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 الرمسي غري القطاع إحصاءات: للعلم بنود
   

 الرمسي غري القطاع إبحصاءات املعين دهلي فريق تقرير  

  
  العام األمني من مذكرة  

 األمني يتشـــر  الســـا،ق   واملمارســـا  2017/228 واالجتماعي االقتصـــا ي اجمللس ملقرر وفقا   
 ويتضــــــــمن. الرمسي غري القطاع إبحصــــــــا ا  املعين  هلي فريق تقرير اإلحصــــــــا ي  اللجن  إىل حييل أبن العام
 خط  ويعرض عقدها اليت واالجتماعا   هلي فريق هبا اضـــــــــطل  اليت األنشـــــــــط  مســـــــــتجدا  آخر التقرير
 .التقرير هبذا علما   حتيط أن إىل مدعّوة اللجن و . املقبل  أعماله

 

 * E/CN.3/2018/1. 
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 الرمسي غري القطاع إبحصاءات املعين دهلي فريق تقرير  
  

  أساسية معلومات  

 ابســــــــــــــم شــــــــــــــا   حنو على املعرو   الرمسي غري القطاع إبحصــــــــــــــا ا  املعين  هلي فريق أنشــــــــــــــ  - 1
 املسا ل خمتلف معاجل  ليتوىل اإلحصا ي  للجن  التا،ع  املدن أفرق  أحد ،وصفه 1997 عام  “ هلي فريق”

 ووزير اإلحصــا ا  مســؤوي كبري   هلي فريق ويرتأس. الرمسي غري القطاع معامل  طريق  يف املندرج  املنهجي 
 1997 عام يف إنشا ه منذ يتيح   هلي فريق ،رح وما. اهلند حكوم  يف الربامج وتنفيذ اإلحصا ا  شؤون
 القطاع إســـــــــــــــهام حجم ولقياس الرمسي؛ غري القطاع يف العمال  تقدير يف البلدان خربا  لتبا ل  وليا منربا
 من وللعمل خمتلف ؛ ،لدان يف املســتمدم  اإلحصــا ي  املعايري ولدراســ  اإلمجاي؛ احمللي الناتج يف الرمسي غري
 على مقاران  إجرا  إمكاني  تيســــــري ،غي  الصــــــل  ذا  اإلحصــــــا ي  املعايري وتنســــــيق وصــــــقل حتســــــني أجل

 .الدوي الصعيد
  

 املقبلة دهلي فريق أعمال خطة - اثنيا 

 واســـــــــــــتضـــــــــــــاف  ،تنظيم الدولي  العمل منظم  قامت وقد. اآلن حىت اجتماعا 12  هلي فريق عقد - 2
 نوقش االجتماع  ذلك ويف. جنيف يف 2017 األول/أكتو،ر تشــــرين 3 و 2 يومي عشــــر الثاين االجتماع

 الدليل متا،ع  سياق يف وذلك الرمسي  غري والعمال  الرمسي غري ابلقطاع يتعلق فيما الناشئ  املسا ل من عد 
 نشره مت والذي الرمسي   غري والعمال  الرمسي غري القطاع عن إحصا ي  ليل: الرمسي غري احليز قياس املعنون

 الرمسي غري االقتصـــا  ،ياان  تغطي  ،تحســـني تتعلق مســـا ل ابلتفصـــيل  هلي فريق وانقش. 2013 عام يف
 التنمي  أهدا  ســـــــــــياق يف رصـــــــــــدها ووســـــــــــا ل الرمسي  غري العمال  ومؤشـــــــــــرا  تعميمها؛ ونطاق ونوعيتها
 الدوي املؤمتر عن الصــــــا ر القرار على املرتتب  واآلاثر ؛204 رقم الدولي  العمل منظم  وتوصــــــي  املســــــتدام 
 الرمسي  غري العمال  تعريف يف العمال  لفئا  الدوي التصنيف وتنقيح العمل إحصا ا  خلربا  عشر التاس 

 .النمو املتقدم  البلدان يف الرمسي غري االقتصا  مفهوم وتطبيق الزراعي؛ القطاع يف خاص و،وجه وقياسها 
 الـدوي  والبنـك الـدوليـ   العمـل منظمـ  من وخربا  ،لـدا 14 من خبريا 21 االجتمـاع وحضـــــــــــــــر - 3

