي الش صي 226

 الش صي ص ع وتج يز الم تجات  است دام مواد أخت  لالست دام ال  ائي 227

الحصكككككككككككول  ل  اللوازم، والت لل من الم تجات، وغيت ذل  من األنشكككككككككككطة المتعلمة  صككككككككككك ع وتج يز السكككككككككككلع   229
 لالست دام ال  ائي الش صي

 الزرا ة والحتااة وصيد األسماك والتعدين لالست دام ال  ائي الش صي 21 ت وشم 

 أنشطة التشييد لالست دام ال  ائي الش صي 23

 الميا  والوقود ل ستة المعيشية ال اصة أو لالست دام ال  ائي الش صيتوفيت  24

 السفت أو اتنتمال أو نم  أو متافمة السلع أو األش اص فيما يتعلق  صنتاج السلع لالست دام الش صي 25
 ص ع وتج يز الم تجات الغ ائية والمشتوتات والتبغ لالست دام ال  ائي الش صي 221

ه   المجمو ة إل  اميع األنشكطة الم صكصكة أسكاسكا لالسكت دام ال  ائي الشك صكي والمتعلمة بتصك يع الم تجات تشكيت   التعتيف
 الغ ائية والمشتوتات وم تجات التبغ 

                                                                                                          ويغطي تص يع  الم تجات الغ ائية تج يز  وحفظ اللحوم، واألسماك والمشتيات والتخويات، والفوا ا وال ضتوات  وص ع  
تية والحيوانية، وص ع م تجات األلباا، وص ع م تجات  واحين الحاوب وال شاء وم تجات ال شاء،  الزيوت والدهوا ال با

وصكككككك ع م تجات الم ابز والسككككككلت والوا او والشككككككوووتتة والحلويات السككككككلتية، وصكككككك ع المعلتونة وشككككككتائس المعلتونة 
تة                                                                        والوسلسي والم تجات ال شوية المماثلة، وص  ع وابات وأ باو ااهزة  وص  ع ا                      و   أل الم الحيوانية المحض 

                                                                                                            ويشككككم  تصكككك يع  المشككككتوتات تمطيت  المشككككتوتات التوحية وتوتيتها وخلط ا  وصكككك  ع األنا ة، وصكككك  ع المشككككتوتات الوحولية من  
                                                                                                                  الشعيت وص  ع مشتوب الشعيت، وص  ع المشتوتات غيت الوحولية  و نتاج الميا  المعدنية والميا  األخت  المعبسة في زاااات  

)األنشككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشككككطة اتقتصككككادوة الموصككككوفة في إ ار التصكككك يف الصكككك ا ي الدولي الموحد لجميع 
 (12و  11و  10، الباب ايم، األقسام 4األنشطة اتقتصادوة، الت قيل 

ا، وتمليح كا، وت زي  كا ومكا إنتكاج وتج يز وحفظ اللحوم وم تجكات كا: الك  ل، وت يجكة اللحوم، وتمكديكدهكا، وتكدخي  كا، وتجعيف ك  تشم 
 إل  ذل  لالست دام الش صي

صكككككك ع م تجات األلباا: تج يز الحليب، و نتاج الزتد، والسككككككمن، والجان واللان التائب، والشككككككتش والمشككككككدة وما إل  ذل  
 لالست دام الش صي

وما إل  ذل   إنتاج   تج يز وحفظ األسككككككككماك والم تجات السككككككككملية: التجعيف والتدخين والتمليل والغمت في محلول ملل
 مسحوو السم  لالست دام الش صي

تج يز وحفظ الفوا ا وال ضككككتوات: الت لي ، والتمليل، والتجعيف، والتحميل، والطحن، و صككككت/إنتاج الزي ، وصكككك ع  
المتت  وال الم  والتعليكب والتعاجكة في قكارورات واميع األنشككككككككككككككطكة المتعلمكة ب كا، و ل  سككككككككككككككايك  المقكال، ت ظيف القمكار  

                                               اية، وغل ي المتت  أو العصيت لالست دام الش صيالع

 تج يز الحاوب: تمشيت الحاوب، وتجعيف ا، ودرس ا، وت ريت ا لالست دام الش صي

 ص ع الدقيق وم تجات مطاحن الحاوب وال شا  سنوا ا وم تجات ال شا، واأل الم الحيوانية الجاهزة لالست دام الش صي 

 األنا ة أو المشتوتات التوحية لالست دام الش صي  ص ع الجعة وغيتها من المشتوتات أو
 خاز ال از، والوع ، ووع  األرز، والعجائن، والفطائت، والتورتات والبسلوي  لالست دام الش صي 

 ص ع المعلتونة الشتيطية والمعلتونة والم تجات المماثلة لالست دام الش صي

                                                          ل ة، والشككوووتتة، وم تجات الحلويات السككلتية األخت  لالسككت دام                                                    صكك ع الحلو ، والمصكك و ات السككلتية المغلية، والو ت مي
 الش صي

 تحميل الا ور، والجوزيات لالست دام الش صي 
 تحميل و حن حاوب الان لالست دام الش صي

 األنشطة المحددة األخت  ذات الصلة بتج يز الم تجات الغ ائية والمشتوتات والتبغ لالست دام الش صي
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 ( 127ص ع وتج يز الم تجات الغ ائية والمشتوتات والتبغ للسوو ) ت تشم 

 (212أو  122إنتاج الحليب ال ام )

 (31إ داد الطعام لالست الك الفور  )
 خاز وعلة لالست دام الش صي  أمقلة

 إ داد متت  لالست دام الش صي

 إزالة سيماا التبغ و  ادة تجعيفا لالست دام الش صي 
 ص ع م لالت لالست دام الش صي

 تجعيف السم  لالست دام الش صي
 ص ع وتج يز الم سواات والمال س والجلود والم تجات ذات الصلة لالست دام ال  ائي الش صي 222

والمال س والجلود والم تجات ذات الصككككلة الم صككككصككككة أسككككاسككككا تشككككيت ه   المجمو ة إل  صكككك ع وتج يز الم سككككواات  التعتيف
 لالست دام ال  ائي الش صي 

                                                                                                     صكك ع الم سككواات  ما في ذل  إ داد وغزل الم سككواات ونسككج ا و تمام تج يزها  وصكك  ع األقمشككة الم سككواة والمشككغولة 
                                           )الوتوشيا(، وص  ع أص ام الم سواات الجاهزة

                                                                                       ص  ع الملاوسات  ما في ذل  الملاوسات واألص ام الفتائية، والملاوسات من التتيلو والوتوشيا 

                                                                                                      صككككككك  ع الم تجات الجلدوة والم تجات ذات الصكككككككلة  ما وشكككككككم  د غ وت يجة الجلود  وصككككككك  ع حمائب األمتعة وحمائب اليد  
                                                  والستوج واأل  ة  وت يجة وصبغ الفتاء، وص  ع األح وة 

 ة فيما يتعلق  األنشككككطة اتقتصككككادوة الموصككككوفة في إ ار التصكككك يف الصكككك ا ي الدولي الموحد لجميع )األنشككككطة الم ف
 (15و  14و  13، الباب ايم، األقسام 4األنشطة اتقتصادوة، الت قيل 

 غزل ونسج و تمام تج يز الم سواات لالست دام الش صي تشم 

                                                  سكككطة، والوسكككادات، وال  ت و/وقطع نف  الغبار، وصككك ع  إنتاج األصككك ام من الم سكككواات، مق  صككك ع البطانيات، واأل
                                                                                                     السككككجاد أو الح صككككت  ال سككككج، والزختفة  ال صككككالت، والتضككككفيت، وما إل  ذل   والحب   السكككك ارة أو أشككككغال الوتوشككككيا  

 والتطتيز وأشغال اإلبتة لالست دام ال  ائي الش صي

 ص ع المال س لالست دام ال  ائي الش صي

 الجلد، ود غ الجلد وتج يز  لالست دام الش صي  معالجة الجلود و نتاج
 ص ع األح وة وال عال، وحمائب اليد، وحمائب السفت لالست دام الش صي

 األنشطة المحددة األخت  ذات الصلة  ص ع الم سواات والمال س والم تجات الجلدوة

 والم تجات المتتبطة لالست دام ال  ائي الش صي
 (127الم سواات والمال س والجلود والم تجات والمشغوتت ذات الصلة للسوو )ص ع وتج يز  ت تشم 

 حيا ة بدلة لالست دام ال  ائي الش صي  أمقلة
 نسج ستتة لالست دام ال  ائي الش صي 

 ص ع سجادة من الجوت لالست دام ال  ائي الش صي
 الش صيص ع وتج يز م تجات ال شب واللحاء لالست دام ال  ائي  223

 تشيت ه   المجمو ة إل  ص ع وتج يز م تجات ال شب واللحاء الم صصة أساسا لالست دام ال  ائي الش صي  التعتيف
                                                                                                    وتت اول ه   المجمو ة نشكت ال شكب وسكحجا  وصك  ع م تجات من ال شكب والفل ين والمش ومواد الضكفت  وصك  ع رقائق 

                                                                ال شكككب  وصككك  ع م تجات ومشكككغوتت ال جارة الالزمة لعمال الا اء  وصككك  ع  من قشكككتة ال شكككب واأللواب المصككك و ة من  
                                                                                             األو ية ال شاية  وص  ع م تجات خشاية أخت   وص  ع أص ام الفل ين والمش ومواد الضفت  وص  ع األثام 

الموحد لجميع )األنشككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشككككطة اتقتصككككادوة الموصككككوفة في إ ار التصكككك يف الصكككك ا ي الدولي 
 (31و  16، الباب ايم، المسماا 4األنشطة اتقتصادوة، الت قيل 

صكككككككككككككك ع الم تجكات ال شككككككككككككككايكة  مكا في ذلك  األثكام، والتتويبكات أو التج يزات، والتمكاثيك  الصككككككككككككككغيتة والزخكارم األخت   تشم 
 لالست دام الش صي

 ع لالست دام الش صيالمطع، وال مش، والص فتة، والطالء  الورنيش، ودهن ال شب، والتجمي
 ( 127ص ا ة وتج يز م تجات ومشغوتت ال شب واللحاء للسوو ) ت تشم 

 (214أو  123قطع أخشاب األشجار و نتاا ا )
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 قطع ال شب لص ع  اولة لالست دام ال  ائي الش صي أمقلة:

 نمش إ ار لالست دام ال  ائي الش صي
 صغيتة لالست دام الش صيص ع قطع أثام 

 ص ع وتج يز الطوب ووت  الاالد ال تسانية والموالب المفتغة والمتميد لالست دام ال  ائي الش صي 224
تشكككككككككككيت ه   المجمو ة إل  صككككككككككك ع وتج يز الطوب ووت  الاالد ال تسكككككككككككانية والموالب المفتغة والمتميد وغيت ذل  من  التعتيف

 الم صصة أساسا لالست دام ال  ائي الش صي الم تجات غيت المعدنية 
)األنشككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشككككطة اتقتصككككادوة الموصككككوفة في إ ار التصكككك يف الصكككك ا ي الدولي الموحد لجميع 

 (231،  استق اء المجمو ة 23، الباب ايم، المسم 4األنشطة اتقتصادوة، الت قيل 
لموالب المفتغة والمتميد وغيت ذل  من الم تجات غيت المعدنية لالسكككككككككت دام  صككككككككك ع الطوب ووت  الاالد ال تسكككككككككانية وا تشم 

 ال  ائي الش صي 
 (127ص ع وتج يز الطوب ووت  الاالد ال تسانية والموالب المفتغة والمتميد وما إل  ذل ، للسوو ) ت تشم 

 أنشطة التشييد للسوو في مشاريع األست المعيشية 128

 لالست دام ال  ائي الش صيأنشطة التشييد   23
 إنتاج الطوب للم زل لالست دام الش صي أمقلة
 ص ع وتج يز المستحضتات العشاية والدوائية لالست دام ال  ائي الش صي 225

تشكككككيت ه   المجمو ة إل  صككككك ع وتج يز المسكككككتحضكككككتات العشكككككاية والدوائية الم صكككككصكككككة أسكككككاسكككككا لالسكككككت دام ال  ائي  التعتيف
 الش صي 

 وتت اول ه   المجمو ة إ داد المواد الصيدتنية والم تجات الدوائية الويميائية وال باتية 
)األنشككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشككككطة اتقتصككككادوة الموصككككوفة في إ ار التصكككك يف الصكككك ا ي الدولي الموحد لجميع 

 (21، الباب ايم، المسم 4األنشطة اتقتصادوة، الت قيل 
 المستحضتات العشاية والدوائية لالست دام ال  ائي الش صيص ع  تشم 

 (127ص ع وتج يز المستحضتات العشاية والدوائية للسوو ) ت تشم 

 توفيت الت اوة الطاية ل  فال 412

 مسا دة البالغين المعالين في الحصول  ل  الت اوة الطاية   422
 الت اوة الصحية/الطاية الش صية 932

 وة الصحية/الطاية من الغيتتلمي الت ا 942
 إ داد مستحضتات العالج المقلي لالست دام ال  ائي الش صي  أمقلة

 إنتاج األدوية األيورفيدوة )التمليدوة( لالست دام الش صي 
 إنتاج األدوية العشاية لالست دام الش صي

 ص ع وتج يز المعادا والم تجات المعدنية لالست دام ال  ائي الش صي 226
تشكككيت ه   المجمو ة إل  صككك ع وتج يز المعادا والم تجات واألدوات المعدنية الم صكككصكككة أسكككاسكككا لالسكككت دام ال  ائي  التعتيف

 الش صي 

                                                    و                                                      وتشكككيت معالجة المعادا إل  الصككك ت والت قية، والصكككب، والط تو، والسكككب ، واللحام والمطع  الحتارة، وال تا ة، والطحن 
الكككككككدولكككيكككككككة،  الكككعكككمككككككك   لكككمككك كككظكككمكككككككة  الكككمككك ككك كككيكككتكككيكككن  والسككككككككككككككككالمكككككككة  الصككككككككككككككككحكككككككة  مكككعكككككككارم  دائكككتة  )الكككمصككككككككككككككككككككدر:  والكككتكككلكككمكككيكككع 

www.iloencyclopaedia.org/part-xiii-12343/metal-processing-and-metal-working-industry  ) 

)األنشككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشككككطة اتقتصككككادوة الموصككككوفة في إ ار التصكككك يف الصكككك ا ي الدولي الموحد لجميع 
 (33و  30و  29و  28و  25و  24، الباب ايم، األقسام 4ألنشطة اتقتصادوة، الت قيل ا

 أشغال المعادا وتشم : ص ع شايلات ال واف  والاوا ات المعدنية وملونات أاسام السيارات لالست دام الش صي تشم 

                                                                           ص ع األواني الم زلية، والسلا ين، والع دد اليدوية والم تجات المعدنية األخت 

أ مال اإلصكالب والتتويب لآلتت والمتوبات، المتتبطة  صك ع وتج يز المعادا والم تجات المعدنية لالسكت دام ال  ائي 
 الش صي

 ص ع وتج يز السلع للسوو في مشاريع األست المعيشية 127 ت تشم 
 ص ع أدوات معدنية صغيتة لالست دام الش صي  أمقلة

 إصالب اآلتت الش صية لالست دام الش صي
 ص ع وتج يز الم تجات  است دام مواد أخت  لالست دام ال  ائي الش صي 227

تشككككيت ه   المجمو ة إل  صكككك ع وتج يز الم تجات والسككككلع  اسككككت دام مواد أخت  غيت محددة أو مصكككك فة في موضككككع   التعتيف
 آخت، الم صصة أساسا لالست دام ال  ائي الش صي 

)األنشككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشككككطة اتقتصككككادوة الموصككككوفة في إ ار التصكككك يف الصكككك ا ي الدولي الموحد لجميع 
 (231، والمجمو ة 32و  27و  26و  22و  20و  18و  17، الباب ايم، األقسام 4األنشطة اتقتصادوة، الت قيل 

 

http://www.iloencyclopaedia.org/part-xiii-12343/metal-processing-and-metalworking-industry
http://www.iloencyclopaedia.org/part-xiii-12343/metal-processing-and-metalworking-industry
http://www.iloencyclopaedia.org/part-xiii-12343/metal-processing-and-metalworking-industry
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 ص ع األواني الف ارية، واألفتاا، ومواقد الط ي، والزخارم وما إل  ذل  من الطين أو الجل أو األسم   لالست دام الش صي  تشم 

 ص ع الورو والم تجات الور ية  والمشغوتت الور ية لالست دام الش صي

 لالست دام الش صيص ع الصابوا، والعطور، والشمو  وما إل  ذل  
 ص ع وتج يز الم سواات والمال س والجلود والم تجات ذات الصلة لالست دام ال  ائي الش صي  222 ت تشم 

 ص ع وتج يز م تجات ال شب واللحاء لالست دام ال  ائي الش صي 223

   ائي الش صي ص ع وتج يز الطوب ووت  الاالد ال تسانية والموالب المفتغة والمتميد لالست دام ال 224
 ص ع وتج يز المستحضتات العشاية والدوائية لالست دام ال  ائي الش صي 225

 ص ع وتج يز المعادا والم تجات المعدنية لالست دام ال  ائي الش صي  226
 (127ص ع وتج يز المشغوتت  است دام مواد أخت  للسوو )

 ( 223                                                   لة األخت  )الج د ل، والطالء  الورنيش، وما إل  ذل ( ) ص ع السالل، وم تجات ال يزراا المجدول والم تجات المماث 
 إنتاج متآة زاااية للحمام لالست دام الش صي  أمقلة

 ص ع دم   ل  شل  حيوانات ل  فال لالست دام الش صي

 ص ع المجوهتات لالست دام الش صي

 ص ع مواقد من الطين لالست دام الش صي
والت لل من الم تجات، وغيت ذل  من األنشكككككطة المتعلمة  صككككك ع وتج يز السكككككلع لالسكككككت دام  الحصكككككول  ل  اللوازم،   229

 ال  ائي الش صي
تشكككككيت ه   المجمو ة إل  األنشكككككطة األخت  المتعلمة  صككككك ع وتج يز السكككككلع الم صكككككصكككككة أسكككككاسكككككا لالسكككككت دام ال  ائي  التعتيف

 ت الت لل من الم تجا والش صي،  ما في ذل  الحصول  ل  اللوازم أ
 شتاء/اقت اء المدخالت/اللوازم المست دمة ألغتا  أنشطة اإلنتاج لالست دام ال  ائي الش صي  تشم 

 الت لل من م تاات أنشطة اإلنتاج لالست دام ال  ائي الش صي

فيما بيع المشككككككككغوتت اليدوية، والم تجات الغ ائية، وما إل  ذل ، الم تجة ألغتا  قضككككككككاء وق  الفتاا أو التسككككككككلية أو  
 يتعلق ب واوة، في  ت  للايع في متآب الاي  أو في ف ائا

 التسوو ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 37 ت تشم 

 (129الحصول  ل  اللوازم والت لل من الم تجات المتصلة  سنشطة إنتاج السلع أو تمدوم ال دمات للسوو )
 شتاء الزااج لص ع متآة للحمام لالست دام ال  ائي الش صي  أمقلة

 شتاء المماش ل يا ة الستائت لالست دام الش صي
 أنشطة التشييد لالست دام ال  ائي الش صي 23

 230انظت المجمو ة  التعتيف
 أنشطة التشييد لالست دام ال  ائي الش صي 230

التشكككككككككييد لتووين رأ  المال ال اص، مق  رص الطوب، والتجصكككككككككيل، وتتويب األلواب  تشكككككككككيت ه   المجمو ة إل  أنشكككككككككطة   التعتيف
الزاااية، وتغطية األسكطل  المواد ال باتية، وقطع الزااج، والسكبا ة، وال جارة، والتاليس، وتوزيع التوصكيالت الو تتائية، وصك فتة  

 دود واإلنشاءات األخت  لالست دام الش صي  األرضيات وتتويب السجاد، فضال  ن تشييد و صالب المباني والطتو والس 

)األنشككككطة الم ف ة فيما يتعلق  األنشككككطة اتقتصككككادوة الموصككككوفة في إ ار التصكككك يف الصكككك ا ي الدولي الموحد لجميع 
 ، الباب واو، التشييد(4األنشطة اتقتصادوة، الت قيل 

 ب اء الم زل ال اص لتووين رأ  المال ال اص تشم 
                                                                                                   التحسكككي ات واإلصكككالحات التئيسكككية للاي ، مق  إ ادة التشكككلي ، واإلضكككافات واإلصكككالحات التئيسكككية التي ت جت  للم زل 

 والمتأب والسمف لتووين رأ  المال ال اص

ب اء و صككككككالب حظائت/زرائب الحيوانات والدواان، وملاا العم ، وأسككككككوار/سككككككيااات الحم ، ومتافق الت زين لم تجات 
  ، لتووين رأ  المال ال اصالمزر ة، والت 

 األنشطة المحددة األخت  ذات الصلة  التشييد واإلصالب ألغتا  تووين رأ  المال ال اص
 أنشطة التشييد للسوو في مشاريع األست المعيشية 128 ت تشم 

  نف   ب فس  تحسين وصيانة و صالب المسلن الش صي ب ظام  331
 ب اء ادار/سياج في الم زل )لتووين رأ  المال ال اص(  أمقلة

 ب اء الم زل/الوو  ال اص )لتووين رأ  المال ال اص( 
 إاتاء إصالحات رئيسية في الم زل ال اص )لتووين رأ  المال ال اص(

 توفيت الميا  والوقود ل ستة المعيشية ال اصة أو لالست دام ال  ائي الش صي 24
 ه ا المسم إل  أنشطة امع الميا  والوقود الم صصة أساسا لالست دام ال  ائي الش صي وشيت  التعتيف
 امع الحطب والم تجات الطايعية األخت  المست دمة ووقود لالست دام ال  ائي الش صي 241 وشم :

 الب الميا  من المصادر الطايعية وغيتها لالست دام ال  ائي الش صي 242
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 الزرا ة والحتااة وصيد األسماك والتعدين لالست دام ال  ائي الش صي 21 ت وشم 

 ص ع وتج يز السلع لالست دام ال  ائي الش صي 22

 أنشطة التشييد لالست دام ال  ائي الش صي 23

   صنتاج السلع لالست دام الش صيالسفت أو الت م  أو نم  أو متافمة السلع أو األش اص فيما يتعلق  25

 امع الحطب والم تجات الطايعية األخت  المست دمة ووقود لالست دام ال  ائي الش صي 241

 وشيت إل  امع الحطب/األغصاا والم تجات الطايعية األخت  المست دمة ووقود وذل  أساسا لالست دام ال  ائي الش صي   التعتيف

 األخت  المست دمة ووقود مق  العشب الجام والسماد الجام والطحالب الجافة وقشور اوز ال  د الم تجات الطايعية 

 التماد فتو  ميتة أو واقعة وما إل  ذل  لالست دام الش صي وشم :

 مشاريع األست المعيشية للسوو في األخشابالحتااة وقطع  123 ت وشم 

 لالست دام ال  ائي الش صي األخشابالحتااة وقطع  214

 امع ال شب إلوماد ال ار لتدفجة الم زل لالست دام الش صي أمقلة:

 الب الميا  من المصادر الطايعية وغيتها لالست دام ال  ائي الش صي 242

تووا الميا  وشككيت إل  امع وت زين ومعالجة وتوزيع الميا  الم صككصككة أسككاسككا لالسككت دام ال  ائي الشكك صككي  وملن أا  التعتيف
  من أ  مصدر )من مصدر  ايعي، من ميا  الص اور، متاحة مجانا، وما إل  ذل (

 امع الميا  لالست دام الش صي وشم :

 ت زين الميا  لالست دام الش صي -معالجة وتط يت وت قية الميا  لالست دام الش صي 

 توزيع الميا  لالست دامات الم تلفة لالست دام الش صي

 تع د الفتا والمتا  والمدفسة من أا  التدفجة وتوفيت إمدادات الميا  325 وشم ت 

 حم  الميا  لالست دام الش صي -الب الميا  لغسي  المال س لالست دام الش صي  أمقلة:

 صيامع ميا  األمطار لالست دام الش   -الب الميا  من األن ار والبحيتات واآل ار وما إل  ذل  لالست دام الش صي 

 معالجة الميا  ألغتا  ص ا ية وغيتها لالست دام الش صي   - ت قية الميا  ألغتا  اإلمداد  الميا  لالست دام الش صي 

 تحلية ميا  البحت أو الميا  الجوفية إلنتاج الميا  لالست دام الم زلي لالست دام الش صي

 يتعلق  صنتاج السلع لالست دام الش صيالسفت أو الت م  أو نم  أو متافمة السلع أو األش اص فيما  25

 250انظت المجمو ة  التعتيف

 السفت أو الت م  أو نم  أو متافمة السلع أو األش اص فيما يتعلق  صنتاج السلع لالست دام الش صي 250

  الملتسككككككة  شككككككل  رئيسكككككي  وشككككككيت إل  السككككككفت أو الت م  أو نم  أو متافمة السككككككلع أو األشكككككك اص فيما يتعلق  صنتاج السككككككلع التعتيف
 لالست دام ال  ائي الش صي 

 يادة المتوبات اآللية والمتوبات اليدوية والتي تعم   الدواسككككككككات والعتتات التي تجتها الحيوانات وما إل  ذل   اسككككككككتمالل  وشم :
 الموارب الشتا ية/قوارب التجدوف والص ادل وما إل  ذل    يادة الطائتات

 البضائعحم  وتحمي  

 انتظار التواب والبضائع -صيانة و صالب المتوبات والموارب وما إل  ذل  

  العمالة السفت المتص  181 ت وشم 

السكككفت أو الت م  أو نم  أو متافمة السكككلع أو األشككك اص فيما يتعلق  ال دمات الم زلية غيت المدفو ة األات ألفتاد   38
 األستة المعيشية والعائلة

السكفت ومتافمة السكلع أو األشك اص فيما يتعلق   دمات تمدوم الت اوة غيت المدفو ة األات ألفتاد األسكتة المعيشكية  44
 والعائلة

 الم زل ام          متآة لحم   است دام سيارة أاتة لجلب أمقلة:

 انتظار سيارة أو حافلة أو وسيلة من وسائ  ال م  العام لل هاب إل  ملاا إنتاج البضائع
  لش ل نفسااي  اال شب من الغا ة لا اء  اب لحم  
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 ال دمات الم زلية غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 3

وشكككككيت إل  األنشكككككطة التي تمدم خدمات لالسكككككت دام ال  ائي الشككككك صكككككي،  اسكككككتق اء خدمات تمدوم الت اوة غيت المدفو ة  التعتيف
 4األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة المص فة تح  المسم التئيسي 

، ولون وظك  داخك  حكدود  2008حكدود اإلنتكاج المحكددة في نظكام الحسكككككككككككككككا كات الموميكة لعكام     ال كدمكات يتجكاوز توفيت  
 اإلنتاج العامة ويغطي ما يلي:

 السلع المحاسبة الم زلية واإلدارة الم زلية، وشتاء و/أو نم   )أ(

 إ داد و/أو تمدوم وابات الطعام والت لل من ال فاوات الم زلية و  ادة تدويتها  )ب(

 ت ظيف وتزيين وصيانة مسلن أو ملاا إقامة الش ل، والسلع المعمتة وغيتها من السلع، والبست ة  )ج(

 ر اوة الحيوانات المستسنسة أو الحيوانات األليفة  )د(

م، ونم  ور اوة المسكككككك ين، المعالين أو غيتهم من أفتاد األسككككككتة المعيشككككككية والعائلة وما إل  ر اوة األ فال والتعلي )هك(
 ( 4ذل  )المسم التئيسي 

أفتاد األسكتة المعيشكية وأفتاد العائلة المتتبطين ب ا ال ين وعيشكوا   إل    أفتاد األسكتة المعيشكية والعائلة ويشكيت مصكطلل 
 دراة محددة من خالل الدم أو التا ي أو الزواج ال ين يتتبطوا ب  في أست معيشية أخت  

مالحظة: في أقسكام األنشكطة ه  ، وفتت  أا تتتيبات وق  العم  تووا  موما ذات  ا ع غيت رسكمي أو متا  شكل  
  وتالتالي، ت وشكككككككككككم  ه ا المسكككككككككككم مجمو ات محددة 1أ ات، ممارنة  التتتيبات التي تتد في إ ار المسكككككككككككم التئيسكككككككككككي  

مصكككيتة وفتتات الغداء  وتصككك ف األنشكككطة المتتبطة ب    اتسكككتتاحات من العم  في الفجة الممابلة  فعل  لالسكككتتاحات ال
  عيفة ال الواباتت اول وابات الطعام/ 921ساي  المقال، يتم تص يف ت اول وابة خعيفة/ت اول وابات تح  ال شاد 

 إدارة األ عمة والوابات و  دادها 31 وشم :

 المحيطة  اواألما ن مسلن الت ظيف وصيانة  32

 نف   ب فس ‘’الزختفة والصيانة واإلصالحات ب ظام  33

 الع اوة  الم سواات وال عال وصيانت ا 34

 تدبيت شنوا األستة المعيشية لالست دام ال  ائي الش صي 35

 ر اوة الحيوانات األليفة 36

 التسوو ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 37

السفت أو الت م  أو نم  أو متافمة السلع أو األش اص فيما يتعلق  ال دمات الم زلية غيت المدفو ة األات ألفتاد  38
 األستة المعيشية والعائلة

 ال دمات الم زلية األخت  غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 39

 العمالة واألنشطة ذات الصلة 1 ت وشم 

  الش صي إنتاج السلع لالست دام ال  ائي 2

 الت اوة غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلةتمدوم خدمات  4

  من األ مال غيت المدفو ة األات هماوغيت  يايالتدر و العم  التطو ي  5

 إدارة األ عمة والوابات و  دادها 31

 المتعلمة  صدارة األ عمة والوابات و  دادها ألفتاد األستة المعيشية والعائلة وشيت إل  اميع األنشطة  التعتيف

 إ داد الوابات/الوابات ال عيفة 311 وشم :

 تمدوم الوابات/الوابات ال عيفة 312

 وابات/الوابات ال عيفةالالت ظيف  عد إ داد الطعام/ 313

  لي ات زين الم زونات الغ ائية وتتتيا ا والحفال  314

 األنشطة األخت  المتعلمة  صدارة األ عمة والوابات و  دادها 319

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 

 ص ع وتج يز الم تجات الغ ائية والمشتوتات والتبغ لالست دام ال  ائي الش صي 221

 المحيطة  اواألما ن مسلن الت ظيف وصيانة  32

 واإلصالحات ب ظام ’نف   ب فس ‘ الزختفة والصيانة 33

 الع اوة  الم سواات وال عال وصيانت ا 34

 تدبيت شنوا األستة المعيشية لالست دام ال  ائي الش صي 35

 ر اوة الحيوانات األليفة 36

 التسوو ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 37

يتعلق  ال دمات الم زلية غيت المدفو ة األات ألفتاد السفت أو الت م  أو نم  أو متافمة السلع أو األش اص فيما   38
 األستة المعيشية والعائلة

 ال دمات الم زلية األخت  غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 39

  في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالب  األات غيت المدفو  التطو يالعم   511
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 إ داد الوابات/الوابات ال عيفة 311

 وشيت إل  إ داد الطعام )وابات الطعام/الوابات ال عيفة( ألفتاد األستة المعيشية والعائلة  التعتيف

 الطبخ وشم :

 تس ين  ع  الطعام

 إ داد وابات الطعام ووابات خعيفة ومشتوتات أل فال الش ل

 والوابات ال عيفة والمماالت والوابات وما إل  ذل إ داد الم وة 

 إ داد ص اديق الغداء

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 

 ص ع وتج يز الم تجات الغ ائية والمشتوتات والتبغ لالست دام ال  ائي الش صي 221

 تمدوم الوابات/الوابات ال عيفة 312

 وابات/الوابات ال عيفةالالطعام/الت ظيف  عد إ داد  313

 ت زين الم زونات الغ ائية وتتتيا ا والحفال  لي ا 314

 في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالب التطو ي غيت المدفو  األاتالعم   511

 إ داد وابات غداء للعائلة -الطبخ للعشاء  أمقلة:

 الوابات/الوابات ال عيفةتمدوم  312

 وشيت إل  تمدوم وابات الطعام/الوابات ال عيفة  التعتيف

 تمدوم الطعام وشم :

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 

 إ داد الوابات/الوابات ال عيفة 311

 وابات/الوابات ال عيفةالالت ظيف  عد إ داد الطعام/ 313

 الم زونات الغ ائية وتتتيا ا والحفال  لي ات زين  314

  العم  التطو ي غيت المدفو  األات في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالب 511

 تمدوم الطعام للعائلة أمقلة:

 وابات/الوابات ال عيفةالالت ظيف  عد إ داد الطعام/ 313

األنشكككطة التي تجت  قا  وتعد الغسكككي ،  ل  سكككاي  المقال تجعيف األ باو وتتتيا ا وما إل  ذل  فيما يتعلق  وشكككيت إل   التعتيف
  ص داد الطعام 

 ت ظيف المائدة -غس  األ باو  وشم :

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 

 إ داد الوابات/الوابات ال عيفة 311

 الوابات/الوابات ال عيفةتمدوم  312

 ت زين الم زونات الغ ائية وتتتيا ا والحفال  لي ا 314
 الت ظيف الداخلي 321

  العم  التطو ي غيت المدفو  األات في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالب 511

 تحمي /تفتيغ غسالة الصحوا  أمقلة:

 غس  األ باو -لغداء/الوابات ال عيفة/العشاء/الوابات الليلية/الم وة ت ظيف المائدة  عد اإلفطار/ا

 غس  مطبخ الش ل  عد وابات الطعام

 ت زين الم زونات الغ ائية وتتتيا ا والحفال  لي ا 314

 وشيت إل  ت زين الم زونات الغ ائية وتتتيا ا والحفال  لي ا  التعتيف

  لي افتز ثمار التوت للحفال  وشم :

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 

 إ داد الوابات/الوابات ال عيفة 311

 تمدوم الوابات/الوابات ال عيفة 312

 وابات/الوابات ال عيفةالالت ظيف  عد إ داد الطعام/ 313

  واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالبالعم  التطو ي غيت المدفو  األات في األستة المعيشية للصيانة  511

 إزالة الطعام و  ادتا إل  القالاة أمقلة:

 ت ظيف ال ضتوات و/أو الفوا ا والطما م المعلبة
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 األنشطة األخت  المتعلمة  صدارة األ عمة والوابات و  دادها 319

 صدارة األ عمة والوابات و  دادها غيت المحددة أو المصك فة في أ  ملاا آخت،  ما وشكيت إل  اميع األنشكطة المتعلمة  التعتيف
 في ذل  إوماد/است دام الفتا أو ال ار للط ي 

 إشعال ال ار وشم :

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 

 إ داد الوابات/الوابات ال عيفة 311

 الوابات/الوابات ال عيفةتمدوم  312

 وابات/الوابات ال عيفةالالت ظيف  عد إ داد الطعام/ 313

 ت زين الم زونات الغ ائية وتتتيا ا والحفال  لي ا 314

 تع د الفتا والمتا  والمدفسة من أا  التدفجة وتوفيت إمدادات الميا  325

  يانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالبالعم  التطو ي غيت المدفو  األات في األستة المعيشية للص 511

 إشعال ال ار أمقلة:

 تشغي  الفتا 

 المحيطة  اواألما ن مسلن الت ظيف وصيانة  32

 وشيت إل  ت ظيف وصيانة المسلن والم ا ق المحيطة  ا  التعتيف

 الت ظيف الداخلي 321 وشم :

 الت ظيف ال اراي 322

 والت لل م  اإ ادة تدويت الممامة  323

 ، واألراضي، والم اظت الطايعية وما إل  ذل والحدومة تع د ال باتات الداخلية/ال اراية، وحوااز الشجيتات، 324

