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  ت القطاع غري الرمسيحصاءاإ: اإلحصاءات االقتصادية
  تقرير فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي  
  مذكرة من األمني العام  

، يتشـرف األمـني العـام      ** والثالثني امسةحصائية يف دورهتا اخل   وفقا ملا طلبته اللجنة اإل     
ُيطلـب مـن    و.  تقرير فريق دهلـي املعـين بإحصـاءات القطـاع غـري الرمسـي              ا، للعلم، بأن حييل إليه  
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 تقريــــر فريــــق دهلي املعــــين بإحصـــــاءات القطاع غري الرمسي  
 
 أغراض الفريق 

ــادل اخلــربات يف جمــال قيــاس القطــاع غــري الرمســي   كأنشــئ الفريــق    ،منتــدى دويل لتب
يف الـــيت تضـــعها  البلـــدان األعضـــاء  التعـــاروتوثيـــق ممارســـات مجـــع البيانـــات، مبـــا يف ذلـــك  

 والتوصـية باعتمـاد التـدابري الراميـة إىل حتسـني            ،إجراء االستقصاءات يف  املنهجيات اليت تتبعها    و
 . وإمكانية مقارنتهاجودة إحصاءات القطاع غري الرمسي

 
 املشتركون  

ــتراليا    يشـــارك يف  ــا وأسـ ــا وأرمينيـ ــائية يف إثيوبيـ ــرباء مـــن املكاتـــب اإلحصـ  الفريـــق خـ
مجهوريـة فرتويـال    ووإندونيسيا والربازيل وبنغالديش وبولندا وتايلند وتركيا ومجهوريـة كوريـا           

وزامبيـــا وســـري النكـــا وفرنســـا والفلـــبني وفيجـــي وكوبـــا وكولومبيـــا وماليزيـــا   البوليفاريـــة 
 مصــرف التنميــة األفريقــي دوليــة مثــل هيئــات واملكســيك وناميبيــا ونيبــال ونيجرييــا واهلنــد؛ و 

املعهـــد  ومنظمـــة العمـــل الدوليـــة وقتصـــادية واالجتماعيـــة آلســـيا واحملـــيط اهلـــادئللجنـــة االوا
؛ ومؤسســات التابعــة لألمــم املتحــدة  الشــعبة اإلحصــائية   واإلحصــائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ  

املعهـد  و ومركز البلدان األمريكية للتنمية االجتماعية       املؤسسة الدولية للبدائل اإلمنائية    مثلأخرى  
ــة والتعــاون  الفرنســي للب ــة ألغــراض التنمي ــة  حــوث العلمي  ومعهــد غوجــارات للبحــوث اإلمنائي
رد للتنميـــة الدوليـــة واجمللـــس الـــوطين للبحـــوث االقتصـــادية التطبيقيـــة ورابطـــة  اومعهـــد هارفـــ

العــامالت حلســاهبن ومركــز البحــوث االجتماعيــة االقتصــادية واملنظمــة املعنيــة بــدور املــرأة يف   
 .نظيمهعوملة العمل غري الرمسي وت

 
 االجتماعات 

 .١٩٩٧مايو / أيار٢٢-٢٠نيودهلي، : االجتماع األول 
 .١٩٩٨أبريل / نيسان٣٠-٢٨أنقرة، : االجتماع الثاين 
 .١٩٩٩مايو / أيار١٩-١٧نيودهلي، : االجتماع الثالث 
 .٢٠٠٠أغسطس / آب٣٠-٢٨جنيف، : االجتماع الرابع 
 .٢٠٠١ سبتمرب/ أيلول٢١-١٩نيودهلي، : االجتماع اخلامس 
 .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٨-١٦نريو، اريو دي ج: االجتماع السادس 
 .٢٠٠٤فرباير / شباط٤-٢نيودهلي، : االجتماع السابع 
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  املواضيع اليت ُنظر فيها 
 االجتماع األول  