 خمتلف عن تقنيا عرضـــــــــــا 14 جمموعه ما اخلربا  وقدم. والتنظيم العومل : الرمسي غري العمل يف املرأة ومنظم 
 ابملوضــــــوع صــــــل  ذا  مســــــا ل عدة نوقشــــــت  املفاهيمي الصــــــعيد وعلى. االجتماع تناوهلا اليت املواضــــــي 
 ســـــبيل على االهتمام تتطلب اليت املعاصـــــرة القضـــــاا ومن.  هلي فريق جانب من مســـــتمرا اهتماما تتطلب
 غري والعمال  الرمسي غري القطاع لتحديد واملســـــــــــتمدم  ،لد ،كل اخلاصـــــــــــ  املعايري موا م  مســـــــــــ ل  األولوي 
 الفئ  ملؤشــر أســاســي قياس إجرا  يف البلدان يســاعد أن شــ نه من الذي األمر الدوي  للتعريف وفقا الرمسي 
 املنســق  البياان  ونشــر ،قياس تقوم اليت البلدان عد  وزا ة املســتدام  التنمي  أهدا  من 1-3-8 الثاني 
 العمل منظمـ  إىل البيـاان  هـذه قـدمـت اليت البلـدان عـد  يتجـاوز مل اآلن  حىتف. املؤشـــــــــــــــر هبـذا املتعلقـ 
 عشــــــر التاســــــ  الدوي املؤمتر قرار أتييد أعقاب يف والعمال  العمل مفهوم تغري ضــــــو  ويف. ،لدا 44 الدولي 
 اإلطار تنظيم إعا ة ســـــيلزم العمال   اســـــتمدام يف والنقص والعمال  العمل ،شـــــ ن العمل إحصـــــا ا  خلربا 

 ،دور  هلي فريق يضـــــــــــــــطل  أن اقرترح مث  ومن. وتنقيحه الرمسي  غري والعمال  الرمسي غري للقطاع املفاهيمي
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 الدوي املؤمتر قرار يف املبني النحو على الرمسي  غري للحيز املفاهيمي اإلطار وتنســـــــــــيق موا م  يف مســـــــــــتمر
 إحصــا ا  خلربا  عشــر الســا،  الدوي للمؤمتر التوجيهي  واملبا ئ العمل  إحصــا ا  خلربا  عشــر اخلامس
 للعمل خمتلف  أشـــكال مخســـ  من تضـــمنه وما عشـــر التاســـ  املؤمتر عن الصـــا ر القرار م  ليتماشـــى العمل 
 .العمال  ملفهوم تعريف وإعا ة

 اجلز  يف الرمسي غري النشــا  ،قياس يتعلق فيما  هلي فريق ،ه اضــطل  الذي اهلام ابلعمل أرقر ولئن - 4
 غري األنشــــــط  قياس لتحســــــني مماثل ،عمل االضــــــط ع إىل احلاج  عن أرعرب  االقتصــــــا  من الزراعي غري

 وض  أيضا وتقرر .اخلاص( حلساهبم يعملون الذين األشماص ذلك يف )مبا ابلزراع  املتعلق اجلز  يف الرمسي 
 واملشـــــــــر ين وال جئني املهاجرين العمال ليشـــــــــمل الرمسي غري احليز قياس نطاق لتوســـــــــي  مناســـــــــب  منهجي 
 املتمذ القرار وكان. النمو املتقدم  البلدان يف املنظم غري العمل وأشــــــــكال اهلشــــــــ  االقتصــــــــا ا  يف  اخليا
  متسق حنو على عنها واإل، غ البياان  مج  نظم حتسني على البلدان من املزيد تشجي  هو اآلرا  ،توافق

 مج  جمال يف البلدان إىل التقني  املســـــــــــاعدة تقدمي مبواصـــــــــــل  الدولي  العمل ومنظم   هلي لفريق والســـــــــــماح
 والنشـــــر التبويب وممارســـــا  وجتهيزها  األســـــاســـــي  املعايري وتســـــوا   العينا  تصـــــاميم ووضـــــ  البياان  
 . الدليل يف الوار ة للتوصيا  الكامل التنفيذ لتمكني

 تشـــــرين يف عقده املقرر  العمل إحصـــــا ا  خلربا  العشـــــرين الدوي املؤمتر يف املشـــــاركون نظروســـــي - 5
 م  موا مته أجل من الرمسي غري للحيز اإلحصـــــــــــــــا ي اإلطار تنقيح إىل احلاج  يف  2018 األول/أكتو،ر

 السبل ومن. الصـد  هذا يف تقدم إلحراز السـبل أفضـل ،شـ ن التوجيه التماس ،غي  وذلك التطورا   آخر
 فريق إىل تقاريره ويقدم حمد ة جماال  يف مهام إجناز يتوىل تقين عامل فريق إنشــــــــا  قدما للمضــــــــي املمكن 
 ،ه يقوم ما ضــــــــــــــو  ويف الزمن مر على كبرية  ،درج  نطاقها واتســــــــــــــاع  هلي فريق والي  تطور إىل وابلنظر.  هلي
 فريق” من الفريق تســــــــــــمي  إعا ة اقرترح الرمسي  غري للحيز املفاهيمي اإلطار جممل تشــــــــــــمل أعمال من الفريق
 .“الرمسي غري االقتصا  إبحصا ا  املعين  هلي فريق” إىل “الرمسي غري القطاع إبحصا ا  املعين  هلي
 .املقبل  الفريق أعمال خبط  علما حتيط أن اإلحصا ي  اللجن  إىل  هلي فريق ويطلب - 6
 


