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اللجنة االحصائية 
الدورة الثالثة والثالثون 
٥-٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

البند ٤ (ز) من جدول األعمال املؤقت* 
ــــق دهلــــي  اإلحصـــاءات االقتصاديـــة: فري

  املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي 
 تقرير فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي 

مذكرة من األمني العام 
وفقا ملا طلبته اللجنة االحصائيـة يف دورـا الثانيـة والثالثـني**، يتشـرف األمـني العـام 
بـأن حييـل إىل اللجنـة تقريـر فريـق دهلـي املعـين بإحصـاءات القطـاع غـري الرمسـي. وقـــد ترغــب 
اللجنـة باسـتعراض برنـامج عمـل الفريـق والتعليـق علـى التوصيـات الـيت أصدرهـــا يف اجتماعــه 

اخلامس واليت يتضمنها تقريره. 
 

 
 

 .E/CN.3/2002/1 *
/E)، الفصــل  2 ـــم ٤ (001/24 انظـر الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، ٢٠٠١، امللحـق رق **

األول، الفرع ألف. 
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تقريــــر فريــــق دهلي املعــــين بإحصـــــاءات القطـاع 
 غري الرمسي 

أغراض الفريق 
أنشــئ فريــق دهلــي املعــين بإحصــاءات القطــاع غـــري 
الرمسي كمنتدى دويل لتبادل اخلــربات يف جمـال قيـاس القطـاع 
غـري الرمسـي؛ وتوثيـق ممارسـات مجـــع البيانــات، مبــا يف ذلــك 
املنـهجيات الـيت تتبعـها البلـدان األعضـــاء يف وضــع التعــاريف 
وإجراء االستقصاءات؛ والتوصيـة باعتمـاد التدابـري الراميـة إىل 
حتســني جــودة إحصــاءات القطــــاع غـــري الرمســـي وقابليتـــها 
للمقارنـة، مبـا يف ذلـك منـهجيات االسـتقصاءات، مـع مراعــاة 
نظــام احلســابات القوميــة لعــام ١٩٩٣، وقــــرارات املؤمتـــر 

الدويل خلرباء اإلحصاءات العمالية. 
 

سنة تنظيمه 
 ١٩٩٧

املشتركون 
 

االجتماع األول: 
ــــتركا مـــن مثانيـــة بلـــدان  حضــر االجتمــاع ٣٧ مش
ـــــري النكــــا  (اســـتراليا والـــربازيل وبنغالديـــش وتركيـــا وس
ــترك  وكولومبيـا واملكسـيك واهلنـد). وباإلضافـة إىل ذلـك، اش
فيه أيضا ممثلون من منظمة العمل الدولية وشعبة اإلحصـاءات 
بــاألمم املتحــدة، واللجنــــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة آلســـيا 

واحمليط اهلادئ، ومصرف التنمية اآلسيوي. 
 

االجتماع الثاين: 
حضــر االجتمــاع ٣٥ مشــتركا مــــن تســـعة بلـــدان 
ـــــا وزامبيــــا وكولومبيــــا  (أرمينيـــا واســـتراليا وبولنـــدا وتركي
واملكسـيك ونيجرييـا واهلنـد). وحضرتـه مخـس هيئـات دوليـــة 
(اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب، 
واللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــــة آلســـيا واحمليـــط اهلـــادئ، 

ومنظمـة العمـــل الدوليــة واملعــهد اإلحصــائي آلســيا واحمليــط 
ـــــاألمم املتحــــدة)؛ وأربــــع  اهلـــادئ، وشـــعبة اإلحصـــاءات ب
مؤسسات أخرى (معـهد هارفـارد للتنميـة الدوليـة، ومؤسسـة 
دور املرأة يف عوملة وتنظيم العمالة، واملعهد الفرنسـي للبحـث 
ــــامالت  العلمـــي مـــن أجـــل التنميـــة والتعـــاون، ورابطـــة الع

حلسان). 
 

