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 للجنة اإلحصائية ا
    واألربعونالرابعةالدورة   

  ٢٠١٣ مارس/ آذار١ - فرباير/ شباط٢٦
  *  من جدول األعمال املؤقت) ط (٤البند 

 إحصاءات القطاع غري الرمسي: بنود للعلم
      

 عين بإحصاءات القطاع غري الرمسيفريق دهلي املتقرير   
    

 مذكرة من األمني العام   
 

 الفـصل   ،E/2012/24انظـر    (األربعـني الثالثـة و  للجنة اإلحصائية يف دورهتـا      وفقاً لطلب ا   
I.A.(    يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اللجنة تقرير فريق دهلي املعين بإحصاءات القطـاع غـري

 .أن حتيط علماً هبذا التقريرطلب إىل اللجنة وُي. الرمسي
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 إحصاءات القطاع غري الرمسيتقرير فريق دهلي املعين ب    
  

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

 بوصــفه أحــد أفرقــة املــدن التابعــة للجنــة اإلحــصائية ليتــوىل  ١٩٩٧عــام “ فريــق دهلــي”باســم 
ويتـرأس هـذا    . لقطـاع غـري الرمسـي      ا ملنهجيـة الداخلـة يف طريقـة معاملـة        معاجلة خمتلف املـسائل ا    

الفريق وزيـر شـؤون اإلحـصاءات وتنفيـذ الـربامج، وزارة شـؤون اإلحـصاءات وتنفيـذ الـربامج            
 منـربا دوليـا لتبـادل    ١٩٧٧وما بـرح فريـق دهلـي يهيـئ، منـذ إنـشائه يف عـام               . يف حكومة اهلند  

م القطــاع غــري خــربات البلــد يف تقــدير العمالــة يف القطــاع غــري الرمســي؛ ولقيــاس حجــم إســها  
الرمسـي يف النــاتج احمللـي اإلمجــايل؛ ولدراسـة املعــايري اإلحـصائية يف بلــدان خمتلفـة؛ وللعمــل مــن      

  .ل وتنسيق املعايري اإلحصائية ذات الصلة بغية تيسري قابلية املقارنة الدوليةقأجل حتسني وص
يف حـصائية  اإلإىل اللجنـة   آخر تقريـر مـوجز لـه عـن أنـشطته       قد قدم دهلي  وكان فريق     - ٢

 .احلادية واألربعنيدورهتا 
  

دليل إحصائي عـن القطـاع غـري الرمسـي          : قياس حجم الطابع غري الرمسي      -ثانيا   
 والعمالة غري الرمسية

وقــد قامــت منظمــة العمــل الدوليــة بتنظــيم .  اجتماعــا حــىت اآلن١١عقــد فريــق دهلــي   - ٣
 يف  ٢٠١٠ينـاير   /انون الثـاين   كـ  ٢٩ إىل   ٢٧االجتمـاع احلـادي عـشر يف الفتـرة مـن            واستضافة  

غـري   قيـاس حجـم الطـابع     ويف ذلك االجتماع، نوقشت مسودات فصول الدليل بشأن         . جنيف
وقـد  . بـشكل مـستفيض   دليل إحصائي عن القطاع غـري الرمسـي والعمالـة غـري الرمسيـة               : الرمسي

 وضعت النسخة غري احملررة منذ ذلك الوقـت علـى موقـع منظمـة العمـل الدوليـة علـى الـشبكة                     
وقــد اشــترك يف .  لكــي يــديل املمارســون وأصــحاب املــصلحة بتعليقــاهتم واقتراحــاهتم)١(العامليــة

وأسـهم فيـه كـل مـن معهـد          . إصدار هذا الـدليل كـل مـن فريـق دهلـي ومنظمـة العمـل الدوليـة                 
البحــوث ألغــراض التنميــة، فرنــسا؛ واملعهــد الــوطين لإلحــصاء واجلغرافيــا، املكــسيك؛ ومركــز 

