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 للجنة اإلحصائية ا
   الدورة احلادية واألربعون  

  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦ - ٢٣
  *  من جدول األعمال املؤقت) ي (٤البند 

عـين بإحـصاءات    فريق دهلي امل  : بنود للعلم 
 القطاع غري الرمسي

      
 عين بإحصاءات القطاع غري الرمسيفريق دهلي امل  

  
 مذكرة من األمني العام   

يتـشرف األمـني العـام بـأن حييـل       ،**للجنة اإلحصائية يف دورهتـا األربعـني  وفقاً لطلب ا 
ويطلـب إىل اللجنـة   .  تقرير فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسـي    ، للعلم ،إىل اللجنة 

 . أن حتيط علماً هبذا التقرير

 

 

 

 

  
        

  *  E/CN.3/2010/1.  
ــة للمجلــس االقتــصادي واال  انظــر   **   ــائق الرمسي ــم  ٢٠٠٩جتمــاعي، الوث ، (E/2009/24) ٤، امللحــق رق

  .الفصل األول، الفرع ألف
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 تقرير فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي    
  

 معلومات أساسية     
 فريـق اخلـرباء املعـين بإحـصاءات القطـاع غـري الرمسـي املعـروف علـى حنـو شـائع                       أنشئ  - ١

دن التابعــة للجنــة اإلحــصائية لألمــم   بوصــفه أحــد أفرقــة املــ ١٩٩٧عــام “فريــق دهلــي”باســم 
.  القطـاع غـري الرمسـي   ملنهجيـة الداخلـة يف طريقـة معاملـة      املتحدة ليتوىل معاجلة خمتلف املسائل ا     

ويتــرأس هــذا الفريــق وزيــر شــؤون اإلحــصاءات وتنفيــذ الــربامج، وزارة شــؤون اإلحــصاءات    
 يف دورهتا التاسـعة والـثالثني،       وكان الفريق قد قدم إىل اللجنة     . وتنفيذ الربامج يف حكومة اهلند    
 .اجتماعات الفريقعما دار يف ويرد أدناه موجز . للعلم، تقريراً مقتضباً عن أعماله

  
 ٢٠٠٧ ،فريق دهليلاالجتماع العاشر     

 يفيف جنيف االجتماع العاشـر لفريـق دهلـي          واستضافت  عقدت منظمة العمل الدولية       - ٢
مــال االجتمــاع علــى  وكــان جــدول أع. ٢٠٠٧ر أكتــوب/ تــشرين األول١٠ إىل ٨الفتــرة مــن 
  :النحو التايل

 : والعمالــــة غــــري الرمسيــــةالقطــــاع غــــري الرمســــي دليــــل عــــن استقــــصاءات  )أ(  
 مرحلي؛  تقرير

  من الدليل؛١٠الفصل  و٥ إىل ١ل مناقشات متعلقة مبسودات الفصو )ب(  
  

 املقدمة :١الفصل 

  املفاهيم والتعاريف والتصنيفات الفرعية :٢الفصل 

 قياس األهداف واستراتيجيات مجع البيانات  :٣الفصل 

القطـاع غـري الرمسـي      العمالـة يف    الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية بـشأن        :٤الفصل 
 األخرى من العمالة غري الرمسيةواألنواع 

 الرمسيالدراسات االستقصائية لتحديد القطاع غري  :٥الفصل 

املــصفوفات املتعلقــة  :ل إعــداد احلــسابات القوميــةاســتخدام البيانــات مــن أجــ  :١٠الفصل 
 النهج املتبع يف معاملة اإلنتاجالعاملة و القوة مبدخالت
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 اخلـــاص بالقطـــاع غـــري الرمســـي مـــن نظـــام احلـــسابات  ٢٤مـــسودة الفـــصل   )ج(  
 ؛ )١(املستكمل القومية

 جتميع بديل للقطاع غري الرمسي يف التصنيف الـصناعي الـدويل املوحـد جلميـع                )د(  
  .)ISIC, Rev.4 ()التنقيح الرابع(األنشطة االقتصادية 

ــود جــدول         - ٣ ــا يف إطــار بن ــيت ُنظــر فيه ــشأن األوراق ال ــضة ب ــشات مستفي وجــرت مناق
أن املشاركني وافقوا على اخلطوط العريضة ملسودات الفصول وغريها مـن           يف حني   و .األعمال

ال عـدد مـن التغـيريات يف مـضموهنا       األوراق املتعلقة ببنود جدول األعمال، فقـد اقترحـوا إدخـ          
 . وهيكلها

القطـاع   صياغة دليل الدراسات االستقـصائية عـن      توىل  وسيقوم فريق املسامهني الذي ي      - ٤
سودات الفـصول الـيت نظــر فيهـا خــالل    املناسـب ملــ تنقيح البــ والعمالــة غـري الرمسيـة   غـري الرمسـي  

بعــة األخــرى مــن الــدليل،    إعــداد مــسودة الفــصول األر  باالجتمــاع العاشــر لفريــق دهلــي، و   
  . يعرض الدليل الكامل على فريق دهلي يف اجتماعه احلادي عشرل، ٩ إىل ٦الفصول  أي
  

 ٢٠١٠ ،فريق دهليل ،االجتماع احلادي عشر    
 / كــانون الثــاين يفويقتــرح عقــد االجتمــاع احلــادي عــشر لفريــق دهلــي يف جنيــف          - ٥

ل استقـــصاءات القطـــاع  دليـــشروع االجتمـــاع مـــيفنـــاقش يومـــن املقـــرر أن . ٢٠١٠ ينـــاير
 .واألنشطة املقبلة للفريقالعمالة غري الرمسية الرمسي و غري
  

  :جهة االتصال    
Ms. S. Jayalakshmi 

Additional Director General 

Social Statistics Division 

Central Statistical Organization  

Ministry of Statistics and Programme Implementation 

Government of India, Room No. 13  
__________ 

نظـام  مـن   “ اجلوانب غري الرمسيـة مـن االقتـصاد       ”،  ٢٥صيغته النهائية ليصبح الفصل     أعد هذا الفصل منذئذ ب      )١(  
  ).٢٠٠٨نظام احلسابات القومية،  (٢٠٠٨احلسابات القومية 
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