االجتماع الثالث: 
حضــر االجتمــاع ٦٥ مشــــتركا مـــن أربعـــة بلـــدان 
ـــا واهلنــد)؛ ومنظمتــان دوليتــان  (اسـتراليا واملكسـيك ونيجريي
(منظمة العمل الدولية واللجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا 
ـــالث مؤسســات أخــرى (دور املــرأة يف  واحمليـط اهلـادئ)؛ وث
ـــهد  عوملــة وتنظيــم العمالــة ورابطــة العــامالت حلســان ومع

غوجارات للبحوث اإلمنائية). 
 

االجتماع الرابع: 
حضــر االجتمــاع ٣٠ مشــتركا مــــن تســـعة بلـــدان 
(إثيوبيـــا واســـــتراليا والــــربازيل وتــــايلند وتركيــــا والفلبــــني 
واملكسـيك ونيبـال واهلنـد)؛ وثـالث منظمـات دوليـة (منظمــة 
العمل الدولية وشـعبة اإلحصـاءات يف األمـم املتحـدة واللجنـة 
االقتصاديـة واالجتماعيـة آلســـيا واحمليــط اهلــادئ)؛ ومؤسســة 
واحــدة أخــرى (دور املــرأة يف عوملــة وتنظيــــم العمالـــة غـــري 
الرمسيـة)؛ وعـدد مـن اخلـرباء مـن مشــروع قيــاس عــامل تغــري 

�مكان العمل� التابع ملنظمة العمل الدولية. 
 

االجتماع اخلامس: 
حضر هذا االجتماع ٣٧ مشـتركا مـن مخسـة بلـدان 
(إندونيســيا ومجهوريــة كوريــا واملكســيك ونيبــال واهلنــــد)؛ 
ومنظمتني دوليتني (منظمة العمل الدوليـة واللجنـة االقتصاديـة 
واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ)؛ وسـت منظمـات أخـرى 
(دور املــرأة يف عوملــة وتنظيــم العمالــة غــري الرمسيــة، ومعــهد 
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ــــة، والـــس الوطـــين للبحـــوث  غوجــارات للبحــوث اإلمنائي
ــــــة –  االقتصاديــــة التطبيقيــــة، ومركــــز البحــــوث االجتماعي
االقتصاديــة، ورابطــة العــامالت حلســان، واللجنــة الوطنيــــة 

للعمل). 
 

االجتماعات 
ـــــار/مــــايو  االجتمـــاع األول: نيودهلـــي، ٢٠-٢٢ أي

 .١٩٩٧
االجتمــاع الثــاين: أنقــــرة، ٢٨-٣٠ نيســـان/أبريـــل 

 .١٩٩٨
االجتمــاع الثــالث: نيودهلــــي، ١٧-١٩ أيـــار/مـــايو 

 .١٩٩٩
ـــع: جنيــف، ٢٨-٣٠ آب/أغســطس  االجتمـاع الراب

 .٢٠٠٠
االجتماع اخلامس: نيودهلي، ١٩-٢١ أيلول/سبتمرب 

 .٢٠٠١
 

 املواضيع اليت نظر فيها 
االجتماع األول: 

باإلضافــة إىل وضــع الصيغــة النهائيــة الختصاصــــات 
فريـق دهلـــي، قدمــت البلــدان املشــتركة ورقــات قطريــة عــن 
املمارســات املتبعــة يف بلداــا جلمــــع البيانـــات وعـــن حالـــة 
البيانـات املتعلقـة بإحصـــاءات القطــاع غــري الرمســي. وقــامت 
املنظمات الدولية أيضا باإلبالغ عن أنشطتها األخـرية يف هـذا 

اال. 
 