 تع د الفتا والمتا  والمدفسة من أا  التدفجة وتوفيت إمدادات الميا  325

 المحيطة  اواألما ن أنشطة أخت  تتعلق بت ظيف وصيانة المسلن  329

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 

 إدارة األ عمة والوابات و  دادها 31

 الزختفة والصيانة واإلصالحات ب ظام ’نف   ب فس ‘ 33

 الع اوة  الم سواات وال عال وصيانت ا 34

 تدبيت شنوا األستة المعيشية لالست دام ال  ائي الش صي 35

 ر اوة الحيوانات األليفة 36

  التسوو ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 37

السفت أو الت م  أو نم  أو متافمة السلع أو األش اص فيما يتعلق  ال دمات الم زلية غيت المدفو ة األات ألفتاد   38
 األستة المعيشية والعائلة

 ال دمات الم زلية األخت  غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 39

  لعم  التطو ي غيت المدفو  األات في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالبا 511

 الت ظيف الداخلي 321

 وشيت إل  أ مال الت ظيف والصيانة الداخلية للمسلن  التعتيف

 الت ظيف التوتي ي للغتم والحمامات والمطا خ وما إل  ذل  وشم :

                                                                     و                             والت ظيف  المل سككككة الو تتائية، والغسككككي ، والت ظيف  الفتشككككاة، وتتتيب األسككككت ة، وتتتيب األغتا ، والتماد ما الو س،  
 ومع  ل  األر ، و زالة الغبار، وغس  ال واف ، وتتتيب الم زل

 الت ظيف الموسمي -تلميع/صم  األرضيات واألثام 

 الت ظيف  عد التجديدات

 ضيوم استقبالالت ظيف قا / عد 

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 
 الت ظيف ال اراي 322

 إ ادة تدويت الممامة والت لل م  ا 323

 ، واألراضي، والم اظت الطايعية وما إل  ذل والحدومة تع د ال باتات الداخلية/ال اراية، وحوااز الشجيتات، 324

  التطو ي غيت المدفو  األات في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالبالعم   511

 تلميع األرضيات أمقلة:

  تتتيب غتم األ فال
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 الت ظيف ال اراي 322

 وشيت إل  أ مال الت ظيف والصيانة ال اراية للمسلن  التعتيف

الت ظيف التوتي ي ال اراي للمتآب، والسككاحة، وحمام السككباحة، والواا ة، واألازاء المتصككوفة والمتوج، والجزء ال اراي   وشم :
 من الم زل، وما إل  ذل 

 اصفو لعمماومة ل  س أوراو الشجت، واتم القلوج، وتتويب نواف  

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 
 الت ظيف الداخلي 321

 إ ادة تدويت الممامة والت لل م  ا 323

 واألراضي، والم اظت الطايعية وما إل  ذل  والحدومة، تع د ال باتات الداخلية/ال اراية، وحوااز الشجيتات، 324

 واإلصالبالعم  التطو ي غيت المدفو  األات في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم  511

   س المداخ  أمقلة:

 إ ادة تدويت الممامة والت لل م  ا 323

 وشيت إل  الت لل من الممامة و  ادة تدويتها  التعتيف

 فتز الممامة وشم :
 إختاج الممامة

 أنشطة أخت  متصلة  العمالة في مشاريع األست المعيشية إلنتاج السلع 129 ت وشم 
 الم زلية المدفو ة األاتتمدوم ال دمات  136

 ال دماتلتوفيت أنشطة أخت  متصلة  العمالة في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية  139

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالب 511

 فتز الم مالت أمقلة:

 والزاااات والعلب وما إل  ذل فص  األوراو 
 إختاج الممامة وال فاوات

 الب الممامة الوايتة إل  ساحة ال تدة

 واألراضي، والم اظت الطايعية وما إل  ذل والحدومة، تع د ال باتات الداخلية/ال اراية، وحوااز الشجيتات،  324

 الداخلية/ال اراية وشيت إل  ر اوة ال باتات  التعتيف

 ر اوة ال باتات الداخلية/ال اراية وشم :

 أ مال الت اوة ال اراية للحدائق، والم اظت الطايعية، وأ مال التش يب، وصيانة األراضي/الساحة/العشب

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 

 المعيشيةزرا ة المحاصي  للسوو في مشاريع األست  121

 لالست دام ال  ائي الش صي                ال  ضت الم زلية زرا ة المحاصي  وزرا ة  211
 الت ظيف ال اراي 322

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالب 511

 قل/تمصيت العشب -ر  ال باتات  أمقلة:

 الحدومة أو  ل  الحوااززرا ة األشجار في 

  زرا ة األشجار خارج م زل الش ل للظ 

 تع د الفتا والمتا  والمدفسة من أا  التدفجة وتوفيت إمدادات الميا  325

 وشيت إل  األنشطة المتعلمة بتع د الفتا والمتا  والمدفسة من أا  التدفجة وتوفيت إمدادات الميا   التعتيف

 والمتا  والمدفسة من أا  التدفجةتع د الفتا  وشم :

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 

 امع الحطب والم تجات الطايعية األخت  المست دمة ووقود لالست دام ال  ائي الش صي 241
 الب الميا  من المصادر الطايعية وغيتها لالست دام ال  ائي الش صي 242

 دفو  األات في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالبالعم  التطو ي غيت الم 511

 فحل المتا  أمقلة:

 تس ين الساونا 

 إشعال المتا  

 إ داد مواد التدفجة 

 تدفجة الميا  للحمام 

 ال زول إل  الماو ووضع الحطب في المتا  
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 المحيطة  اواألما ن أنشطة أخت  تتعلق بت ظيف وصيانة المسلن  329

المحيطة  ا غيت المصك فة في أما ن أخت  من   واألما نوشكيت إل  األنشكطة األخت  المتعلمة بت ظيف وصكيانة المسكلن   التعتيف
قاي  م تلف أنوا  تتتيبات الم ام في الم زل أو في م زل  طلة ن اوة األسككككككككككاو ، واتتصككككككككككال لشككككككككككتاء سككككككككككلع ووضككككككككككع 

 السلع/األمتعة المطلوتة في أما   ا  يتعلق  السلع الش صية أو السلع ال اصة  سفتاد األستة المعيشية 

  سنوا  م تلفة من التتتيبات من الم ام في الم زل في م زل  طلة ن اوة األساو القيام  وشم :
 تعليق الستائت

 تعاجة/تفتيغ األمتعة للتحلة أو الت لل/اإلزالة أو ت زين األغتا 

 الب الاتيد من ص دوو الاتيد

 الت ظيف الداخلي 321 ت وشم 

 الت ظيف ال اراي 322

 والت لل م  اإ ادة تدويت الممامة  323

 واألراضي، والم اظت الطايعية وما إل  ذل والحدومة، تع د ال باتات الداخلية/ال اراية، وحوااز الشجيتات،  324
 تع د الفتا والمتا  والمدفسة من أا  التدفجة وتوفيت إمدادات الميا  325

 أمقلة:

 الزختفة والصيانة واإلصالحات ب ظام ’نف   ب فس ‘ 33

 وشيت إل  تزيين وصيانة و صالب مسلن الش ل والسلع الش صية والم زلية  التعتيف

 ب ظام ’نف   ب فس ‘ الش صي تحسين وصيانة و صالب المسلن 331 وشم :

 تتويب وصيانة و صالب السلع الش صية والم زلية  ما في ذل  معدات تو ولوايا المعلومات واتتصاتت 332
 المتوبات و صالب صيانة  333

 األنشطة األخت  المتعلمة  الزختفة والصيانة واإلصالحات ب ظام ’نف   ب فس ‘ 339

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 

 إدارة األ عمة والوابات و  دادها 31

 المحيطة  اواألما ن مسلن الت ظيف وصيانة  32

 وال عال وصيانت االع اوة  الم سواات  34

 تدبيت شنوا األستة المعيشية لالست دام ال  ائي الش صي 35

 ر اوة الحيوانات األليفة 36

 التسوو ألفتاد األستة المعيشية والعائلة  37

السككفت أو الت م  أو نم  أو متافمة السككلع أو األشكك اص فيما يتعلق  ال دمات الم زلية غيت المدفو ة األات ألفتاد   38
 األستة المعيشية والعائلة

 ال دمات الم زلية األخت  غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 39

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالب 511

 س ‘ب ظام ’نف   ب فالش صي تحسين وصيانة و صالب المسلن  331

 لمسلن الش ل   افعل ا ب فس  وشيت إل  مشاريع التحسين والصيانة واإلصالب  طتيمة  التعتيف

الطالء، والتجصكككيل، و اتاء إصكككالحات  عيفة في السكككموم، واألرضكككيات، والجدراا، وسكككطل الم زل  ورصكككف ممتات  وشم :
 انتظار السيارات، وأ مال ال جارة، والسبا ة، وتتويب األسالك

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 وشم ت 

 التشييد للسوو في مشاريع األست المعيشية أنشطة 128

 أنشطة التشييد لالست دام ال  ائي الش صي 23

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالب 511

 ادراا غتفة المعيشة الء  أمقلة:

 تزيين غتفة نوم  ف  -تزيين م زل الش ل من خالل رسم التصاميم وتتويب   اصت ف ية 

 تتويب ورو الحائس

 األرضيات  الطين الت ب للحفال  لي اتطيين 
 الجدراا للحفال  لي اتطيين 

 إصالب المتا  وخزاا الزي  وما إل  ذل 
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 تتويب وصيانة و صالب السلع الش صية والم زلية  ما في ذل  معدات تو ولوايا المعلومات واتتصاتت 332

وشكككيت إل  خدمات تتويب و صكككالب السكككلع الشككك صكككية والم زلية  ما في ذل  تو ولوايا المعلومات واتتصكككاتت ومعدات  التعتيف
 الوسائس 

 ف/صيانة/إصالب األا زة الم زلية واألثام والسلع المعمتة األخت  تتويب المعدات واألا زة الم زلية، وت ظي وشم :

 تتويب أا زة الومايوتت أو األا زة األخت  

 تتويب معدات الوسائس

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 
 صيانة و صالب المتوبات 333

 واألح وة  ت ظيف وتلميع األح وةالتتق أو اإلصالب أو الع اوة  المال س  344

 التسوو ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 37

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالب 511

 تتويب غسالة -تتويب حاسوتي الملتاي  أمقلة:

 تتويب  ا عة -إصالب حاسوتي المحمول  

 تتويب ا از ل لعاب

 صيانة و صالب المتوبات 333

 لصيانة و صالب المتوبات ألفتاد األستة المعيشية للش ل و ائلتا   افعل ا ب فس  وشيت إل  األنشطة  طتيمة  التعتيف

 والدرااات وما إل  ذل أ مال الت ظيف والتشحيم وغيتها من أ مال الصيانة واإلصالب للسيارات والدرااات ال ارية  وشم :

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 

 ص ع وتج يز الم تجات  است دام مواد أخت  لالست دام ال  ائي الش صي 227

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالب 511

 صيانة آلة قل العشب )ب فسي( -ال واء إل ارات السيارات )ب فسي/في الم زل( فحل  أمقلة:

 تغييت الزي  والمتشحات في محتك السيارة

 الممطو   استادال سيت المتوحة

 األنشطة األخت  المتعلمة  الزختفة والصيانة واإلصالحات ب ظام ’نف   ب فس ‘  339

 المتعلمة  الزختفة والصيانة واإلصالحات ب ظام ’نف   ب فس ‘ التي ت تص ف في ملاا آخت  وشيت إل  األنشطة األخت   التعتيف

 وشم :

 ب ظام ’نف   ب فس ‘ الش صي تحسين وصيانة و صالب المسلن 331 ت وشم 

 واتتصاتتتتويب وصيانة و صالب السلع الش صية والم زلية  ما في ذل  معدات تو ولوايا المعلومات  332
 صيانة و صالب المتوبات  333

 أمقلة:

 الع اوة  الم سواات وال عال وصيانت ا 34

 وشيت إل  تع د وصيانة الم سواات واألح وة ألفتاد األستة المعيشية والعائلة  التعتيف

 الغسي  اليدو /بواسطة الغسالة 341 وشم :

 تجعيف الغسي  ونشت  و حضار   342
 الوي والوبس والطي 343

 التتق أو اإلصالب أو الع اوة  المال س واألح وة  ت ظيف وتلميع األح وة  344
 أنشطة أخت  تتعلق  الع اوة  الم سواات وال عال 349
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 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 

 إدارة األ عمة والوابات و  دادها 31

 المحيطة  اواألما ن مسلن الت ظيف وصيانة  32

 الزختفة والصيانة واإلصالحات ب ظام ’نف   ب فس ‘ 33

 تدبيت شنوا األستة المعيشية لالست دام ال  ائي الش صي 35

 ر اوة الحيوانات األليفة 36

 التسوو ألفتاد األستة المعيشية والعائلة  37

فت أو الت م  أو نم  أو متافمة السلع أو األش اص فيما يتعلق  ال دمات الم زلية غيت المدفو ة األات ألفتاد  الس 38
 األستة المعيشية والعائلة

 ال دمات الم زلية األخت  غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 39

 أخت   معيشية تأسصالل العم  التطو ي المباشت غيت المدفو  األات ل 51

 الغسي  اليدو /بواسطة الغسالة 341

 وشيت إل  األنشطة المتعلمة بت ظيف الم سواات والمال س ألفتاد األستة المعيشية والعائلة  التعتيف

 وتحمي  وتفتيغ الغسالة، وفتز الغسي  و ،الغسي  اليد وشم :

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 

 تجعيف الغسي  ونشت  و حضار   342
 الوي والوبس والطي 343

الوق    - العم  التطو ي غيت المدفو  األات في األسككككتة المعيشككككية للصككككيانة واإلدارة والتشككككييد والتتميم واإلصككككالب   511
 األث اء  المستغتو أث اء  م  الغسالة غيت مدرج  ي بغي للمجيب اإلبالا  ن األنشطة التي اضطلع ب ا في ه    

 فتز الغسي  -الغسي   ل  اليدين، ونمع وشطف الغسي   أمقلة:

 تجعيف الغسي  ونشت  و حضار  342

 وشيت إل  األنشطة المتعلمة بتجعيف الم سواات والمال س ألفتاد األستة المعيشية والعائلة  التعتيف

 الغسي  نشت وشم :
 التجعيف/العصت 

 إحضار الغسي 

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات  136 ت وشم 
 الغسي  اليدو /بواسطة الغسالة 341

 الوي والوبس والطي 343

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالب 511

بالا  ن األنشطة التي اضطلع)ككككك ( ب ا في الوق  المستغتو أث اء تشغي  المجفف غيت مدرج  ي بغي للمجيب)كككككة( اإل
 ه   األث اء 

 الغسي  نشت أمقلة:

 تحمي  المجفف -وضع المال س في المجفف 

 الوي والوبس والطي 343

 وشيت إل  أنشطة الوي والوبس والطي للم سواات والمال س ألفتاد األستة المعيشية والعائلة  التعتيف

 الوي والوبس وشم :

 في أما   ا ي األشياء ووضع ا  -الم ام المتصلة  الوي والوبس 

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 
 الغسي  اليدو /بواسطة الغسالة 341

 تجعيف الغسي  ونشت  و حضار  342

 والتشييد والتتميم واإلصالبالعم  التطو ي غيت المدفو  األات في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة  511

 وضع الغسي  في ال زانات/واألدراج أمقلة:

 فتز المال س و ي ا 

  ي الممصاا 

  ي المالءات ووضع ا في ال زانات 

 التجعيفم شت إفتاا  
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 األح وةالتتق أو اإلصالب أو الع اوة  المال س واألح وة  ت ظيف وتلميع  344

 وشيت إل  الحفال  ل  المال س واألح وة و صالح ا وتع دها ألفتاد األستة المعيشية والعائلة  التعتيف

 رتق ورفو المال س واألح وة وشم :

 رتق و صالب الم سواات األخت  مق  مالءات الستيت ومفارش المائدة والستائت 
 تلميع األح وة

 للسوو في مشاريع األست المعيشيةص ع وتج يز السلع  127 ت وشم 
 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136

 ص ع وتج يز السلع لالست دام ال  ائي الش صي 22

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالب 511

 رفو المال س أمقلة:

 ةإصالب وتلميع األح و

 ص ع الم سواات وتع دها -وضع المال س الموسمية في أما ن الت زين 

         و                     تغييت سح ا ات المال س )السوستة( -تعدي  المال س،  ما في ذل  وي الملصمات  ل  الممصاا، وصبغ المال س 

 ت ظيف األح وة

 أنشطة أخت  تتعلق  الع اوة  الم سواات وال عال  349

 وشيت إل  األنشطة األخت  المتعلمة  الع اوة  الم سواات وال عال غيت المص فة في أما ن أخت   التعتيف

 وشم :

 الغسي  اليدو /بواسطة الغسالة 341 ت وشم 

 تجعيف الغسي  ونشت  و حضار  342
 الوي والوبس والطي 343

 التتق أو اإلصالب أو الع اوة  المال س واألح وة  ت ظيف وتلميع األح وة 344

 أمقلة:

 تدبيت شنوا األستة المعيشية لالست دام ال  ائي الش صي 35

 وشيت إل  إدارة األستة المعيشية  وملن القيام  األنشطة خارج الم زل أو داخلا  التعتيف

 المعيشيةدفع فواتيت األستة  351 وشم :

 وضع الميزانية والت طيس وت ظيم الواابات واألنشطة في األستة المعيشية 352
 أنشطة أخت  تتعلق بتدبيت شنوا األستة المعيشية 359

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 

 إدارة األ عمة والوابات و  دادها 31

 المحيطة  ات ظيف وصيانة المسلن واألما ن  32

 الزختفة والصيانة واإلصالحات ب ظام ’نف   ب فس ‘ 33

 الع اوة  الم سواات وال عال وصيانت ا 34

 ر اوة الحيوانات األليفة 36

 التسوو ألفتاد األستة المعيشية والعائلة  37

الم زلية غيت المدفو ة األات ألفتاد  السكككفت أو الت م  أو نم  أو متافمة السكككلع أو األشككك اص فيما يتعلق  ال دمات  38
 األستة المعيشية والعائلة

 ال دمات الم زلية األخت  غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 39

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالب 511

 ستة المعيشيةدفع فواتيت األ 351

 وشيت إل  الوق  المستغتو في دفع فواتيت األستة المعيشية للش ل  التعتيف

 دفع اإلوجار والمتافق العامة وتلفزيوا الواب  واإلنتتن  وما إل  ذل  وشم :

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 

 ال دمات/اتستفادة م  ا واألنشطة ذات الصلةالتسوو للحصول  ل   372

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالب 511

 دفع فاتورة الو تتاء -دفع فاتورة اإلنتتن   ات اإلنتتن   أمقلة:

 دفع ثمن الوقود/غاز الط ي
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 الميزانية والت طيس وت ظيم الواابات واألنشطة في األستة المعيشية وضع 352

 وشيت إل  إ داد الميزانية أو الت طيس أو ت ظيم الواابات أو األنشطة في األستة المعيشية  التعتيف

 ل  مال الم زليةالت طيس  -الت طيس للعطالت  -الت طيس الش ت  للميزانية  وشم :

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 
 دفع فواتيت األستة المعيشية 351

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالب 511

 الت طيس لتحلة  ائلية أمقلة:

 ت ظيم  مليات السداد -األستة المعيشية اتقتتا  لتغطية نفمات 

 األستة المعيشيةبتدبيت شنوا أنشطة أخت  تتعلق  359

 وشيت إل  األنشطة األخت  المتعلمة  صدارة األستة المعيشية غيت المص فة في أ  ملاا آخت  التعتيف

بيع األصكككول الم زلية والتصكككتم في ا،  ما في   -اتنتمال إل  ملاا اديد للعيش فيا   دما ت يتم ذوت أنشكككطة محددة  وشم :
 ذل  السيارة

 إلنتاج السلعمشاريع األست المعيشية أنشطة أخت  متصلة  العمالة في  129 ت وشم 
 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136

 ال دماتلتوفيت أنشطة أخت  متصلة  العمالة في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية  139

 دفع فواتيت األستة المعيشية 351

 الميزانية والت طيس وت ظيم الواابات واألنشطة في األستة المعيشية  وضع 352
 التسوو للحصول  ل  السلع/شتائ ا واألنشطة ذات الصلة 371

 للحصول  ل  ال دمات/اتستفادة م  ا واألنشطة ذات الصلةالتسوو  372

البحث  - العم  التطو ي غيت المدفو  األات في األسكتة المعيشكية للصكيانة واإلدارة والتشكييد والتتميم واإلصكالب 511
 (371 ن  مار لشتائا )

 وضع السيارة في المتآب -إ ادة تتتيب األثام في الغتم  أمقلة:

 تعاجة األغتا /تفتيغ ا -اتنتمال إل  ملاا اديد للعيش فيا 

 بيع السيارة

 شتاء إ الا لايع سيارة
 بيع األواني أو التتويبات

 التصتم في الغساتت وأفتاا الميلتوويف

 ر اوة الحيوانات األليفة 36

 ر اوة الحيوانات األليفة ال اصة  األستة المعيشية للش ل أو أفتاد  ائلتا وشيت إل   التعتيف

 الت اوة اليومية للحيوانات األليفة 361 وشم :

، اإلسكككككطا  اإليدا  فيو اسكككككت دام الت اوة الايطتية أو غيتها من خدمات ر اوة الحيوانات األليفة )قل الشكككككعت،  362
 والت اوة في العطالت أو الت اوة ال  ارية(

 أنشطة أخت  تتعلق بت اوة الحيوانات األليفة 369

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 

 األ عمة والوابات و  دادهاإدارة  31

 المحيطة  ا ت ظيف وصيانة المسلن واألما ن 32

 الزختفة والصيانة واإلصالحات ب ظام ’نف   ب فس ‘ 33

 الع اوة  الم سواات وال عال وصيانت ا 34

 تدبيت شنوا األستة المعيشية لالست دام ال  ائي الش صي 35

 التسوو ألفتاد األستة المعيشية والعائلة  37

السكككككككككفت أو الت م  أو نم  أو متافمة السكككككككككلع أو األشككككككككك اص فيما يتعلق  ال دمات الم زلية غيت المدفو ة األات  38
 ألفتاد األستة المعيشية والعائلة

 ال دمات الم زلية األخت  غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 39

 أخت   معيشية أستالل صالمباشت غيت المدفو  األات ل يالتطو العم   51
 (37التسوو للحيوانات األليفة )

 (38السفت ووق  اتنتظار فيما يتعلق بت اوة الحيوانات األليفة )
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 الت اوة اليومية للحيوانات األليفة 361

وشككككككيت إل  األنشككككككطة اليومية لت اوة الحيوانات األليفة من قاي  تغ وة الحيوانات األليفة وت ظيف ا وقل شككككككعتها وتمشككككككيت ا   التعتيف
 وتدريا ا واللعب مع ا

 تغ وة الحيوانات األليفة وت ظيف ا وقل شعتها وتمشيت ا وتدريا ا واللعب مع ا وشم :

 المدفو ة األاتتمدوم ال دمات الم زلية  136 ت وشم 

اإلسككككككككككطا ،   اسككككككككككت دام الت اوة الايطتية أو غيتها من خدمات ر اوة الحيوانات األليفة )قل الشككككككككككعت، واإليدا  في 362
 والت اوة في العطالت أو الت اوة ال  ارية(

 واإلصالبالعم  التطو ي غيت المدفو  األات في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم  511

 ت ظيف حو  السم  أمقلة:

 تمشية الولب 

  بخ الطعام لحيواني األليف 

 تدريب حيواني األليف 

 اللعب مع قطتي 

والت اوة في اإلسككطا ،   اسككت دام الت اوة الايطتية أو غيتها من خدمات ر اوة الحيوانات األليفة )قل الشككعت، واإليدا  في 362
 ال  ارية(العطالت أو الت اوة 

وشككككككككيت إل  اسككككككككت دام الت اوة الايطتية أو غيتها من خدمات ر اوة الحيوانات األليفة من قاي  قل الشككككككككعت، واإليدا  في  التعتيف
 بيوت الحيوانات، والت اوة في العطالت أو الت اوة ال  ارية

 است دام الت اوة الايطتية وشم :

خدمات ر اوة الحيوانات األليفكة )قل الشككككككككككككككعت، واإليدا  في بيوت الحيوانات، اسككككككككككككككت كدام الت اوة الايطتية أو غيتها من 
 والت اوة في العطالت أو الت اوة ال  ارية(

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 
 الت اوة اليومية للحيوانات األليفة 361

  صيانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالبالعم  التطو ي غيت المدفو  األات في األستة المعيشية لل 511

 زيارة الطايب الايطت   أمقلة:

 أنشطة أخت  تتعلق بت اوة الحيوانات األليفة 369

 وشيت إل  األنشطة األخت  المتعلمة بت اوة الحيوانات األليفة غيت المص فة في ملاا آخت  التعتيف

 وشم :

 للحيوانات األليفةالت اوة اليومية  361 ت وشم 

اتسككككككككككطا ،   اسككككككككككت دام الت اوة الايطتية أو غيتها من خدمات ر اوة الحيوانات األليفة )قل الشككككككككككعت، واإليدا  في 362
 والت اوة في العطالت أو الت اوة ال  ارية(

 أمقلة:

  والعائلة التسوو ألفتاد األستة المعيشية 37

 اتست ال ية والتأسمالية وال دمات ألفتاد األستة المعيشية للش ل و ائلتا وشيت إل  شتاء السلع  التعتيف

 وتت اول ه   المجمو ة دراسة األسعار وممارنت ا، فضال  ن التسوو  ات اإلنتتن  

 التسوو للحصول  ل  السلع/شتائ ا واألنشطة ذات الصلة  371 وشم :
 نشطة ذات الصلةالتسوو للحصول  ل  ال دمات/اتستفادة م  ا واأل 372

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 

من األنشككككطة المتعلمة  صكككك ع وتج يز السككككلع لالسككككت دام  ذل     والت لل من الم تجات وغيت اللوازمالحصككككول  ل   229
 ال  ائي الش صي

 إدارة األ عمة والوابات و  دادها 31

 المحيطة  ا ت ظيف وصيانة المسلن واألما ن 32

 الزختفة والصيانة واإلصالحات ب ظام ’نف   ب فس ‘ 33

 الع اوة  الم سواات وال عال وصيانت ا 34

 تدبيت شنوا األستة المعيشية لالست دام ال  ائي الش صي 35

 ر اوة الحيوانات األليفة 36

 ال دمات الم زلية غيت المدفو ة األات ألفتاد  السكككككفت أو الت م  أو نم  أو متافمة السكككككلع أو األشككككك اص فيما يتعلق   38
 األستة المعيشية والعائلة

 ال دمات الم زلية األخت  غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 39

   العم  التطو ي غيت المدفو  األات للتسوو/لشتاء السلع وال دمات 512
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 للحصول  ل  السلع/شتائ ا واألنشطة ذات الصلةالتسوو  371

  ات اإلنتتن السلع وشيت إل  شتاء السلع اتست ال ية والتأسمالية، ودراسة وممارنة أسعار الم تج، وتسوو  التعتيف

اتسككككت ال ية: الم تجات لسككككلع  ا  شككككتاء/ مليات التسككككوو/الشككككتاء للحصككككول  ل  السككككلع اتسككككت ال ية  ما في ذل  تسككككوو  وشم :
للتسكككككككليم خارج المطا م، والمسكككككككتلزمات الطاية، والمسكككككككتلزمات     عد  الم الغ ائية والمسكككككككتلزمات الم زلية )البمالة(  والطعام

 المدرسية، والوقود والمال س

 ثام والم ازلوالمعدات واأل التسوو لشتاء السلع المعمتة/التأسمالية  ما في ذل  السيارات واألا زة الم زلية والمواد

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136 ت وشم 

 التسوو للحصول  ل  ال دمات/اتستفادة م  ا واألنشطة ذات الصلة 372

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات للتسوو/لشتاء السلع وال دمات 512
 (829التفتج  ل  واا ات المحالت )

 تسوو مواد البمالة أمقلة:
 التوقف لم ء السيارة  الوقود

 تسوو ميلتوويف

 البحث في الملتبات  ل  اإلنتتن   ن وتاب معين
 شتاء المال س/األح وة  ل  اإلنتتن 

 التسوو للحصول  ل  ال دمات/اتستفادة م  ا واألنشطة ذات الصلة 372

 وشيت إل  شتاء ال دمات/اتستفادة م  ا  التعتيف

إاتاء الملالمات ال اتعية لدراسكككة  ملية الشكككتاء، وتحديد الموا يد وما إل  ذل ، و  طاء تعليمات ه   المجمو ة تشكككم   
 للمصلحين والمائمين  التتويب وال هاب إل  ملاا ال دمة

 اتستفادة من اميع أنوا  ال دمات الحلومية

 تسوو خدمات اإلصالب والصيانة/اتستفادة م  ا وشم :

الصككتام اآللي، و رسككال ا از  ما في ذل  ال دمات المصككتفية والمانونية واإلوجار واسككت دام  تسككوو ال دمات اإلدارية  
 خطا ات،  ما في ذل  اتاتما ات/الم اقشات مع الم ططين والمستشارين الماليين/اتستفادة من ه   ال دمات

 تسوو خدمات الت اوة الش صية )ليس للش ل نفسا(

 والصحية )ليس للش ل نفسا(تسوو خدمات الت اوة الطاية 
 تسوو خدمات ر اوة األ فال/اتستفادة م  ا

 تسوو ال دمات التعليمية
 اتستفادة من ال دمات الحلومية/العامة

 األ مال المحددة األخت  للتسوو/اتستفادة من ال دمات

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات  136 ت وشم 
 يةدفع فواتيت األستة المعيش 351

 الميزانية والت طيس وت ظيم الواابات واألنشطة في األستة المعيشية وضع 352

السكككككككككفت أو الت م  أو نم  أو متافمة السكككككككككلع أو األشككككككككك اص فيما يتعلق  ال دمات الم زلية غيت المدفو ة األات  38
 ألفتاد األستة المعيشية والعائلة

 لا فالمدار  وممدمي خدمات ر اوة األاتاتما ات والتتتيبات مع   القيام 417
 البالغين القيام  ااتما ات وتتتيبات مع ممدمي خدمات ر اوة  426

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات للتسوو/لشتاء السلع وال دمات 512

 الغيتالطاية من /تلمي الت اوة الش صية والصحية 94
 (94ة للش ل نفسا )اتستفادة من خدمات الت اوة الش صية والصحية/الطاي

 (8أو  6اتستفادة من ال دمات التعليمية والتدرياية وغيتها من ال دمات ذات الصلة للش ل نفسا )

 (38السفت من و ل  ملاا ال دمة )

 شتاء ت ا ت لحفالت -التتتيب لتتويب اإلنتتن  في الم زل  أمقلة:

األش اص فيما يتعلق  ال دمات الم زلية غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة السفت أو الت م  أو نم  أو متافمة السلع أو   38
 المعيشية والعائلة

 380انظت المجمو ة  التعتيف
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ألفتاد األسككككتة  السككككفت أو الت م  أو نم  أو متافمة السككككلع أو األشكككك اص فيما يتعلق  ال دمات الم زلية غيت المدفو ة األات  380
 المعيشية والعائلة

 وشيت إل  السفت أو الت م  أو نم  أو متافمة السلع أو األش اص فيما يتعلق بتمدوم ال دمات لالست دام ال  ائي الش صي  التعتيف

الحيوانات وما إل  ذل ، واسككككككككتمالل   يادة المتوبات اآللية والمتوبات اليدوية والتي تعم   الدواسككككككككات والعتتات التي تجتها   وشم :
 الموارب الشتا ية/قوارب التجدوف والص ادل وما إل  ذل ، و يادة الطائتات

 حم  وتحمي  البضائع

  محتك متوبةالتووب في 
 انتظار التواب والبضائع

  العمالة السفت المتص  181 ت وشم 

 األش اص فيما يتعلق  صنتاج السلع لالست دام الش صيالسفت أو الت م  أو نم  أو متافمة السلع أو  25

 صيانة و صالب المتوبات 333

السككفت ومتافمة السككلع أو األشكك اص فيما يتعلق   دمات تمدوم الت اوة غيت المدفو ة األات ألفتاد األسككتة المعيشككية   44
 والعائلة

اسككككككككككككككتمالل حكافلكة ألخك  ولاي من   كد الطايكب   -المكابلكة إل كادة التكدويت  يكادة متوبكة إل  متوز إ كادة التكدويت إلنزال المواد  أمقلة:
 الايطت  

الب المال س إل  الم زل   -حم  المال س إل  مصكككدر قتيب من الميا  )صككك اور مشكككتتك، غديت، وما إل  ذل ( لغسكككل ا 
 لتجعيف ا

 أخ  المال س من المغسلة -حم  المال س إل  مغسلة قتيبة 

 اريةالمشي إل  المحالت التج 

 ال دمات الم زلية األخت  غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 39

 390انظت المجمو ة  التعتيف

 ال دمات الم زلية األخت  غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 390

الممدمة ألفتاد األسكتة المعيشكية والعائلة غيت المصك فة في أما ن وشكيت إل  ال دمات الم زلية األخت  غيت المدفو ة األات   التعتيف
 أخت  

 وشم :

 إدارة األ عمة والوابات و  دادها 31 ت وشم 

 المحيطة  ا ت ظيف وصيانة المسلن واألما ن 32

 الزختفة والصيانة واإلصالحات ب ظام ’نف   ب فس ‘ 33

 وصيانت االع اوة  الم سواات وال عال  34

 تدبيت شنوا األستة المعيشية لالست دام ال  ائي الش صي 35

 ر اوة الحيوانات األليفة 36

 التسوو ألفتاد األستة المعيشية والعائلة  37

السكككككفت أو الت م  أو نم  أو متافمة السكككككلع أو األشككككك اص فيما يتعلق  ال دمات الم زلية غيت المدفو ة األات ألفتاد   38
 ة والعائلةاألستة المعيشي

 أمقلة:
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  الت اوة غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلةتمدوم خدمات  4

وشكككككيت إل  األنشكككككطة التي تمدم خدمات تمدوم الت اوة لالسكككككت دام ال  ائي الشككككك صكككككي،  اسكككككتق اء ال دمات الم زلية غيت   التعتيف
 ( 3ألفتاد األستة المعيشية والعائلة المص فة في إ ار المسم التئيسي المدفو ة األات 

، ولون وظك  داخك  حكدود  2008حكدود اإلنتكاج المحكددة في نظكام الحسكككككككككككككككا كات الموميكة لعكام     ال كدمكات يتجكاوز توفيت  
 اإلنتاج العامة ويغطي ما يلي:

 ( 3التئيسي المحاسبة الم زلية واإلدارة، وشتاء و/أو نم  البضائع )المسم  )أ(

 ( 3إ داد و/أو تمدوم وابات الطعام والت لل من ال فاوات الم زلية و  ادة تدويتها )المسم التئيسي  )ب(

ت ظيف وتزيين وصكككككيانة مسكككككلن الشككككك ل أو ملاا إقامتا وسكككككلعا المعمتة وغيتها من السكككككلع، وأ مال البسكككككت ة   )ج(
 ( 3)المص فة في إ ار المسم التئيسي 

 ( 3الحيوانات المستسنسة أو الحيوانات األليفة )المص فة في إ ار المسم التئيسي ر اوة  )د(

 ر اوة األ فال والتعليم، ونم  المس ين، المعالين أو غيتهم من أفتاد األستة والعائلة وما إل  ذل ، ور ايت م  )هك(