املؤسسات والعوملة، فرنسا؛ والـشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة؛ وشـبكة              دراسات التنمية و  
العوملة والتنظيم، جامعة هارفرد؛ واملنظمة الوطنيـة لالستقـصاءات         : املرأة يف العمالة غري الرمسية    

ــندوق النقـــد الـــدويل؛ واملكتـــب اإلحـــصائي املركـــزي،     ــد؛ وصـ ــة علـــى العينـــات، اهلنـ القائمـ
. حــصائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ؛ وهيئــة اإلحــصاءات جبنــوب أفريقيــاموريــشيوس؛ واملعهــد اإل

وبعـد أن  وقسمت تكاليف إعداد الدليل بالتساوي بـني حكومـة اهلنـد ومنظمـة العمـل الدوليـة          

__________ 
 .http://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_182300/lang--en/index.htmانظر   )١(  
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. نكليزيـة إل مطبوعا وإلكترونيـا باللغـة ا  سيصدرتقوم منظمة العمل الدولية بتحرير الدليل رمسيا        
  . لغات الرمسية األخرى لألمم املتحدةإىل اليف ترمجته  سُينظر كذلكو
 أوهلمــا مــساعدة البلــدان علــى ختطــيط :وقــد أعــد فريــق دهلــي الــدليل هلــدفني رئيــسيني  - ٤

برنامج إلصدار إحصاءات بشأن القطـاع غـري الرمسـي والعمالـة غـري الرمسيـة علـى أسـاس قابـل             
 والثاين هو توفري توجيه عملـي بـشأن القـضايا      ؛للمقارنة، عند إجراء استعراض وحتليل خلياراهتا     

الفنيــة ذات الــصلة بإعــداد وإدارة الدراســات االستقــصائية املــستخدمة جلمــع املعلومــات ذات    
جتميع وتبويب ونشر اإلحصاءات بـشأن القطـاع غـري الرمسـي            التوجيه بشأن   الصلة، فضال عن    

سات لتنفيذ املعايري الدولية احلاليـة      كما يقدم توصيات بشأن أفضل املمار     . والعمالة غري الرمسية  
املتعلقة بالقطاع غري الرمسي وبالعمالة غـري الرمسيـة، مـن خـالل تقـدمي منـهجيات قيـاس بديلـة،                     

ــة    ــة تــستند إل اخلــربات الوطني ــة فــصول هــي   . فــضال عــن تقــدمي أمثل ــدليل مــن مثاني ــألف ال ويت
  :كالتايل

الفـصل  ؛  )والتعـاريف والتـصنيفات الفرعيـة     املفـاهيم   ( :الفـصل الثـاين   ؛  )املقدمة( :الفصل األول 
ــث ــات   ( :الثالـ ــع البيانـ ــتراتيجيات مجـ ــداف واسـ ــاس األهـ ــع ؛ )قيـ ــصل الرابـ ــات ( :الفـ الدراسـ

واألنواع األخرى مـن العمالـة   ة االستقصائية لألسر املعيشية بشأن العمالة يف القطاع غري الرمسي       
الفــصل ؛ )ادات للمؤســساتالدراســات االستقــصائية والتعــد( :الفــصل اخلــامس؛ )غــري الرمسيــة

 ؛)التبويب، وإعـداد التقـارير والنـشر       (:الفصل السابع ؛  )دراسات استقصائية خمتلطة   (:السادس
مـن  اإلحصاءات املتعلقة بالقطـاع غـري الرمسـي والعمالـة غـري الرمسيـة               استخدام  ( :الفصل الثامن 

  ).أجل إعداد احلسابات القومية
 يف إعـداد    ويتمثليق دهلي احملددة يف اختصاصاته      يدعم الدليل املكتمل أحد أهداف فر       - ٥

 ملختلـف جوانـب إحـصاءات القطـاع         قابليـة املقارنـة الدوليـة     مبادئ توجيهية ترمـي إىل حتـسني        
  .غري الرمسي