االجتماع الثاين: 
تركزت املناقشة بالدرجة األوىل علـى الوضـع الراهـن 
للبيانـات املتعلقـة بالقطـاع غـــري الرمســي وأوجــه قصــور هــذه 
ـــدان؛ والقطــاع  البيانـات؛ وعلـى املعلومـات اإلمجاليـة عـن البل

غري الرمسي من حيـث التعريـف والتطبيـق والتحديـد والتدقيـق 
ــــــــم  والتصنيــــــف والتصنيفــــــات الفرعيــــــة؛ وعلــــــى تصمي
االسـتقصاءات؛ وإطـار أخـذ العينـات مـــن اــاالت وتصميــم 
العينات؛ واالستقصاءات املختلطـة لألسـر املعيشـية واملشـاريع 
اخلاصــة؛ واملشــاكل املصادفــة يف مجــــع البيانـــات واجلوانـــب 
املتعلقـة بالنوعيـة؛ ومسـامهة القطـاع غـري الرمسـي يف االقتصـــاد 
القومي من ناحية العمالة والقيمة املضافـة وتكويـن رأس املـال 
وما إىل ذلك، والضمان االجتمـاعي للعـاملني يف القطـاع غـري 

الرمسي وغري املنظم. 
 

االجتماع الثالث: 
عقـــد االجتمـــاع ثـــالث جلســـات تقنيـــة كُرســــت 

للموضوعات التالية: 
القيام بتوضيح التعريف الـدويل للقطـاع غـري  (أ)
الرمسي الذي وضعه املؤمتر الـدويل اخلـامس عشـر إلحصـاءات 

العمل لعام ١٩٩٣، لنظام احلسابات القومية؛ 
وضــع اســتراتيجيات ملعاجلــة قضايــا اإلطـــار  (ب)
ــــات يف اســـتقصاءات القطـــاع غـــري  والــترجيح بالنســبة للعين

الرمسي؛ 
وضــع منهجيــة مالئمــة الســتنباط مقــــاييس  (ج)

أكثر دقة للقيمة املضافة اليت حيققها القطاع غري الرمسي. 
 

االجتماع الرابع: 
عقــد االجتمــاع التقــــين ثـــالث جلســـات خمصصـــة 

ملا يلي: 
ـــف  نتـائج االسـتقصاءات الـيت قـامت ـا خمتل (أ)
البلـدان بشـأن القطـاع غـري الرمسـي: أوجـه الفـــائدة والقصــور 
ملختلف طرائق االسـتقصاء وخمططـات االسـتقصاء اهلادفـة إىل 
مجـع البيانـات ووضـع االسـتراتيجيات ملعاجلـــة قضايــا اإلطــار 

والترجيح املتعلقة بأخذ العينات؛ 
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منهجيـة لوضـــع قياســات أكــثر دقــة للقيمــة  (ب)
املضافة وتقدير مسامهة القطـاع غـري الرمسـي يف إمجـايل النـاتج 

احمللي على أساس منتظم؛ 
ــــدويل  هيكليــة بديلــة للتصنيــف الصنــاعي ال (ج)
املوحـد جلميـع األنشـطة االقتصاديـة يف القطـاع غـــري الرمســي؛ 
ومبـادرات متخـذة مـن قبـــل جمموعــة مــن املنظمــات الدوليــة 
ـــاس االقتصــاد  واملكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة إلعـداد دليـل لقي

غري الظاهر؛ وأعمال الفريق يف املستقبل. 
 

االجتماع اخلامس: 
عقــد االجتمــاع اخلــامس ســت جلســــات خمصصـــة 

ملا يلي: 
تطبيـق تعريـف القطـاع غـري الرمسـي: معاملـــة  (أ)
األشخاص الذين يقع تصنيفهم يف احلــد الفـاصل بـني العـاملني 

حلسام اخلاص واملستخدمني؛ 
وضـع املعايـري لتحديـد األشـــخاص الداخلــني  (ب)
ــــة عـــن  يف إطــار العمالــة غــري الرمسيــة (أو اهلشــة، أو اخلارج

املألوف، أخل) داخل القطاع غري الرمسي وخارجه؛ 
أطر وخمططات أخذ العينـات لالسـتقصاءات  (ج)

املختلطة بني األسر املعيشية واملشاريع؛ 
تقييم بيانات االستقصاءات املتعلقة بالقطـاع  (د)

غري الرمسي واختاذ التدابري الرامية إىل حتسني اجلودة؛ 
التجارب القطرية؛  (هـ)

برنامج العمل يف املستقبل.  (و)
 

النواتج 
تقــــارير االجتماعــــــات مـــــن االجتمـــــاع األول إىل 

االجتماع اخلامس. 
 