د العائلة،  من في م أفتاد أسككككككككت وتشككككككككيت أ مال الت اوة إل  اميع األنشككككككككطة التي وجت  اتضككككككككطال  ب ا من أا  أفتا
معيشككككككككككككككيكة أخت ، إمكا امتقكات للمكانوا أو بكدافع الحكب/اتلتزامكات األخال يكة )من م طلق اتلتزام أو  مواكب المكانوا في 

  ع  الالداا( 

وعيشكوا    أفتاد األسكتة المعيشكية وأفتاد العائلة المتتبطين ب ا ال ين إل     أفتاد األسكت المعيشكية والعائلة ويشكيت مصكطلل 
 ال ين يتتبطوا بدراة محددة من خالل الدم أو التا ي أو الزواج   في أست معيشية أخت  

مالحظة: في أقسكام األنشكطة ه  ، وفتت  أا تتتيبات وق  العم  تووا  موما ذات  ا ع غيت رسكمي أو متا  شكل   
 ا المسكككككم مجمو ات محددة لالسكككككتتاحات   وتالتالي، ت وشكككككم  ه11أ ات، ممارنة  التتتيبات التي تتد في إ ار المسكككككم  

المصكيتة وفتتات الغداء  وتصك ف األنشكطة المتتبطة ب    اتسكتتاحات من العم  في الفجة الممابلة  فعل  سكاي  المقال، 
  عيفة ات الوابالت اول وابات الطعام/ 921يتم تص يف ت اول وابة خعيفة/ت اول وابات تح  ال شاد 

 ال وتعليم مالع اوة  األ ف 41 وشم :

 ر اوة البالغين المعالين 42

 مسا دة أفتاد األست المعيشية والعائلة البالغين غيت المعالين 43

  ةالسكككككككككفت ومتافمة السكككككككككلع أو األشككككككككك اص فيما يتعلق   دمات تمدوم الت اوة غيت المدفو ة األات ألفتاد األسكككككككككت  44
 المعيشية والعائلة

 الت اوة غيت المدفو ة األات ألفتاد األست المعيشية والعائلةأنشطة أخت  متعلمة   دمات تمدوم  49

 العمالة واألنشطة ذات الصلة 1 ت وشم 

 إنتاج السلع لالست دام ال  ائي الش صي 2

 ال دمات الم زلية غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 3

 من األ مال غيت المدفو ة األات والتدرياي وغيتهما العم  التطو ي 5

 الع اوة  األ فال وتعليم م 41

 وشيت إل  توفيت الت اوة )الادنية والطاية( والتعليم ل  فال  التعتيف

وفما تتفا ية حموو الطف ، وعتم الطف   سنا شكككككككك ل دوا سككككككككن القام ة  شككككككككتة، ما لم تحدد قوانين بلد معين السككككككككن  
من ذل   وقد شككككككجع  لج ة حموو الطف ، وهي هيجة رصككككككد اتتفا ية، الدول  ل  اسككككككتعتا   المانونية للالوا  سنا أق  

 س ة، و ل  زيادة مستو  الحماوة لجميع األ فال دوا سن القام ة  شتة  18سن التشد إذا واا أق  من 

  األ فال     و  و عت م (، ألغتا  إحصكائية، 441-3)الفمتة    3ووفما لمبادئ وتوصكيات تعدادات السكلاا والمسكا ن، الت قيل  
 س ة  24 و 15 سن م من تتتاوب أ مارهم بين   الشباب  سن م أش اص دوا سن ال امسة  شتة، ويعتم 

 ر اوة األ فال  ما في ذل  التغ وة والت ظيف وتوفيت الت اوة الادنية 411 وشم :

 توفيت الت اوة الطاية ل  فال 412

 تلمين األ فال وتعليم م وتدريا م ومسا دت م  413

 التحدم مع األ فال والمتاءة ل م 414

 اللعب وممارسة التياضة مع األ فال 415

 مالحظة األ فال )الت اوة السلاية( 416

 لا فالقيام  اتاتما ات والتتتيبات مع المدار  وممدمي خدمات ر اوة األ 417

 وتلمي  م فالأنشطة أخت  تتعلق بت اوة األ  419
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 العمالة في الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت التتحية 11 ت وشم 

 تمدوم خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية 135

 ر اوة البالغين المعالين 42

 المعيشية والعائلة البالغين غيت المعالينمسا دة أفتاد األستة  43

السككفت ومتافمة السككلع أو األشكك اص فيما يتعلق   دمات تمدوم الت اوة غيت المدفو ة األات ألفتاد األسككتة المعيشككية   44
 والعائلة

 والعائلةأنشطة أخت  متعلمة   دمات تمدوم الت اوة غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية  49

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات للع اوة  األ فال وتلمي  م 513

 ر اوة األ فال  ما في ذل  التغ وة والت ظيف وتوفيت الت اوة الادنية 411

وشككككككككككككككيت إل  ر اوة األ فكال الصككككككككككككككغكار ادا أو األ فكال ال ين وحتكااوا إل  الت اوة واإلشككككككككككككككتام المسككككككككككككككتمتين:  حمل م،   التعتيف
 وتغ يت م/وتمتيض م، وت ظيف م، وتحميم م، وتغييت حفاضات م 

 وضع األ فال في الستيت وشم :

 تج يز األ فال ل ظام التعليم لما قا  المدرسة/متوز اللعب/ريا  األ فال/المدرسة/متفق التعليم
 تمدوم الت اوة الش صية ل  فال

 الحلومية والمنسسات غيت التتحيةالعمالة في الشتوات والمنسسات  11 ت وشم 

 تمدوم خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية 135

 توفيت الت اوة الطاية ل  فال 412

 تلمين األ فال وتعليم م وتدريا م ومسا دت م 413

 التحدم مع األ فال والمتاءة ل م 414

 ضة مع األ فالاللعب وممارسة التيا 415

 مالحظة األ فال )الت اوة السلاية( 416

 لا فالقيام  اتاتما ات والتتتيبات مع المدار  وممدمي خدمات ر اوة األ 417

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات للع اوة  األ فال وتلمي  م 513

 إ عام  فلي أمقلة:

 تحميم  فلي 

 إلبا  األ فال 

 الصغيت/أختي الصغيتةمجالسة أخي  

 احتضاا  فلي 

 لمدرسةاستعدادا ل هاب ا إل  اتضفيت شعت  فلتي وخيا ة األزرار  

 توفيت الت اوة الطاية ل  فال 412

 وشيت إل  توفيت الت اوة الطاية/الصحية ل  فال  التعتيف

 توفيت الت اوة الطاية/الصحية ل  فال وشم :

 الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت التتحيةالعمالة في  11 ت وشم 

 تمدوم خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية 135

 ر اوة األ فال  ما في ذل  التغ وة والت ظيف وتوفيت الت اوة الادنية 411

 ومسا دت متلمين األ فال وتعليم م وتدريا م  413

 التحدم مع األ فال والمتاءة ل م 414

 اللعب وممارسة التياضة مع األ فال 415

 مالحظة األ فال )الت اوة السلاية( 416

 لا فالقيام  اتاتما ات والتتتيبات مع المدار  وممدمي خدمات ر اوة األ 417

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات للع اوة  األ فال وتلمي  م 513

 الع اوة  طفلي المتي  قلة:أم
 إ طاء الدواء لطفلي 

 وضع ضمادة  ل  روبة  فلي
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 تلمين األ فال وتعليم م وتدريا م ومسا دت م 413

 وشيت إل  تلمين األ فال وتعليم م والتدريس ل م وتدريا م ومسا دت م  التعتيف

 الت اوة(تعليم األ فال )في دور ممدم  وشم :

 أنشطة أخت  محددة في مجال التدريس والتدريب والمسا دة

 العمالة في الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت التتحية 11 ت وشم 

 تمدوم خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية 135

 التغ وة والت ظيف وتوفيت الت اوة الادنيةر اوة األ فال  ما في ذل   411

 توفيت الت اوة الطاية ل  فال 412

 التحدم مع األ فال والمتاءة ل م 414

 للعب وممارسة التياضة مع األ فال  415

 مالحظة األ فال )الت اوة السلاية( 416

 لا فالقيام  اتاتما ات والتتتيبات مع المدار  وممدمي خدمات ر اوة األ 417

 (1العم  ومدر  ) -العم  التطو ي غيت المدفو  األات للع اوة  األ فال وتلمي  م  513

 مسا دة  فلي في الواابات الم زلية أمقلة:
 تمدوم التوايا لطفلي

 تدريس  فلي

 التحدم مع األ فال والمتاءة ل م 414

 األ فال وشيت إل  التحدم مع األ فال والمتاءة ل م وجزء من ر اوة  التعتيف

 التحدم، والتحاور، والدردشة، وهو ما وشل  الت شجة اتاتما ية  711وه   المجمو ة ت تلف  ن ال شاد 

 التحدم مع األ فال وشم :
 المتاءة ل  فال

 تمدوم الد م العا في ل  فال )التشجيع(

 التتحيةالعمالة في الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت  11 ت وشم 

 تمدوم خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية 135

 ر اوة األ فال  ما في ذل  التغ وة والت ظيف وتوفيت الت اوة الادنية 411

 توفيت الت اوة الطاية ل  فال 412

 تلمين األ فال وتعليم م وتدريا م ومسا دت م 413

 مارسة التياضة مع األ فالاللعب وم 415

 مالحظة األ فال )الت اوة السلاية( 416

 القيام  اتاتما ات والتتتيبات مع المدار  وممدمي خدمات ر اوة األ فال 417
 الدردشةو  والتحاور، التحدم، 711

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات للع اوة  األ فال وتلمي  م 513

 ل  فالقتاءة وتاب  أمقلة:
 التحدم إل  األ فال 

 قتاءة قصة ل  فال

 اللعب وممارسة التياضة مع األ فال 415

 وشيت إل  لعب األلعاب وممارسة التياضة مع األ فال  التعتيف

 األلعاب التياضة وشم :

 العمالة في الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت التتحية 11 ت وشم 

 خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشيةتمدوم  135

 ر اوة األ فال  ما في ذل  التغ وة والت ظيف وتوفيت الت اوة الادنية 411

 توفيت الت اوة الطاية ل  فال 412

 تلمين األ فال وتعليم م وتدريا م ومسا دت م 413

 ل م التحدم مع األ فال والمتاءة 414

 مالحظة األ فال )الت اوة السلاية( 416

 لا فالقيام  اتاتما ات والتتتيبات مع المدار  وممدمي خدمات ر اوة األ 417

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات للع اوة  األ فال وتلمي  م 513

 لعب وتة المدم مع  فلي أمقلة:
 لعب األلغاز مع أ فالي

 أحفاد لعب ألعاب الطاولة مع 
 التسم  األصا ع مع أ فالي
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 مالحظة األ فال )الت اوة السلاية( 416

  415 و 414 و 413 و 412 و 411وشيت إل  ر اوة األ فال دوا المشاروة ال شطة التي ت طو   لي ا األنشطة  التعتيف

 أث اء نوم م، والحفال  ل  بيجة آم ةمتا بة األ فال ال ين يلعاوا في ال ارج أو  وشم :
 واود ش ل  الغ وي يلجس لا األ فال   د الحااة

 اإلشتام  ل  األلعاب

 العمالة في الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت التتحية 11 ت وشم 

 يةتمدوم خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيش 135

 ر اوة األ فال  ما في ذل  التغ وة والت ظيف وتوفيت الت اوة الادنية 411

 توفيت الت اوة الطاية ل  فال 412

 تلمين األ فال وتعليم م وتدريا م ومسا دت م 413

 التحدم مع األ فال والمتاءة ل م 414

 اللعب وممارسة التياضة مع األ فال 415

 لا فوالتتتيبات مع المدار  وممدمي خدمات ر اوة األالقيام  اتاتما ات  417

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات للع اوة  األ فال وتلمي  م 513

 يلعب في الحدومةوهو  فلي متا بة  أمقلة:

 لا فالقيام  اتاتما ات والتتتيبات مع المدار  وممدمي خدمات ر اوة األ 417

 خدمات الت اوة ل  فال ممدمي  ااتما ات وتتتيبات مع المدار  و وشيت إل  القيام  التعتيف

 اتتصال  المدار  وشم :

 زيارة المدار 

 اتاتما  مع الساء األ فال

 العمالة في الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت التتحية 11 ت وشم 

 المعيشية ومشاريع األست المعيشيةتمدوم خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست  135

 ر اوة األ فال  ما في ذل  التغ وة والت ظيف وتوفيت الت اوة الادنية 411

 توفيت الت اوة الطاية ل  فال 412

 تلمين األ فال وتعليم م وتدريا م ومسا دت م 413

 التحدم مع األ فال والمتاءة ل م 414

 األ فالاللعب وممارسة التياضة مع  415

 مالحظة األ فال )الت اوة السلاية( 416

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات للع اوة  األ فال وتلمي  م 513

 زيارة مدار  أمقلة:
 إاتاء ممابالت مع الساء أ فال

 التحدم إل  المعلمين

 حضور ااتما  را طة أولياء األمور والمعلمين

 اتستعانة  متتية

 وتلمي  م تتعلق بت اوة األ فالأنشطة أخت   419

 وشيت إل  األنشطة األخت  المتعلمة بت اوة األ فال وتواي  م غيت المص فة في أ  ملاا آخت  التعتيف

 وشم :

 ر اوة األ فال  ما في ذل  التغ وة والت ظيف وتوفيت الت اوة الادنية 411 ت وشم 

 توفيت الت اوة الطاية ل  فال 412

 األ فال وتعليم م وتدريا م ومسا دت متلمين  413

 التحدم مع األ فال والمتاءة ل م 414

 اللعب وممارسة التياضة مع األ فال 415

 مالحظة األ فال )الت اوة السلاية( 416

 لا فالقيام  اتاتما ات والتتتيبات مع المدار  وممدمي خدمات ر اوة األ 417

 أمقلة:
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 ر اوة البالغين المعالين 42

 وشيت إل  المسا دة والت اوة الممدمين للبالغين المعالين  التعتيف

إل  األشككككك اص ال ين وعانوا من أ  مت  بدني أو  ملي أو أ  إ اقة أو  اهة   البالغين المعالين وشكككككيت مصكككككطلل 
 في ذل  وبار السن يحتااوا إل  مسا دة أو  وا من ش ل آخت للقيام  األنشطة اليومية  ما و 

 وت وشم  ذل  البالغين ال ين وحتااوا إل  مسا دة منقتة 

 مسا دة البالغين المعالين في م ام الحياة اليومية 421 وشم :
 مسا دة البالغين المعالين في الحصول  ل  الت اوة الطاية 422

 والحسا اتاتستمارات واإلدارة م  مسا دة البالغين المعالين في  423
 الد م ال فسي/العا في للبالغين المعالين 424

 الت اوة السلاية للبالغين المعالين 425

  البالغين القيام  ااتما ات وتتتيبات مع ممدمي خدمات ر اوة 426
 أنشطة أخت  تتعلق بت اوة البالغين المعالين 429

 والمنسسات غيت التتحيةالعمالة في الشتوات والمنسسات الحلومية  11 ت وشم 

 تمدوم خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية 135

 وتلمي  م الع اوة  األ فال 41

 مسا دة أفتاد األستة المعيشية والعائلة البالغين غيت المعالين 43

دوم الت اوة غيت المدفو ة األات ألفتاد األسكككككككككتة  السكككككككككفت ومتافمة السكككككككككلع أو األشككككككككك اص فيما يتعلق   دمات تم 44
 المعيشية والعائلة

 أنشطة أخت  متعلمة   دمات تمدوم الت اوة غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 49

 أخت   معيشية أستصالل العم  التطو ي المباشت غيت المدفو  األات ل 51

 المعالين في م ام الحياة اليوميةمسا دة البالغين  421

 وشيت إل  ر اوة البالغين المعالين ال ين وحتااوا إل  ر اوة و شتام مستمتين  التعتيف

 توفيت الت اوة الش صية للبالغين وشم :

 التغ وة والغسي  وارتداء المال س واإل داد لل وم

 والمنسسات غيت التتحيةالعمالة في الشتوات والمنسسات الحلومية  11 ت وشم 

 تمدوم خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية 135
 مسا دة البالغين المعالين في الحصول  ل  الت اوة الطاية 422

 اتستمارات واإلدارة والحسا اتم ء مسا دة البالغين المعالين في  423
 ال فسي/العا في للبالغين المعالينالد م  424

 الت اوة السلاية للبالغين المعالين 425

 البالغينالقيام  ااتما ات وتتتيبات مع ممدمي خدمات ر اوة  426

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات لت اوة البالغين 514

 تغ وة الجد المسن أمقلة:

  ل  اتستحمام  أحد البالغين المعالينة مسا د

 إ داد الستيت وت ظيف الغتفة ألحد البالغين المعالين

 مسا دة البالغين المعالين في الحصول  ل  الت اوة الطاية 422

 وشيت إل  توفيت الت اوة الطاية/الصحية للبالغين المعالين  التعتيف

 تمدوم الت اوة الطاية/الصحية للبالغين المعالين وشم :

 الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت التتحيةالعمالة في  11 ت وشم 

 تمدوم خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية 135

 مسا دة البالغين المعالين في م ام الحياة اليومية 421

 اتستمارات واإلدارة والحسا ات م ء مسا دة البالغين المعالين في 423
 الد م ال فسي/العا في للبالغين المعالين 424

 الت اوة السلاية للبالغين المعالين 425

 البالغين القيام  ااتما ات وتتتيبات مع ممدمي خدمات ر اوة  426

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات لت اوة البالغين 514

 إ داد دواء ألمي المس ة أمقلة:
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 اتستمارات واإلدارة والحسا اتم ء مسا دة البالغين المعالين في  423

 اتستمارات واإلدارة والحسا ات )حسا ات مصتفية(م ء وشيت إل  مسا دة البالغين المعالين في  التعتيف

  م ء الوثائق ألحد البالغين المعالين وشم :
 قتاءة اتستمارات ألحد البالغين المعالين

 العمالة في الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت التتحية 11 ت وشم 

 تمدوم خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية 135

 مسا دة البالغين المعالين في م ام الحياة اليومية 421
 ةمسا دة البالغين المعالين في الحصول  ل  الت اوة الطاي 422

 الد م ال فسي/العا في للبالغين المعالين 424
 الت اوة السلاية للبالغين المعالين 425

  البالغين القيام  ااتما ات وتتتيبات مع ممدمي خدمات ر اوة 426

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات لت اوة البالغين 514

 م ء اتستمارات المصتفية ألمي أمقلة:
 م ء مطالبة التسمين لجد  

 تحصي  المعاش لوالد 

 دفع ضتائب والد 

 الد م ال فسي/العا في للبالغين المعالين 424

 وشيت إل  تمدوم الت اوة وتمدوم الد م العا في للبالغين المعالين  التعتيف

 تشجيع البالغين المعالين وشم :

 التحدم واتستما  إل  البالغين المعالين

 العمالة في الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت التتحية 11 وشم ت 

 تمدوم خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية 135

 مسا دة البالغين المعالين في م ام الحياة اليومية  421
 الت اوة الطايةمسا دة البالغين المعالين في الحصول  ل   422

 اتستمارات واإلدارة والحسا اتم ء مسا دة البالغين المعالين في  423
 الت اوة السلاية للبالغين المعالين 425

  البالغين القيام  ااتما ات وتتتيبات مع ممدمي خدمات ر اوة 426

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات لت اوة البالغين 514

  تشجيع ادتي أمقلة:

 الت اوة السلاية للبالغين المعالين 425

  424و  423و  422و  421وشيت إل  ر اوة البالغين المعالين دوا المشاروة ال شطة التي ت طو   لي ا األنشطة  التعتيف

 متا بة البالغين المعالين أث اء القيام  األنشطة أو ال وم، والحفال  ل  بيجة آم ة وشم :

 حاضتا للجوء إليا   د الحااةأا ولوا الش ل 

 اإلشتام  ل  األنشطة

 العمالة في الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت التتحية 11 ت وشم 

 تمدوم خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية 135

 الحياة اليوميةمسا دة البالغين المعالين في م ام  421
 مسا دة البالغين المعالين في الحصول  ل  الت اوة الطاية 422

 اتستمارات واإلدارة والحسا اتم ء مسا دة البالغين المعالين في  423
 الد م ال فسي/العا في للبالغين المعالين 424

 البالغين القيام  ااتما ات وتتتيبات مع ممدمي خدمات ر اوة  426

 طو ي غيت المدفو  األات لت اوة البالغينالعم  الت 514

 اإلشتام  ل  والد  أمقلة:

  البالغين القيام  ااتما ات وتتتيبات مع ممدمي خدمات ر اوة 426

 وشيت إل  القيام  ااتما ات وتتتيبات ل دمات الت اوة للبالغين المعالين  التعتيف

 اتتصال  المنسسات وشم :
 زيارة المنسسات

  اتاتما  مع ممدمي الت اوة
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 التسوو للحصول  ل  ال دمات/اتستفادة م  ا واألنشطة ذات الصلة 372 ت وشم 

 مسا دة البالغين المعالين في م ام الحياة اليومية 421
 مسا دة البالغين المعالين في الحصول  ل  الت اوة الطاية 422

 اتستمارات واإلدارة والحسا اتم ء مسا دة البالغين المعالين في  423
 الد م ال فسي/العا في للبالغين المعالين 424

 الت اوة السلاية للبالغين المعالين 425

 ممابلة الش ل ال   ومدم الت اوة لوالد  أمقلة:

 أنشطة أخت  تتعلق بت اوة البالغين المعالين 429

 األنشطة األخت  المتعلمة بت اوة البالغين المعالين غيت المص فة في أما ن أخت  وشيت إل   التعتيف

 وشم :

 مسا دة البالغين المعالين في م ام الحياة اليومية 421 ت وشم 
 مسا دة البالغين المعالين في الحصول  ل  الت اوة الطاية 422

 اتستمارات واإلدارة والحسا ات م ء مسا دة البالغين المعالين في 423
 الد م ال فسي/العا في للبالغين المعالين 424

 الت اوة السلاية للبالغين المعالين 425

  البالغين القيام  ااتما ات وتتتيبات مع ممدمي خدمات ر اوة 426

 أمقلة:

 مسا دة أفتاد األستة المعيشية والعائلة البالغين غيت المعالين 43

 وشيت إل  تمدوم المسا دة إل  أفتاد األستة المعيشية والعائلة البالغين غيت المعالين  التعتيف

أفتاد األسكتة المعيشكية وأفتاد العائلة المتتبطين ب ا ال ين وعيشكوا   إل     أفتاد األسكتة المعيشكية والعائلة ويشكيت مصكطلل 
 ال ين يتتبطوا بدراة محددة من خالل الدم أو التا ي أو الزواج   في أست معيشية أخت  

إل  األشكك اص ال ين ت وعانوا من أ  مت  اسككد  أو  ملي أو أ  إ اقة   البالغين غيت المعالين يشككيت مصككطلل و 
 أو  اهة  وقد وحتاج البالغوا غيت المعالين إل  ر اوة و شتام منقتين  ساب مت  منق  

التغ وة والت ظيف والت اوة الادنية ألفتاد األستة المعيشية والعائلة البالغين غيت المعالين،  ما في ذل  فيما يتعلق   431 وشم :
 المنق  المت  

 الد م ال فسي/العا في ألفتاد األستة المعيشية والعائلة البالغين غيت المعالين 432

 لعائلة البالغين غيت المعالينبت اوة أفتاد األستة المعيشية وا تتعلقأنشطة أخت   439

 العمالة في الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت التتحية 11 ت وشم 

 تمدوم خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية 135

 الع اوة  األ فال وتعليم م 41

 ر اوة البالغين المعالين 42

أو األشككككككككك اص فيما يتعلق   دمات تمدوم الت اوة غيت المدفو ة األات ألفتاد األسكككككككككتة    السكككككككككلعالسكككككككككفت ومتافمة   44
 المعيشية والعائلة

 أنشطة أخت  متعلمة   دمات تمدوم الت اوة غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 49

 أخت   معيشية أستصالل العم  التطو ي المباشت غيت المدفو  األات ل 51

التغك وكة والت ظيف والت كاوكة الاكدنيكة ألفتاد األسككككككككككككككتة المعيشككككككككككككككيكة والعكائلكة البكالغين غيت المعكالين،  مكا في ذلك  فيمكا يتعلق   431
 المنق   المت 

 منقتين وشيت إل  توفيت الت اوة الش صية والت اوة الطاية/الصحية للبالغين ال ين وحتااوا إل  ر اوة و شتام  التعتيف

 تمدوم الت اوة الش صية للبالغين المتض  منقتا وشم :
 تمدوم الت اوة الطاية/الصحية للبالغين المتض  منقتا

 الت اوة الادنية المحددة األخت  للبالغين المتض  منقتا

 العمالة في الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت التتحية 11 ت وشم 

 الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشيةتمدوم خدمات  135

 ر اوة البالغين المعالين 42

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات للع اوة  األ فال وتلمي  م 513

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات لت اوة البالغين 514

 المصا ة  اإلنفلونزاالع اوة  سمي )غيت المعالة(  أمقلة:
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 الد م ال فسي/العا في ألفتاد األستة المعيشية والعائلة البالغين غيت المعالين 432

 وشيت إل  ر اوة أفتاد األستة المعيشية والعائلة غيت المعالين وتمدوم الد م العا في ل م  التعتيف

 المعالينتشجيع البالغين غيت  وشم :

 التحدم واتستما  إل  البالغين غيت المعالين

 العمالة في الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت التتحية 11 ت وشم 

 تمدوم خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية 135

 وتلمي  م الع اوة  األ فال  41

 س والتواص أنشطة التلن 71

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات للع اوة  األ فال وتلمي  م 513

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات لت اوة البالغين 514

 تشجيع زواي أمقلة:

 أنشطة أخت  تتعلق بت اوة أفتاد األستة المعيشية والعائلة البالغين غيت المعالين 439

 األنشطة األخت  المتعلمة بت اوة أفتاد األستة المعيشية والعائلة غيت المعالين غيت المص فة في أما ن أخت   وشيت إل   التعتيف

 وشم :

التغ وة والت ظيف والت اوة الادنية ألفتاد األسكككككككككككتة المعيشكككككككككككية والعائلة البالغين غيت المعالين،  ما في ذل  فيما  431 ت وشم 
 المنق  المت  يتعلق 

 الد م ال فسي/العا في ألفتاد األستة المعيشية والعائلة البالغين غيت المعالين 432

 أمقلة:

يتعلق   دمات تمدوم الت اوة غيت المدفو ة األات ألفتاد األسككككتة المعيشككككية  السككككفت ومتافمة السككككلع أو األشكككك اص فيما  44
 والعائلة

وشكككيت إل  السكككفت ومتافمة السكككلع أو األشككك اص فيما يتعلق   دمات تمدوم الت اوة غيت المدفو ة األات ألفتاد األسكككتة   التعتيف
 المعيشية والعائلة

 الت اوة ألفتاد األستة المعيشية والعائلةالسفت المتعلق   دمات تمدوم  441 وشم :
 ا فالألمتافمة الش ل  442

 متافمة  الغين معالين 443

 متافمة أفتاد األستة المعيشية والعائلة البالغين غيت المعالين 444

 الع اوة  األ فال وتعليم م 41 ت وشم 

 ر اوة البالغين المعالين 42

 المعيشية والعائلة البالغين غيت المعالينمسا دة أفتاد األستة  43

 أنشطة أخت  متعلمة   دمات تمدوم الت اوة غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 49

 السفت المتعلق   دمات تمدوم الت اوة ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 441

 وشيت إل  وق  السفت من و ل  ملاا ال دمة التعتيف

 السفت من و ل  ملاا ال دمة وشم :

 ا فالألمتافمة الش ل  442 ت وشم 

 متافمة  الغين معالين 443

 متافمة أفتاد األستة المعيشية والعائلة البالغين غيت المعالين 444

  يادة متوبة لتوصي   فلي إل  المدرسة/متوز الت اوة أمقلة:
 حافلة مع والدتي إل  المصتمرووب 

 وسيلة من وسائ  ال م  العام لل هاب إل  ملاا ال دمةانتظار 

 أل فالا متافمة الش ل 442

 وشيت إل  متافمة األ فال إل  أما ن  التعتيف

إل  األ فال ال ين ي تموا إل  األسكتة المعيشكية أو أفتاد العائلة ال ين تتتط م صكلة   أ فال الشك ل وشكيت مصكطلل 
 قتا ة، بدراة محددة،  ن  تيق الدم أو التا ي أو الزواج 

 متافمة األ فال وشم :

 السفت المتعلق   دمات تمدوم الت اوة ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 441 ت وشم 

  فلي إل  الطايبمتافمة  أمقلة:
 متافمة  فلي إل  در  التسم/التياضة
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 متافمة  الغين معالين 443

 وشيت إل  متافمة  الغين معالين إل  أما ن  التعتيف

 متافمة  الغين معالين وشم 

 والعائلة  دمات تمدوم الت اوة ألفتاد األستة المعيشية المتعلق السفت  441 ت وشم 

 اد  إل  الطايبة تافمم أمقلة

 البالغين غيت المعالينالعائلة متافمة أفتاد األستة المعيشية و  444

 وشيت إل  متافمة  الغين غيت معالين إل  أما ن  التعتيف

 متافمة  الغين غيت معالين وشم 

 المعيشية والعائلة  دمات تمدوم الت اوة ألفتاد األستة المتعلق السفت  441 ت وشم 

 أمي إل  الطايب لوي وفحص ا  شسا ال زلة الوافدةة تافمم أمقلة

 مدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلةال  دمات تمدوم الت اوة غيت  متعلمةأنشطة أخت   49

 490انظت المجمو ة  التعتيف

 مدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلةال  دمات تمدوم الت اوة غيت  متعلمةأنشطة أخت   490

مدفو ة األات ألفتاد األسككككككتة المعيشككككككية والعائلة، غيت  الوشككككككيت إل  أنشككككككطة أخت  متصككككككلة   دمات تمدوم الت اوة غيت  التعتيف
 مص فة في ملاا آخت 

 وشم 

 الع اوة  األ فال وتلمي  م 41 ت وشم 

 معالينالبالغين الر اوة  42

 مسا دة أفتاد األستة المعيشية وأفتاد األستة البالغين غيت المعالين 43

  دمات تمدوم الت اوة غيت مدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية  فيما يتعلق  السفت ومتافمة السلع أو األش اص   44
 والعائلة

 أمقلة
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 مدفو ة األاتالالعم  التطو ي والتدرياي وغيتهما من األ مال غيت  5

 مدفو  األات: وشيت إل  أ  نشاد ت إلزامي غيت مدفو  األات إلنتاج سلع أو تمدوم خدمات آلختين ال العم  التطو ي غيت   التعتيف

                                                                               سنا  دم واود أات نمد  أو  ي ي  ل   م  و ضكككككككطلع  ا أو سكككككككا ات و عم  في ا  بيد أنا   غيت مدفو  األات ويفسكككككككت 
وجوز لعاملين متطو ين تلمي شككككل  صككككغيت ما من أشككككلال الد م أو التاتب نمدا  حيث ولوا أدن  من ثلث أاور السككككوو 

متوادة ل ل  ال شككككككاد(، أو العي ية  المحلية ) ل  سككككككاي  المقال، لل فمات من األموال ال اصككككككة، أو لتغطية نفمات معيشككككككية  
 )مق  الوابات وال م  وال داوا التمزية( 

                                                                                                وفسكككككككت  سنا  م  و ضكككككككطلع  ا دوا متطلبات مدنية أو قانونية أو إدارية غيت الوفاء  المسكككككككنوليات اتاتما ية   ت إلزامي 
 ذات الطا ع المجتمعي أو القمافي أو الدي ي 

 م جز:وشيت إل  العم  ال  آلختين اإلنتاج 

من خالل م ظمات، أو لصككالل م ظمات، تضككم وحدات سككو ية وغيت سككو ية )أ  التطو  المنسككسككي( بوسككائ    )أ( 
م  ا المسككككككا دة ال اتية أو المعونة المتبادلة، أو مجمو ات مجتمعية ولوا المتطو   ضككككككوا في ا، أو من أا  

 ( 52ذل  ولا )المسم 

المعيشككية للعام  المتطو  أو ألفتاد العائالت ذات الصككلة )أ  العم  التطو ي ل سككت المعيشككية غيت األسككتة   )ب( 
 (51المباشت( )المسم 

 ( 37)المصدر: المنتمت الدولي التاسع  شت ل اتاء إحصاءات العم ، الفمتة 

تغاء   م  تدرياي غيت مدفو  األات: وشكككككككككيت إل  أ  نشكككككككككاد غيت مدفو  األات إلنتاج سكككككككككلع أو توفيت خدمات آلختين اب
 ا تساب خاتات أو م ارات ملاا العم  في حتفة أو م  ة ما 

                                                                               سنا  دم واود أات نمد  أو  ي ي  ل   م  و ضكككككككطلع  ا أو سكككككككا ات و عم  في ا  بيد أنا   غيت مدفو  األات ويفسكككككككت 
 ي  تضكككي وجوز ألولج  العاملين تلمي شكككل  من أشكككلال الد م، مق  تحوي  رواتب أو م ل تعليمية، أو د م نمد  أو  ي

 )مق  وابة أو مشتوتات( 

وشكككككيت إل  العم  الم جز في وحدات سكككككو ية وغيت سكككككو ية وملو ا أفتاد من غيت األسكككككتة المعيشكككككية أو من غيت     آلختين 
 األستة 

من خالل تتتيبات تمليدوة أو رسكمية أو غيت رسكمية، سكواء صكدر   خاتات أو م ارات ملاا العم  ويملن أا يتم ا تسكاب  
أو شككك ادة معي ة أم لم وصكككدر أ  م  ما )المصكككدر: المنتمت الدولي التاسكككع  شكككت ل اتاء إحصكككاءات العم ،   منه  معين

 ( 33الفمتة  

إل  أنشطة مق  ال دمة المجتمعية غيت المساورة والعم  غيت المساور     مدفو ة األاتالغيتهما من األ مال غيت   ويشيت  
لطة مماثلة، وال دمة العسكككككككلتية أو المدنية الاديلة غيت المساورة، وأ   ال   يندوا السكككككككج اء   دما تسمت  ا محلمة أو سككككككك 

 آلختينلصالل ا م  إلزامي غيت مساور آخت يند  

 ( 8)المصدر: المنتمت الدولي التاسع  شت ل اتاء إحصاءات العم ، الفمتة 

 مدفو  األات لصالل أست معيشية أخت  الالعم  التطو ي المباشت غيت  51 وشم 

 مدفو  األاتالالعم  التطو ي المجتمعي والمنسسي غيت  52

 صلة النشطة ذات األمدفو  األات و التدرياي غيت العم  ال 53

 مدفو ة األاتالالسفت المتعلق  العم  التطو ي والتدرياي وغيتهما من األ مال غيت وق   54

 مدفو ة األاتالأنشطة العم  األخت  غيت  59

 طة ذات الصلةالعمالة واألنش 1 ت وشم 

 إنتاج السلع لالست دام ال  ائي الش صي 2

 مدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلةالال دمات الم زلية غيت  3

 مدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلةالخدمات تمدوم الت اوة غيت  4

 معيشية أخت  أست صالل مدفو  األات لالالعم  التطو ي المباشت غيت  51

وشيت إل  أنشطة ت إلزامية غيت مدفو ة األات من أا  إنتاج سلع أو تمدوم خدمات لتوفيت المسا دة/الد م ألست معيشية   التعتيف
 أخت ، لم تمم  التتتيب ل ا م ظمة ما 

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالب  511 وشم 

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات للتسوو/لشتاء السلع وال دمات 512

