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اللجنة اإلحصائية 
الدورة اخلامسة والثالثون 
٢-٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ 

البند ٤ (ح) من جدول األعمال املؤقت* 
اإلحصـاءات االقتصاديـة: فريـق دهلـــي املعــين 

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

 مذكرة من األمني العام 
وفقا ملا طلبته اللجنة اإلحصائية يف دورــا الرابعـة والثالثـني**، يتشـرف األمـني العـام 
بأن حييل إليها تقرير فريـق دهلـي املعـين بإحصـاءات القطـاع غـري الرمسـي. ويطلـب مـن اللجنـة 

استعراض آخر املستجدات يف عمل الفريق، والتعليق على اخلطط املستقبلية املقترحة. 
 

 
 

 .E/CN.3/2004/1 *
/E)، الفصــل  2 ـــم ٤ (003/24 انظـر الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، ٢٠٠٣، امللحـق رق **

األول، الفرع ألف. 
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 تقريــــر فريــــق دهلي املعــــين بإحصـــــاءات القطاع غري الرمسي 
 أغراض الفريق 

أنشئ الفريق بوصفه منتدى دوليا لتبادل اخلربات يف جمال قياس القطـاع غـري الرمسـي؛ 
وتوثيق ممارسات مجع البيانات، مبا يف ذلك املنـهجيات الـيت تتبعـها البلـدان األعضـاء يف وضـع 
التعــاريف وإجــراء االســتقصاءات؛ والتوصيــة باعتمــــاد التدابـــري الراميـــة إىل حتســـني جـــودة 

إحصاءات القطاع غري الرمسي وإمكانية مقارنتها. 
 

سنة تشكيله 
عام ١٩٩٧. 

 
املشتركون 

ــــا وأرمينيـــا وأســـتراليا  يشــارك يف الفريــق خــرباء مــن املكــاتب اإلحصائيــة يف إثيوبي
وإندونيسـيا والـربازيل وبنغالديـش وبولنـدا وتـايلند وتركيـا ومجهوريـة كوريـا وزامبيـا وســري 
النكـا والفلبـــني وفــرتويال وفيجــي وكوبــا وكولومبيــا واملكســيك ونيبــال ونيجرييــا واهلنــد؛ 
وهيئـات دوليـة مـن مثـل مصـرف التنميـة األفريقـــي واللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة آلســيا 
واحمليـط اهلـادئ ومنظمـة العمـل الدوليـة واملعـهد اإلحصـــائي آلســيا واحمليــط اهلــادئ والشــعبة 
اإلحصائية  التابعة لألمم املتحدة؛ وغريها مـن املؤسسـات مـن مثـل املعـهد الفرنسـي للبحـوث 
العلمية ألغراض التنمية والتعاون ومعهد غوجارات للبحـوث اإلمنائيـة ومعـهد هـارفرد للتنميـة 
الدوليـة والـس الوطـين للبحـوث االقتصاديـة التطبيقيـة ورابطـــة العــامالت حلســان ومركــز 
ـــة بــدور املــرأة يف عوملــة العمــل غــري الرمســي  البحـوث االجتماعيـة االقتصاديـة واملنظمـة املعني

وتنظيمه. 
 

االجتماعات 
االجتماع األول: نيودهلي، ٢٠-٢٢ أيار/مايو ١٩٩٧. 
االجتماع الثاين: أنقرة، ٢٨-٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٨. 
االجتماع الثالث: نيودهلي، ١٧-١٩ أيار/مايو ١٩٩٩. 

االجتماع الرابع: جنيف، ٢٨-٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠٠. 
االجتماع اخلامس: نيودهلي، ١٩-٢١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١. 

االجتماع السادس: ريو دي جانريو، ١٦-١٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. 
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 املواضيع اليت نظر فيها 
االجتماع األول 

ركز االجتماع األول مبعظمه على نطاق صالحيات فريق دهلي الذي مـا انفـك يتغـري 
وعلـى تقـدمي أحبـاث عـــن اخلــربات القطريــة يف جمــال مجــع إحصــاءات القطــاع غــري الرمســي 
ونشرها. كما ناقشـت منظمـات دوليـة أمهيـة دور القطـاع غـري الرمسـي يف اقتصـادات البلـدان 

النامية ويف التطورات اليت يشهدها قياسه. 
 