ــون       - ٦ ــدليل املعن ــة اإلحــصائية أن حتــيط علمــا باكتمــال ال ويطلــب فريــق دهلــي إىل اللجن
 “ القطـاع غـري الرمسـي والعمالـة غـري الرمسيـة           دليل إحصائي بـشأن   : قياس القطاع غري الرمسي   ”

قاعـدة  ( العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، من أجل إعـداد قائمـة              فريق دهلي وسيواصل  
للممارســـات احلاليـــة للبلـــدان ويـــشمل ذلـــك مجـــع البيانـــات، وتـــصميم العينـــات،  ) معـــارف

ــة      ــشر بغي ــب والن ــز، وممارســات التبوي ــة، والتجهي ــديالت املرجعي ــذ   والتع ــدما يف تنفي ــضي ق  امل
وســيعقد الفريــق اجتماعــا لدراســة النطــاق بغيــة حتديــد جمــاالت . التوصــيات الــواردة يف الــدليل

 إىل اللجنـــة عملـــه األخـــرى بـــشأن إحـــصاءات القطـــاع غـــري الرمســـي وســـريفع تقريـــرا بـــذلك
  .اإلحصائية

 


	اللجنة الإحصائية 
	الدورة الرابعة والأربعون

	26 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013 
	البند 4 (ط) من جدول الأعمال المؤقت*
	بنود للعلم: إحصاءات القطاع غير الرسمي