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات للع اوة  األ فال وتلمي  م 513

 ت لت اوة البالغينالعم  التطو ي غيت المدفو  األا  514

 خت  األمعيشية الألست امدفو ة األات في مشاريع الالمسا دة التطو ية غيت  515

 أست معيشية أخت  صالل أنشطة أخت  متصلة  عم  تطو ي مباشت غيت مدفو  األات ل 519
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 مدفو  األاتالالعم  التطو ي المجتمعي المنسسي غيت  52 ت وشم 

 صلة النشطة ذات األمدفو  األات و التدرياي غيت العم  ال 53

 مدفو ة األاتالالسفت المتعلق  العم  التطو ي والتدرياي وغيتهما من األ مال غيت وق   54

 مدفو ة األاتالأنشطة العم  األخت  غيت  59

 في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالب المدفو  األاتالعم  التطو ي غيت  511

وشكككككيت إل  أنشكككككطة ت إلزامية غيت مدفو ة األات لتوفيت صكككككيانة الم زل و دارتا وتشكككككييد  وتتميما و صكككككالحا من أا   التعتيف
 توفيت المسا دة/الد م ألست معيشية أخت ، لم تمم  التتتيب ل ا م ظمة ما 

 أنشطة تطو ية غيت مدفو ة األات من قاي : وشم 

 تمدوم المسا دة/الد م ألست معيشية أخت  من خالل إ داد وابات  عام وتمدوم ا

 تمدوم المسا دة/الد م ألست معيشية أخت  من خالل ت ظيف وصيانة المسا ن 
 تمدوم المسا دة/الد م ألست معيشية أخت  من خالل تع د الم سواات  

 تمدوم المسا دة/الد م ألست معيشية أخت  من خالل إدارة األستة المعيشية  
 تمدوم المسا دة/الد م ألست معيشية أخت  من خالل ر اوة الحيوانات األليفة  

ت  تمدوم مسكككا دة/د م ألسكككت معيشكككية أخت  في تشكككييد وتتميم                          و                         تمدوم المسكككا دة/الد م معي   ين آختين ألسكككت معيشكككية أخ 
 و صالب المسا ن وغيتها من ال يا  

 العمالة في الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت التتحية 11 ت وشم 

 معيشيةالألست اأنشطة التشييد للسوو في مشاريع  128

األسكت في مشكاريع  والت لل المدفو ة األات في األسكت المعيشكية و توفيت خدمات اإلصكالب والتتويب والصكيانة  132
 المعيشية

 تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136

 أنشطة التشييد لالست دام ال  ائي الش صي 23

 مدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلةالال دمات الم زلية غيت  3

 م زل الجارت ظيف  أمقلة
 تش يب حدومة الجار ة  ل  سا دالم

 ولب الجارت زيا 

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات للتسوو/لشتاء السلع وال دمات 512

وشيت إل  أنشطة ت إلزامية غيت مدفو ة األات للتسوو للحصول  ل  سلع أو خدمات/شتاؤها ومسا دة ألست معيشية   التعتيف
 األخت ، لم تمم  التتتيب ل ا م ظمة ما 

 أنشطة تطو ية غيت مدفو ة األات مق : التسوو للحصول  ل  سلع/شتاء سلع ومسا دة  وشم 
 التسوو للحصول  ل  خدمات/شتاء خدمات ومسا دة أنشطة أخت  معي ة للتسوو/للشتاء ومسا دة

 تتحية ال منسسات غيت  ال حلومية و ال منسسات  ال شتوات و ال العمالة في   11 ت وشم 
 مدفو ة األات ال م زلية  ال  دمات ال تمدوم   136

 سلعالمعيشية إلنتاج الألست اأنشطة أخت  متصلة  العمالة في مشاريع  129

  التسوو ألفتاد األستة المعيشية والعائلة 37

 التسوو للحصول  ل  السلع/شتائ ا واألنشطة ذات الصلة  371
 واألنشطة ذات الصلةالتسوو للحصول  ل  ال دمات/اتستفادة م  ا  372

 ) ما في ذل   ات اإلنتتن ( لشتاء البمالة للجار/الجارة       تسو و ال أمقلة

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات للع اوة  األ فال وتلمي  م 513

الد م/المسككككا دة ألسككككت معيشككككية وشككككيت إل  أنشككككطة غيت إلزامية وغيت مدفو ة األات للع اوة  س فال أو تلمي  م لتوفيت  التعتيف
 أخت ، لم تمم  التتتيب ل ا م ظمة ما 

 أنشطة تطو ية غيت مدفو ة األات من قاي : وشم 

 تمدوم المسا دة للع اوة  األ فال  ما في ذل  التغ وة والت ظيف والت اوة الادنية 
 تمدوم المسا دة في الت اوة الصحية/الطاية ل  فال 

 ألست معيشية أخت  في تلمين األ فال وتعليم م وتدريا م ومسا دت م تمدوم المسا دة/الد م 

 تمدوم المسا دة/الد م من خالل التحدم إل  األ فال والمتاءة ل م ) ما في ذل  الد م العا في(  
 تمدوم المسا دة/الد م من خالل اللعب مع األ فال وممارسة التياضة مع م

 ات ت اء  األ فال )الت اوة السلاية(تمدوم المسا دة/الد م من خالل 
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 العمالة في الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت التتحية 11 ت وشم 

 تمدوم خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية 135

 الع اوة  األ فال وتلمي  م 41

  طف  اار /اارتيات ت اء  أمقلة

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات لت اوة البالغين 514

وشيت إل  أنشطة ت إلزامية غيت مدفو ة األات لت اوة  الغين أو تدريس م لتوفيت الد م/المسا دة ألست معيشية األخت ،  التعتيف
 لم تمم  التتتيب ل ا م ظمة ما 

 تطو ية غيت مدفو ة األات من قاي :أنشطة  وشم 

تمدوم المسكا دة/الد م من خالل مسكا دة  الغين في م ام الحياة اليومية تمدوم المسكا دة/الد م من خالل مسكا دة  الغين  
  الت اوة الطاية

 تمدوم المسا دة/الد م ألست معيشية أخت  من خالل مسا دة  الغين  اتستمارات واإلدارة والحسا ات

 لمسا دة ألست معيشية أخت  من خالل تمدوم د م واداني/ ا في لبالغينتمدوم ا

 توفيت ر اوة سلاية

 العمالة في الشتوات والمنسسات الحلومية والمنسسات غيت التتحية 11 ت وشم 

 تمدوم خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات في األست المعيشية ومشاريع األست المعيشية 135

 معالينالبالغين الر اوة  42

 طعام لجار  المتي ال  بخ أمقلة

 خت  األمعيشية الألست امدفو ة األات في مشاريع التطو ية غيت المسا دة ال 515

وشككككككيت إل  أنشككككككطة ت إلزامية غيت مدفو ة األات للمسككككككا دة في مشككككككاريع تجارية مملووة ألسككككككت معيشككككككية أخت  لتوفيت  التعتيف
 الد م/المسا دة ألست معيشية أخت ، ت تموم  التتتيب ل ا م ظمة ما 

 أنشطة تطو ية غيت مدفو ة األات من قاي : وشم 

 تمدوم المسا دة/الد م في إنتاج السلع  
 تمدوم المسا دة/الد م في توفيت ال دمات 

  المواد األوليةتمدوم المسا دة/الد م  ن  تيق شتاء 

 أو بيع االم تجات في الت لل من  تمدوم المسا دة/الد م

 العمالة واألنشطة ذات الصلة 1 ت وشم 

 إنتاج السلع لالست دام ال  ائي الش صي 2

 مدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلةالال دمات الم زلية غيت  3

 والعائلةمدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية الخدمات تمدوم الت اوة غيت  4

 اار  في  ملاة سا دم أمقلة

 أنشطة أخت  متصلة  عم  تطو ي مباشت غيت مدفو  األات لصالل أست معيشية أخت   519

 وشيت إل  أنشطة ت إلزامية غيت مدفو ة األات لمسا دة أست معيشية أخت ، غيت مص فة في ملاا آخت التعتيف

 وشم 

  المدفو  األات في األستة المعيشية للصيانة واإلدارة والتشييد والتتميم واإلصالبالعم  التطو ي غيت  511 ت وشم 

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات للتسوو/لشتاء السلع وال دمات 512

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات للع اوة  األ فال وتلمي  م 513

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات لت اوة البالغين 514

 خت  األمعيشية الألست امدفو ة األات في مشاريع التطو ية غيت المسا دة ال 515

 أمقلة

 مدفو  األاتالالعم  التطو ي المجتمعي والمنسسي غيت  52

وشكيت إل  أنشكطة ت إلزامية غيت مدفو ة األات إلنتاج سكلع أو تمدوم خدمات لتوفيت مسكا دة/د م ألسكت معيشكية أخت ،  التعتيف
 تمم  التتتيب ل ا م ظمة ما لم 

األراضكككي، والت ظيف )الشكككوار ،  و  داد  مدفو  األات في إصكككالب الطتو/المباني، وتط يت الالعم  التطو ي غيت  521 وشم 
 (، والتشييدغيتهاواألسواو، و 

 وابات، والت ظيفالمدفو  األات إل داد/تمدوم التطو ي غيت العم  ال 522

 المدفو  األات في األنشطة القمافية والتتفي ية والتياضيةالعم  التطو ي غيت  523
 العم  التطو ي غيت المدفو  األات الملتاي/اإلدار   524

  مدفو  األاتالمنسسي غيت والمجتمعي التطو ي العم  ال  تتعلقأنشطة أخت   529
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 مدفو  األات لصالل أست معيشية أخت  الالعم  التطو ي المباشت غيت  51 ت وشم 

 العم  التدرياي غيت المدفو  األات واألنشطة ذات الصلة 53

 مدفو ة األاتالالسفت المتعلق  العم  التطو ي والتدرياي وغيتهما من األ مال غيت وق   54

 مدفو ة األاتالأنشطة العم  األخت  غيت  59

األراضكككككككككككي، والت ظيف )الشكككككككككككوار ،  و  داد  مدفو  األات في إصكككككككككككالب الطتو/المباني، وتط يت الالعم  التطو ي غيت  521
 (، والتشييدغيتهاواألسواو، و 

وشكككككككككيت إل  أنشكككككككككطة ت إلزامية غيت مدفو ة األات للعم  في إصكككككككككالب الطتو/المباني، وتط يت األراضكككككككككي و  دادها،   التعتيف
)الشكككككككككككوار ، واألسكككككككككككواو، وما إل  ذل (، وأ مال التشكككككككككككييد، لتوفيت الد م/المسكككككككككككا دة، وموم المجتمع المحلي والت ظيف  

 م ظمة ما  التتتيب ل ا  أو

 أنشطة تطو ية غيت مدفو ة األات من قاي : وشم 

 تمدوم المسا دة/الد م في أ مال التشييد و صالب الطتو و قامة الجسور والسدود وما إل  ذل ، 
 المسا دة/الد م في تط يت األراضي المحلية و  دادها وأ مال الت ظيف تمدوم

 )الشوار ، واألسواو، إلخ(

 التشييد للسوو في مشاريع األست المعيشية أنشطة 128 ت وشم 

 تشييد لالست دام ال  ائي الش صيالأنشطة  23

 المعيشية والعائلةمدفو ة األات ألفتاد األستة الال دمات الم زلية غيت  3

 لت ظيف الشوار  في الالدة )غيت مساور(  تطو ال أمقلة
 إلزالة الممامة )غيت مساور( تطو ال

 لت ظيف درب من األ شاب )غيت مساور( تطو ال

 للمسا دة في تتميم م زل )غيت مساور( تطو ال

 الت ظيفو وابات، المدفو  األات إل داد/تمدوم التطو ي غيت العم  ال 522

وشككككككككككككككيت إل  أنشككككككككككككككطككة ت إلزاميككة غيت مككدفو ككة األات في إ ككداد/تمككدوم وابككات، وفي أ مككال الت ظيف من أاكك  توفيت  التعتيف
 د م/مسا دة، وموم المجتمع المحلي أو م ظمة ما  التتتيب ل ا 

 أنشطة تطو ية غيت مدفو ة األات من قاي : وشم 

 تمدوم المسا دة/الد م في ت ظيم وت طيس و  داد وابات/وابات خعيفة
 توفيت المسا دة/الد م في تمدوم وابات/وابات خعيفة

 تمدوم المسا دة/الد م في أ مال الت ظيف  عد إ داد الطعام/الوابات/الوابات ال عيفة

 والوابات و  دادها األ عمةإدارة  31 ت وشم 

 الطعام لم تااا مجتمعي ) متطو  غيت مساور(إ داد  أمقلة
 الت ظيف  عد مائدة مدرسية مشتتوة ) متطو  غيت مساور( 

 العشاء في مسو  للمشتدين ) متطو  غيت مساور( تمدوم 
 وعلة لسوو خيتية مدرسية لايع الوع  ) متطو  غيت مدفو  األات( إ داد 

 الطبخ في ا ازة ) متطو  غيت مساور(ة  ل  سا دالم

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات في األنشطة القمافية والتتفي ية والتياضية 523

وشككككككيت إل  أنشككككككطة ت إلزامية غيت مدفو ة األات للعم  في أنشككككككطة ثمافية تطو ية وأنشككككككطة تتفي ية ورياضككككككية لتمدوم   التعتيف
 الد م/المسا دة، وموم  التتتيب ل ا المجتمع المحلي أو م ظمة ما 

 أنشطة تطو ية غيت مدفو ة األات من قاي : وشم 

 تمدوم المسا دة/الد م في التدريب والتحليم وما إل  ذل  في التياضة والجمباز  
 تمدوم المسا دة/الد م في  يادة مجمو ة شبابية،  ل  ساي  المقال،  يادات الوشافة أو متشدات ا 

 في أنشطة ثمافية،تمدوم المسا دة/الد م من خالل المشاروة التطو ية 

 من قاي   ت  مستحي

 مشاروة في التياضات وممارست ا، واألنشطة ذات الصلة 83 ت وشم 

 فتيق وتة قدم من األ فالتدريب  أمقلة

 في رقصة في م تااا  ام )ليس من أا  أات وت رتل( ة  شارو الم لمسا دة  دائين  عد سباو ماراثوا )غيت مساور(    تطو  ال 

 موسيقية في بتنامج موسيمي لموسيم  أوروستتالية/ السيلية )ليس من أا  أات أو رتل( ل  آلة  عزمال

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات الملتاي/اإلدار   524

وشكككيت إل  أنشكككطة ت إلزامية غيت مدفو ة األات لالضكككطال   س مال ملتاية/إدارية لتمدوم د م/مسكككا دة، وموم المجتمع  التعتيف
 المحلي أو م ظمة ما  التتتيب ل ا 
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 أنشطة تطو ية غيت مدفو ة األات من قاي : وشم 

 تمدوم المسا دة/الد م من خالل إ داد المتاسالت واإلصالحات وغيتها من األ مال العتضية للم ظمة 

 تمدوم المسا دة/الد م من خالل إ طاء معلومات وتوزيع م شورات  
 تمدوم المسا دة/الد م من خالل العم   ضوا في لج ة، وأنشطة امع أموال 

 تمدوم المسا دة/الد م من خالل المشاروة في م ظمات مدنية وم  ية وأخوية وسياسية

 وغيتها من الم ظمات

 صلةالعمالة واألنشطة ذات ال 1 ت وشم 

 قتاءة ووتا ة الاتيد،  ما في ذل  الاتيد اإللوتتوني 713

 المشاروة في الم اسبات المجتمعية القمافية/اتاتما ية 72

 المشاروة في مسنوليات مدنية ومسنوليات ذات صلة 73

 للعم  في خدمة الو يسة )غيت مساور( تطو ال أمقلة

 مدفو  األاتالغيت ي منسسوالمجتمعي التطو ي العم  ال تتعلق أنشطة أخت   529

 أنشطة أخت  متصلة  عم  تطو ي مجتمعي أو منسساتي غيت مدفو  األات، غيت مص فة في ملاا آخت التعتيف

 وشم 

األراضكككككي، والت ظيف )الشكككككوار ،  و  داد  مدفو  األات في إصكككككالب الطتو/المباني، وتط يت  الالعم  التطو ي غيت  521 ت وشم 
 (، والتشييدغيتهاواألسواو، و 

 الت ظيفو وابات، المدفو  األات إل داد/تمدوم التطو ي غيت العم  ال 522

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات في األنشطة القمافية والتتفي ية والتياضية 523
 العم  التطو ي غيت المدفو  األات الملتاي/اإلدار   524

 احتفاتت/م تاانات/حفالت شوار  مجتمعية من خالل إقامة أ شاك ونصب خيام و اوتتفي ة سا دالم أمقلة

 مدفو  األات واألنشطة ذات الصلةالالعم  التدرياي غيت  53

 530انظت المجمو ة  التعتيف

 مدفو  األات واألنشطة ذات الصلةالالعم  التدرياي غيت  530

 توفيت خدمات آلختين من أا  ا تساب خاتات أو م ارات ملاا العم  في حتفة أو م  ة وشيت إل  إنتاج سلع أو  التعتيف

                                                                ل  أنا  م  و ضككطلع  ا من دوا أات نمد  أو  ي ي  ن  م  و ضككطلع  ا   العم  التدرياي غيت مدفو  األات ويفسككت  
أشككككككككككلال الد م، مق  تحويالت                                                                                أو سككككككككككا ات و عم  في ا  بيد أنا وجوز أا يتلم  المتدرتوا غيت المساورين شككككككككككلال ما من

 إل انات أو م ل تعليمية، أو د م نمد  أو  ي ي  تضي )مق  وابة أو مشتوتات( 

 وشيت إل  العم  الم جز في وحدات سو ية وغيت سو ية وملو ا أفتاد من غيت األستة المعيشية أو من غيت العائلة     آلختين   

من خالل تتتيبات تمليدوة أو رسككمية أو غيت رسككمية سككواء صككدر    خاتات أو م ارات ملاا العم ويملن أا يتم ا تسككاب  
 منه  معين أو ش ادة معي ة 

م ل تدرياية أو تلم ة صكككك ا ية أو تدريب م  ي أو أنوا  أخت  من الاتامج وفما للظتوم الو  ية،   دما تووا مشككككاروت م  وشم 
 في  ملية إنتاج الوحدة اتقتصادوة غيت مدفو ة األات

بتامج التدريب  ل  الم ارات أو إ ادة التدريب غيت مدفو ة األات ضككككككككككككمن بتامج ال  و   العمالة   د المشككككككككككككاروة في 
  ملية اإلنتاج التي تتم داخ  وحدة اقتصادوة 

ال ظت في قوائم التكدريكب والتكدريكب الم  ي والتكدريكب الكداخلي غيت مكدفو كة األات، ومك ء الطلبكات، و  كداد السككككككككككككككيت الك اتيكة،  
 وزيارة مواقع العم ، و لب ا ات اتصال أو اختصاصيين وما إل  ذل 

 مدفو  األاتالإاتاء ممابالت من أا  التدريب والتدريب الم  ي والتدريب الداخلي غيت 

 (110تح  المتا بة أو الفتتة اتختبارية المم وحة للموظفين الجدد )التعيين فتتة  ت وشم 

د  الحياة أث اء الوظيفة،  ما في ذل  في الوحدات السككككككككككو ية وغيت السككككككككككو ية المملووة ألفتاد  التعلم العام أث اء العم  أو م
 (15األستة المعيشية أو العائلة )

 (51التوايا والتعلم أث اء العم  التطو ي غيت مدفو  األات )

 (63التعلم أث اء المشاروة في أ مال اإلنتاج لالست دام الش صي )

 مصتم ومتدرب غيت مساور/متدرب داخلي غيت مساورالعم  في  أمقلة

 مدفو ة األاتالالسفت المتعلق  العم  التطو ي والتدرياي وغيتهما من األ مال غيت وق   54

 540انظت المجمو ة  التعتيف
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 مدفو ة األاتالالسفت المتعلق  العم  التطو ي والتدرياي وغيتهما من األ مال غيت وق   540

 مدفو ة األاتالمدفو ي األات، وغيت ذل  من األ مال غيت الوشيت إل  السفت المتص   التطو  والتدرب غيت  التعتيف

 المعيشية  السيارة إل  أما ن و  ادتا م  ا يادة الفتد السيارة ب فسا أو إوصال فتد من غيت األستة  وشم 

 (181) ةلاالسفت المتص   العم ت وشم 

 الحافلة إل  الملتب حيث يتوااد متدرب داخلي غيت مساور/متدرب غيت مساوررووب  أمقلة

 ر وسائ  ال م  العام لل هاب إل  موقع العم  التطو ي )من دوا أات(اانتظ

 مدفو ة األاتالأنشطة العم  األخت  غيت  59

 590انظت المجمو ة  التعتيف

 مدفو ة األاتالأنشطة العم  األخت  غيت  590

 مدفو  األات الوشيت إل  أنشطة  م  غيت مدفو ة األات غيت مص فة في ملاا آخت، من قاي  العم  اإللزامي غيت  التعتيف

مدفو  األات ال   وموم  ا سكككج اء   د صكككدور أمت من محلمة المدفو ة األات والعم  غيت  الال دمة المجتمعية غيت   وشم 
 مدفو ة األات، من قاي :الالاديلة غيت أو من سلطة مماثلة، وال دمة العسلتية أو المدنية 

 أ مال الت ظيف أو الصيانة

 تط يت و  داد األراضي والطتو العامة وت ظيف الشوار  واألسواو وما إل  ذل  
 العم  في أشغال التشييد و صالب الطتو وما إل  ذل  

 العم   ل  إصالب م افع المجتمع أو المنسسات التسدياية 

 الحيوانات، و نتاج الم تجات الحيوانية العم  في تتتية 
 العم  في حدومة مطبخ 

 ال يا ة، والتفو، وتج يز الم سواات، والز  التسمي وما إل  ذل 

 أست معيشية أخت  صالل مدفو  األات لالالعم  التطو ي المباشت غيت  51 ت وشم 

 مدفو  األاتالالعم  التطو ي المجتمعي والمنسسي غيت  52

 مدفو  األات واألنشطة ذات الصلةالالعم  التدرياي غيت  53

 مدفو ة األاتالالسفت المتعلق  العم  التطو ي والتدرياي وغيتهما من األ مال غيت وق   54

 ت ظيف الشوار  وعم  إلزامي غيت مدفو  األات أمقلة

 التعلم 6

متحلة التعليم قا  اتبتدائي، واتبتدائي، والقانو ، والتم ي والم  ي، وشكككككيت إل  الدراسكككككة  ل  اميع مسكككككتويات التعليم:   التعتيف
 والتعليم ما  عد القانو  والتعليم العالي، والحصل الدراسية اإلضافية أو التعويضية، وتتامج الفتصة القانية 

 وه   المجمو ة تشم : 
اإل كاقكة وغيتهم من الفجكات التي ت تتكاب ل كا  بتامج محو األميكة وغيتهكا من الاتامج ال كاصككككككككككككككة للبكالغين واأل فكال ذو   

 فتصة اتلتحاو  المدار   
 و نجاز وظائف الفتو  الم زلية والدراسات ال اصة والبحث ال اص  

 والدراسة تمتحانات الم اهج  
 وحضور دورات وندوات قصيتة األا  وما إل  ذل  من أا  التطويت الم  ي الش صي  

 ية واألنشطة المدرسية والعودة م  ا الحصل الدراسلحضور والسفت 

 التعليم ال ظامي 61 وشم 

الواابات الم زلية، وتلمي درو  خاصكككككة، ومتااعة الممترات الدراسكككككية، والبحوم، واألنشكككككطة المتصكككككلة  التعليم   62
 ال ظامي

 الدراسات اإلضافية، والتعليم والممترات في المطا  غيت ال ظامي 63

 المتص   التعلموق  السفت  64

  التعلم متعلمةأنشطة أخت   69

 التدريب والدراسات فيما يتعلق  العمالة 15 ت وشم 

 مدفو  األات واألنشطة ذات الصلةالالعم  التدرياي غيت  53

 المشاروة القمافية وال واوات واأللعاب وغيتها من أنشطة التسلية 82

 وممارست ا، واألنشطة ذات الصلةالمشاروة في التياضات  83
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 التعليم ال ظامي 61

حصل دراسية/محاضتات، وأنشطة خاراة  ن الم  ج، واتنمطا ات في اميع متاح  التعليم  حضور  وشيت إل    التعتيف
 ال ظامي 

                                                         وه   الفجة تشم  الدراسة ال اتية في إ ار التعليم  ن   عد 

التعليم ال ظامي  سنا التعليم المنسكككككسكككككي الغائي والم طس لا من خالل منسكككككسكككككات  امة وهيجات خاصكككككة ويعتم 
 معتتم ب ا، وأن ا في مجمل ا تشل  نظام التعليم ال ظامي في بلد ما 

                                                                                              وهلكك ا، فككصا بتامج التعليم ال ظككامي معتتم ب ككا  ل  هكك ا ال حو من ق اكك  السككككككككككككككلطككات الو  يككة ذات الصككككككككككككككلككة أو 
من السلطات  ويتووا التعليم ال ظامي في معظما من التعليم األولي  وغالبا ما وعتتم  التعليم الم  ي وعادل ا  ما

وتعليم ذو  اتحتيااات ال اصكككككككككة وتع  أقسكككككككككام تعليم الوبار  ل  أنا ازء من نظام التعليم ال ظامي  ويشكككككككككم   
جي ومنهالت تعادل محتو  التعليم األولي التعليم ال ظامي أوضكككككككككككا التعليم لجميع الفجات العمتية ولا محتو  بتنام

 ( 38-36، الفمتات 2011)المصدر: التص يف الدولي الموحد للتعليم لعام 

وت وعتات تكدريس األ فكال في الايك  من اكانكب أحكد الوالكدين تعليمكا نظكاميكا إت في حكال واود نو  من التقكا كة من 
 اانب هيجة تعليمية و  ية )أو دوا و  ية( 

 المدرسة/الجامعةحضور  611 وشم 

  اراة  ن الم  جالنشطة األ 612

 في ملاا التعليم ال ظامي اتستتاحات 613

                                                                                     الدراسة ال اتية في إ ار دورات التعليم  ن   عد ) ن  تيق الفيديو والصوت، و ات اإلنتتن ( 614
  التعليم ال ظامي متعلمةأنشطة أخت   619

الم زلية، وتلمي درو  خاصككككككككة، ومتااعة الممترات الدراسككككككككية، والبحوم، واألنشككككككككطة المتصككككككككلة الواابات  62 ت وشم 
  التعليم ال ظامي

 الدراسات اإلضافية، والتعليم والممترات في المطا  غيت ال ظامي 63

 وق  السفت المتص   التعلم 64

  التعلم متعلمةأنشطة أخت   69

 المدرسة/الجامعةحضور  611

 (  61الحصل الدراسية/المحاضتات  ل  اميع مستويات التعليم ال ظامي )انظت التعتيف تح   حضور وشيت إل   التعتيف

 حضور الحصل الدراسية/محاضتة  ما في ذل  التمدم لالمتحانات وشم 

 وتوايا وما إل  ذل استشارة المعلم أو المشتم  ل  الدورات الدراسية للحصول  ل  توضيل 

 بتامج التتتية ال اصة الممدمة في المدار  وغيتها من أما ن التعلم ل  فال والشباب ذو  اتحتيااات ال اصة

 درو  تعويضية وتتامج فتصة ثانية الممدمة في المدار  وأما ن التعلم األخت  

 في إ ار التعليم ال ظامي

  اراة  ن الم  جالنشطة األ 612 ت وشم 

 في ملاا التعليم ال ظامي اتستتاحات 613

 درو  التياضيات في الجامعة  حضور  أمقلة
                     معل  م  لبا للتوايا زيارة 

 تمتحاا تمدمال

  اراة  ن الم  جالنشطة األ 612

 الجامعي وشيت إل  أنشطة وضطلع ب ا الطالب وتووا خارج الم  ج الدراسي العاد  للتعليم المدرسي أو  التعتيف

 أنشطة نواد  ال طا ة والدراما، ونواد  الغبطة، وفتو ال تام، والم شورات المدرسية وشم 

 (83أنشطة بدنية خاراة  ن الم  ج ) ت وشم 

 في ال اد  في المدرسةقضاء وق   أمقلة

 في ملاا التعليم ال ظامي اتستتاحات 613

 التعليم تتم خالل الفتتة الفاصكلة بين الحصكل الدراسكية،  ل  سكاي  المقال، المشكي إل  وشكيت إل  أنشكطة متصكلة  التعتيف
 غتفة الصف أو الم تات، و  ادة وتاب إل  الملتبة أو استعارة وتاب من الملتبة 

غتفة أنشكككطة متصكككلة  التعليم تتم خالل الفتتة الفاصكككلة بين الحصكككل الدراسكككية،  ل  سكككاي  المقال، المشكككي إل   وشم 
 الصف أو الم تات، و  ادة وتاب إل  الملتبة أو استعارة وتاب من الملتبة 

 (921ت اول الوابات أو الوابات ال عيفة ) ت وشم 
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 استتاحة بين الحصل الدراسية أخ  أمقلة

 بين غتفة دراسة وأخت  ال نتمات

                                                       التعليم  ن   عد ) ن  تيق الفيديو والصوت، و ات اإلنتتن (الدراسة ال اتية في إ ار دورات  614

اسكت دام تم يات وموارد ووسكائس إ الم تعليمية معي ة لتسك ي  تعلم األشك اص ال ين وفصكل م                            وشكيت إل  التعليم  ن   عد   التعتيف
الموضكككككككككككككو  واحتيااات  تعتمد التم يات والموارد ووسكككككككككككككائس اإل الم  ل   وام  من قاي و الزماا والملاا  ن المعلم   

 الطالب وسياق م وم ارات المعلمين وخاتات م، واألهدام التعليمية المتاحة

لكككككلكككككيكككككونسككككككككككككككككككلكككككو، الشككككككككككككككككككبكككككلكككككي  الكككككمكككككوقكككككع  )الكككككمصكككككككككككككككككككككدر:  الكككككمكككككنسككككككككككككككسككككككككككككككككككيكككككككة  والكككككمكككككككدرات   الكككككتكككككوككككك كككككولكككككواكككككيكككككككات 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000128463) 

 مشاهدة فيديوهات/ ل  اتنتتن ، وحضور درو /محاضتات استعتا  األمقلة والمالحظات والفيديوهات وشم 

                                        التمدم تمتحانات متصلة  التعليم  ن   عد

 التعليم ال ظامي  ات اإلنتتن 

 المدرسة/الجامعةحضور  611 ت وشم 

  اراة  ن الم  جالنشطة األ 612

 محاضتة  ل  اتنتتن ة شاهدم أمقلة

  التعليم ال ظامي متعلمةأنشطة أخت   619

 وشيت إل  أنشطة أخت  متصلة  التعليم ال ظامي، غيت مص فة في ملاا آخت  التعتيف

 وشم 

 المدرسة/الجامعةحضور  611 ت وشم 

  اراة  ن الم  جالنشطة األ 612

 في ملاا التعليم ال ظامي اتستتاحات 613

                                                                                     الدراسة ال اتية في إ ار دورات التعليم  ن   عد ) ن  تيق الفيديو والصوت، و ات اإلنتتن ( 614

 أمقلة

 الواابات الم زلية، وتلمي درو  خاصة، ومتااعة الممترات الدراسية، والبحوم، واألنشطة المتصلة  التعليم ال ظامي 62

 620المجمو ة انظت  التعتيف

 الواابات الم زلية، وتلمي درو  خاصة، ومتااعة الممترات الدراسية، والبحوم، واألنشطة المتصلة  التعليم ال ظامي 620

 الم زلية ومتااعة الم اهج واألنشطة المتصلة  التعليم ال ظامي الوااباتوشيت إل  أداء  التعتيف

 أداء الفتو  الم زلية وشم 

 تلمي درو  خاصة أو مسا دة في الم اهج الدراسية من أش اص من خارج ملاا التعليم ال ظامي
 متااعة الدرو  أو الدراسة  شل  خاص تمتحانات الحصل والممتر

 ال ظاميالتعليم  61 ت وشم 

  الدراسات اإلضافية، والتعليم والممترات في المطا  غيت ال ظامي 63

 وق  السفت المتص   التعلم 64

 (611 التعلم التمدم لالمتحانات )متعلمة أنشطة أخت   69

 الفتو  الم زليةأداء  أمقلة

 لالمتحااة تحضيتا سادر ال

 درو  خاصة في التياضيات ) سنشطة مسا دة خارج المدرسة للمسا دة في التعلم(  تلمي
 درو  خاصة  ل  اتنتتن  تلمي

 الدراسات اإلضافية، والتعليم والممترات في المطا  غيت ال ظامي 63

 630انظت المجمو ة  التعتيف
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 والتعليم والممترات في المطا  غيت ال ظاميالدراسات اإلضافية،  630

 وشيت إل  أنشطة متصلة بدراسات إضافية )م تلفة  ن التعليم ال ظامي( وليس  التوظيف  التعتيف

                                                                                                                        والسككككككككمة المميزة للتعليم غيت ال ظامي هي أنا إضككككككككافة  إل  التعليم ال ظامي، و/أو بدي  لا، و/أو ملم  لا، في إ ار  ملية التعلم  
                         و                                                                              اة ل فتاد  وغالبا ما ي وف ت من أا  ضككككككككككككماا الحق في الحصككككككككككككول  ل  التعليم للجميع  وهو يلاي احتيااات األفتاد من  مد  الحي 

مسككككككتمت  وقد ولوا قصككككككيت المدة و/أو م  ف   ر التعليمي ال مسككككككا ال  يل   مف وم                                               اميع الفجات العمتية ولو ا ت وطا  ق  الضككككككتورة  
سككككية قصككككيتة أو حلمات  م  أو حلمات دراسككككية  وفي ختام التعليم غيت ال ظامي وحصكككك                                          الوقافة  وي مد م  ادة في شككككل  دورات درا 

المتعلم أو المتعلمة، في الغالب،  ل  منهالت ت تعتتم سكلطات التعليم الو  ية أو دوا الو  ية الم تصكة  سن ا منهالت رسكمية  
 (  39، الفمتة  2011لموحد للتعليم لعام                                                                   أو معاد لة ل ا، أو ت وحص   ل  أ  منهالت )المصدر: التص يف الدولي ا 

حضور دورات إل ادة التدريب، ودورات لغة أا اية، ودورات حوسبة، ودورات إدارة أ مال وأمانة ست، مق  اإلدارة، ومس   وشم 
لتجارية الدفاتت، والطبا ة  ل  اآللة الواتبة أو الحاسكككككككككككوب، وما إل  ذل ، ودورات إبدا ية، والتدريب  ل  إدارة األ مال ا

 الصغيتة وريادة األ مال، ومدرسة السواقة، خارج إ ار ال ظام التعليمي ال ظامي

 ة أخت  خالل وق  الفتاايدراسدورات و  ،دورات تعلم ذاتي
 بتامج لمحو األمية

 حضور دورات فيما يتعلق ب واوات وألعاب تتفي ية

 وألعاب رياضية وما إل  ذل دورات فيما يتعلق ب واوات وألعاب تتفي ية درو  تعليمية/

 التدريب والدراسات فيما يتعلق  العمالة 15 ت وشم 

 التعليم ال ظامي 61

 الواابات الم زلية، وتلمي درو  خاصة، ومتااعة الممترات الدراسية، والبحوم، واألنشطة المتصلة  التعليم ال ظامي  62

 السفت المتص   التعلم 64

 دورة في الطبخ المشاروة في أمقلة

  مدرسة تعطي دروسا تعويضية )م صصة للطالب المت لفين/المتستتين(  والتح ات
  مدار  ليلية أو مدار   طلة ن اوة األساو  والتح ات