االجتماع الثاين 
نوقـش يف هـذا االجتمـاع الوضـع احلـايل إلحصـاءات القطـــاع غــري الرمســي وصعوبــة 
مقارنتـها ببعضـها بعضـا، والسـمات القطريـة، ومسـائل أخـرى؛ ونوقـــش بإســهاب عــدد مــن 
املسـائل الفنيـة مـن مثـل املسـائل املتعلقـة بـالتعريف واملشـاكل الـيت تواجـــه يف جمــايل التصنيــف 
ــــة يف إجـــراء االســـتقصاءات وتصميـــم العينـــات، مبـــا فيـــها  والتطبيــق العملــي والنــهج املتبع
استقصاءات تتناول األسر املعيشية واملؤسسات يف آن واحـد، ودراسـات أخـرى. وإضافـة إىل 
ذلك، نوقشت أيضا مسألة مسامهة القطاع غري الرمسي يف اقتصاد البلدان املشـتركة مـن حيـث 

العمل والقيمة املضافة وتكوين رؤوس األموال وما إىل ذلك. 
 

االجتماع الثالث 
قُسمت أعمال االجتمـاع علـى حنـو يتيـح الـتركز علـى مناقشـة املسـائل الفنيـة احملـددة 

التالية: 
التعريف الدويل للقطاع غري الرمسي املنبثـق عـن املؤمتـر الـدويل اخلـامس عشـر  (أ)

إلحصاءات العمل لعام ١٩٩٣، لنظام احلسابات القومية؛ 
واسـتراتيجيات معاجلـة مسـأليت اختيـار العينـــات وموازنتــها  يف اســتقصاءات  (ب)

القطاع غري الرمسي؛ 
ومنهجيات احلصول على مقـاييس دقيقـة للقيمـة املضافـة املتأتيـة مـن القطـاع  (ج)

غري الرمسي. 
وأقر اتمعون بأنه ال ميكن مواءمة التعاريف الوطنية للقطاع غري الرمسي مواءمـة تامـة 
إذ أن القطاع غري الرمسي يتخذ أشـكاال ختتلـف مـن بلـد إىل آخـر. غـري أنـه أوصـي باسـتخدام 
معايري التنظيم القانوين ونوع احلساب ووجهة املنتج يف تعريف وحتديـد وحـدات القطـاع غـري 

الرمسي. 
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االجتماع الرابع 
اشتمل االجتماع على ثالث جلسات فنية خصصت ملا يلي: 

عرض نتائج االستقصاءات املتعلقـة بالقطـاع غـري الرمسـي الـيت أجرـا خمتلـف  (أ)
ــــة  البلــدان فيمــا يتصــل بــاإلجراءات املتخــذة وأوجــه القصــور الناشــئة عــن الطرائــق املختلف

لالستقصاء وتصميم العينات؛ 
استحداث منهجية لوضع مقاييس أكثر دقة للقيمة املضافة املتأتية من القطــاع  (ب)

غري الرمسي وتقدير مسامهته يف إمجايل الناتج احمللي؛ 
ـــة بديلــة للتصنيــف الصنــاعي الــدويل املوحــد جلميــع األنشــطة  وضـع هيكلي (ج)

االقتصادية، التنقيح ٣، يف القطاع غري الرمسي. 
 

االجتماع اخلامس 
متحورت املسائل الفنية حول املسائل التالية: 

تطبيق تعريف القطاع غري الرمسي: معاملة األشخاص الذين يقع تصنيفـهم يف  (أ)
احلد الفاصل بني العاملني حلسام اخلاص واملستخدمني؛ 

وضع املعايري لتحديد األشخاص العاملني يف أعمال غري رمسية (أو غـري ثابتـة،  (ب)
أو خارجة عن املألوف، وغريها) داخل القطاع غري الرمسي وخارجه؛ 

ــــيت تتنـــاول يف آن معـــا األســـر املعيشـــية  اختيــار العينــات لالســتقصاءات ال (ج)
واملؤسسات، وتصميمها؛ 

تقييم البيانات والتدابري الناجتة عن االستقصاءات املتعلقة بالقطاع غري الرمســي  (د)
لتحسني جودا؛ 

التجارب القطرية.  (هـ)
 

االجتماع السادس 
نظر االجتماع السادس يف املسائل التالية: 

تطبيق مفهوم �العمـل غـري الرمسـي� بوصفـه خمتلفـا عـن �العمـل يف القطـاع  (أ)
غري الرمسي�؛ 

الروابـط القائمـة بـني اإلحصـاءات املتعلقـة بالقطـاع غـري الرمسـي وإحصــاءات  (ب)
اإليرادات والنفقات والفقر؛ 
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وضع جمموعات من البيانات القابلة للمقارنة بشأن القطاع غري الرمسي؛  (ج)
الوسـائل والطرائـق الالزمـة جلمـع اإلحصـاءات املتعلقـة بالقطـاع غـري الرمســـي  (د)

بشكل منتظم، مبا يف ذلك إعداد دليل بذلك. 
 

النواتج 
تقارير االجتماعات من االجتماع األول إىل االجتماع السادس. 