	تقرير فريق دلهي المعني بإحصاءات القطاع غير الرسمي
	مذكرة من الأمين العام 
	وفقاً لطلب اللجنة الإحصائية في دورتها الثالثة والأربعين (انظر E/2012/24، الفصل I.A.) يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى اللجنة تقرير فريق دلهي المعني بإحصاءات القطاع غير الرسمي. ويُطلب إلى اللجنة أن تحيط علماً بهذا التقرير.
	* E/CN.3/2013/1.
	تقرير فريق دلهي المعني بإحصاءات القطاع غير الرسمي
	معلومات أساسية 
	1 - أنشئ فريق الخبراء المعني بإحصاءات القطاع غير الرسمي المعروف على نحو شائع باسم ”فريق دلهي“ عام 1997 بوصفه أحد أفرقة المدن التابعة للجنة الإحصائية ليتولى معالجة مختلف المسائل المنهجية الداخلة في طريقة معاملة القطاع غير الرسمي. ويترأس هذا الفريق وزير شؤون الإحصاءات وتنفيذ البرامج، وزارة شؤون الإحصاءات وتنفيذ البرامج في حكومة الهند. وما برح فريق دلهي يهيئ، منذ إنشائه في عام 1977 منبرا دوليا لتبادل خبرات البلد في تقدير العمالة في القطاع غير الرسمي؛ ولقياس حجم إسهام القطاع غير الرسمي في الناتج المحلي الإجمالي؛ ولدراسة المعايير الإحصائية في بلدان مختلفة؛ وللعمل من أجل تحسين وصقل وتنسيق المعايير الإحصائية ذات الصلة بغية تيسير قابلية المقارنة الدولية.
	2 - وكان فريق دلهي قد قدم آخر تقرير موجز له عن أنشطته إلى اللجنة الإحصائية في دورتها الحادية والأربعين.
	ثانيا - قياس حجم الطابع غير الرسمي: دليل إحصائي عن القطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية
	3 - عقد فريق دلهي 11 اجتماعا حتى الآن. وقد قامت منظمة العمل الدولية بتنظيم واستضافة الاجتماع الحادي عشر في الفترة من 27 إلى 29 كانون الثاني/يناير 2010 في جنيف. وفي ذلك الاجتماع، نوقشت مسودات فصول الدليل بشأن قياس حجم الطابع غير الرسمي: دليل إحصائي عن القطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية بشكل مستفيض. وقد وضعت النسخة غير المحررة منذ ذلك الوقت على موقع منظمة العمل الدولية على الشبكة العالمية() لكي يدلي الممارسون وأصحاب المصلحة بتعليقاتهم واقتراحاتهم. وقد اشترك في إصدار هذا الدليل كل من فريق دلهي ومنظمة العمل الدولية. وأسهم فيه كل من معهد البحوث لأغراض التنمية، فرنسا؛ والمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، المكسيك؛ ومركز دراسات التنمية والمؤسسات والعولمة، فرنسا؛ والشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة؛ وشبكة المرأة في العمالة غير الرسمية: العولمة والتنظيم، جامعة هارفرد؛ والمنظمة الوطنية للاستقصاءات القائمة على العينات، الهند؛ وصندوق النقد الدولي؛ والمكتب الإحصائي المركزي، موريشيوس؛ والمعهد الإحصائي لآسيا والمحيط الهادئ؛ وهيئة الإحصاءات بجنوب أفريقيا. وقسمت تكاليف إعداد الدليل بالتساوي بين حكومة الهند ومنظمة العمل الدولية وبعد أن تقوم منظمة العمل الدولية بتحرير الدليل رسميا سيصدر مطبوعا وإلكترونيا باللغة الإنكليزية. وسيُنظر كذلك في ترجمته إلى اللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة. 
	4 - وقد أعد فريق دلهي الدليل لهدفين رئيسيين: أولهما مساعدة البلدان على تخطيط برنامج لإصدار إحصاءات بشأن القطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية على أساس قابل للمقارنة، عند إجراء استعراض وتحليل لخياراتها؛ والثاني هو توفير توجيه عملي بشأن القضايا الفنية ذات الصلة بإعداد وإدارة الدراسات الاستقصائية المستخدمة لجمع المعلومات ذات الصلة، فضلا عن التوجيه بشأن تجميع وتبويب ونشر الإحصاءات بشأن القطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية. كما يقدم توصيات بشأن أفضل الممارسات لتنفيذ المعايير الدولية الحالية المتعلقة بالقطاع غير الرسمي وبالعمالة غير الرسمية، من خلال تقديم منهجيات قياس بديلة، فضلا عن تقديم أمثلة تستند إل الخبرات الوطنية. ويتألف الدليل من ثمانية فصول هي كالتالي:
	الفصل الأول: (المقدمة)؛ الفصل الثاني: (المفاهيم والتعاريف والتصنيفات الفرعية)؛ الفصل الثالث: (قياس الأهداف واستراتيجيات جمع البيانات)؛ الفصل الرابع: (الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية بشأن العمالة في القطاع غير الرسمية والأنواع الأخرى من العمالة غير الرسمية)؛ الفصل الخامس: (الدراسات الاستقصائية والتعدادات للمؤسسات)؛ الفصل السادس: (دراسات استقصائية مختلطة)؛ الفصل السابع: (التبويب، وإعداد التقارير والنشر)؛ الفصل الثامن: (استخدام الإحصاءات المتعلقة بالقطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية من أجل إعداد الحسابات القومية).
	5 - يدعم الدليل المكتمل أحد أهداف فريق دلهي المحددة في اختصاصاته ويتمثل في إعداد مبادئ توجيهية ترمي إلى تحسين قابلية المقارنة الدولية لمختلف جوانب إحصاءات القطاع غير الرسمي.
	6 - ويطلب فريق دلهي إلى اللجنة الإحصائية أن تحيط علما باكتمال الدليل المعنون ”قياس القطاع غير الرسمي: دليل إحصائي بشأن القطاع غير الرسمي والعمالة غير الرسمية“ وسيواصل فريق دلهي العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، من أجل إعداد قائمة (قاعدة معارف) للممارسات الحالية للبلدان ويشمل ذلك جمع البيانات، وتصميم العينات، والتعديلات المرجعية، والتجهيز، وممارسات التبويب والنشر بغية المضي قدما في تنفيذ التوصيات الواردة في الدليل. وسيعقد الفريق اجتماعا لدراسة النطاق بغية تحديد مجالات عمله الأخرى بشأن إحصاءات القطاع غير الرسمي وسيرفع تقريرا بذلك إلى اللجنة الإحصائية.