معظمـه علـى نطـاق صـالحيات فريـق دهلـي الـذي مـا انفـك                  يف  ركز االجتماع األول     
تجارب القطرية يف جمال مجـع إحصـاءات القطـاع غـري الرمسـي               وعلى تقدمي أحباث عن ال     ،يتغري

منظمـات دوليـة أمهيـة دور القطـاع غـري الرمسـي يف اقتصـادات البلـدان          كمـا ناقشـت     . ونشرها
 .النامية ويف التطورات اليت يشهدها قياسه

 
 االجتماع الثاين  

غــري حصــاءات القطــاع لعــدة أمــور منــها، إ احلــايل وضــع النــوقش يف هــذا االجتمــاع   
ــة احملــدودة مل   ــالرمســي واإلمكاني ــبعضــها ة قارن ــة،  ب  ومســائل أخــرى؛ بعض، والســمات القطري

املشـاكل الـيت تواجـه      التعريف و نوقش بإسهاب عدد من املسائل الفنية مثل املسـائل املتعلقـة بـ            و
 وتصـميم العينـات  يف جمايل التصنيف والتطبيـق العملـي والنـهج املتبعـة يف إجـراء االستقصـاءات               

عـدة أمـور   نوقشـت أيضـا     ضـافة إىل ذلـك،      وإ .جمتمعـة  ؤسسـات األسر املعيشـية وامل   تعلق ب اليت ت 
من حيـث العمـل والقيمـة       يف اقتصاد البلدان املشتركة     مسامهة القطاع غري الرمسي     مسألة  منها،  

 .املضافة وتكوين رؤوس األموال
 

 االجتماع الثالث  
ناقشـة املسـائل الفنيـة احملـددة         علـى م   زيـ قُسمت أعمال االجتماع علـى حنـو يتـيح الترك          
 :التالية

 املؤمتر الـدويل اخلـامس عشـر    التعريف الدويل الذي أعطاه للقطاع غري الرمسي     )أ( 
   وتطبيق هذا التعريف؛،١٩٩٣عام  الذي عقد يف نظام احلسابات القومية/إلحصاءات العمل

قصـــاءات  يف استمســـأليت اختيـــار العينـــات واملوازنـــة  اســـتراتيجيات معاجلـــة  )ب( 
 القطاع غري الرمسي؛

ة للقيمة املضافة املتأتية من القطـاع غـري         يقمقاييس دق صول على    احل اتمنهجي )ج( 
 .الرمسي

 الرمسـي مواءمـة   أنه ال ميكن املواءمة بني التعاريف الوطنية للقطاع غـري  بوأقر اجملتمعون    
أوصــوا باســتخدام و.  يتخــذ أشــكاال ختتلــف مــن بلــد إىل آخــرتامــة إذ أن القطــاع غــري الرمســي

معايري التنظيم القانوين ونوع احلساب ووجهة املنـَتج يف تعريـف وحـدات القطـاع غـري الرمسـي           
 .هاوحتديد
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 االجتماع الرابع  
 :على ثالث جلسات فنية خصصت ملا يلياالجتماع اشتمل  
خمتلـف  الرمسـي الـيت أجرهتـا       غـري   عرض نتائج االستقصاءات املتعلقـة بالقطـاع         )أ( 

 وتصـــميم الستقصـــاءتبعـــة يف االطرائـــق املإلجـــراءات املتخـــذة وحـــدود خمتلـــف اان عـــن بلـــدال
 ؛العينات

القطـاع  أكثر دقة للقيمة املضافة املتأتية من       مقاييس  منهجية لوضع   استحداث   )ب( 
 مجايل؛ اإل يف الناتج احملليتهوتقدير مسامهغري الرمسي 

وحــد جلميــع األنشــطة   هيكليــة بديلــة للتصــنيف الصــناعي الــدويل امل    وضــع  )ج( 
 .يف القطاع غري الرمسيُتعتمد  ،٣، التنقيح االقتصادية