األنشطة املعتزم االضطالع ا 
سيعمل الفريق بناء علـى توصيـات اجتماعـه اخلـامس 
الـــذي عقـــد يف نيودهلـــي مـــن ١٩ إىل ٢١ أيلـــول/ســـــبتمرب 

٢٠٠١. وتوصيات االجتماع اخلامس هي التالية: 
اســتنادا إىل طبيعــة عالقــات العمــل وأنـــواع  (أ)
عقـود العمـل، ميكـن أن جنـد العمـال املـــرتليني يف أي فئــة مــن 
فئـات أوضـاع العمالـة. وبالتـايل فـإن العمـــال املــرتليني ينبغــي 
حتديدهم من خالل متغري �مكان العمل�، علـى حنـو مـترافق 
ــــة، كالتصنيفـــات الصناعيـــة  مــع التصنيفــات األخــرى الراهن

واملهنية، ال كفئة مستقلة من فئات أوضاع العمالة؛ 
ـــني العمــال  مـن أجـل حتديـد معايـري التميـيز ب (ب)
املـرتليني املسـتقلني والعمـال املـرتليني التـابعني، وبـــني العــاملني 
حلسـام اخلـاص واملوظفـني عمومـا، ينبغـي يف االســـتقصاءات 
استخدام األسئلة املتعلقـة بنـوع الترتيبـات التعاقديـة املعتمـدة. 
فهذه األسئلة توفر نتائج أفضل مــن جمـرد التقييـم الـذايت الـذي 

يقوم به ايبون على األسئلة عن أوضاعهم يف العمل؛ 
إن مفــهوم العمالــة غــري الرمسيــة يتمــيز عـــن  (ج)
ــة  مفـهوم العمالـة يف القطـاع غـري الرمسـي. فالعمالـة غـري الرمسي
(احملددة استنادا إىل خصائص الوظائف) متتد مــن القطـاع غـري 
الرمسـي (احملـدد اسـتنادا إىل خصـائص املشـاريع) إىل قطاعـــات 
أخــرى. فتعريــف وقيــاس العمالــة يف القطــــاع غـــري الرمســـي 
يتطلبان االستكمال بتعريف وقياس العمالة غري الرمسية. ولقـد 
جرى تشجيع أعضاء الفريق، والبلدان األخرى كذلك، علـى 
إجـــراء اختبـــار، علـــى أســـاس البيانـــات املتوافـــرة، لإلطــــار 
املفـاهيمي الـذي وضعتـه منظمـة العمـــل الدوليــة لربــط قيــاس 
العمالـة يف القطـاع غـري الرمســـي بقيــاس العمالــة غــري الرمسيــة 
داخل إطار القوة العاملة. وينبغي تقدمي تقرير عن التجربـة إىل 
ـــل للفريــق للمســاعدة علــى اســتنباط تعريــف  االجتمـاع املقب
ـــد  عملـي وطـرق قيـاس العمالـة غـري الرمسيـة. وقـد وافقـت اهلن
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ـــات داعمــة الختبــار إطــار  واملكسـيك علـى طلـب تقـدمي بيان
العمل؛ 

توخيـا لوضـــع برنــامج إحصــائي يف القطــاع  (د)
غـري الرمسـي، ُأكـد مـن جديـد علـى االسـتخدام املـوازي لعــدة 
طـــرق (ال ســـيما االســـتقصاءات املتعلقـــة باألســـر املعيشــــية 
واالســتقصاءات املختلطــة بــني األســر املعيشــية واملشـــاريع). 
وينبغي توثيق الطرق املستخدمة بتفصيـل كـاف ليكـون ممكنـا 
مقارنــة البيانــات الــيت مجعــت مــن مصــــادر خمتلفـــة وتعليـــل 

االختالفات فيما بينها يف حال وجودها؛ 
ينبغي مجع البيانات عن القطـاع غـري الرمسـي  (هـ)
يف فـترات متكـررة علـى حنـو كـاف للحصـول علـــى سالســل 