 درو  تعليم الوبار تلمي

 دورة/درو  في اليوغا والواراتيا والوونغ فو

 وق  السفت المتص   التعلم 64

 640المجمو ة انظت  التعتيف

 وق  السفت المتص   التعلم 640

 وشيت إل  السفت إل  ملاا التعلم/األنشطة والعودة م ا  التعتيف

 أنشطة التعلم والعودة م  ا أما ن السفت إل   وشم 
  يادة الفتد السيارة ب فسا إل  ملاا للتعليم

   العمالة السفت المتص  181 ت وشم 

 األات  ةمدفو الل غيت ا مالمتعلق  العم  التطو ي والتدرياي وغيتهما من األ وق  السفت 540
  الممارسات القمافية والتتفي ية واإل المية والتياضية وق  السفت المتص  860

 إل  المدرسة مشيا با هال أمقلة

 حافلة الجامعةرووب 

 إل  الم زلحافلة أو سيارة للوصول إل  ملاا التعليم أو العودة  راانتظ

  التعلممتعلمة أنشطة أخت   69

 690انظت المجمو ة  التعتيف

  التعلممتعلمة أنشطة أخت   690

  التعلم غيت مص فة في ملاا آخت متعلمة وشيت إل  أنشطة أخت   التعتيف

 وشم 

 التعليم ال ظامي 61 ت وشم 

 الممترات الدراسية، والبحوم، واألنشطة المتصلة  التعليم ال ظامي الواابات الم زلية، وتلمي درو  خاصة، ومتااعة   62

 الدراسات اإلضافية، والتعليم والممترات في المطا  غيت ال ظامي 63

 وق  السفت المتص   التعلم  64

 أنشطة ت صلة ل ا  التعلم

 أمقلة
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 وممارسة الشعائت الدي ية يةمشاروة المجتمعالوالتواص  و التلنس  7

 مع األستة أو القيام بزيارات أو استقبال زوار  التلنسوشيت إل   التعتيف

 والتواص أنشطة التلنس  71 وشم 

 المشاروة في الم اسبات المجتمعية القمافية/اتاتما ية 72

 المشاروة في مسنوليات مدنية ومسنوليات ذات صلة 73

 الممارسات الدي ية 74

  سنشطة التلنس والتواص  والمشاروة المجتمعية والممارسات الدي ية وق  السفت المتص  75

 الدي يةات والممارسية مشاروة المجتمعالوالتواص  و   التلنسأنشطة أخت  متصلة  79

 القمافة والتتفيا واإل الم والممارسات التياضية 8 ت وشم 

 والتواص أنشطة التلنس  71

والتواصككك   ما في ذل  الحديث، والمي  والمال، وتووا  موما ذات  ا ع شككك صكككي/ااتما ي أنشكككطة التلنس وشكككيت إل   التعتيف
 أو ذات محتو  غيت معين  

والقيام  سنشككككككككطة/ال هاب إل  أما ن أو م اسككككككككبات معا، والقيام بزيارات واسككككككككتقبال زوار، وقتاءة ووتا ة بتيد ذات  ا ع 
 ش صي/ااتما ي

 والدردشةوالتحاور، التحدم،  711 وشم 

 ، واتلتماء، والتجمعالتلنسأنشطة  712
 قتاءة ووتا ة الاتيد،  ما في ذل  الاتيد اإللوتتوني 713

 والتواص متعلمة  التلنس أنشطة أخت   719

 المشاروة في الم اسبات المجتمعية القمافية/اتاتما ية 72 ت وشم 

 ومسنوليات ذات صلةالمشاروة في مسنوليات مدنية  73

 الممارسات الدي ية 74

  سنشطة التلنس والتواص  والمشاروة المجتمعية والممارسات الدي ية وق  السفت المتص  75

 الدي يةات والممارس يةمشاروة المجتمعالوالتواص  و  التلنس أنشطة أخت  متصلة  79

التمسككككيمات التئيسككككية المالئمة  الشكككك صككككي/اتاتما ي تح    و                                              تصكككك  ف الملالمات ال اتعية والمتاسككككالت غيت ذات الطا ع 
 )مق  المتاسالت المتعلمة  العم (

 الدردشةوالتحاور، و التحدم،  711

  التلنسوالدردشة ألغتا   والتحاور، وشيت إل  التحدم، التعتيف

 وه   المجمو ة تشم  أنشطة حضورية وافتتاضية 

 الوالم/التحادم مباشتة وشم 

الوالم/التحادم  ات ال اتف، والتسككائ  ال صككية، وأا زة اتتصككال الالسككلوي ذات المواات المصككيتة، وأا زة تو ولوايا 
 المعلومات واتتصاتت، وما إل  ذل  

 الدردشة في الشبلة/ال اتف،  ما في ذل  التسائ  الفورية، والمجمو ات الحوارية، وما إل  ذل  
 األنشطة المعي ة األخت  المتعلمة  الوالم/التحدم

 التجمع، و اتلتماءالتلنس، و  أنشطة 712 ت وشم 
 قتاءة ووتا ة الاتيد،  ما في ذل  الاتيد اإللوتتوني 713

 الشبلة العالمية، والتسائ   ات اإلنتتن ، والملالمات  ات الفيديو ألغتا  العم الدردشة  ل  

 اارالحديث مع  أمقلة
 م اتفة شقيمة

 رسائ  نصية إل  الزوجتوايا 

 التلنس، واتلتماء، والتجمع أنشطة 712

 اتلتماء/التجمع/التلنسوشيت إل  أنشطة  التعتيف

  األنشطة/ال هاب إل  أما ن أو أحدام معاالقيام  وشم 
 استقبال زوار

 زيارة األصدقاء واألقارب

 استضافة حفالت وحفالت استقبال وتجمعات مماثلة
 حضور حفالت وحفالت استقبال وتجمعات مماثلة 

 في الحانات وال واد  والمطا متلنس 

  معي ة أخت  تلنس أنشطة 
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 التحدم، والتحاور، والدردشة 711 ت وشم 

 قتاءة ووتا ة الاتيد،  ما في ذل  الاتيد اإللوتتوني 713

 إل  حفلة  يد ميالد صديق  با هال أمقلة

      و والد   ة ر ياز 

 قتاءة ووتا ة الاتيد،  ما في ذل  الاتيد اإللوتتوني 713

  التلنس وشيت إل  قتاءة ووتا ة الاتيد ألغتا  التعتيف

 المجمو ة تتضمن الاتيد والاتيد اإللوتتوني ه   

 قتاءة ووتا ة التسائ  والبطاقات الاتيدوة غيت المتتبطة  سنشطة أخت   وشم 
 قتاءة ووتا ة الاتيد اإللوتتوني غيت المتتبطين  سنشطة أخت  

 التحدم، والتحاور، والدردشة 711 ت وشم 

  ، واتلتماء، والتجمعالتلنسأنشطة  712
 (1الاتيد المدفو  األات المتعلق  العم  )

 (6الاتيد المتعلق  التعليم/التعلم )

 رسالة إل  صدومي  تا ة  أمقلة
  طاقات بتيدوة لموسم األ يادإ داد 

 والتواص متعلمة  التلنس أنشطة أخت   719

 والتواص  غيت المدراة في فجات أخت ، من قاي  األنشطة اتاتما ية السلاية  التلنس وشيت إل  أنشطة التعتيف

 أ  نو  من أنوا  ال زا  وشم 

 المشااتة، والجدال، وات تداء اللفظي )ارتوا ا وتلقيا( المتال، والت ديد  صوما  أذ  بدني أو ات تداء الادني )ارتوا ا وتلقيا( 
 تا ات اداريةأ مال الشغب والت تيب والتدنيس  ل

 التسول

 التحدم، والتحاور، والدردشة 711 ت وشم 

 ، واتلتماء، والتجمعالتلنسأنشطة  712
 قتاءة ووتا ة الاتيد،  ما في ذل  الاتيد اإللوتتوني 713

 الجدراا في الالدة  لتا ات ادارية الء  أمقلة
 مع اار /اارتيادال 

 المجتمعية القمافية/اتاتما يةالمشاروة في الم اسبات  72

 ااتما يةثمافية و  مجتمعيةم اسبات وشيت إل  المشاروة في  التعتيف

 مجتمعية  الم اسبات القمافية والتاري ية الحتفاتت اتالمشاروة في  721 وشم 

والج ازات والوتدات والطمو  المتعلمة المشاروة في الطمو /الم اسبات المجتمعية )غيت الدي ية( لحفالت الزفام   722
  اتنتمال من متحلة إل  أخت  

 مجتمعية )الموسيم ، والتقل، إلخ(الاتما ية اتم اسبات الالمشاروة في  723

 يةمشاروة المجتمعال المتعلمة األنشطة األخت   729

 والتواص أنشطة التلنس  71 ت وشم 

 ت ذات صلةمسنوليات مدنية ومسنولياالمشاروة في  73

 الممارسات الدي ية 74

  سنشطة التلنس والتواص  والمشاروة المجتمعية والممارسات الدي ية وق  السفت المتص  75

 الدي يةات والممارس يةمشاروة المجتمعالوالتواص  و   التلنسأنشطة أخت  متصلة  79

 تاري يةالقمافية و الم اسبات المجتمعية  الحتفاتت اتالمشاروة في  721

 وشيت إل  المشاروة في احتفاتت مجتمعية  م اسبات ثمافية وتاري ية التعتيف

المشكككككككاروة في التحضكككككككيتات لتمارين قا  العت ، ومشكككككككاروة فعلية في فعاليات ثمافية/تاري ية مجتمعية، مق  أوام أ ياد  وشم 
 المدوسين الشفعاء، ومسيتات تحيي ذوت  أحدام تاري ية

مدفو ة األات فيما يتعلق ب    األحدام والطبخ، ونصككككككب الم صككككككة، وت ظيم وامع المسككككككاهمات و  داد  الال دمات غيت  ت وشم 
 (52األزياء )

 تدريبات  ل  المشاروة في مووب محلي إاتاء  أمقلة
 في مووب محليالمشاروة 
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الطمو /الم اسككككككككككككبات المجتمعية )غيت الدي ية( لحفالت الزفام والج ازات والوتدات والطمو  المتعلمة المشككككككككككككاروة في  722
  اتنتمال من متحلة إل  أخت  

وشككككيت إل  المشككككاروة في  مو /م اسككككبات مجتمعية ) ما في ذل   مو /م اسككككبات للسككككلاا األصككككليين( )غيت دي ية(   التعتيف
 و  انتمالية مماثلة لحفالت زفام وا ازات ووتدات و م

المشككككككاروة في تحضككككككيتات للتدريبات  ل  األداء والمشككككككاروة في احتفاتت مجتمعية أو  مو  متصككككككلة  حفالت زفام  وشم 
وا كككازات ووتدات وغيتهكككا من الطمو  اتنتمكككاليكككة   الم المتاسككككككككككككككم الكككدي يكككة  وهككك   المجمو كككة تتضككككككككككككككمن احتفكككاتت 

 الس وية   ال وت  

 الممارسات الدي ية 74 ت وشم 

 الصالة الفتدوة والتسم  واألنشطة التوحية األخت   741
 المشاروة في ممارسة الشعائت الدي ية الجما ية 742

 ا ازة في ملاا الدفن  رو حض أمقلة
 ر حف  زواج مدنيو حض

 المشاروة في الم اسبات اتاتما ية المجتمعية )الموسيم ، والتقل، إلخ( 723

 وشيت إل  المشاروة في الم اسبات اتاتما ية المجتمعية )الموسيم ، والتقل، إلخ( التعتيف

 المشاروة في التحضيتات للتمارين قا  العت  والمشاروة الفعلية في الفعاليات الف ية المجتمعية مق  الوتنفاتت وشم 

   الم اسبات القمافية والتاري يةمجتمعية الحتفاتت اتالمشاروة في  721 ت وشم 

المشككككككككككككككاروكة في الطمو /الم كاسككككككككككككككبكات المجتمعيكة )غيت الكدي يكة( لحفالت الزفكام والج كازات والوتدات والطمو    722
 المتعلمة  اتنتمال من متحلة إل  أخت  

 في احتفاتت الوتنفالة شاروالم أمقلة

 يةالمجتمعمشاروة ال المتعلمة األنشطة األخت   729

 غيت مص فة في ملاا آخت  يةمشاروة المجتمعال متعلمة وشيت إل  أنشطة أخت   التعتيف

 وشم 

  الم اسبات القمافية والتاري ية مجتمعيةالحتفاتت اتالمشاروة في  721 ت وشم 

والج كازات والوتدات والطمو   المشككككككككككككككاروكة في الطمو /الم كاسككككككككككككككبكات المجتمعيكة )غيت الكدي يكة( لحفالت الزفكام   722
 المتعلمة  اتنتمال من متحلة إل  أخت  

 مجتمعية )الموسيم ، والتقل، إلخ(الاتما ية اتم اسبات الالمشاروة في  723

 أمقلة

 المشاروة في مسنوليات مدنية ومسنوليات ذات صلة 73

 730انظت المجمو ة  التعتيف

 ومسنوليات ذات صلةالمشاروة في مسنوليات مدنية  730

                      و               ش ادة أو أداء دور محل ف، وما إل  ذل دتء  وشيت إل  أنشطة متصلة  مسنوليات مدنية، مق  التصوي ، واإل التعتيف

شكككككككككككككك كادة واإلبالا  ن الجتائم  واإلدتء    الوفكاء  كاتلتزامكات المكدنيكة  مكا في ذلك  التسككككككككككككككجيك  للتصككككككككككككككويك  والتصككككككككككككككويك  وشم 
 اتاتما يةواتضطتا ات 

 العمالة واألنشطة ذات الصلة 1 ت وشم 

 للتصوي ال هاب  أمقلة

 المحا مة  صفة شاهد رو حض

 الممارسات الدي ية 74

 وشيت إل  الممارسات الدي ية  التعتيف

 الصالة الفتدوة والتسم  واألنشطة التوحية األخت   741 وشم 
 الجما يةالمشاروة في ممارسة الشعائت الدي ية  742

  ممارسة الشعائت الدي يةتتعلق أنشطة أخت   749
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 أنشطة التلنس والتواص  71 ت وشم 

 المشاروة في الم اسبات المجتمعية القمافية/اتاتما ية 72

 المشاروة في مسنوليات مدنية ومسنوليات ذات صلة 73

 والتواص  والمشاروة المجتمعية والممارسات الدي ية  سنشطة التلنس وق  السفت المتص  75

 الدي ية اتوالممارسية مشاروة المجتمعالوالتواص  و  التلنس أنشطة أخت  متصلة  79

 الصالة الفتدوة والتسم  واألنشطة التوحية األخت   741

 وشيت إل  الصالة الفتدوة والتسم  واألنشطة التوحية األخت   التعتيف

 الصالة والتسم  في الم زل،  ما في ذل  صالة اللي  وشم 

  زيارة الو يسة أو الو يس أو المعاد أو الممام أو المسجد للصالة والتسم  وتمدوم األضاحي
 استشارة مستشار دي ي/روحاني

 قتاءة الوتب الدي ية )الوتاب الممد ، المتآا الوتيم(

 ية الجما يةالمشاروة في ممارسة الشعائت الدي  742 ت وشم 

 التسم  في الم زلة مارسم أمقلة
 قا  ال ومالصالة 

 المشاروة في ممارسة الشعائت الدي ية الجما ية 742

 وشيت إل  المشاروة في ممارسة شعائت دي ية اما ية  التعتيف

 الممارسة وال دمات الدي ية وشم 

 الشعائت الدي ية التي تمار  في مجمو ة غيت رسمية صغيتة

 ات  /  ار متسكككفا ، واحتفال   سكككم ات بتات المشكككاروة في احتفاتت دي ية، وحفالت زفام، وا ازات، واتحتفال  الا    
                                                          ، والع ماد، وتقاي  الع ماد، والم اولة األول ، وما إل  ذل  متسفا

 الصالة الفتدوة والتسم  واألنشطة التوحية األخت   741 ت وشم 

  ر قدا و حض أمقلة
  متسفا  ار   احتفال رو حض

 في تجمع دي ية شاروالم

 مسجد لصالة الجما ةة ر ياز 

  ممارسة الشعائت الدي يةتتعلق أنشطة أخت   749

  ممارسة الشعائت الدي ية، غيت مص فة في ملاا آخت تتعلق وشيت إل  أنشطة أخت   التعتيف

 و تافين وما إل  ذل استشارة روحانيين/أرواحيين، ووسطاء، وم جمين،  وشم 

 الصالة الفتدوة والتسم  واألنشطة التوحية األخت   741 ت وشم 
 المشاروة في ممارسة الشعائت الدي ية الجما ية 742

 أمقلة

 والتواص  والمشاروة المجتمعية والممارسات الدي ية  سنشطة التلنس وق  السفت المتص  75

 750انظت المجمو ة  التعتيف

  سنشطة التلنس والتواص  والمشاروة المجتمعية والممارسات الدي ية وق  السفت المتص  750

 والممارسة الدي ية يةمشاروة المجتمعالوالتواص  و  التلنس وشيت إل  السفت المتص   التعتيف

 والممارسات الدي ية،  ما في ذل  وق  اتنتظار، والعودة م ا يةمشاروة المجتمعالوالتواص  و التلنس السفت إل  ملاا  وشم 

 والممارسات الدي ية يةمشاروة المجتمعالوالتواص  و التلنس  يادة الفتد السيارة ب فسا إل  ملاا 

 المتص   الممارسات القمافية والتتفي ية واإل المية والتياضيةوق  السفت  86 ت وشم 

  السيارة إل  الو يس با هال أمقلة

 سفت إل  ملة الملتمة )الحج(ال 

 ت إل  المعاديسال 

 سفت لحضور ا ازةال 
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 الدي يةات والممارس يةمشاروة المجتمعالوالتواص  و   التلنسأنشطة أخت  متصلة  79

 790انظت المجمو ة  التعتيف

 الدي يةات والممارس يةمشاروة المجتمعالوالتواص  و   التلنسأنشطة أخت  متصلة  790

والممارسككككككة الدي ية، غيت مصكككككك فة في  يةمشككككككاروة المجتمعالوشككككككيت إل  أنشككككككطة أخت  متصككككككلة  الم الطة والتواصكككككك  و  التعتيف
 آخت ملاا

 وشم 

 أنشطة التلنس والتواص  71 ت وشم 

 اتما يةاتقمافية/ال مجتمعيةالم اسبات الالمشاروة في  72
 المشاروة في مسنوليات مدنية ومسنوليات ذات صلة 73
 الممارسات الدي ية 74

 والتواص  والمشاروة المجتمعية والممارسات الدي ية  سنشطة التلنس وق  السفت المتص  75

 أمقلة

 الممارسات القمافية والتتفي ية واإل المية والتياضية 8

 وشيت إل  حضور فعاليات ثمافية أو تتفي ية واست دام وسائس اإل الم، وو ل  ممارسة ال واوات واألنشطة التياضية  التعتيف

 أما ن ثمافية وتتفي ية ورياضية/م اسباتحضور/زيارة  81 وشم 
 لعاب وغيتها من أنشطة التسليةاأل واوات و القمافية و المشاروة ال 82

 واألنشطة ذات الصلةت ا،  المشاروة في التياضات وممارس 83

 اإل الم ساست دام وسائ 84

 والتاحة واتستتخاء التسم  األنشطة المتتبطة  85

 تياضيةال المية و اإلتتفي ية و القمافية و الممارسات الوق  السفت المتص    86

 تياضيةال المية و اإلتتفي ية و القمافية و الممارسات الأنشطة أخت  متصلة   89

 التلنس والتواص  والمشاروة المجتمعية وممارسة الشعائت الدي ية 7 ت وشم 

 أما ن ثمافية وتتفي ية ورياضية/م اسبات حضور/زيارة 81

 أما ن ثمافية وتتفي ية ورياضية زيارة م اسبات/حضور وشيت إل   التعتيف

 حضور فعاليات و تو  ثمافية م ظمة/اماهيتية 811 وشم 
 ارتياد المت زهات/الحدائق 812

 حضور الم اسبات التياضية 813

  حضور الم اسبات القمافية والتتفي ية والتياضيةتتعلق أنشطة أخت   819

 المشاروة القمافية وال واوات واأللعاب وغيتها من أنشطة التسلية 82 ت وشم 

 واألنشطة ذات الصلةت ا،  المشاروة في التياضات وممارس 83

 است دام وسائس اإل الم 84

 األنشطة المتتبطة  التسم  والتاحة واتستتخاء 85

 يةتياضال المية و اإلتتفي ية و القمافية و الممارسات الوق  السفت المتص    86

 تياضيةال المية و اإلتتفي ية و القمافية و الممارسات الأنشطة أخت  متصلة   89

 حضور فعاليات و تو  ثمافية م ظمة/اماهيتية 811

 وشيت إل  حضور فعاليات و تو  ثمافية م ظمة/اماهيتية التعتيف

 زيارة متحف، أو معت  ف ي، أو حدومة تاري ية/ثمافية، أو موقع محمي وشم 
 حضور أفالم/سي ما

 حضور المستب واألوتتا والباليا والحفالت الموسيقية

حضكككككككور/زيارة الم تاانات )الموسكككككككيم ، واألفالم، والتقل، الخ(، والسكككككككيتك، و تو  الحيوانات، ومعار  ال باتات، 
 والمعار ، والم تاانات

 حضور م اسبات ثمافية اماهيتية معي ة أخت  
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 المت زهات/الحدائقارتياد  812 ت وشم 

 التياضيةالم اسبات  حضور 813

 إل  صالة اللياقة الادنيةاب  هال أمقلة

 إل  المستباب  هال

 إل  م تااا الموسيم اب  هال

 تاري ي، نصب ت وار ، وما إل  ذل  ملاازيارة 

 المت زهات/الحدائقارتياد  812

 وشيت إل  ارتياد المت زهات والحدائق  التعتيف

 ارتياد/زيارة حدومة الحيوانات، أو روضة الحيواا، أو حدومة ال باتات، أو مدي ة المالهي وشم 

 حضور فعاليات و تو  ثمافية م ظمة/اماهيتية 811 ت وشم 
 تياضيةالم اسبات الحضور  813

 حدومة الحيواناتإل  ال هاب  أمقلة

  امةإل  حدومة مالهي ال هاب 
 محدد إل  حدومة مالهي ذات موضو ال هاب 

 حضور الم اسبات التياضية 813

 وشيت إل  حضور م اسبات رياضية  التعتيف

 حضور م اسبات رياضية للمحتتفين حضور م اسبات رياضية لل واة  وشم 

 ثمافية م ظمة/اماهيتيةحضور فعاليات و تو   811 ت وشم 
 ارتياد المت زهات/الحدائق 812

 لعبة بيساولال هاب لمشاهدة  أمقلة
 مباراة وتة سلة  رو حض

 حدم رياضي في الموقعة شاهدم

  حضور الم اسبات القمافية والتتفي ية والتياضيةتتعلق أنشطة أخت   819

 القمافية والتتفي ية والتياضية، غيت مص فة في ملاا آخت وشيت إل  أنشطة متصلة  حضور الم اسبات  التعتيف

                                                                                             زيارة الملتبة )الحاتت التي ت يال  غ في ا المستطل ع  ال شاد الدقيق ال   و ضطلع  ا في الملتبة( وشم 

 حضور فعاليات و تو  ثمافية م ظمة/اماهيتية 811 ت وشم 
 ارتياد المت زهات/الحدائق 812

 تياضيةالم اسبات الحضور  813

 ( 62أداء الفتو  الم زلية في الملتبة )

 (841المتاءة في الملتبة )

 إل  الملتبة با هال أمقلة

 المشاروة القمافية وال واوات واأللعاب وغيتها من أنشطة التسلية 82

والتقل( وممارسككة هواوات من قاي  امع الطوا ع  وشككيت إل  المشككاروة الفعالة في الف وا الجميلة )الموسككيم ، والمسككتب،  التعتيف
والعمالت المعدنية وتطاقات التداول والحوسككبة والاتمجة والحتم اليدوية وممارسككة األلعاب   دما ت تند  ه   األنشككطة  

 إل  إنتاج أو توفيت خدمات لالست الك من قا  آختين أو لالست دام الش صي 

 التشليلية، وف وا األداء، والف وا األدبية )  واوة(الف وا  821 وشم 
 ال واوات 822

 ممارسة األلعاب وغيتها من أنشطة التسلية 823

  المشاروة القمافية وال واوات واأللعابتتعلق أنشطة أخت   829
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 ورياضيةحضور/زيارة م اسبات/أما ن ثمافية وتتفي ية  81 ت وشم 

 المشاروة في التياضات وممارست ا، واألنشطة ذات الصلة 83

 است دام وسائس اإل الم 84

 األنشطة المتتبطة  التسم  والتاحة واتستتخاء 85

 وق  السفت المتص   الممارسات القمافية والتتفي ية واإل المية والتياضية 86

 واإل المية والتياضية الممارسات القمافية والتتفي ية أنشطة أخت  متصلة  89
 (630دورات متصلة  القمافة والتتفيا والتياضة وما إل  ذل  )

 (1األنشطة الم ف ة من أا  األات أو التتل )

 (630ضافية )اإل اتدراسال(، 612 اراة  ن الم  ج )النشطة األ(، 5                              أنشطة م ف  ة  ل  ساي  التطو  )

 والف وا األدبية )  واوة(الف وا التشليلية، وف وا األداء،  821

                                                                                                 وشيت إل  المشاروة ال شطة في الف وا البصتية واألدبية واتستعتاضية ليس من أا  اتست الك من ق ا  آختين  التعتيف

الف وا البصكككتية،  ما في ذل  التسكككم والتصكككويت الضكككوئي وال ح  والف ار وال زم والتسكككم والتسكككومات الف وا األدبية،   وشم 
(،   اسكككتق اء التسكككائ ذل  وتا ة التواوات والشكككعت والم وتات الشككك صكككية/اليوميات، وغيتها من ضكككتوب الوتا ة )في   ما

 والف وا اتستعتاضية )التقل، والموسيم ، واأل مال الدرامية( غيت الم صصة لجم ور ما:

 المشاروة الفعالة في التقل وتصميم التقصات

رسكة العزم والصكفيت، والعزم ضكمن فتقة موسكيقية، والغ اء في اوقة/فتقة العزم  ل  آلة موسكيقية،  ما في ذل  مما
                                                            إنشاد صغيتة/مجمو ة تند  أغاني، والغ اء الوار ي ووي/فيديووي

 مدفو  األات في األنشطة القمافية والتتفي ية والتياضيةالالعم  التطو ي غيت  523 ت وشم 
 ال واوات 822

 ة التسليةممارسة األلعاب وغيتها من أنشط 823

 المشاروة في األنشطة الف ية للعت  العام أو األداء العام

 و واوة  ف ي  م  رسم أمقلة
 صور  ل  ساي  المتعة داالتم

 ال واوات 822

 تشيت إل  ممارسة هواوات، ت ولوا الغت  م  ا أا تند  إل  إنتاج سلع أو خدمات لالست دام الش صي أو للايع التعتيف

 الطوا ع والعمالت المعدنية وتطاقات التبادل وما إل  ذل امع  وشم 

 العم   ل  السيارات، مق  الص ع وفق الطلب والطالء، و واوة الحوسبة والاتمجة، و واوة

 ال جارة واألشغال ال شاية و واوة 
 المشغوتت الحتفية و واوة

 صيد األسماك/الصيد ألغتا  تتفي ية محضة

 وصيد الحيوانات  األشتاك و نتاج الود الحيوانات لالست دام ال  ائي الش صيالم ل  213 ت وشم 

 صيد األسماك لالست دام ال  ائي الش صي 216

 )  واوة( الف وا التشليلية، وف وا األداء، والف وا األدبية 821

 ممارسة األلعاب وغيتها من أنشطة التسلية 823

 (1الممدمة أو الم تاات الم تجة والمبا ة )هواوات مدرة للدخ  من حيث ال دمات 

 (630الدورات المتصلة  القمافة والتتفيا والتياضة وما إل  ذل  )

 مجمو ات  مالت معدنية في ظت أمقلة
 )333)م تلف  ن  ع اوة شديدة سيارة ت ظيف 

 ممارسة األلعاب وغيتها من أنشطة التسلية 823

 األلعاب،  ما في ذل  ألعاب الفيديو وشيت إل  ممارسة أ  نو  من  التعتيف

                                                                                                   األلعككاب الم فتدة،  مككا في ذلكك  اللعككب  ككالككدم ، ولعككب األ فككال ومككا إل  ذلكك   حكك   الولمككات المتمككا عككة وغيتهككا من  وشم 
 األحااي ولعبة سوليتيت

ألعكاب الورو، وألعكاب األلواب،  مكا في ذلك  لعكب الورو مقك  لعبكة الووتكة، والاتيكدج ومكا إل  ذلك   ولعكب ألعكاب األلواب 
،  Sorry  ولعبة   Yahtzee   ، ولعبة مونوتولي                                         نج، ولعبة الد اما، ولعبة الطاولة، ولعبة والدومي و، والشكككككككككطت   غيتها،و 

 والمتاه ة  ل  األلعاب

 ( وألعاب الفيديوarcade)األلعاب الحاسوتية،  ما في ذل  ألعاب اآلرويد 

 Easterالفصككككككككككككككل  ) ، و  البحكث بي   يكد  scavenger huntاأللعكاب اتاتمكا يكة/الجمكا يكة،  مكا في ذلك  لعبكة  

egg huntولعبة ’اتختباء والبحث‘، ولعبة  المتتعات ،)   
الممار،  ما في ذل  لعب اللوتو، وألعاب اليانصككككككككككككككيب المماثلة  والتهاا خارج المضككككككككككككككمار )سككككككككككككككباو ال ي ، واأللعاب 

،  اللوتو شككككككككككككتاء  طاقات و    ، البلارا ، التولي ، إلخ(             الا ل و ج   إلخ (  ولعب ألعاب الوازي و )لعبة الورو   التياضككككككككككككية،
  اتنتظار  والممامتة  ات اإلنتتن وق  الوقوم في  ابور ،  ما في ذل                   الس و يب ست ي   وأوراو اليانصيب، وت ا ت 
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 التشليلية، وف وا األداء، والف وا األدبية )  واوة( الف وا  821 ت وشم 
 ال واوات 822

 (36الحيوانات األليفة )مال بة 

 سلعاب فيديو  لعبال أمقلة
  ل  ال اتف المحمول لعبال

 ة  مامت الم

  المشاروة القمافية وال واوات واأللعابتتعلق أنشطة أخت   829

 مص فة في ملاا آخت الوشيت إل  أنشطة أخت  متصلة  المشاروة القمافية وال واوات واأللعاب غيت  التعتيف

اسكككككككتعتا  معتوضكككككككات الواا ات )التجول  حقا في المحالت التجارية وأسكككككككواو السكككككككلع المسكككككككتعملة وما إل  ذل ، ليس  وشم 
 يتعلق  التدقيق في سلع معي ة( فيما

 )  واوة( التشليلية، وف وا األداء، والف وا األدبيةالف وا  821 ت وشم 
 ممارسة األلعاب وغيتها من أنشطة التسلية 823

 ال واوات 822

 معتوضات الواا اتمشاهدة  أمقلة

 المشاروة في التياضات وممارست ا، واألنشطة ذات الصلة 83

 وشيت إل  المشاروة في التياضات وممارست ا  التعتيف

، تبعا لما ما إذا وانا مماب  أات 5أو   4أو   1                                                                   وي ع د  التوايا والتدريب  مال، وي بغي تصككك يف ما ضكككمن األقسكككام التئيسكككية  
                                                أو لم ولونا، وتبعا للج ة التي ي  ف  اا لصالح ا 

 المشاروة في األنشطة التياضية 831 وشم 
 ممارسة التمارين التياضية 832

 الحيوانات  األشتاك و نتاج الود الحيوانات لالست دام ال  ائي الش صيالم ل وصيد  213 ت وشم 

 صيد األسماك لالست دام ال  ائي الش صي 216

 العم  التطو ي غيت المدفو  األات في األنشطة القمافية والتتفي ية والتياضية 523

 أما ن ثمافية وتتفي ية ورياضية/م اسباتحضور/زيارة  81

 القمافية وال واوات واأللعاب وغيتها من أنشطة التسليةالمشاروة  82

 است دام وسائس اإل الم 84

 األنشطة المتتبطة  التسم  والتاحة واتستتخاء 85

 وق  السفت المتص   الممارسات القمافية والتتفي ية واإل المية والتياضية 86

 تياضيةالة و  المياإلتتفي ية و القمافية و  الممارسات الأنشطة أخت  متصلة  89

 المشاروة في األنشطة التياضية 831

 وشيت إل  المشاروة في األنشطة التياضية  التعتيف

 المغلمة والمفتوحة في األما ن األلعاب التياضية وشم 

ألعاب الوتات، والتياضككككات الفتدوة،  ما في ذل  ت س العشككككب، وت س الطاولة، واتسككككلواش، ووتة المضككككتب، والغولف، 
 والاولي غ وما إل  ذل 

ووتة المدم ألعاب الوتات، والتياضككككككات الجما ية،  ما في ذل  وتة السككككككلة ووتة المدم )األمتيلية، والغيلية، واتسككككككتتالية(،  
                                       لطائتة، وال ووي، والت  اي وما إل  ذل ، والوتة ااألوروتية

  ما في ذل  الجودو، والتاولوندو، والواراتيا، والمصار ة، والمال مةالف وا المتالية،  رياضات

 الم ل وصيد الحيوانات  األشتاك و نتاج الود الحيوانات لالست دام ال  ائي الش صي 213 ت وشم 

 صيصيد األسماك لالست دام ال  ائي الش   216
 ممارسة التمارين التياضية 832

 لعب لعبة وتة المدم األوروتية أمقلة

 ممارسة التمارين التياضية 832

 وشيت إل  ممارسة التياضة الادنية التي تتوز  ل  الفوائد الصحية  التعتيف

 والجت   ،والمشي لمسافات  ويلة، وال اب ،المشي وشم 

 رووب الدرااات، والتزلج، والتزحلق  ل  الجليد 

 السباحة، ورووب األمواج، والتجدوف

 التزلج، والتزلج  ل  القلج

التمارين التياضكككككككية ال وائية، واليوغا، والتدريب  ل  رفع األثمال، وغيتها من بتامج اللياقة الادنية  ما في ذل : الجمباز، 
 والتمارين المموية للعضالت، وتا  بو

  لممارسة الجما ية للتمارين التياضية في الساحات العامة، والوونغ فو، والتا  تشيا
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 المشاروة في األنشطة التياضية 831 ت وشم 

 الت م  ذها ا و وا ا( 182                                                          التحالت ذات الغت  المعي ن )وجب تص يف المشي إل  الملتب تح 

 الجت   أمقلة

 ممارسة التياضةالمشي  غت   

 ال هاب إل  صالة اللياقة الادنية 

 ممارسة تمارين التقل التياضية  

 (37)است دام وسائس اإل الم 84

 يتعلق  العم  أو التعلم( وشيت إل  است دام وسائس اإل الم )ليس حصتا فيما  التعتيف

 المتاءة للتتفيا 841 وشم 

 المشاهدة/اتستما  إل  التلفاز وأشت ة الفيديو 842

 اتستما  إل  الم وا  واألا زة الصوتية 843

 أنشطة أخت  تتعلق  است دام وسائس اإل الم 849

 حضور/زيارة فعاليات/أما ن ثمافية وتتفي ية ورياضية 81 ت وشم 

 المشاروة القمافية وال واوات واأللعاب وغيتها من أنشطة التسلية 82

 المشاروة في التياضات وممارست ا، واألنشطة ذات الصلة 83

 األنشطة المتتبطة  التسم  والتاحة واتستتخاء 85

 وق  السفت المتص   الممارسات القمافية والتتفي ية واإل المية والتياضية 86

 متصلة  الممارسات القمافية والتتفي ية واإل المية والتياضيةأنشطة أخت   89

 المتاءة للتتفيا 841

 وشيت إل  المتاءة  غت  التتفيا )في شل  مطاو  أو إلوتتوني( التعتيف

 ويتيل است دام المتغيت السياقي التفتيق بين است دام الوسائس الوالسيلية والحديقة 

 مطاو  أو إلوتتوني(قتاءة الوتب )في شل   وشم 

 قتاءة الدوريات،  ما في ذل  الصحف والمجالت والمجالت اإلخبارية وال شتات اإلخبارية قتاءة مواد معي ة أخت  