 
 االجتماع اخلامس  

 :متحورت املسائل الفنية حول املسائل التالية 
معاملة األشخاص الذين يقـع تصـنيفهم يف        : تطبيق تعريف القطاع غري الرمسي     )أ( 

 ؛احلد الفاصل بني العاملني حلساهبم اخلاص واملستخدمني
، أو  غري ثابتـة  أو  (غري رمسية   عاملني يف أعمال    األشخاص ال بيان  وضع معايري لت   )ب( 

 داخل القطاع غري الرمسي وخارجه؛) وغريهاخارجة عن املألوف، 
ــار   )ج(  ــات أســس اختي ــات  العين ــار عين ــاول األســر   واختي ــيت تتن لالستقصــاءات ال

 ؛ؤسسات جمتمعةًاملعيشية وامل
قة بالقطاع غـري الرمسـي      املتعلاالستقصاءات  البيانات والتدابري الناجتة من     تقييم   )د( 

 ؛هتاتحسني جودل
 .التجارب القطرية )هـ( 

 
 االجتماع السادس  

 :نظر االجتماع السادس يف املسائل التالية 
العمـل يف القطـاع     � بوصـفه خمتلفـا عـن        �العمـل غـري الرمسـي     �تطبيق مفهوم    )أ( 

 ؛�غري الرمسي
لـروابط القائمــة بــني اإلحصــاءات املتعلقـة بالقطــاع غــري الرمســي وإحصــاءات   ا )ب( 

 اإليرادات والنفقات والفقر؛
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 لمقارنة بشأن القطاع غري الرمسي؛القابلة لوضع جمموعات من البيانات  )ج( 
الوســائل والطرائــق الالزمــة جلمــع اإلحصــاءات املتعلقــة بالقطــاع غــري الرمســي  )د( 

 .لك إعداد دليل بذلكبشكل منتظم، مبا يف ذ
 

 االجتماع السابع  
 :نظر االجتماع السابع يف املسائل التالية 
 قياسه؛ومنهجيات تعريف العمل غري الرمسي  )أ( 
 التجارب القطرية؛ -اإلحصاءات املتعلقة بالقطاع غري الرمسي نوعية حتسني  )ب( 
 .استقصاءات عن الدخل والنفقاتبقياس االقتصاد غري الرمسي  )ج( 

 
 اإلجنازات  

تقييم التجارب القطرية يف جمال قياس العمل يف القطـاع غـري الرمسـي والعمـل                 )أ( 
 وتوثيقها؛ غري الرمسي

ــرار   )ب(  ــام، اســتنادا إىل ق ــدويل اخلــامس عشــر إلحصــاءات العمــل   القي ، املــؤمتر ال
علـى  بوضع تعريف موحد للقطاع غري الرمسي للحصول على إحصاءات أكثر قابليـة للمقارنـة               

 الصعيد الدويل؛
 املؤمتر الدويل اخلامس عشر إلحصاءات العمـل      بلورة التعريف الذي ُوضع يف       )ج( 

 ؛)فيما خص، على سبيل املثال، طريقة معاملة األسر املعيشية للخدم العاملني لديهم(
 ؛التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصاديةاملسامهة يف تنقيح  )د( 
 ءات املتعلقة بالقطاع غري الرمسي؛زويد البلدان بآراء فنية عن وضع اإلحصات )هـ( 
 استقصــاء متكامــل مشــل ٢٠٠٠-١٩٩٩مببــادرة مــن فريــق دهلــي، أجــري يف  )و( 

 العمل والبطالة ونفقـات املسـتهلكني واملؤسسـات غـري الزراعيـة             وتناولاألسر املعيشية يف اهلند     
ري يف العــامل جيــ ات قاطبــةستقصــاءالتقصــاء أوســع ايف القطــاع غــري الرمســي، وكــان هــذا االس