 
األنشطة املزمع االضطالع ا 

سيعمل الفريق بناء على توصيـات اجتماعـه السـادس الـذي عقـد يف ريـو دي جانـريو 
من ١٦ إىل ١٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. ويف ما يلي توصيات االجتماع السادس: 

ـــق بضــرورة مجــع التجــارب القطريــة وأوصــى بــإعداد املزيــد مــن  أقـر الفري (أ)
البحوث لوضع تعريـف إحصـائي للعمـل غـري الرمسـي وطرائـق مجـع اإلحصـاءات املتعلقـة ـذا 

العمل عرب إجراء استقصاءات للقوى العاملة؛ 
وأوصـى الفريـق بـأن تقـوم البلـدان الــيت جتــري اســتقصاءات للقــوى العاملــة  (ب)
والنفقـات جمتمعـةً أن تعـــد مزيــدا مــن البحــوث الســتحداث اســتراتيجيات تــؤدي إىل ربــط 

التقديرات املتعلقة بالفقر بالعمل يف القطاع غري الرمسي؛ 
وأوصى الفريق بعقد اجتماع مشترك يضم فريق ريو املعين بإحصاءات الفقـر  (ج)

وفريق دهلي ملعاجلة مسائل ربط القطاع غري الرمسي بالفقر؛ 
ـــات املقارنــة  ورأى ضـرورة تشـجيع البلـدان علـى وضـع جمموعـات مـن البيان (د)
بشــأن القطــاع غــري الرمســي وحفظــها بطريقــة ســليمة ليتســــىن جلميـــع الوكـــاالت املهتمـــة 

استخدامها؛ 
ورأى ضرورة تشجيع البلـدان الـيت جتـري اسـتقصاءات لإليـرادات والنفقـات  (هـ)

على حتديد طرائق فعالة لقياس االقتصاد غري الرمسي عرب مثل هذه االستقصاءات؛ 
ـــة بــإعداد دليــل منــهجي بشــأن االســتقصاءات  أوصـى منظمـة العمـل الدولي (و)
املتعلقة بالقطاع غري الرمسـي وعـرض املسـودة علـى فريـق دهلـي ملناقشـتها، إن تسـىن ذلـك، يف 

االجتماع الذي ستعقده يف عام ٢٠٠٤؛ 
وأوصى بالعمل من أجل أن يشارك املزيد مـن البلـدان يف فريـق دهلـي، ورأى  (ز)
ـــى األمــوال  أنـه يتعـني علـى رئيـس الفريـق وأعضائـه االتصـال بالوكـاالت املاحنـة للحصـول عل

لتغطية تكاليف اجتماع الفريق، مبا يف ذلك تكاليف الترمجة الشفوية؛ 
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ورأى ضرورة توسيع نطاق عمل فريق دهلي يف املستقبل حبيث يشـمل وضـع  (ح)
اسـتراتيجيات ملعاجلـة مسـائل السياسـات العامـة مـــن مثــل مكافحــة الفقــر ويف الوقــت نفســه 
التركيز على وضع إحصاءات رفيعة اجلودة عن القطاع غري الرمسـي. ورأى أن مـن الضـروري 

إعداد الوثائق األساسية الالزمة مسبقا وتعميمها ليتسىن للبلدان إعداد أحباثها؛ 
ورأى أنه ينبغي تشجيع البلدان (عرب وسائل عدة مـن بينـها تقـدمي الوكـاالت  (ط)
املاحنة دعمها املايل، على سبيل املثال) على إجراء تقييم ملسـتوى اإلحصـاءات الـيت تعدهـا عـن 

القطاع الرمسي وعلى عرض نتائج هذه األحباث يف اجتماعات فريق دهلي املقبلة. 
 

الربنامج القادم 
ــرباير ٢٠٠٤ ومل  سـيعقد فريـق دهلـي اجتماعـه القـادم يف الفـترة مـن ٢ إىل ٤ شـباط/ف

حيدد بعد مكان انعقاده. ويشتمل جدول األعمال املؤقت على ما يلي: 
تعريف العمل غري الرمسي وطرائق قياسه؛  (أ)

ــــارب  حتســني مســتوى اإلحصــاءات املتعلقــة بالقطــاع غــري الرمســي - التج (ب)
القطرية؛ 

قياس االقتصاد غري الرمسي عرب استقصاء اإليرادات والنفقات.  (ج)
وفضال عما ورد أعاله، تعمل منظمة العمل الدوليـة علـى وضـع دليـل منـهجي بشـأن 

اإلحصاءات املتعلقة بالقطاع غري الرمسي ويرجح أن تناقش مسودته يف االجتماع القادم. 
 

جهة االتصال 
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Ministry of Statistics and
Programme Implementation
Sardar Patel Bhawan. Sansad Marg
New Delhi 110 001
INDIA
Tel:( 91-11) 373-2150
Fax:(91-11) 334-4689/334-2384
E-mail:mpudos@bol.net.in
Web site: http://www.mospi.nic.in/

 