 ( 713قتاءة الاتيد الش صي ) ت وشم 
 (1قتاءة الاتيد من الملتب )

 قتاءة وتاب أمقلة
 تصفل مجلة

 قتاءة ممال  ل  فيساوك

 رواوة/قصائد/أدب للتتفياقتاءة 
 قتاءة موقع شبلي/مدونة

 المشاهدة/اتستما  إل  التلفاز وأشت ة الفيديو 842

 وشيت إل  مشاهدة التلفاز والفيديوهات/اتستما  إلي ما التعتيف

)التلفكاز، وال كاتف، مشككككككككككككككاهكدة التلفكاز/اتسككككككككككككككتمكا  إليكا في أ  ا كاز من أا زة تو ولوايكا المعلومكات واتتصككككككككككككككاتت   وشم 
 والحاسوب( مشاهدة التلفاز/اتستما  إليا )الاتامج العادوة(

 مشاهدة التلفاز/اتستما  إليا )بتامج محولة زم يا(

أنشككككطة معي ة أخت  متصككككلة  مشككككاهدة التلفاز/اتسككككتما  إليا مشككككاهدة بتامج فيديو/اتسككككتما  إل  بتامج فيديو في أ   
 لومات واتتصاتت مشاهدة أفالم مستساتة/مشتتاة/اتستما  إلي اا از من أا زة تو ولوايا المع

مشككاهدة بتامج فيديو مسككتساتة/مشككتتاة اتسككتما  إل  بتامج فيديو مسككتساتة/مشككتتاة،   الم األفالم أنشككطة معي ة أخت  
 متصلة  مشاهدة فيديوهات/اتستما  إل  فيديوهات

ت أقتاص مدمجة وأقتاص الفيديو التقمية وأا زة تو ولوايا  مالحظة: تتضكككككككككمن وسكككككككككائس الفيديو أا زة فيديو ومشكككككككككغال
 المعلومات واتتصاتت األخت  مق  الحاسوب 

مالحظة: إا مشككككاهدة التلفاز والفيديوهات/اتسككككتما  إل  التلفاز والفيديوهات فيما يتعلق حصككككتا  سنشككككطة التعلم والعم  
  6-1                          ت تم ز في األقسام التئيسية 

 اتستما  إل  الم وا  واألا زة الصوتية 843 ت وشم 

                                                                                                   العم  المتص   الدراسة ال اتية في إ ار دورات التعليم  ن   عد ) ن  تيق الفيديو والصوت، و ات اإلنتتن ( 614

 مشاهدة فيديوهات  ل  اإلنتتن  أمقلة
 مشاهدة التلفاز
  مشاهدة فيلم 

يوصكككك   جمع بيانات المتغيت السككككياقي   ( 37) 
اسككككككت دام ا از لتو ولوايا المعلومات    

     واتتصاتت 
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 يةا زة الصوتاألالم وا  و اتستما  إل   843

 وشيت إل  اتستما  إل  الم وا  وأا زة الصوت التعتيف

 اتستما  إل  بتامج إذا ية  ل  أ  ا از من أا زة تو ولوايا المعلومات واتتصاتت وشم 

اتسكككككتما  إل  وسكككككائس اإل الم السكككككمعية األخت ،  ما في ذل  اتسكككككتما  إل  موسكككككيم  مسكككككجلة  اتسكككككتما  إل  الوتب 
تضككمن المتص المدمج، والشككتيس، والتسككجي ، ومشككغالت الملفات الصككوتية  تالصككوتية مالحظة: وسككائس اإل الم السككمعية  

 والاث الصوتي ، MP3 صيغة 

                                                                                  والوسائس السمعية األخت  فيما يتعلق حصتا  سنشطة التعلم والعم  ت تم ز في األقسام  مالحظة: إا اتستما  إل  الم وا
  6-1التئيسية 

 المشاهدة/اتستما  إل  التلفاز وأشت ة الفيديو 842 ت وشم 

                                                                                     الدراسة ال اتية في إ ار دورات التعليم  ن   عد ) ن  تيق الفيديو والصوت، و ات اإلنتتن ( 614

 إل  الم وا اتستما   أمقلة

 إل  الموسيم اتستما  

  است دام وسائس اإل المتتعلق أنشطة أخت   849

 وشيت إل  أنشطة أخت  متصلة  است دام وسائس اإل الم، غيت مص فة في ملاا آخت  التعتيف

 األنشكككككككككطة التي المجياوا  ل  اتسكككككككككتاياا                                                                   اسكككككككككت دام تو ولوايا المعلومات واتتصكككككككككاتت و شكككككككككاد متاق    دما ت يال  غ   وشم 
  ل  ا از تو ولوايا المعلومات واتتصاتت ومارسون ا 

                                                                                     الدراسة ال اتية في إ ار دورات التعليم  ن   عد ) ن  تيق الفيديو والصوت، و ات اإلنتتن ( 614 ت وشم 

 المتاءة للتتفيا 841

 المشاهدة/اتستما  إل  التلفاز وأشت ة الفيديو 842

 يةا زة الصوتاألاتستما  إل  الم وا  و  843

  ع  الوق   ل  الحاسوباء قض أمقلة

 األنشطة المتتبطة  التسم  والتاحة واتستتخاء 85

 850انظت المجمو ة  التعتيف

 والتاحة واتستتخاءاألنشطة المتتبطة  التسم   850

  التسم  والتاحة واتستتخاء متتبطة وشيت إل  أنشطة  التعتيف

 العطالة وشم 

 التاحة، واتستتخاء  

 التدخين 

 التسم ، والتفويت، وما إل  ذل  

 الممارسات الدي ية 74 ت وشم 

 قضاء وق  دوا أ  نشاد أمقلة

 اتستتاحة 

  الممارسات القمافية والتتفي ية واإل المية والتياضيةوق  السفت المتص   86

 860انظت المجمو ة  التعتيف

 وق  السفت المتص   الممارسات القمافية والتتفي ية واإل المية والتياضية 860

 وشيت إل  السفت المتص   فعاليات ثمافية وتتفي ية و  المية ورياضية التعتيف

 فعاليات ثمافية وتتفي ية و  المية ورياضية والعودة م  ا،  ما في ذل  وق  اتنتظارلحضور السفت  وشم 
 السيارة إل  فعاليات ثمافية وتتفي ية و  المية ورياضية وما إل  ذل  يادة 

  سنشطة التلنس والتواص  والمشاروة المجتمعية والممارسات الدي ية وق  السفت المتص  75 ت وشم 

 السيارة ب فسي إل  أحد المال ب  يادة  أمقلة

 السيارة ب فسي إل  ملعب رياضي يادة 

 تياضيةال المية و اإلتتفي ية و القمافية و  الممارسات الأنشطة أخت  متصلة  89

 890انظت المجمو ة  التعتيف

 تياضيةال المية و اإلتتفي ية و القمافية و  الممارسات الأنشطة أخت  متصلة  890

 ثمافية وتتفي ية و  المية ورياضية غيت مص فة في ملاا آخت   ممارساتوشيت إل  أنشطة أخت  متصلة  التعتيف

 وشم 
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 أما ن ثمافية وتتفي ية ورياضية/م اسبات حضور/زيارة 81 ت وشم 

 التسليةالمشاروة القمافية وال واوات واأللعاب وغيتها من أنشطة  82

 المشاروة في التياضات وممارست ا، واألنشطة ذات الصلة 83

 است دام وسائس اإل الم 84

 األنشطة المتتبطة  التسم  والتاحة واتستتخاء 85

 وق  السفت المتص   الممارسات القمافية والتتفي ية واإل المية والتياضية 86

 أمقلة

 الت اوة والع اوة الش صيتاا 9

 وشيت إل  أنشطة وحتاا ا الفتد فيما يتعلق  اتحتيااات الايولواية، مق  ال وم واأل    التعتيف

 وه   المجمو ة تشم  القيام  س مال الت اوة الش صية والصحية ال اصة والع اوة ال اتية أو تلمي ه ا ال و  من الت اوة  

 ال وم واألنشطة ذات الصلة 91 وشم 

 األ   والشتب 92

  ظافة والت اوة الش صيتااال 93

 الغيتتلمي الت اوة الش صية والصحية/الطاية من  94

 والع اوة الش صيتين وق  السفت المتص   سنشطة الت اوة 95

 الت اوة والع اوة الش صيتين األخت   أنشطة 99

 ( 74األنشطة المتصلة  الممارسة التوحية/الدي ية ) ت وشم 
 (85العطالة، والتاحة، واتستتخاء )

 ال وم واألنشطة ذات الصلة 91

                                                                                  و                           وشكككيت إل  ال وم ليال أو ن ارا، والوق  الممضكككي في السكككتيت قا  ال وم وتعد ،   دما ت و حد د أ  نشكككاد آخت، وال وم غيت   التعتيف
 المحدد 

 ال وم األساسي/ي وم الليلال 911 وشم 

 ال وم العتضي/اإلغفاءات 912

 األرو  913

  ال وم واألنشطة ذات الصلةاألخت  المتعلمة األنشطة  919

 األنشطة المتتبطة  التسم  والتاحة واتستتخاء 85 ت وشم 

 األ   والشتب 92

 ال ظافة والت اوة الش صيتاا 93

 الغيتتلمي الت اوة الش صية والصحية/الطاية من  94

 والع اوة الش صيتين وق  السفت المتص   سنشطة الت اوة 95

 الت اوة والع اوة الش صيتين األخت   أنشطة 99

 ال وم األساسي/ي وم الليلال 911

 وشيت إل  ال وم أل ول مدة، إما أث اء ال  ار أو ليال التعتيف

 أل ول مدة، إما أث اء ال  ار أو ليالال وم  وشم 

                                                     و                                               الوق  الممضي في الستيت قا  ال وم وتعد ،   دما ت و حد د أ  نشاد آخت، إذا واا قادرا  ل  تحديد نشاد ما

 ال وم العتضي/اإلغفاءات 912 ت وشم 

 ال وم  أمقلة

 في الستيتالبماء ، اتستيمال بت ايا من أحد الوالدين

 انتظار ال وم

 من ستيت إل  آخت خالل اللي  اتنتمال 
 الستيت  عد اتستيمالفي نتظار ات

 اتستيمال، والبماء في الستيت

 لل وماستعدادا في الستيت اتستلماء 

 ال وم العتضي/اإلغفاءات 912

 وشيت إل  فتتات أقصت من ال وم  وقد وحدم في اللي  أو أث اء ال  ار التعتيف

                                               و                                                     الممضي في الستيت قا  ال وم وتعد ،   دما ت و حد د أ  نشاد آخت، إذا واا الفتد قادرا  ل  تحديد نشاد ماالوق   وشم 

 ال وم األساسي/ي وم الليلال 911 ت وشم 

 ال وم  ل  األريلة  أمقلة
 إغفاءة قصيتةأخ  
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 األرو  913

 ال وم وشيت إل   دم المدرة  ل   التعتيف

  دم المدرة  ل  ال وم ويشم 

 ال وم األساسي /يال وم الليل 911 وت وشم 
 اإلغفاءاتال وم العتضي/ 912

 دوا نجاب  ،ال وممحاولة   أمقلة

  ومو دم المدرة  ل  ال                  ل  الستيت ليال  اتستلماء 

 األنشطة األخت  المتعلمة  ال وم واألنشطة ذات الصلة 919

 إل  األنشطة األخت  المتعلمة  ال وم واألنشطة ذات الصلة غيت المص فة في موضع آخت تشيت  التعتيف

 تشم 

 ال وم األساسي/يال وم الليل 911 ت تشم 
  اإلغفاءاتال وم العتضي/ 912
 األرو  913

 أمقلة

 األ   والشتب 92

 وشيت إل  األ   والشتب  غ  ال ظت  ن الملاا )وملن تسجي  الملاا مع متا اة المتغيت السياقي(  التعتيف

 ت اول الوابات/الوابات ال عيفة 921 وشم 

 الوابة ال عيفة الشتب   الم المصحوب  الوابة أو 922

 إ داد الوابات/الوابات ال عيفة 311 ت وشم 

  الوابات/الوابات ال عيفةتمدوم  312

 ال وم واألنشطة ذات الصلة 91

 ال ظافة والت اوة الش صيتاا 93

 الغيت الصحية/الطاية منو تلمي الت اوة الش صية  94

  والع اوة الش صيتينت اوة ال سنشطة المتص  وق  السفت  95

  أنشطة الت اوة والع اوة الش صيتين األخت   99

 الوابات/الوابات ال عيفةت اول  921

   ا،  ما في ذل  المشتوتات التي يتم ت اول ا معوابة خعيفة/ عام وشيت إل  ت اول وابة تعتيف

 ،  ما في ذل  المشتوتاتوابة خعيفة/ عام وابة ت اول وشم 

 الوابة ال عيفة الشتب   الم المصحوب  الوابة أو 922 ت وشم 

 والوابات و  دادها األ عمةإدارة  31

 وابة خعيفة وآوس وتيم وحلو  وما إل  ذل  ت اول أمقلة

  عام اإلفطار ت اول

 أ   الحلو  

 ت اول  عام العشاء

 ت اول الغداء في الم زل، في العم ، في مطعم، خالل زيارة وما إل  ذل 

 ت اول العشاء

 أ   بيتزا

 ت اول شطيتة

 ت اول الطعام

 ااهزة/وابة ستيعةأ   وابة 

 الوابة ال عيفة الشتب   الم المصحوب  الوابة أو 922

 وشيت إل  الشتب فمس التعتيف

 ت اول أ  مشتوب مق : وشم 

 الم وة

 الشا 

 الايتة

 ال مت

 العصيت
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  عيفةالوابات الوابات/الت اول  921 وشم 

 والوابات و  دادها األ عمةإدارة  31

 شتب الم وة والشا  والعصيت والايتة وال اي  والمشتوتات التوحية وما إل  ذل  أمقلة

  قم الشتب حت  ال

 من الايتةوس   ت اول

 ت اول قدب من الم وة

 ت اول  ع  المشتوتات

 ال ظافة والت اوة الش صيتاا 93

يندي ا الش ل ل فسا وت وملن تفوي  القيام ب ا أل  ش ل آخت وت تدرج في تشكيتاا إل  ال دمات الشك صية التي  التعتيف
 إنتاج األست المعيشية

 ال ظافة والت اوة الش صيتاا 931 تشمالا

 الش صيةالت اوة الصحية/الطاية  932

 األنشطة األخت  المتعلمة  ال ظافة والت اوة الش صيتين 939

 الصلةال وم واألنشطة ذات  91 ت تشمالا

 األ   والشتب 92

 الغيتالصحية/الطاية من و تلمي الت اوة الش صية  94

  والع اوة الش صيتينت اوة ال سنشطة المتص  وق  السفت  95

  الت اوة والع اوة الش صيتين األخت  أنشطة  99

 ال ظافة والت اوة الش صيتاا 931

 ال ظافة والت اوة الش صيتين تشيتاا إل  األنشطة التي تتم من أا   التعتيف

، والغسككك  واتغتسكككال  الدش، واتسكككتحمام، وت ظيف األسككك اا   أنشكككطة دورة الميا  األنشكككطة الشككك صكككية/ال اصكككة مق    تشمالا
ووضككع مسككتحضككتات التجمي ،   الشكك صككي مق  تمشككيس الشككعت، وارتداء أحسككن القياب/تغييت المال س،   الفتشككاة والت  دم

 والحالقة، وتدريم أظافت اليدين

  الت اوة غيت المدفو ة األات ألفتاد األستة المعيشية وأفتاد العائلةتمدوم خدمات  4 ت تشمالا

 الش صية الت اوة الصحية/الطاية 932

 اتستحمام أمقلة

 مستحضتات الوقاوة من أشعة الشمس مااست د

 المال س لحضور حف اء ارتد

 حمام في ملاا مشتتك/حمام/ساونا أخ 

 المال س من أا  ال هاب إل  المدرسة أو العم اء ارتد

 ت ظيف ال ظارات الطاية

 تتويب العدسات الالصمة

 تسوية شعت  

 اتغتسال/اتستحمام

 الش صيةالت اوة الصحية/الطاية  932
 تشيت إل  الت اوة الصحية/الطاية لل فس  التعتيف

 رصد ضغس الدم ومستو  السلت، و اتاء اتختبارات التش يصية  الاي  تشم 

 لتتواست دام   ا   الج ا، وأخ  الدواء،  ما في ذل   الج الجتوب، وأخ  حمن اإلنسولين و وما إل  ذل 

 ، وقضاء فتتة ال ماهة، والتاحة إل ادة التسهي  مال بتوصية الطايب الفتاش  ساب المت /التاحة في الفتاشمالزمة 

 اا ال ظافة والت اوة الش صيت 931 ت تشم 

  الج التتو   ا  م ااست د أمقلة
 م الفتاشو لز 

 زناور الش ل نفسا من قتصة نحلة أو  ةعالج م

 المتعلمة  ال ظافة والت اوة الش صيتيناألنشطة األخت   939

 تشيت إل  األنشطة األخت  المتعلمة  ال ظافة والت اوة الش صيتين غيت المص فة في موضع آخت  التعتيف

 تشم 

 اا ال ظافة والت اوة الش صيت 931 ت تشم 

 الش صية الت اوة الصحية/الطاية 932

 أمقلة
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 ال ش ط القسم/المجموع 

 الغيت الت اوة الش صية والصحية/الطاية منتلمي  94

 تدرج في إنتاج األستة المعيشية  وشيت إل  ال دمات الش صية التي يتلماها الفتد وت وملن تفويض ا إل  أ  ش ل آخت وت  التعتيف

 تلمي الت اوة الش صية من الغيت 941 وشم 

 الت اوة الش صية والصحية/الطاية من الغيت تلمي 942

 الت اوة الش صية والصحية/الطايةخدمات األنشطة األخت  المتعلمة بتلمي  949

 ال وم واألنشطة ذات الصلة 91 وت وشم 

 األ   والشتب 92

 الش صيتاا والت اوةال ظافة  93

  سنشطة الت اوة والع اوة الش صيتينالمتص  وق  السفت  95
  الت اوة والع اوة الش صيتين األخت   أنشطة 99

 تلمي الت اوة الش صية من الغيت 941

وشكيت إل  األنشكطة المتعلمة بتلمي الت اوة الشك صكية من أ ضكاء آختين في األسكتة المعيشكية أو ممدمي خدمات الت اوة  التعتيف
 الش صية، مق  مصففي الشعت 

 تلمي الت اوة الش صية من أفتاد األستة المعيشية وشم 

التجمي  وصكككككالوا الحالقة، للحصكككككول  ل  ال دمات الشككككك صكككككية، مق  قل أو تصكككككعيف  زيارة صكككككالوا التزيين ودار 
 الشعت، وتدريم أظافت اليدين، والع اوة  المدمين وأظافتهما والتدلي  

 تلمي الت اوة الش صية والصحية/الطاية من الغيت وت وشم 

  ل  خدمة قل الشعت لو حصال أمقلة

 من أا  التدلي  دورال راانتظ

  ل  خدمة تدريم أظافت اليدين لو حصال

 إزالة شعت الساقين بواسطة الشمع ال ائب  ل  خدمة لو حصال

 الحالوة ر ياز 

 ما إل  ذل  المسا دة في ال ظافة الش صية، وارتداء المال س، واتغتسال  الدش و  تلمي

 تلمي الت اوة الصحية/الطاية من الغيت 942

المتعلمة بتلمي الت اوة الشك صكية من أ ضكاء آختين في األسكتة المعيشكية أو ممدمي خدمات الت اوة وشكيت إل  األنشكطة   التعتيف
 الصحية، مق  األ باء وأ باء األس اا 

 تلمي الت اوة الصحية والطاية من أ ضاء األستة المعيشية وشم 

 الاديلة الت اوة اتخصائي والمعالج بوسائ  و  ،زيارات للطايب و ايب األس اا

 تلمي الت اوة الش صية من الغيت 941 وت وشم 

 زيارة الطايب  أمقلة
 أخصائي العالج الطايعي في الم زل الج  ل  يد 

 الطايب في  يادتا  راانتظ

 العالج من لسعات ال ح  أو الزنابيت تلمي

 والصحية/الطايةالت اوة الش صية خدمات األنشطة األخت  المتعلمة بتلمي  949

تشككككيت إل  األنشككككطة األخت  المتعلمة بتلمي الت اوة الشكككك صككككية والصككككحية/الطاية من الغيت غيت المصكككك فة في موضككككع  التعتيف
 آخت 

 وشم 

 تلمي الت اوة الش صية من الغيت 941 وشم  وت

 تلمي الت اوة الصحية/الطاية من الغيت 942

 أمقلة

  والع اوة الش صيتينت اوة ال سنشطة المتص  وق  السفت  95

 950انظت المجمو ة  التعتيف

  والع اوة الش صيتينت اوة ال سنشطة المتص  وق  السفت  950

 وشيت إل  أنشطة السفت المتعلمة  سنشطة ر اوة ال فس وات ت اء  ال ات  التعتيف

الش ل متوا ا  سيارتا  ومضيا  و لي ا،  ما في ذل  وق  اتنتظار ال    والع اوة الش صيتين  ت اوة  الالسفت من أما ن   وشم 
 إل  ه   األما ن

 المتص   الممارسات القمافية والتتفي ية واإل المية والتياضية وق  السفت 86 وشم  وت

  السيارة إل  صالوا التزيين توااال أمقلة

 



96 
 2016التص يف الدولي ل نشطة ألغتا  إحصاءات است دام الوق  لعام  

 ال ش ط القسم/المجموع 

 الت اوة والع اوة الش صيتين األخت   أنشطة 99

 990انظت المجمو ة  التعتيف

 أنشطة الت اوة والع اوة الش صيتين األخت   990

 تشيت إل  أنشطة أخت  متعلمة بت اوة ال فس وات ت اء  ال ات غيت مص فة في مواضع أخت   التعتيف

 تشم 

 ال وم واألنشطة ذات الصلة 91 وت تشم 

 األ   والشتب 92

 ال ظافة والت اوة الش صيتاا 93

 الصحية/الطاية من الغيتو تلمي الت اوة الش صية  94

  والع اوة الش صيتينت اوة ال سنشطة المتص  وق  السفت  95

 أمقلة
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 مسرد المص لح    - ث لث    
 المصدر التعري  المص لح 

وفما تتفا ية حموو الطف ، وعتم الطف   سنا و  إنسككككككاا لم يتجاوز القام ة  شككككككتة،   الطف 
                                                                           ما لم تحدد قوانين بلد معين سكككككك ا  أق  للالوا  وقد شككككككجع  لج ة حموو الطف ، وهي  
هيجة رصكككد اتتفا ية، الدول  ل  اسكككتعتا  سكككن معظم األ فال إذا تم تحديد   سق  

  اما   18ميع األ فال دوا سن  اما وزيادة مستو  الحماوة لج  18من 
(،  441-3)الفمتة    3ووفما للمبادئ والتوصككيات لتعدادات السككلاا والمسككا ن، الت قيل  

، ألغتا  إحصككككائية،  سن م أشكككك اص دوا سككككن ال امسككككة  شككككتة،   األ فال وعتم 
 س ة  24 و 15 سن م من تتتاوب أ مارهم بين   الشباب ويعتم 

 اتفا ية حموو الطف  
 
 
 

مبادئ وتوصكككككككيات لتعدادات السكككككككلاا 
 441-3، الفمتة 3والمسا ن، الت قيل 

 أ  نشاد إلنتاج السلع أو تمدوم ال دمات مماب  األات أو التتل  العمالة

 العمالة :ت درج الفجات التالية في إ ار و 

األشككك اص ال ين وعملوا مماب  أات أو رتل أث اء التدريب أو أنشكككطة تعزيز   )أ( 
الم ارات التي تتطلا ا الوظيفة أو وظيفة أخت  في نفس الوحدة اتقتصادوة   

وفما للمعاييت اإلحصائية    في ملاا العم  ويعتات هنتء األش اص معي ين  
 الدولية المتعلمة بوق  العم  

ا الككك ين وعملوا  و ا الكككداخليو ا أو المتككككدرتو ا الم  يو درتا أو المتكككك و المتككككدرت )ب( 
  سات نمد  أو  ي ي 

األشكككككككككككككك ككاص الكك ين وعملوا ممككابكك  أات أو رتل من خالل بتامج ال  و    )ج( 
  العمالة 

األشككككك اص ال ين وعملوا في وحدات م اتقتصكككككادوة ال اصكككككة إلنتاج السكككككلع   )د( 
واا ازء من ال اتج تسكت لوا  الم صكصكة أسكاسكا للايع أو المماوضكة، حت  لو  

 العائلة  أو األستة المعيشية

األشكككككككككككككك كاص الك ين وعملوا في وظكائف موسككككككككككككككميكة خالل موسككككككككككككككم التوود،   )ه( 
اسككككككككككككككتمتوا في أداء  ع  الم ككام والواابككات المتعلمككة  كالوظيفككة، بيككد أنكا  إذا

وسككتق   من ذل ، أداء اتلتزامات المانونية أو اإلدارية )مق  دفع الضككتائب(،  
   ال ظت  ن تلمي األات  غ

                                                           األشكككككككككككككك كاص الك ين وعملوا ممكابك  أات أو رتل يك دفع ل سككككككككككككككتة المعيشككككككككككككككيكة   )و( 
 العائلة: أو

                                                                 في وحدات سكو ية وشكغ  ل ا فتد من العائلة مقيم داخ  األسكتة المعيشكية   ‘1’ 
 نفس ا أو في أستة معيشية أخت   أو

                                                       ويندوا م اما  أو واابات خاصكككككككككككة بوظيفة موظف وشكككككككككككغل ا فتد من  ‘2’ 
 العائلة مقيم في األستة المعيشية نفس ا أو في أستة معيشية أخت  

أفتاد الموات المسكككككلحة العاديين واألشككككك اص ال ين يندوا  مل م في ال دمة  )ز( 
 العسلتية أو ال دمة المدنية الاديلة مماب  أات نمد  أو  ي ي 

الدولي التاسككككككع  شككككككت ل اتاء المنتمت 
 30،  27إحصككككككككككاءات العم ، الفمتات  

 31 و
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 المصدر التعري  المص لح

 :في إ ار العمالة الفجات التاليةت درج ت  العمالة )تا ع(

المتكدرتوا والمتكدرتوا الم  يوا والمتكدرتوا الكداخليوا الك ين وعملوا بكدوا أات  )أ( 
 نمد  أو  ي ي 

المشككككككارووا في بتامج التدريب أو إ ادة التدريب  ل  الم ارات ضككككككمن بتامج   )ب( 
تعزيز العمالة   دما ت ولونوا مشككككككككككككاروين في  ملية اإلنتاج التي تتم داخ  

 وحدة اقتصادوة 

األشك اص ال ين وطلب م  م أداء العم  وشكتد لالسكتمتار في الحصكول  ل   )ج( 
 تسمين ضد البطالة استحماقات ااتما ية حلومية من قاي  ال

 األش اص ال ين يتلموا تحويالت، نمدا أو  ي ا، ت  القة ل ا  العم   )د( 

األشككككككككككككك اص ال ين وعملوا في وظائف موسكككككككككككككمية في حالة التوقف  ن أداء   )ه( 
 أث اء موسم التوود  الم ام والواابات الوظيعية

صكككككادوة ولو  م األشككككك اص ال ين وحتفظوا  حق العودة إل  نفس الوحدة اتقت )و( 
)ج(،   ككدمككا تتجككاوز المككدة   29 ككانوا غككائاين ألسككككككككككككككبككاب محككددة في الفمتة  

اإلامكالية للغياب العتبة المحددة و/أو إذا لم يتم اسككككككككككككككتيفاء اختبار اسككككككككككككككتالم  
األات  وألغتا  التحليكك ، قككد ولوا من المفيككد امع معلومككات  ن مجمو  

 ذل  مدة الغياب وسابا واتستحماقات المتلماة وما إل  

األشككككك اص ال ين تم تسكككككتيح م ألا  غيت مسكككككم  وال ين ليس لدي م ضكككككماا  )ز( 
  العودة إل  العم  مع نفس الوحدة اتقتصادوة 

 

األسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتة  
 المعيشية

إل  التتتيبات التي يت  ها األشكك اص، فتاد  أو في   األسككتة المعيشككية وسككت د مف وم 
مجمو ات، لتزويد أنفسككككككك م  الطعام والضكككككككتوريات األخت  الالزمة للعيش  وقد تووا 

 األستة المعيشية:

أسكككككتة ملونة من شككككك ل واحد، أ  شككككك ل يزود نفسكككككا  ما يلزما من  عام  )أ( 
ن أسككتة  وغيت  من ضككتوريات العيش دوا أا يتحد مع أ  شكك ل آخت لتووي

 متعددة األش اص  أو

أسككتة متعددة األشكك اص، أ  مجمو ة ملونة من شكك صككين أو أ قت وعيشككوا   )ب( 
معكا، يتشككككككككككككككارك أفتادهكا في توفيت الغك اء وضككككككككككككككتوريكات العيش األخت   وقد  
يتشكككككككككككارك أفتاد المجمو ة في الموارد وقد تووا لدي م ميزانية مشكككككككككككتتوة، وقد 

قد   أو  ة أو قد ت تتتس بي  م صلة قتا ةولونوا أش اصا تتتس بي  م صلة قتا 
                                                       وشللوا مزيجا  من ذو  المتا ة ومن غيت ذو  المتا ة معا  

ف ي مجمو ككككككة مككككككن األشكككككك اص ال ين وشككككككتتووا فككككككي نفككككككس ملاا اإلقامة، ويتشارووا 
في  ع  أو و  دخل م وثتوت م، ويسككككككككككككككت لووا أنوا ا معي كة من السككككككككككككككلع وال كدمات 

  صورة اما يكة، وت سيما فيما يتعلق  السلن والغ اء 

وهي وحدات منسكككككككسكككككككية ملونة من شككككككك ل واحد أو مجمو ة أشككككككك اص  ويجب أا 
ي تمي و  شككككككك ل من األشككككككك اص الطايعيين في اتقتصكككككككاد إل  أسكككككككتة واحدة فمس  

توفيت العمالة واتضككككككككطال   اتسككككككككت الك ال  ائي، هي   والم ام األسككككككككاسككككككككية ل سككككككككت
صنتاج سكلع السكوو وال دمات غيت المالية )ورتما المالية(  وتتووا   ،  مالووسصكحاب أ 

                                                                       األنشكككطة التجارية إلحد  األسكككت من مشكككاريع غيت مسكككجلة قانونا  وتظ  داخ  األسكككتة  
  استق اء ظتوم معي ة ومحددة 

مبككادئ وتوصككككككككككككككيككات لتعككدادات  
،  3السكككككلاا والمسكككككا ن، الت قيل  

 33-2الفمتة  

 

 
 
 
 
 
 

ال الحسكككككككككككككككككككا كككككات  موميكككككة نظكككككام 
 4-4، الفمتة 2008

 

الموميكككككة  الحسكككككككككككككككككككا كككككات  نظكككككام 
 17-2، الفمتة 2008

 
  



99 
 2016التص يف الدولي ل نشطة ألغتا  إحصاءات است دام الوق  لعام  

 المصدر التعري  المص لح

األسكككككت المعيشكككككية  
 وأفتاد العائلة

أفتاد األسككككتة المعيشككككية   إل    األسككككت المعيشككككية وأفتاد العائلة وشككككيت مصككككطلل 
وتتتط م ب م صكككلة قتا ة   وأفتاد العائلة ال ين وعيشكككوا في أسكككت معيشكككية أخت  

 ما أساس ا الدم أو التا ي أو الزواج 

المنتمت الدولي التاسككع  شككت ل اتاء 
الكككككككككككككككعكككككككككككككككمككككككككككككككك   إحصككككككككككككككككككككككككككككاءات 

ومبادئ وتوصكيات لتعدادات السكلاا 
 3والمسا ن، الت قيل 

مشككككككككاريع األسككككككككت  
الكككككمكككككعكككككيشككككككككككككككككككيكككككككة  
والمشاريع السو ية 
ذات  غككككككككككككككيككككككككككككككت 
الشكككككككككككككك صككككككككككككككيكككككككة  
فكي  ات كتكبكككككككاريكككككككة 
األسككككككككككككككت   قكطكككككككا  

 المعيشية

إنشكككككاؤها لغت  إنتاج السكككككلع أو ال دمات من أا  بيع ا أو مماوضكككككت ا في تم  
السكككككككككوو  ويملن أا تعم   شكككككككككل  افتتاضكككككككككي في أ  نو  من أنوا  األنشكككككككككطة 
اإلنتااية: الزرا ة أو التعدين أو الص ا ة أو التشييد أو توزيع التجزئة أو إنتاج 

مككككككككككككككككن شكككككككككككككككك ل    أنوا  أخت  من ال دمات  ويملن أا يتككككتاوب حجككككم المشككككتو 
واحككككككككد وعمكككككككك  مق  بكككككككائع فككككككككي الشكككككككككار  أو ملمكككككككككع أح يكككككككككة بكككككككككافتتا   ككككككدم واكككككود  
رأ  مكككككككككككككككال أو مح  وملوا إلككككككككككككككك  الصككك ا ات الوايككككككتة والمشككككككتو ات اإلنشككككككائية  

 من الموظفين مشككتو ات ال ككدمات التككي وعمكك  لككدي ا  دد وايت  أو

                                                                وتتضكككمن المشكككاريع السكككو ية غيت ذوات الشككك صكككية ات تبارية أوضكككا شكككتا ات  
التضكككككككامن من غيت ذوات الشككككككك صكككككككية ات تبارية التي تعم  في إنتاج السكككككككلع  

ال دمات ليتم بيع ا أو مماوضكككت ا في السكككوو  وقد ي تمي الشكككتي  إل  أسكككتة  أو
 معيشية م تلفة 

،  2008نظككام الحسكككككككككككككككا ككات الموميككة  
 155-4  لفمتةا

 

 

 
 
 

،  2008نظككام الحسكككككككككككككككا ككات الموميككة  
 156-4  الفمتة

غككككككيككككككت   الككككككعككككككمككككككك  
 اإللزامي

إداريككككة قككككانونيككككة أو  مككككدنيككككة أو  الم فكككك  دوا متطلبككككات   تلف  ن و  -  العمكككك  
اتضككككككككككككككطال   ككالمسككككككككككككككنوليككات اتاتمككا يككة ذات الطككا ع المجتمعي أو القمككافي 

 الدي ي أو

المنتمت الدولي التاسككع  شككت ل اتاء 
 ج-37إحصاءات العم ، الفمتة  

أ مكال أخت  غيت  
 مدفو ة األات

أنشككككككطة من قاي  ال دمة المجتمعية غيت المدفو ة األات والعم  ال   وموم  ا 
السككككككككج اء بدوا أات، في حالة صككككككككدور أمت  ا من إحد  المحا م أو سككككككككلطة 

غيت   مماثلة وال دمة العسككككككككلتية غيت المدفو ة األات أو ال دمة المدنية الاديلة
المدفو ة األات، وهي أنشككطة وملن ا تبارها ضككتتا متمايزا من العم  ألغتا   