زمنية تتيح جمال رصد االجتاهات والتطورات؛ 
ـــق علــى  ينبغـي أن يـتركز العمـل املقبـل للفري (و)
مشـروع يـهدف إىل إنشـــاء جممــع مشــترك لقواعــد البيانــات 
املتعلقـة بالقطـاع غـري الرمسـي (علـى حنـو يتماشـى مـع دراســـة 
لكسـمربغ لإليـرادات)، والـذي سـيتم السـعي للحصـول علـى 
دعم مايل له من الوكاالت املاحنة. وسـيكون هـدف املشـروع 
االضطالع باألعمال الالزمة للحصـول علـى أفضـل مـا ميكـن 
مـن اإلحصـاءات القابلـة للمقارنـة دوليـا فيمـا يتعلـق بالقطـــاع 
غري الرمسي. وبالتـايل فـإن املشـروع سيشـمل إجـراء دراسـات 
ـــة  تسـتهدف حتسـني جـودة بيانـات القطـاع غـري الرمسـي احلالي
وصوغ املبادئ التوجيهية التقنية املتعلقة باإلحصاءات واملزمـع 
إدراجـها فيـه، وكيفيـة وضعـها، مبـا يف ذلـــك صياغــة األســئلة 
الراميـة إىل حتديـد عمـال القطـاع غـري الرمسـي يف اســتقصاءات 
القـــوة العاملـــة علـــى أســـاس منتظـــم. والتمويـــل اخلــــارجي 
للمشروع ميكن أن يؤدي أيضا إىل زيــادة التمثيـل القطـري يف 

الفريق؛ 

دعـوة أعضـاء الفريـق إىل مســاعدة أمانتــه يف  (ز)
وضع اقتراح للمشروع خالل األشهر الثالثة القادمـة وتقدميـه 

إىل الوكاالت املاحنة؛ 
على رئاسة الفريق أن تسعى للحصـول علـى  (ح)
الدعــم املؤسســي مــن اللجــان اإلقليميــة يف تشــجيع رؤســـاء 
ـــن أجــل  الوكـاالت اإلحصائيـة الوطنيـة علـى توفـري التعـاون م
حتقيـق أهـداف املشـروع واختيـار مسـؤول اتصـــال لألغــراض 

املشار إليها أعاله؛ 
ينبغـي إجـراء اســتعراض ملعرفــة مــدى إجنــاز  (ط)

األهداف الداخلة يف اختصاصات الفريق؛ 
ينبغـي اسـتخدام موقـع الفريـق علــى الشــبكة  (ي)
كمنتدى إلكتروين للمناقشـات متكينـا ملزيـد مـن البلـدان علـى 

املشاركة يف مداوالت الفريق؛ 
ينبغي وضع اإلجراءات لربط بيانات القطاع  (ك)
غــري الرمســي الــيت مت احلصــول عليــها مــــن املصـــادر الراهنـــة 
(االسـتقصاءات عـن القـوة العاملـة، واالسـتقصاءات املختلطـــة 
عن األسر املعيشية واملشاريع، واإلحصـاءات االقتصاديـة) مـع 
غريهـا مـن املصـادر (كمداخيـل ومصـاريف األســـر املعيشــية، 
واالستقصاءات املتعلقة مبصـاريف املسـتهلكني وسـوى ذلـك) 
من أجل دعـم أعمـال احملاسـبني الوطنيـني وحتليـل العالقـة بـني 

القطاع غري الرمسي مع موضوعات أخرى كالفقر مثال. 
 

برنامج العمل القادم 
مل يتقرر بعد موعد عقد االجتماع املقبل للفريق. 

 

املسائل املزمع مناقشتها من اللجان اإلحصائية 
قـد ترغـب اللجنـة مبناقشـــة توصيــات الفريــق املشــار 
إليـها أعـاله يف اجتماعـه اخلـامس املعقـود يف نيودهلـي مــن ١٩ 

إىل ٢١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١  
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