 للقطاع غري الرمسي؛
بنــاء علــى اقتــراح فريــق دهلــي وبــدعم مــن أعضــائه، وضــعت منظمــة العمــل      )ز( 

املـؤمتر  الدولية إطـارا مفاهيميـا لتحديـد العمـل غـري الرمسـي اعتمـده يف شـكل مبـادئ توجيهيـة                       
املؤمتر الدويل اخلامس عشـر إلحصـاءات        كتكملة لقرار   عشر إلحصاءات العمل   ابعالدويل الس 

 . العمل
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تنظيم اجتماعات رمسية ملعاجلة مواضيع حمددة يتفق عليها الفريق، جيري فيهـا             )ح( 
مبـا يف ذلـك     (نشـر تقـارير عنـها       بتقييم التقدم احملرز يف جمـال عملـه؛ وتوثـق هـذه االجتماعـات               

 ؛ )األحباث اليت نوقشت فيها
مــة بــني دي املفهــوم والتحليــل لقيــاس الصــالت القائالعمــل املنجــز علــى صــعي )ط( 

 .العمل غري الرمسي/الفقر والقطاع غري الرمسي
 

 النواتج  
 أما التقرير املتعلق باالجتمـاع      .سساداالجتماعات األول إىل ال   املتعلقة ب تقارير  إعداد ال  

 . السابع، فهو قيد اإلعداد
 
 األنشطة املزمع االضطالع هبا 

مل عليــه برنــامج عمــل فريــق دهلــي املقبــل، علــى حنــو مــا تقــرر يف    فيمــا يلــي مــا يشــت  
 :٢٠٠٤فرباير / شباط٤ إىل ٢اجتماعه السابع الذي عقد يف نيودهلي يف الفترة من 

اختيار وتعريف وحتديد جمموعة مـن املؤشـرات اخلاصـة بالقطـاع غـري الرمسـي                )أ( 
لعمل غري الرمسي فرقـة عمـل مشـروع    والعمل غري الرمسي مبا يتفق مع األمهية اليت علقتها على ا 
 األلفية املعنية بالتعليم االبتدائي واملساواة بني اجلنسني؛

املـؤمتر الـدويل   تطبيـق تعريـف أعمـال املسـتخدمني غـري الرمسيـة الـذي اعتمـده          )ب( 
 ؛ عشر إلحصاءات العملابعالس

تلــف تعريــف وقيــاس الفئــات الفرعيــة الــيت تشــملها األعمــال غــري الرمسيــة مبخ  )ج( 
 واسـتحداث طرائـق التصـنيف ومسـائل االستقصـاء مـن أجـل               ،أنواعها، من حيث نوع العمـل     

 تصنيف العمل الذي يقع على احلد الفاصل بني فئات خمتلفة من أنواع العمل؛تقليل أخطاء 
 عة؛اراألعمال غري الرمسية يف قطاع الزتبيان خمتلف أنواع  )د( 
ازهـا لتقيـيم مـدى جـودة البيانـات املتعلقـة            األمور الـيت ينبغـي إجن     بوضع قائمة    )هـ( 

 باالستقصاءات اليت تتناول القطاع غري الرمسي والعمل غري الرمسي؛
العمل املقبـل املتعلـق بقيـاس مـدى مسـامهة القطـاع غـري الرمسـي والعمـل غـري                      )و( 

قليميـة  الرمسي يف الناتج احمللي اإلمجايل، مبا يف ذلك العمل الذي تقوم به كـل مـن املنظمـات اإل                
 والدولية؛
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ــدويل        )ز(  ــر تفصــيال مــن أجــل حتــديث التصــنيف ال ــات أكث ــد فئ التوصــية بتحدي
 ، حبيث تشمل وصفا حمددا لألنشطة غري الرمسية؛١٩٨٨املوحد للمهن الذي وضع يف عام 

على صعيدي املفهوم والتحليل لقيـاس الصـالت القائمـة بـني الفقـر              مواصلة العمل    )ح( 
 .والعمل غري الرمسي
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