 القيا  من قاي  العم  اإللزامي ال   يتم القيام  ا للغيت دوا أات 

المنتمت الدولي التاسككع  شككت ل اتاء 
 8إحصاءات العم ، الفمتة  
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اإلننننتننننن ج   أعنننمننننن ل 
لنننننالسنننننننننننننتنننننخننننندام  

 الشخصي

أ  نشككككككككككككككاد إلنتاج السككككككككككككككلع أو تمدوم ال دمات ألغتا  اتسككككككككككككككت دام ال  ائي 
 الش صي 

إل  العم  الم جز في م تلف األنشككككككطة  مواب    أ  نشككككككاد ويشككككككيت   )أ( 
 )ب( و )ج( لما مجمو ا التتا مي سا ة واحدة  ل  األق     22الفمتة  

)ضكككككمن حد اإلنتاج الوارد في نظام الحسكككككا ات    السكككككلع ويشكككككم  إنتاج   )ب( 
 (:2008لعام  المومية

إنتاج الم تجات الزرا ية وم تجات الم ل واألسككككككككككماك وم تجات  ‘1’ 
 أو معالجت ا ألغتا  الت زين الجمع و/

مع م تجككات التعككدين والم تجككات الحتايككة،  مككا في ذلك  الحطككب  ‘2’ 
 وغيت  من أنوا  الوقود و/أو معالجت ا ألغتا  الت زين 

 الب الميا  من المصادر الطايعية وغيتها ‘3’ 

تصككككككككك يع السكككككككككلع الم زلية، مق  األثام والم سكككككككككواات والمال س  ‘4’ 
والف ككار أو غيتهككا من السككككككككككككككلع المعمتة،  مككا في ذلكك  واألحكك وككة  

 الموارب والزوارو 

ب اء أو إاتاء إصككككككككككالحات وايتة للمسككككككككككا ن ال اصككككككككككة، ومباني  ‘5’ 
 المزار ، وما إل  ذل  

) مكا يتجكاوز حكد اإلنتكاج المحكدد في نظكام    ال كدمكات وشككككككككككككككمك  توفيت   )ج( 
نتكاج لا  ، ولون ضككككككككككككككمن الحكد العكام2008الحسككككككككككككككا كات الموميكة لعكام  

 يلي: ما

المحاسكككبة واإلدارة، والشكككتاء و/أو نم  البضكككائع في قطا  األسككت   ‘1’ 
 المعيشية 

إ كداد و/أو تمكدوم وابكات الطعكام والت لل من ال فكاوكات الم زليكة  ‘2’ 
 و  ادة تدويتها 

ت ظيف وتزيين وصككككككيانة المسككككككا ن أو أما ن اإلقامة ال اصككككككة،  ‘3’ 
 السلع، والبست ة والسلع المعمتة وغيتها من 

ر اوة األ فال وتعليم م، ونم  ور اوة وبار السككن، وأفتاد األسككت   ‘4’ 
المعيشككككككككككككككيكة المعكالين أو غيتهم، والحيوانكات الم زليكة أو األليفكة، 

 إل  ذل   وما

 ل  أن ا تشككيت إل  إنتاج    لالسككت دام ال  ائي الشكك صككي تفسككت  بارة  )د( 
ئي من قا  الم تج في شككككل  وسككككت دم ناتجا أسككككاسككككا اتسككككت دام ال  ا

تووين رأ  المككال، أو اتسككككككككككككككت ككدام ال  ككائي من قاكك  أفتاد األسككككككككككككككتة  
المعيشكككككية، أو من قا  أفتاد العائلة ال ين وعيشكككككوا في أسكككككت معيشكككككية  

 أخت  
وتحدد الوا ة الممصكككككككودة  ال اتج  اإلشكككككككارة إل  السكككككككلع المحددة  ‘1’ 

المعلن   ال حو  الممككككككدمككككككة،  ل   ال ككككككدمككككككات  أو  ذاتيككككككا الم تجككككككة 
 لالست دام ال  ائي الش صي أساسا(  )أ 

وفي حالة السكككلع الزرا ية أو السكككلع ال اتجة  ن صكككيد األسكككماك  ‘2’ 
الم صكككككصكككككة أسكككككاسكككككا لالسكككككت الك السكككككلع أو الحيوانات أو امع  

 الش صي، وملن مع ذل  بيع ازء أو فائ  أو مماوضتا 

المنتمت الكدولي التكاسككككككككككككككع  شككككككككككككككت  
 ل اتاء إحصككككككككككككككاءات العمك ، الفمتة 

22  

المعتمد الدي ي أو التوحي المفضكككككك ،  غ  ال ظت  ن ما إذا واا ه ا   )أ(  الدوانة
                                       ات تماد ممقال  في اما ة م ظمة أم ت  أو

 اتنتماء إل  اما ة م ظمة ل ا مبادئ دي ية أو روحية محددة  )ب( 

مبادئ وتوصيات لتعدادات السلاا 
 3والمسا ن، الت قيل 
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األخشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككاب  
 المستديتة

التي يتم قطع ا أو حصككككككادها و زالت ا وهي  اميع أشككككككجار األخشككككككاب المسككككككتديتة
تشم  اميع األخشاب التي يتم الحصول  لي ا من  مليات اإلزالة، أ  الوميات 
التي تتم إزالت ا من الغا ات ومن األشككككككجار خارج الغا ات،  ما في ذل  ال شككككككب 
المسكككككت م  من ال در الطايعي، وال در ال اام  ن قطع األشكككككجار وتمطيع ا خالل 

 خالل الس ة التمويمية أو الس ة الحتاية  أوالفتتة 

وتشككم  اميع األشككجار التي تتم إزالت ا بلحاء أو بدوا لحاء،  ما في ذل  األشككجار  
التي تتم إزالت ا  شكلل ا المسكتديت، أو تمسكم، أو تمطع  ل  شكل  متتعات ناقصكة أو  

وأرومات الشكجت والعمد في شكل  آخت ) ل  سكاي  المقال، الفتو  والج ور والج و  
                                                                )حيث يتم حصككككككككاد ه   أوضككككككككا ( وال شككككككككب ذا الشككككككككل  المدبب أو غيت المسككككككككتو   
فاألخشككككاب المسككككتديتة فجة اامعة تتسلف من الوقود ال شككككاي،  ما في ذل  ال شككككب  

 الم صل للفحم وال شب المستديت الص ا ي )ال شب ال ام(  

قككككككا ككككككدة  في  الغككككككا ككككككات  تعتيفككككككات 
و ية الايانات اإلحصكككككككائية الموضككككككك 

التا س   ات  في الم ظمككككة، متككككاحككككة  
http://www.fao.org/forestr

y/34572-

02d9152c9571f5e09b-

9b54a76d37d47f3.pdf 

الكعكمككككككك   وظكككككككائكف 
 الحت

هي الوظائف التي وعتمد األات في ا  شكككككككككككل  مباشكككككككككككت  ل  األرتاب، أو إملانية 
تحميق أرتاب تتست  من إنتاج السلع وال دمات )حيث وعتات اتست الك الش صي 
ازءا من األرتككاب(  ويت كك  شكككككككككككككككاغلو الوظيفككة المتارات الت فيكك وككة التي تنثت  ل  

اتحتفال  المسككككنولية  ن المنسككككسككككة، أو وفوضككككوا ات اذ ه   المتارات للغيت مع 
 مليات وموم ب ا    المنسكككككككسكككككككة ازدهار المنسكككككككسكككككككة  وفي ه ا السكككككككياو، تشكككككككم   

 واحد  ش ل

 -التصككك يف الدولي لمتوز العمالة 
93 

غككيككت   الككوظكككككككائككف 
 المدفو ة األات

سا ات  هي وظائف تتسم  عدم واود أات نمد  أو  ي ي  ن العم  ال   يتم أو
العاملوا في ه   الوظائف  ل  شكككككككككككككل  ما من العم ، ومع ذل ، قد وحصككككككككككككك   

أشكككككككككككلال الد م، مق  تحويالت الم ل وال بات التعليمية، أو ولوا ذل  في  ع  
األحياا في شكككككل  د م نمد    دما تم  أاورهم  ن ثلث أاور السكككككوو المحلية 
) ل  سكككاي  المقال، لسكككداد ال فمات ال اصكككة أو لتغطية نفمات المعيشكككة المتوادة 

لة ال شككككاد( أو د م  ي ي )في صككككورة وابات أو مشككككتوتات أو توفيت نتيجة مزاو 
 وسيلة نم ،  ل  ساي  المقال( 

المنتمت الكدولي التكاسككككككككككككككع  شككككككككككككككت  
ل اتاء إحصكككككاءات العم ، الفمتتاا  

 ب  37 ج و 33

المتككككككدرتين    مكككككك  
الككككمكككككككدفككككو    غككككيككككت 

 األات

أا  أ  نشككككككككككاد غيت مدفو  األات إلنتاج سككككككككككلع أو توفيت خدمات لآلختين من 
 ا تساب خاتات أو م ارات ملاا العم  في حتفة أو م  ة 

 ويشم   م  المتدرتين غيت المدفو  األات األش اص ال ين وشارووا في:

م ل تككدريايككة أو تلمكك ة صكككككككككككككك ككا يككة أو تككدريككب داخلي أو أنوا  أخت  من  )أ( 
الاتامج وفما للظتوم الو  ية،   دما تووا مشاروت م في  ملية اإلنتاج 

 و  داخ  الوحدة اتقتصادوة غيت مدفو ة األات

بتامج التدريب أو إ ادة التدريب  ل  الم ارات دوا أات في إ ار بتامج  )ب( 
ال  و   العمالة   دما ولونوا مشككككككككككككككاروين في  ملية اإلنتاج التي تتم  

 داخ  الوحدة اتقتصادوة 

  م  المتدرتين غيت المدفو  األات: وت وشم 

 فتتات اتختبار المتتبطة بادء العم   )أ( 

التعلم العكام أث كاء العمك  أو التعلم مكد  الحيكاة،  مكا في ذلك  في الوحكدات   )ب( 
 السو ية وغيت السو ية المملووة ألفتاد األستة المعيشية أو أفتاد العائلة

 التوايا والتعلم أث اء العم  التطو ي )ج( 

 اإلنتاج ألغتا  اتست دام الش صي  التعلم أث اء المشاروة في أ مال )د( 

  التكاسككككككككككككككع  شككككككككككككككت المنتمت الكدولي
ل اتاء إحصكككككككاءات العم ، الفمتات 

 35 و 34 و، 33

الكتكطكو كي   الكعكمككككككك  
الككككمكككككككدفككككو    غككككيككككت 

 األات

 أ  نشاد غيت مدفو  األات وغيت إلزامي إلنتاج سلع أو تمدوم خدمات لآلختين

 وت وشم  العم  التطو ي:

المجتمعية والعم  ال   وموم  ا سكككككج اء  سمت من إحد  المحا م ال دمة  )أ( 
 أو سلطة مشاب ة وال دمة اإللزامية العسلتية أو ال دمة المدنية الاديلة:

العمك  غيت المكدفو  األات المطلوب وجزء من بتامج التعليم أو التكدريكب   )ب( 
 )أ   م  المتدرتين غيت المدفو  األات(

يككام  ككا للغيت خالل وقكك  العمكك  المتتبس  ككالوظيفككة، العمكك  الكك   يتم الق )ج( 
قاككككك   أو تم ل من  الموظف  من  مككككك   األات  مكككككدفو كككككة  إاكككككازة  خالل 

 العم   صاحب

التكاسككككككككككككككع  شككككككككككككككت  المنتمت الكدولي 
ل اتاء إحصكككككاءات العم ، الفمتتاا  

 38 و 37

  

http://www.fao.org/forestry/34572-02d9152c9571f5e09b-9b54a76d37d47f3.pdf
http://www.fao.org/forestry/34572-02d9152c9571f5e09b-9b54a76d37d47f3.pdf
http://www.fao.org/forestry/34572-02d9152c9571f5e09b-9b54a76d37d47f3.pdf
http://www.fao.org/forestry/34572-02d9152c9571f5e09b-9b54a76d37d47f3.pdf
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إلنتاج السكككككلع أو لتمدوم ال دمات أ  نشكككككاد وموم  ا أشككككك اص من أ  ا س أو  مت  العم 
 تست دام ا من قا  آختين أو لالست دام الش صي 

ويعتم العمك   صككككككككككككككتم ال ظت  ن  كا عكا التسككككككككككككككمي أو غيت التسككككككككككككككمي   )أ( 
 مشتو ية ال شاد  أو

ويسكككككككتق ي من العم  األنشكككككككطة التي ت ت طو   ل  إنتاج سكككككككلع أو خدمات  )ب( 
)مق  التسككككككول والسككككككتقة(، ور اوة ال فس )مق  الت  دم الشكككككك صككككككي وال ظافة 
الصكككككككككحية( واألنشكككككككككطة التي ت وملن أا وموم ب ا شككككككككك ل نيا ة  ن غيت   

 ال وم والتعلم وأنشطة اتستجمام(  )مق 

ود العكامكة لانتكاج  ل  ال حو المحكدد في ويتمكاشكككككككككككككك  مف وم العمك  مع الحكد )ج( 
ومف وم الوحدة اتقتصككككككككككادوة الم اقق   2008نظام الحسككككككككككا ات المومية لعام  

   ا ال   وميز بين:

وحدات السوو )أ  الشتوات وأشبا  الشتوات والمشاريع السو ية غيت   ‘1’ 
 ذات الش صية ات تبارية في قطا  األست المعيشية( 

السكككو ية )أ  المنسكككسكككات الحلومية والمنسكككسكككات غيت  الوحدات غيت  ‘2’ 
 التتحية التي ت دم األست المعيشية(   و

األسكككككت المعيشكككككية التي ت تج السكككككلع أو ال دمات ألغتا  اتسكككككت دام   ‘3’ 
 ال  ائي الش صي 

 ويملن القيام  العم  في أ  نو  من الوحدات اتقتصادوة  )د( 

 التاسكككككككع  شكككككككت المنتمت الدولي
إحصككككككككككككككككككك  العمككككك ،  ل اتاء  اءات 

  6 الفمتة

ممككككككابكككككك   العمكككككك  
 أات أو رتل

وشككككيت إل  العم  ال   يتم ت في   وجزء من معاملة مماب  أات يدفع في شككككل  أاور 
 ا، أو في شكككككككككل  أرتاب   أو العم  المضكككككككككطلع أو رواتب مسكككككككككتحمة  ن وق  العم 

متستية من السكككككككككلع وال دمات الم تجة من خالل المعامالت السكككككككككو ية، والمحددة في 
 أحدم المعاييت اإلحصائية الدولية فيما يتعلق  الدخ  المتتبس  العم  

ويشكم  األات ال مد  أو العي ي، سكواء أ اا قد تم اسكتالما  الفع  أم ت، وقد وشكم   
 فية أو إيتادات  ي ية أوضا مبالغ نمدوة إضا

ويملن دفع األات مباشككككتة إل  الشكككك ل ال   يند  العم  أو  صككككورة غيت مباشككككتة  
 أو العائلة  إل  أحد أفتاد األستة المعيشية

 التاسكككككككع  شكككككككت المنتمت الدولي
العمككككك ،   إحصكككككككككككككككككككاءات  ل اتاء 

  28 الفمتة
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 المرفق    -  ع  ب را 

 1المرفق 

األنشن    وةوائف    2016الت  بق بين التصن    الدولي لألنشن   ألغراض إحصن  ا  اسنتخدام الوقت لع م  1- 1
  االسنتقصن ئ     الدراسن     لت سنيق الع م  على ال حو المحدد في المد دئ التوجيه   للج   االقتصن دي  ألوروب   

 . 1978في ع م داغفين آز   وأنواع الوقت األربع  التي اقترحه   ( 2013)  الوقت   ب ستخدام   المتعلق  

 التعري  ال  ئف  الع م 

أنننننننننننننننننننواع  
الننننننننوقننننننننت  

 األربع 

 مج ل ال واتج

التصنننن    الدولي لألنشنننن    
ألغراض إحصن  ا  اسنتخدام  

 2016الوقت لع م  

وشككككككككككم  اميع األنشككككككككككطة المتعلمة  ال وم
  ال وم والتاحة

وقكككككككككككككككككككككككككككككك  
 ضتور  

 التفا   
 المساواة بين الج سين

 91المسم 

 الصككلة تشككم  اميع األنشككطة ذات الت اوة الش صية
  الت اوة الشككككك صكككككية،  ما في ذل 

الت  كدم، والت كاوكة الطايكة، وال ظكافكة 
 الش صية

وقكككككككككككككككككككككككككككككك  
 ضتور  

 التفا 

 المساواة بين الج سين

 99 ،94-92األقسام 

 تشككم  اميع األنشككطة ذات الصككلة ر اوة األ فال
ذلكككك   بت ككككاوككككة األ فككككال،  مككككا في 

اإل كككككككاقكككككككة ذوو  ولكككوكككن   األ كككفكككككككال 
  استق اء األنشطة التعليمية

  وقك  متتبس
  التزام

العمكككك  غيت المككككدفو  األات، 
 واإلنتاج غيت السوقي

 المساواة بين الج سين

 41المسم 

الكككككككبكككككككالكككككككغكككككككيكككككككن   ر كككككككاوكككككككة 
 اإل اقة وذو  

 الصككلة تشككم  اميع األنشككطة ذات
ذل   ما في   بت اوة األشكككككككككككككك اص،

ذوو اإل ككاقككة، ولون   األشكككككككككككككك ككاص
 الت اوة الشكككككك صككككككية تسككككككتق   م  ا

 ور اوة األ فال

وقك  متتبس  
   التزام

العمكككك  غيت المككككدفو  األات، 
  واإلنتاج غيت السوقي

 المساواة بين الج سين

  43 و 42المسماا 

 الصككلة ذات  وشككم  اميع األنشككطة العم  الم زلي
تدبيت شككككككنوا األسككككككتة المعيشككككككية،  ب

التسككوو ولون وسككتق      ذل في   ما
 إ داد الوابات م ا

  وقك  متتبس
  التزام

العمكككك  غيت المككككدفو  األات، 
 واإلنتاج غيت السوقي

 المساواة بين الج سين

 39 ،37-32األقسام 

 الصككلة وشككم  اميع األنشككطة ذات إ داد الوابات
الم زل،   ككككص ككككداد الوابككككات داخكككك  

 وت اول الطعام وأ مال الت ظيف

  متتبسوقك   
  التزام

العمكككك  غيت المككككدفو  األات، 
 واإلنتاج غيت السوقي

 المساواة بين الج سين

 31المسم 

المائم  —العم  التطو ي  
)قكككككككد  الككمكك ككظككمكككككككات   ككلكك  
تووا م ظمكات رسككككككككككككككميكة  

 أوغيت رسمية(

الصككلة  وشككم  اميع األنشككطة ذات
 كككالعمككك  التطو ي التي تووا غيت  
مكدفو كة األات وغيت إلزاميكة، ويتم  
القيام ب ا من أا  الم ظمات ومن 

 خالل ا

وقك  متتبس  
  التزام 

العمكككك  غيت المككككدفو  األات، 
 واإلنتاج غيت السوقي

 المساواة بين الج سين

 52المسم 

العم  التطو ي المباشككككت 
أسكككت معيشكككية  صكككالل ل  -

 لغيت بواا  اماأخت  أو  

وشككم  اميع األنشككطة ذات الصككلة 
 كككالعمككك  التطو ي التي تووا غيت  
مكدفو كة األات وغيت إلزاميكة، ويتم  
القيام ب ا خارج األسككككككتة المعيشككككككية  

  ال اصة للمتطو 

وقك  متتبس  
  التزام

العمكككك  غيت المككككدفو  األات، 
 واإلنتاج غيت السوقي

 المساواة بين الج سين

 51المسم 
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 التعري  ال  ئف  الع م 

أنننننننننننننننننننواع  
الننننننننوقننننننننت  

 األربع 

 مج ل ال واتج

الننننندولنني  الننتصنننننننننن نن نن  
ألغننراض   لننألنشنننننننننن ننننن  
إحصننننننن  ا  اسنننننننتخدام  

 2016الوقت لع م 

ذات الصكككككلة   وشكككككم  اميع األنشكككككطة العم 
 ككككالعمكككك  ممككككابكككك  أات )مالغ مككككدفو   

 أرتاب( أو

وقككك  متعكككاقككد  
  ليا

والكحكيكككككككاة   الكعكمككككككك   بكيكن  الكتكوازا 
 الش صية

 المساواة بين الج سين

) استق اء    1المسم التئيسي  
 (18المسم 

األنشكككككطة ذات الصكككككلة وشكككككم  اميع   التعليم
 التعلم والدراسككككككة ) اسككككككتق اء التدريب  

 الم  ي من أا  الوظيفة(

وقككك  متعكككاقككد  
  ليا

األات،  المكككككككدفو   غيت  العمككككككك  
 واإلنتاج غيت السوقي

 المساواة بين الج سين

الكككتئكككيسككككككككككككككككي     6الكككمسككككككككككككككككم 
 (64) استق اء المسم 

وشكككككم  اميع األنشكككككطة ذات الصكككككلة  السفت
 اسكككككككككت دام أ    السكككككككككفت أل  غت   

 وسيلة نم 

متتبس   وقككككككك  
وقككككك   / كككككالتزام

 فتاا

والكحكيكككككككاة   الكعكمككككككك   بكيكن  الكتكوازا 
 الش صية

 المساواة بين الج سين

  38 و 25  و 18األقسككام   
  75  و  64  و  54  و  44  و
  95 و 86 و

المشكككككككاروة في األنشكككككككطة  
 التياضية 

تشكككككم  اميع األنشكككككطة ذات الصكككككلة 
 المشككككككككاروة ال شككككككككطة في األنشككككككككطة  

 التياضية،  ما في ذل  اإلدارة

 التفا  وق  فتاا

والكحكيكككككككاة   الكعكمككككككك   بكيكن  الكتكوازا 
 الش صية

 المساواة بين الج سين

 83المسم 

المشكككككككاروة في األنشكككككككطة  
 القمافية والتتفي ية 

تشكككككم  اميع األنشكككككطة ذات الصكككككلة 
 المشكككككككككككككاروة في األنشكككككككككككككطة القمافية 

 زيارة المتاحف ما في ذل     والتتفي ية

ومشككاهدة التلفزيوا  المسككتبوحضككور 
  والتلنس   ،الم وا  اتسككككككتما  إل   أو

ال شككككككككككاد التتفي ي   ويشككككككككككم  أوضككككككككككا
 السلاي واإلوجابي

 التفا  وق  فتاا

والكحكيكككككككاة   الكعكمككككككك   بكيكن  الكتكوازا 
 الش صية

 مساواة بين الج سينال

  8 و 7  ااالتئيسككي  ااالمسككم
،  75األقسكككككككككام    ) اسكككككككككتق اء

و83  و  82 و  ،  86  ،
 (841المجمو ة  و

المتعلمكككككة  الحتم وال واوات األنشككككككككككككككطكككككة  تغطي اميع 
  الحتم اليدوية وال واوات

 التفا  وق  فتاا
 المساواة بين الج سين

 82المسم 

 تغطي اميع األنشككككككطة ذات الصككككككلة المتاءة
ذلككككككك  فكي  الكوكتكككككككب    كككككككالكمكتاءة،  كمكككككككا 

والصكككككككحف والمجالت الم شكككككككورة في 
  صيغة إلوتتونية شل  مطاو  أو

 التفا  وق  فتاا

 المساواة بين الج سين

 841المجمو ة 

  
وق ئم  ترميز    2016الت  بق بين التصن    الدولي لألنشن   ألغراض إحصن  ا  اسنتخدام الوقت لع م   2- 1

 األنشننن   على ال حو الذي حدده المكتإل اإلحصننن ئي لالتح د األوروبي في االسنننتقصننن  ا  األوروب   
 ( 38) 2008الم سق  المتعلق  ب ستخدام الوقت  

 ئم  الترميز الخ صنننن  ب السننننتقصنننن  ا  األوروب    ق
 2008الم سق  المتعلق  ب ستخدام الوقت لع م 

التصنننننن    الدولي لألنشنننننن   ألغراض إحصنننننن  ا   
 2016استخدام الوقت لع م 

 مالحظ  

    الت اوة الش صية   0

    ال وم  01 

  ال وم الليلي/ال وم األساسي 911 ال وم 011  
  ال وم العتضي/اإلغفاءات 912    

  األرو  913    

األنشكككككككطة األخت  المتعلمة  ال وم واألنشكككككككطة   919    
 ذات الصلة

 

  الت اوة الصحية/الطاية الش صية 932 مالزمة الفتاش  ساب المت  012  

    األ    02 

  ت اول الوابات/الوابات ال عيفة 921 األ   021  

  

   اسكككككككككككت دام المع ي العم   فتيق وموم (38)
 اإلحصكككككككككككككككائي  للملتككب  التككا ع  الوقكك 

 قائمة   اسككككككككتعتا   األوروتي لالتحاد
   اتسكككككككتمصكككككككاءات  ال اصكككككككة  التتميز

   اسككت دام المتعلمة الم سككمة  األوروتية
  الوق 
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الخ صن  ب السنتقصن  ا  األوروب     ئم  الترميز  ق
 2008الم سق  المتعلق  ب ستخدام الوقت لع م 

التصننننننننن    الدولي لألنشننننننننن   ألغراض إحصننننننننن  ا   
 2016استخدام الوقت لع م 

 مالحظ  

الوابة   الشككككككككككتب   الم المصككككككككككحوب  الوابة أو 922    
 ال عيفة

 

    الت اوة الش صية األخت    03 
  ال ظافة والت اوة الش صيتاا 931 وارتداء المال ساتغتسال  031  

الت اوة الشكك صككية األخت   039  
 غيت المحددة أو

  الش صية الت اوة الصحية/الطاية 932

األنشككككككككككككككطككة األخت  المتعلمككة  ككال ظككافككة والت ككاوككة   939    
 الش صيتين

 

  أنشطة الت اوة والع اوة الش صيتين األخت   990    

    ةلاالعم   1

الوظيفة التئيسككككية والوظيفة   11 
 القانية

   

وقكككك  العمكككك  في الوظيفككككة  111  
التئيسكككككككككية والقانية ) ما في 
ذلكككك  اسككككككككككككككتتاحككككات ت ككككاول  
 الم وة والسفت أث اء العم (

في الشككككككككككتوات والمنسككككككككككسككككككككككات الحلومية    ةلاالعم 110
 والمنسسات غيت التتحية

 

زرا ة المحاصكككككككي  للسكككككككوو في مشكككككككاريع األسكككككككت   121    
 المعيشية

 

تتتية الحيوانات للسككككككككككككوو في مشككككككككككككاريع األسككككككككككككت   122    
 المعيشية

 

للسكككككككككوو في مشكككككككككاريع   األخشكككككككككابالحتااة وقطع   123    
 األست المعيشية

 

صككككككككيد األسككككككككماك للسككككككككوو في مشككككككككاريع األسككككككككت   124    
 المعيشية

 

  تتتية المائيات للسوو في مشاريع األست المعيشية  125    

التعدين واقتال  األحجار للسككككككككككككوو في مشككككككككككككاريع   126    
 األست المعيشية

 

للسكككوو في مشكككاريع األسكككت    السكككلع  صككك ع وتج يز 127    
 المعيشية

 

أنشككككككككطة التشككككككككييد للسككككككككوو في مشككككككككاريع األسككككككككت   128    
 المعيشية

 

في مشككاريع األسككت    ةلاأنشككطة أخت  متصككلة  العم 129    
 المعيشية إلنتاج السلع

 

  بيع وتجارة السلع في مشاريع األست المعيشية 131    

  والتتويب والصككككككككككككيانةتوفيت خدمات اإلصككككككككككككالب،   132    
األسككككككككت المعيشككككككككية  في المدفو ة األات   والت لل

 مشاريع األست المعيشيةفي و 

 

 
  



106 
 2016التص يف الدولي ل نشطة ألغتا  إحصاءات است دام الوق  لعام  

 ئم  الترميز الخ صن  ب السنتقصن  ا  األوروب    ق
 2008الم سق  المتعلق  ب ستخدام الوقت لع م 

التصننننننن    الدولي لألنشننننننن   ألغراض إحصننننننن  ا   
 2016استخدام الوقت لع م 

 مالحظ  

توفيت خكدمكات تجكاريكة وم  يكة مكدفو كة األات في  133    
 مشاريع األست المعيشيةفي األست المعيشية و 

 

والتوكككاب ممكككابككك  أات أو رتل في   السككككككككككككككلعنمككك    134    
 مشاريع األست المعيشيةفي األست المعيشية و 

 

تمدوم خدمات الت اوة الش صية المدفو ة األات  135    
 ومشاريع األست المعيشيةفي األست المعيشية 

 

  تمدوم ال دمات الم زلية المدفو ة األات 136    

أنشككككككككككككطة أخت  متصككككككككككككلة  العمالة في األسككككككككككككت  139    
لتوفيت المعيشكككككككية ومشكككككككاريع األسكككككككت المعيشكككككككية  

 ال دمات

 

إ كار  في  أث كاء وقك  العمك     اتسككككككككككككككتتاحكةفتتات   142    
 العمالة

تاحة أث اء  سكككككتمتصكككككت فتتات اتت
التصكككككككككككككك يف  وقككككك    العمككككك  في 

ل نشككككككككككككككطكككككة ألغتا    الكككككدولي 
إحصكاءات اسكت دام الوق  لعام 

 ل  سكككككككككككككككا ككات العمكك     2016
اإلنتكككككككاج  حكككككككد  داخككككككك      الفعلي 

ات فتتات  تاحكككككة  سككككككككككككككتوتتجكككككاوز 
من قايك     ،األ ول لت كاول وابكة

اتسككككككككككككككتتاحككة من العمكك  لت ككاول  
 حد اإلنتاج ،الغداء

  التدرياية والدراسات المتعلمة  العم الدورات  150    

  السفت المتص   العمالة 181    

    األنشطة المتصلة  العمالة  12 

اسكككككتتاحة من العم  لت اول  121  
 الغداء

أث ككككاء   ت اول الوابات/الوابات ال عيفة 921 تمتصككككككككككككككت فتتات التاحككككة 
العمكك  في التصكككككككككككككك يف الككدولي 
ل نشكككككطة ألغتا  إحصكككككاءات  

  2016اسككككككككككككككت ككدام الوقكك  لعككام  
 ل  سككككككككككككككككا ككات العمكك  الفعلي 

وتتجكاوز    ضككككككككككككككمن حكد اإلنتكاج
فتتات التاحة األ ول من العم  
لت اول وابة من قاي  اتستتاحة  
من العمكككك  لت ككككاول الغككككداء حككككد 

 اإلنتاج

الوابة   الشكككككككتب   الم المصكككككككحوب  الوابة أو 922    
 ال عيفة

 

أو غيت  129   أخت   أنشككككككككككككككطكككككة 
 تتعلق  العمالةمحددة 

  األنشطة الجاناية المتصلة  العمالة 141

  البحث  ن  م  160    

  تجار  إنشاء  م   170    

    الدراسة   2

    دراسة غيت محددة  20 

    دراسة غيت محددة 200  
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    المدرسة أو الجامعة  21 

  المدرسة/الجامعةحضور  611 الدرو  والمحاضتات 211  

   اراة  ن الم  جالنشطة األ 612    

اسكككككككككككككتتاحات ت اول  وجب تتميز   اتستتاحات في ملاا التعليم ال ظامي 613    
األ ول  الفتاا  وأوقكككككات  الغكككككداء 

 وفما لل شاد الفعلي

                                               الدراسكككككة ال اتية في إ ار دورات التعليم  ن   عد   614    
 ) ن  تيق الفيديو والصوت، و ات اإلنتتن (

 

  أنشطة أخت  متعلمة  التعليم ال ظامي 619    

الواابككككات الم زليككككة، وتلمي درو  خككككاصكككككككككككككككككة،  620 ات الم زلية الوااب 212  
والبكحكوم،  الكككككككدراسككككككككككككككيكككككككة،  المكمكترات  ومتااعكككككككة 

  التعليم ال ظاميواألنشطة المتصلة 

 

    الدراسة في وق  الفتاا  22 

الدراسككككككككككات اإلضككككككككككافية، والتعليم والممترات في   630 الدراسة في وق  الفتاا 221  
 المطا  غيت ال ظامي

 

المعيشككككككككككية  ر اوة األسككككككككككتة    3
 والعائلة

   

الكمكحكككككككددة    30  غكيكت  الكت كككككككاوكككككككة 
ل سكككككتة المعيشكككككية  الممدمة 
 والعائلة

   

الكمكحكككككككددة  300   غكيكت    الكت كككككككاوكككككككة 
ل سكككككتة المعيشكككككية   الممدمة
 والعائلة

   

       

     األ عمةإدارة   31 

وخازهككككككا    األ عمككككككةإ ككككككداد   311  
 وحفظ ا

والمشكككككككتوتات صككككككك ع وتج يز الم تجات الغ ائية   221
 والتبغ لالست دام ال  ائي الش صي

ت يتد التبغ في اتسكككتمصكككاءات  
األوروتيكة الموحكدة تسككككككككككككككت كدام  

 الوق 

  والدوائيةصككك ع وتج يز المسكككتحضكككتات العشكككاية   225    
 لالست دام ال  ائي الش صي

 

  إ داد الوابات/الوابات ال عيفة 311    

  الوابات/الوابات ال عيفةتمدوم  312    

  ل احفككك الت زين الم زونكككات الغككك ائيكككة وتتتيا كككا و  314    
  ا لي

 

 األ عمككككة ككككصدارة  المتعلمككككة  األنشككككككككككككككطككككة األخت    319    
 هاوالوابات و  داد

 

الت ظيف  عكككد إ كككداد الطعكككام/الوابكككات/الوابكككات  313 غس  الصحوا  312  
 ال عيفة

 

    المسلن صيانة  32 

  الت ظيف الداخلي  321 ت ظيف المسلن 321  

  الت ظيف ال اراي  322 ت ظيف الحدومة 322  
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تع ككد الفتا والمتاكك  والمككدفككسة من أاكك  التككدفجككة   325 التدفجة والميا  323  
 وتوفيت إمدادات الميا 

 

األخت   241     الطايعيكككككككة  والم تجكككككككات  الحطكككككككب  امع 
 ووقود لالست دام ال  ائي الش صيالمست دمة 

 

الككب الميككا  من المصككككككككككككككككادر الطايعيككة وغيتهككا   242    
 لالست دام ال  ائي الش صي

 

والكمكواد   324   السكككككككككككككككلكع  تكتتكيكككككككب 
 الم زلية

األسكككككككككككتة  شكككككككككككنوا    تدبيتب  أنشكككككككككككطة أخت  تتعلق 359
 المعيشية

 

أنشطة أخت  أو غيت محددة   329  
  صيانة المسلن  تتعلق  

أنشككككطة أخت  تتعلق بت ظيف وصككككيانة المسككككلن  329
 المحيطة  اواألما ن 

 

  إ ادة تدويت الممامة والت لل م  ا 323    

الم سككككككككككككككواكات صكككككككككككككك كا كة    33 
 وات ت اء ب ا 

   

  الغسالة بواسطة   اليدو /يالغس 341 متافق غسي  المال س 331  

  تجعيف الغسي  ونشت  و حضار   342    

  الوي والوبس والطي 343  ي المال س 332  

و نتكككككككاج  333   اليكككككككدويكككككككة  الحتم 
 الم سواات

صككككككككك ع وتج يز الم سكككككككككواات والمال س والجلود  222
والم تجكات ذات الصككككككككككككككلكة لالسككككككككككككككت كدام ال  كائي  

 الش صي

 

أو غيت  339   أخت   أنشككككككككككككككطكككككة 
محككددة تتعلق  صكككككككككككككك ككا ككة  

 الم سواات والع اوة ب ا

أنشككككككككككككككطكة أخت  تتعلق  كالع كاوكة  كالم سككككككككككككككواكات   349
 وال عال

 

الع ككككككاوككككككة  ككككككالمال س  344     أو  اإلصككككككككككككككالب  أو  التتق 
 ت ظيف وتلميع األح وة  واألح وة

 

البسككككككككت ة ور اوة الحيوانات   34 
 األليفة

   

ضككككككككككككككت الم زليكة                            زرا كة المحكاصككككككككككككككيك  وزرا كة ال    211 البست ة 341  
 لالست دام ال  ائي الش صي

 

لالسكككككككككككت دام ال  ائي  األخشكككككككككككابالحتااة وقطع   214    
 الش صي

 

، وحوااز يككككة/ال ككككارايككككةداخلالكككك تع ككككد ال بككككاتككككات   324    
واألراضكككككككككككككي، والم اظت ، والحدومة  الشكككككككككككككجيتات،

 الطايعية وما إل  ذل 

 

الحيوانيكككككة  212 ر اوة الحيوانات الم زلية 342   الم تجكككككات  الحيوانكككككات و نتكككككاج  تتتيكككككة 
 لالست دام ال  ائي الش صي

 

  الت اوة اليومية للحيوانات األليفة 361 ر اوة الحيوانات األليفة 343  
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التصننننننن    الدولي لألنشننننننن   ألغراض إحصننننننن  ا   
 2016استخدام الوقت لع م 

 مالحظ  

اسكككككت دام الت اوة الايطتية أو غيتها من خدمات  362    
اإليدا   و ر اوة الحيوانات األليفة )قل الشككككككككعت، 

والت اوة في العطالت أو الت اوة   ،في اتسككككطا 
 ال  ارية(

 

  الت اوة اليومية للحيوانات األليفة 361 تمشية الولب 344  

أو غيت  349   أخت   أنشككككككككككككككطكككككة 
محكككددة تتعلق  كككالبسككككككككككككككت كككة  

 ور اوة الحيوانات األليفة

  أنشطة أخت  تتعلق بت اوة الحيوانات األليفة 369

    التشييد واإلصالب  35 

  أنشطة التشييد لالست دام ال  ائي الش صي 230 تشييد الم ازل وتجديدها 351  

صكككك ع وتج يز الطوب، ووت  الاالد ال تسككككانية  224    
لالسككككككككككككككت كدام ال  كائي والموالكب المفتغكة والمتميكد  

 الش صي

 

الشككك صكككي تحسكككين وصكككيانة و صكككالب المسكككلن  331 إصالب المسلن 352  
 ب ظام ’نف   ب فس ‘

 

صككك ع المعدات و صكككالح ا  353  
 وصيانت ا

تتويب وصككككككيانة و صككككككالب السككككككلع الشكككككك صككككككية   332
تو ولوايككككككا  معككككككدات  ذلكككككك   في  والم زليككككككة  مككككككا 

 المعلومات واتتصاتت

 

وتج يز م تجكككات ال شكككككككككككككككككب واللحكككاء صكككككككككككككك ع   223    
 لالست دام ال  ائي الش صي

 

 صكككككك ع وتج يز الم تجات  اسككككككت دام مواد أخت   227    
 لالست دام ال  ائي الش صي

 

  صكككككككككككككك ع وتج يز المعككادا والم تجككات المعككدنيككة 226    
 لالست دام ال  ائي الش صي

 

  صيانة و صالب المتوبات 333 صيانة المتوبات 354  

أ مال تشكككككككككككييد و صكككككككككككالب  359  
 أخت  أو غيت محددة

 الزختفة والصكككككككككيانة   األنشكككككككككطة األخت  المتعلمة 339
 واإلصالحات ب ظام ’نف   ب فس ‘

 

    التسوو وال دمات  36 

واألنشكطة  التسكوو للحصكول  ل  السكلع/شكتائ ا    371 التسوو  361  
 ذات الصلة

 

الم تجات،   والت لل منالحصككول  ل  اللوازم،   229    
 صكك ع وتج يز المتعلمة  األنشككطة  غيت ذل  من  و 

 السلع لالست دام ال  ائي الش صي

الحصككككككككول  ت تتد اإلشككككككككارة إل  
إت في التصكككككككككك يف     اللوازم  ل 

ألغتا    ل نشككككككككككككككطككككككة  الككككككدولي 
إحصكككاءات اسكككت دام الوق  لعام 

2016 

التسوو للحصول  ل  ال دمات/اتستفادة م  ا   372 ال دمات التجارية واإلدارية  362  
 واألنشطة ذات الصلة

 

  من الغيت تلمي الت اوة الش صية 941 ال دمات الش صية 363  

  من الغيت الصحية/الطايةتلمي الت اوة  942    
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الت اوة  خدمات  األنشكككطة األخت  المتعلمة بتلمي 949    
 الصحية/الطايةو  ةالش صي

 

أنشكككككككككطة تسكككككككككوو وخدمات  369  
 أخت  أو غيت محددة

واألنشكطة    التسكوو للحصكول  ل  السكلع/شكتائ ا  371
 ذات الصلة

 

التسوو للحصول  ل  ال دمات/اتستفادة م  ا   372    
 واألنشطة ذات الصلة

 

الم تجات، الحصككككككول  ل  اللوازم والت لل من   229    
وغيت ذل  من األنشككطة المتعلمة  صكك ع وتج يز 

 السلع لالست دام ال  ائي الش صي

الحصككككككول  ت تتد اإلشككككككارة إل  
إت في التصككككككك يف     اللوازم  ل 

ل نشككككككككككككككطكككككة ألغتا    الكككككدولي 
إحصكاءات اسكت دام الوق  لعام 

2016 

تكككدبيت شككككككككككككككنوا األسككككككككككككككتة    37 
 المعيشية

   

تكككدبيت شككككككككككككككنوا األسككككككككككككككتة   371  
 المعيشية

  دفع فواتيت األستة المعيشية 351

الميزانيككككة والت طيس وت ظيم الواابككككات   وضككككككككككككككع 352    
 واألنشطة داخ  األستة المعيشية

 

األسكككككككككككتة  شكككككككككككنوا  تدبيت  ب  أنشكككككككككككطة أخت  تتعلق 359    
 المعيشية

 

    ر اوة األ فال  38 

ر ككاوككة األ فككال  مككا في ذلكك  التغكك وككة والت ظيف   411 الت اوة الادنية واإلشتام 381  
 وتوفيت الت اوة الادنية

 

  توفيت الت اوة الطاية ل  فال 412    

  مالحظة األ فال )الت اوة السلاية(  416    

  تلمين األ فال وتعليم م وتدريا م ومسا دت م  413 تعليم الطف  382  

والتحككككككدم   383   واللعككككككب  المتاءة 
 مع األ فال

  التحدم مع األ فال والمتاءة ل م  414

  التياضة مع األ فالاللعب وممارسة  415    

  متافمة الش ل أل فالا  442 اصطحاب الطف  384  

اتاتمكككا كككات والتتتيبكككات مع المكككدار   القيكككام  ككك  417    
 وممدمي خدمات ر اوة األ فال

 

أو غيت  389   أخت   أنشككككككككككككككطكككككة 
بكت كككككككاوكككككككة  تكتكعكلكق  مكحكككككككددة 

 األ فال

   وتلمي  م أنشطة أخت  تتعلق بت اوة األ فال 419

مسككككككككا دة أحد أفتاد العائلة   39 
 البالغين

   

الت ككاوككة الاككدنيككة ألحككد أفتاد   391  
األسكككككتة المعيشكككككية البالغين 

 المعالين

مسكككككككككككككككا ككدة البككالغين المعككالين في م ككام الحيككاة   421
 اليومية

 

مسككككككككا دة البالغين المعالين في الحصككككككككول  ل   422    
 الت اوة الطاية
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مسكككككككا دة أخت  ألحد أفتاد   392  
األسكككككتة المعيشكككككية البالغين 

 المعالين

م ء اتسككككتمارات   مسككككا دة البالغين المعالين في 423
 واإلدارة والحسا ات

 

  الد م ال فسي/العا في للبالغين المعالين 424    

  الت اوة السلاية للبالغين المعالين 425    

القيكام  كااتمكا كات وتتتيبكات مع ممكدمي خكدمكات   426    
 البالغين ر اوة

 

  أنشطة أخت  تتعلق بت اوة البالغين المعالين 429    

  معالين  الغينمتافمة  443    

مسككككككككككككككككا ككدة فتد  ككالغ غيت  399  
أفتاد األسككككككككككككككتة   معكككككال من 

 المعيشية 

التغ وة والت ظيف والت اوة الادنية ألفتاد األسككككككككتة   431
المعيشككككككككككككككيكككة والعكككائلكككة البكككالغين غيت المعكككالين، 

 المت  المنق فيما يتعلق  في ذل     ما

 

المعيشككككية  الد م ال فسككككي/العا في ألفتاد األسككككتة   432    
 والعائلة البالغين غيت المعالين

 

أنشككككككككككككككطكككة أخت  تتعلق بت كككاوكككة أفتاد األسككككككككككككككتة   439    
 المعيشية والعائلة البالغين غيت المعالين

 

أفتاد األسككككككككتة المعيشككككككككية والعائلة البالغين   متافمة 444    
 غيت المعالين

 

الكككككككتكككككككطكككككككو كككككككي    4 الكككككككعكككككككمككككككك  
 واتاتما ات

   

    الت ظيميالعم    41 

)العمككككك   411   الت ظيمي  العمككككك  
 في م ظمة أو من خالل ا(

إصكالب في  العم  التطو ي غيت المدفو  األات 521
،  األراضككككككككككككككي و  كككككداد  وتط يت    الطتو/المبكككككاني،

 ( والتشييدغيتها)الشوار  واألسواو و  ت ظيفالو 

وشككككككككككككككمكككك  التصكككككككككككككك يف الكككدولي 
ل نشكككككطة ألغتا  إحصكككككاءات  

  2016اسككككككككككككككت ككدام الوقكك  لعككام  
الكمكجكتكمكعكي  الكتكطكو كي  الكعكمككككككك  

 والت ظيمي

األاكككت  522     الكككمكككككككدفكككو   غكككيكككت  الكككتكككطكككو كككي  الكككعكككمككككككك  
 إل داد/تمدوم الوابات، والت ظيف

وشككككككككككككككمكككك  التصكككككككككككككك يف الكككدولي 
ل نشكككككطة ألغتا  إحصكككككاءات  

  2016اسككككككككككككككت ككدام الوقكك  لعككام  
الكمكجكتكمكعكي  الكتكطكو كي  الكعكمككككككك  

 والت ظيمي

فكي  523     األاكت  الكمكككككككدفكو   غكيكت  الكتكطكو كي  الكعكمككككككك  
 األنشطة القمافية والتتفي ية والتياضية

وشككككككككككككككمكككك  التصكككككككككككككك يف الكككدولي 
ل نشكككككطة ألغتا  إحصكككككاءات  

  2016اسككككككككككككككت ككدام الوقكك  لعككام  
الكمكجكتكمكعكي  الكتكطكو كي  الكعكمككككككك  

 والت ظيمي
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 ئم  الترميز الخ صن  ب السنتقصن  ا  األوروب    ق
 2008الم سق  المتعلق  ب ستخدام الوقت لع م 

لألنشننننننن   ألغراض إحصننننننن  ا   التصننننننن    الدولي 
 2016استخدام الوقت لع م 

 مالحظ  

األاكككت  524     الكككمكككككككدفكككو   غكككيكككت  الكككتكككطكككو كككي  الكككعكككمككككككك  
 الملتاي/اإلدار  

وشككككككككككككككمكككك  التصكككككككككككككك يف الكككدولي 
ل نشكككككطة ألغتا  إحصكككككاءات  

  2016اسككككككككككككككت ككدام الوقكك  لعككام  
الكمكجكتكمكعكي  الكتكطكو كي  الكعكمككككككك  

 والت ظيمي

تتكعكلكق  كككككككالعكمككككككك     529     أخت   التكطكو ي  أنشككككككككككككككطكككككككة 
 المجتمعي والمنسسي غيت المدفو  األات

وشككككككككككككككمكككك  التصكككككككككككككك يف الكككدولي 
ل نشكككككطة ألغتا  إحصكككككاءات  

  2016اسككككككككككككككت ككدام الوقكك  لعككام  
الكمكجكتكمكعكي  الكتكطكو كي  الكعكمككككككك  

 والت ظيمي

المسككككككككا دة غيت التسككككككككمية   42 
 ل ست المعيشية األخت  

   

الا اء واإلصككككككككالحات  ل   421  
 ساي  المسا دة

في األسككككككتة  التطو ي غيت المدفو  األات العم   511
المعيشككككككككية للصككككككككيانة واإلدارة والتشككككككككييد والتتميم  

  واإلصالب

 

المسكككككككككككككككا ككدة في التوظيف   422  
 والزرا ة

المسككككككككككككككا كدة التطو يكة غيت المكدفو كة األات في  515
 خت  األمعيشية الألست امشاريع 

 

ر اوة أ فال األسكككككتة ال ين   423  
معيشككية  وعيشككوا في أسككتة 

 أخت  

ر ككاوككة األ فككال  مككا في ذلكك  التغكك وككة والت ظيف   411
 وتوفيت الت اوة الادنية

 

  توفيت الت اوة الطاية ل  فال 412    

  تلمين األ فال وتعليم م وتدريا م ومسا دت م 413    

  التحدم مع األ فال والمتاءة ل م 414    

  األ فالاللعب وممارسة التياضة مع  415    

  مالحظة األ فال )الت اوة السلاية(  416    

تتتيبكات مع  الاتمكا كات و القيكام  كات  اتاتمكا كات 417    
 المدار  وممدمي خدمات ر اوة األ فال

 

   وتلمي  م أنشطة أخت  تتعلق بت اوة األ فال 419    

أنشطة أخت  تتعلق بت اوة   424  
األ فال ومسككككككا دة ألسككككككتة  

 أخت  

للع ككككاوككككة   513 المككككدفو  األات  التطو ي غيت  العمكككك  
  األ فال وتلمي  م

 

مسككككا دة شكككك ل  الغ من  425  
 أستة معيشية أخت  

المككككدفو  األات لت ككككاوككككة   514 التطو ي غيت  العمكككك  
 البالغين

 

مسكا دة غيت رسكمية أخت   429  
ألسككككككككككككككتة   محككككككددة  غيت  أو 

 معيشية أخت  

الكككمكككككككدفكككو    512 غكككيكككت  الكككتكككطكككو كككي  األاكككت الكككعكككمككككككك  
 للتسوو/لشتاء السلع وال دمات

 

مباشكككككككت   تطو ي عم   متصكككككككلةأخت    أنشكككككككطة  519    
 أست معيشية أخت  صالل مدفو  األات ل غيت

 

األنشككككككككككككككطكككة المكككائمكككة  ل    43 
 المشاروة
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 ئم  الترميز الخ صن  ب السنتقصن  ا  األوروب    ق
 2008الم سق  المتعلق  ب ستخدام الوقت لع م 

التصننننننن    الدولي لألنشننننننن   ألغراض إحصننننننن  ا   
 2016استخدام الوقت لع م 

 مالحظ  

تككككدرج في التصكككككككككككككك يف الككككدولي    اتاتما ات 431  
ل نشكككككطة ألغتا  إحصكككككاءات  

 2016است دام الوق  لعام 

والتكسمك  واألنشككككككككككككككطكة التوحيكة   الفتدوكةالصككككككككككككككالة   741 األنشطة الدي ية 432  
 األخت  

 

  المشاروة في ممارسة الشعائت الدي ية الجما ية 742    

  أنشطة أخت  تتعلق  ممارسة الشعائت الدي ية 749    

أو غيت  439   أخت   أنشككككككككككككككطكككككة 
قكككككككائككككمكككككككة  ككككلكككك   مككككحكككككككددة 

 المشاروة 

المشكاروة في مسكنوليات مدنية ومسكنوليات ذات   730
 صلة

 

    الحياة اتاتما ية والتتفيا   5

    الحياة اتاتما ية  51 

المشككككككككككاروة في م اسككككككككككبات   511  
 ااتما ية مع األستة

  التحدم، والتحاور، والدردشة 711

  أنشطة التلنس، واتلتماء، والتجمع 712    

القيام  الزيارات واسكككككككككتقبال   512  
 الزوار

  والتجمعأنشطة التلنس، واتلتماء  712

ية  الم اسككبات  حتفاتت المجتمعاتالمشككاروة في  721 اتحتفاتت 513  
 القمافية والتاري ية

 

المشكككككككككاروة في الطمو /الم اسكككككككككبات المجتمعية  722    
والج كككككككازات   الزفكككككككام  لحفالت  الكككككككدي يكككككككة(  )غيت 
والوتدات والطمو  المتعلمكة  اتنتمال من متحلة 

 إل  أخت  

 

المجتمعية المشكككاروة في الم اسكككبات اتاتما ية  723    
 (إلخ)الموسيم  والتقل، 

 

   يةاألنشطة األخت  المتعلمة  المشاروة المجتمع 729    

  ، والتحاور، والدردشةالتحدم 711 التحاور  ال اتف 514  

أو غيت  519   أخت   أنشككككككككككككككطكككككة 
تكتكعكلكق  كككككككالكحكيكككككككاة   مكحكككككككددة 

 اتاتما ية

  أنشطة أخت  متعلمة  التلنس والتواص  719

    التتفيا والقمافة  52 

ثككككمكككككككافككككيكككككككة فككككعكككككككالككككيكككككككات  حضكككككككككككككككككور   811 السي ما 521   و ككككتو  
 م ظمة/اماهيتية

 

والكككككحكككككفكككككالت  522   الكككككمسككككككككككككككككككتب 
 الموسيقية

ثكمكككككككافكيكككككككة  حضككككككككككككككور 811 و كتو    مك كككككككاسككككككككككككككبكككككككات 
 م ظمة/اماهيتية
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األوروب     ئم  الترميز الخ صن  ب السنتقصن  ا   ق
 2008الم سق  المتعلق  ب ستخدام الوقت لع م 

التصننننننن    الدولي لألنشننننننن   ألغراض إحصننننننن  ا   
 2016استخدام الوقت لع م 

 مالحظ  

ثككككمكككككككافككككيكككككككة   فككككعكككككككالككككيكككككككات  حضكككككككككككككككككور 811 المعار  الف ية والمتاحف 523   و ككككتو  
 م ظمة/اماهيتية

 

 حضكور الم اسكبات القمافية تتعلق  أخت     أنشكطة 819 الملتبة 524  
 التياضيةو والتتفي ية 

الملتبككككة تم حكككك م   من     زيككككارة 
 ألا ال اتاء  ال سكككككككككككككك كة الحكاليكة

فضككككككفاضككككككة ويمتصككككككت    ا تاتوها
مككككدلول ككككا  ل  اإلشككككككككككككككككككارة إل  
السككككككككككككياو، وتدت من ذل   لاوا  
تعزيز امع الايكككانكككات  شككككككككككككككككسا  

داخكككككك    مككككككا المجيككككككب  وموم  ككككككا 
 الملتبة

  التياضيةالم اسبات حضور  813 التياضيةحدام األ 525  

أو غيت  529   أخت   أنشككككككككككككككطكككككة 
تتعلق  كككككككالتتفيكككككككا   محكككككككددة 

 والقمافة

  المت زهات/الحدائقارتياد  812

أنشككككككككككككطة أخت  تتعلق  حضككككككككككككور الم اسككككككككككككبات   819    
 التياضيةو والتتفي ية  القمافية،

 

الكككككتاحكككككككة،   53  إلككككك   الككككك كككككلكككككود 
 استتاحة قصيتة

   

الكككككتاحكككككككة،  531   إلككككك   الككككك كككككلكككككود 
 استتاحة قصيتة

  األنشطة المتتبطة  التسم  والتاحة واتستتخاء 850

الكتيكككككككاضكككككككككككككككيكككككككة    6 األلكعكككككككاب 
 واألنشطة ال اراية 

   

    التمتي ات الادنية  61 

المشككككككي والسككككككيت مسككككككافات  611  
  ويلة لل زهة

  التياضيةرين االتمممارسة   832

  التياضيةرين االتمممارسة  832 ال تولة والعدو 612  

رووب الككدرااككات والتزحلق  613  
 والتزلج 

  التياضيةرين االتمممارسة  832

  التياضيةالمشاروة في األنشطة  831 ألعاب الوتة 614  

  التياضيةرين االتمممارسة   832 ألعاب الجمباز واللياقة  615  

   التياضيةرين االتمممارسة   832 األلعاب التياضية المائية 616  

أنشكطة رياضكية أو خاراية   619  
 أخت  أو غيت محددة

  التياضيةالمشاروة في األنشطة  831

  التياضيةرين االتمممارسة   832    

    التياضة الم تجة  62 

التيكاضككككككككككككككة الم تجكة ) ل   621  
صككككككككككككككيككد    سككككككككككككككايكك  المقككال،

 األسككككككككككككماك، وقطف القمار
والكككككككفكككككككطكككككككت الكككككككعككككككك كككككككاكككككككيكككككككة  

 األ شاب( أو

 األشكتاك و نتاج الود الحيوانات الم ل، وصكيد   213
 الحيوانات لالست دام ال  ائي الش صي

 

الاتيكة لالسككككككككككككككت كدام ال  كائي   المحكاصككككككككككككككيك امع  215    
 الش صي

 

  صيد األسماك لالست دام ال  ائي الش صي 216    

  الش صيتتتية المائيات لالست دام ال  ائي  217    

التعكدين واقتال  األحجكار لالسككككككككككككككت كدام ال  كائي  218    
 الش صي

 

األنشكككككككككككككطة ذات الصكككككككككككككلة   63 
  األلعاب التياضية
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 ئم  الترميز الخ صن  ب السنتقصن  ا  األوروب    ق
 2008الم سق  المتعلق  ب ستخدام الوقت لع م 

التصننن    الدولي لألنشننن   ألغراض إحصننن  ا   
 2016الوقت لع م استخدام 

 مالحظ  

األنشكككككككطة ذات الصكككككككلة  األلعاب  631  
 التياضية

  التياضيةالمشاروة في األنشطة  831

   التياضيةرين االتمممارسة   832    

    ال واوات والحوسبة   7

    الحتم وال واوات  71 

الف وا )التشكككليلية، وف وا األداء،   711  
 والف وا األدبية(

الف وا التشككككككككككككككليليكة، وف وا األداء، والف وا  821
 األدبية )  واوة(

 

  ال واوات 822 هواوة الجمع 712  

قتاءة ووتكككا كككة الاتيكككد،  مكككا في ذلككك  الاتيكككد   713 المتاسالت 713  
 اإللوتتوني

 

أنشكككككككككككطة أخت  تتعلق  المشكككككككككككاروة القمافية  829 هواوات أخت  أو غيت محددة 719  
 واأللعابوال واوات 

 

ومتتب التصككككككككككككك يف الكدولي ل نشكككككككككككككطكة     الحوسبة  72 
ألغتا  إحصككككككاءات اسككككككت دام الوق   

لتسككككككككككجي     متغيتا سككككككككككيا يا   2016لعام  
 شكسا اسكت دام إحد  أا زة    المعلومات 

  تو ولوايكككا المعلومكككات واتتصكككككككككككككككاتت 
 لالضطال   األنشطة ذات الصلة 

ومتتب التصككككككككككككك يف الكدولي ل نشكككككككككككككطكة     الحوسبة والاتمجة 721  
ألغتا  إحصككككككاءات اسككككككت دام الوق   

لتسككككككككككجي     متغيتا سككككككككككيا يا  2016لعام  
 شكسا اسكت دام إحد  أا زة    المعلومات 

  تو ولوايكككا المعلومكككات واتتصكككككككككككككككاتت 
 لالضطال   األنشطة ذات الصلة 

أنشكككككككككطة أخت  تتعلق  اسكككككككككت دام وسكككككككككائس  849 المعلومات  است دام الحاسوب 722  
 اإل الم 

ومتتب التصككككككككككككك يف الكدولي ل نشكككككككككككككطكة  
ألغتا  إحصككككككاءات اسككككككت دام الوق   

لتسككككككككككجي     متغيتا سككككككككككيا يا   2016لعام  
 شكسا اسكت دام إحد  أا زة    المعلومات 

  تو ولوايكككا المعلومكككات واتتصكككككككككككككككاتت 
 لالضطال   األنشطة ذات الصلة 

  والتحاور، والدردشة التحدم،  711 الحاسوباتتصال  است دام  723  

قتاءة ووتكككا كككة الاتيكككد ) مكككا في ذلككك  الاتيكككد   713    
 اإللوتتوني(

 

أنشككككككككككككككطككة أخت  أو غيت محككددة  729  
 تتعلق  الحوسبة

أنشكككككككككطة أخت  تتعلق  اسكككككككككت دام وسكككككككككائس  849
 اإل الم 

 

    األلعاب  73 

الم فتد،  واأللعاب الم فتدة واللعب   731  
 والممار

  ممارسة األلعاب وغيتها من أنشطة التسلية 823

  ممارسة األلعاب وغيتها من أنشطة التسلية 823 األلعاب واللعب في الصالونات 732  

  ممارسة األلعاب وغيتها من أنشطة التسلية 823 ألعاب الحاسوب 733  

  األلعاب وغيتها من أنشطة التسليةممارسة  823 ألعاب أخت  أو غيت محددة 739  

    وسائس اإل الم الجماهيت     8

    المتاءة  81 

  المتاءة للتتفيا 841 قتاءة الدوريات 811  

  المتاءة للتتفيا 841 قتاءة الوتب 812  

أنشككككككككككككككطككة أخت  أو غيت محككددة  819  
 تتعلق  المتاءة

  المتاءة للتتفيا 841

التلفزيوا أو أشككككككككككككت ة مشككككككككككككاهدة    82 
 الفيديو أو أقتاص الفيديو التقمية
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 ئم  الترميز الخ صن  ب السنتقصن  ا  األوروب    ق
 2008الم سق  المتعلق  ب ستخدام الوقت لع م 

التصننننننن    الدولي لألنشننننننن   ألغراض إحصننننننن  ا   
 2016استخدام الوقت لع م 

 مالحظ  

أشت ة  مشاهدة التلفزيوا أو  821  
أو  الفيكككككديو  الفيكككككديو  أقتاص 

 التقمية 

  المشاهدة/اتستما  إل  التلفاز وأشت ة الفيديو  842

    والتسجيالتالم وا    83 

أو الم وا   اتسكككككككككتما  إل   831  
 التسجيالت

  الصوتيةواألا زة  الم وا اتستما  إل   843

واسككككككككككككككت ككدام الوقكك    الت مكك    9
حسكككككككككككككككككككككب  الكمكحكككككككدد  غكيكت 

 الغت 

   

  الت م  ذها ا و وا ا  182 إل /من العم  الت م  910  

   التعلموق  السفت المتص   640  الدراسةالمتص   السفت 920  

 التسكككككوو السكككككفت المتصككككك   936  
 وال دمات

السككككككككككككككفت أو الت مكك  أو نمكك  أو متافمككة السككككككككككككككلع    380
يتعلق  كال كدمكات الم زليكة فيمكا  األشكككككككككككككك كاص   أو

غيت المدفو ة األات ألفتاد األسكككككككككتة المعيشكككككككككية  
 والعائلة

 

والع اوة   ت اوةال سنشكككككطة المتصككككك   السكككككفتوق   950    
  الش صيتين

 

أو متافمككة السككككككككككككككلع  السككككككككككككككفت أو الت مكك  أو نمكك    250    
األشكككككككككككككك كككاص فيمكككا يتعلق  كككصنتكككاج السككككككككككككككلع   أو

 لالست دام الش صي

 

بت اوة  السكككككككككككفت المتصككككككككككك    938  
 األ فال

ألفتاد      ككدمككات تمككدوم الت ككاوككةالسككككككككككككككفت المتعلق   441
 األستة المعيشية والعائلة

في التصكككك يف الدولي ل نشككككطة 
ألغتا  إحصككككككاءات اسككككككت دام  

متصككككككككككت  وت   2016الوق  لعام 
  ل  ر اوة األ فالالسفت 

 دمات  السككككككفت المتصكككككك    939  
الممكككدمكككة الت كككاوكككة األخت   

 ل ستة المعيشية

السككككككفت المتعلق  العم  التطو ي والتدرياي  وق   540
 من األ مال غيت المدفو ة األات وغيتهما

في التصككككك يف الدولي ل نشكككككطة 
ألغتا  إحصكككككككاءات اسكككككككت دام  

متصكككككككككت  و ت  ،2016الوق  لعام 
الت اوة  خدمات  ل ه ا السككككفت 

لكك سككككككككككككككككتة الككمككمكككككككدمكككككككة  األخككت   
 المعيشية 

 العم  السككككككككككفت المتصكككككككككك   940  
 التطو ي واتاتما ات

السككككككفت المتعلق  العم  التطو ي والتدرياي   وق  540
 من األ مال غيت المدفو ة األات وغيتهما

في التصكككك يف الدولي ل نشككككطة 
ألغتا  إحصككككككاءات اسككككككت دام  

متصككككككت  و، ت 2016الوق  لعام 
 ل  العم  التطو ي  ه ا السفت  

 واتاتما ات 

 الحياة  السككككككككككفت المتصكككككككككك    950  
 اتاتما ية

السككفت المتصكك   سنشككطة التلنس والتواصكك    وق  750
 والمشاروة المجتمعية والممارسات الدي ية

 

 سنشككككككطة السككككككفت المتصكككككك    960  
 التتفيا األخت  

المتصكككككككككك   الممارسككككككككككات القمافية وق  السككككككككككفت    860
 والتتفي ية واإل المية والتياضية

 

السككككككككفت المتصكككككككك  بتغييت    980  
 ملاا اإلقامة 

تصككككككك ف في التصككككككك يف الدولي   
ل نشكككككطة ألغتا  إحصكككككاءات  

  2016اسككككككككككككككت ككدام الوقكك  لعككام  
 وفما للغت  من ال شاد 

لك  900   أو السككككككككككككككفكت  آخت  غت  
 غيت محدد لغت  

تصككككككك ف في التصككككككك يف الدولي   
ل نشكككككطة ألغتا  إحصكككككاءات  

  2016اسككككككككككككككت ككدام الوقكك  لعككام  
 وفما للغت  من ال شاد

       

ت يتد في التصككك يف الدولي ل نشكككطة ألغتا     م ء يومية است دام الوق  995  
 2016إحصاءات است دام الوق  لعام 
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الترميز الخ صننننننن  ب السنننننننتقصننننننن  ا  األوروب     ئم  ق
 2008الم سق  المتعلق  ب ستخدام الوقت لع م 

التصن    الدولي لألنشن   ألغراض إحصن  ا   
 2016استخدام الوقت لع م 

 مالحظ  

أنشككككككككككطة أخت  متصككككككككككلة  الممارسككككككككككات  890 ةغيت محدد سشلال لتتفيا اوق   998  
 واإل المية والتياضيةالقمافية والتتفي ية 

 

أخت   الوق   سشكككككككككلال  اسكككككككككت دام 999  
 ةمحدد غيت

ت تتد في التصككككككك يف الدولي ل نشكككككككطة  
ألغتا  إحصكككككككككاءات اسكككككككككت دام الوق  

 2016لعام 

 

       

في قائمة تتميز األنشطة في    د ت يت    
اتسككككككتمصككككككاءات األوروتية الموحدة  

 2008تست دام الوق  لعام  

ال دمات الم زلية األخت  غيت المدفو ة  390
 األات ألفتاد األستة المعيشية والعائلة

 

في قائمة تتميز األنشطة في    د ت يت    
اتسككككككتمصككككككاءات األوروتية الموحدة  

 2008تست دام الوق  لعام  

  ككدمككات تمككدوم  متعلمككة  أنشككككككككككككككطككة أخت    490
المككككدفو ككككة األات ألفتاد   الت ككككاوككككة غيت 

 األستة المعيشية والعائلة

 

في قائمة تتميز األنشطة في    د ت يت    
اتسككككككتمصككككككاءات األوروتية الموحدة  

 2008تست دام الوق  لعام  

األات التكككككدرياي  عمككككك   ال 530 المكككككدفو   غيت 
 واألنشطة ذات الصلة

 

في قائمة تتميز األنشطة في    د ت يت    
اتسككككككتمصككككككاءات األوروتية الموحدة  

 2008تست دام الوق  لعام  

 ةغيت المكدفو ك األخت  العمك    أنشككككككككككككككطكة 590
 األات

 

في قائمة تتميز األنشطة في    د ت يت    
اتسككككككتمصككككككاءات األوروتية الموحدة  

 2008تست دام الوق  لعام  

  أنشطة أخت  متعلمة  التعلم 690

في قائمة تتميز األنشطة في    د ت يت    
اتسككككككتمصككككككاءات األوروتية الموحدة  

 2008تست دام الوق  لعام  

أنشكطة أخت  متصكلة  التلنس والتواصك    790
والمشككككككككككككككاروة المجتمعية والممارسككككككككككككككات 

 الدي ية

 

  
 2المرفق 

 مع يير العاوي  في األسرة الدول   للق ئم  المرجع   للتص  ف   اإلحص ئ  

 التعل ق   نعم/ال المع يير

 شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة نعم الوياا المسنول  ن التص يف

 است دام التص يف موثق  شل  ايد نعم اتست دام األساسي للتص يف

 سا ة 24في فتتة أفتاد المجمو ة اميع األنشطة التي وموم ب ا  نعم األسا  المفا يمي

 الش ل نعم الوحدة اإلحصائية

 نطاو التص يفات محدد  شل  ايد نعم نطاو التص يف

 التص يف هو تص يف ثالثي المستويات ومتسلس  هتميا نعم  يل  التص يف

 التص يف وافيةمستويات  نعم مستويات التص يف

 م طقية وذات دتلة واضحة بوحا  ام  نعم  وائف التص يف

 متسلس نمس التموز  نعم شل  رموز التص يف

 متوازا  ما فيا الوفاوة نعم التوازا اإلحصائي

أاتي  مشكككككاورات وافية مع المسكككككت دمين والملاتب اإلحصكككككائية الو  ية من خالل  نعم  ملية التشاور
 دة ااتما ات لفتيق خاتاء التصككككككككككك يف الدولي ل نشكككككككككككطة ألغتا  إحصكككككككككككاءات 

 2016است دام الوق  والمشاورات العالمية لعام 

اختاتت  دة بلداا أشكككككلال التصككككك يف السكككككا مة  وتاإلضكككككافة إل  ذل ، قام  بلداا   نعم اختبار التص يف
م تارة بتجتيب التصككككك يف الدولي ل نشكككككطة ألغتا  إحصكككككاءات اسكككككت دام الوق  

 من خالل بيانات است دام الوق  الحالية 2016لعام 

تتميز األنشككككككككطة في اتسككككككككتمصككككككككاءات األوروتية  تم اسككككككككتحدام توافقيات مع قائمة   نعم التوافقيات
 الموحدة تست دام الوق 
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 التعل ق   نعم/ال المع يير

 لد  شعبة اإلحصاءات خطس معتوضة  ل  اللج ة اإلحصائية نعم خطة الت في 
 لد  شعبة اإلحصاءات خطس معتوضة  ل  اللج ة اإلحصائية نعم ادول الصيانة

 اإلحصاءات خطس معتوضة  ل  اللج ة اإلحصائيةلد  شعبة  نعم ال شت
 

 المائمة المتاعية ممدمة من فتيق ال اتاء المع ي  التص يفات اإلحصائية الدولية :مالحظة 



 

 
 


