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 تقريــــر فريــــق دهلي املعــــين بإحصـــــاءات القطاع غري الرمسي  
  

ــسابق    - ١ ــر ال ــدمي التقري ــري الرمســي     لفريــق مت تق ــاع غ ـــين بإحــصـــــاءات القط ــي املعـــ  دهل
)E/CN.3/2005/10 ( ــذي ــق والبلــــ   الــ ــشاء الفريــ ــن إنــ ــرض مــ ــشري إىل الغــ ــشاركةيــ  ،دان املــ

ــدها   ــيت عق ــر /شــباطحــىت واالجتماعــات ال ــا يف تلــك    ،٢٠٠٤فرباي ــيت نظــر فيه  واملواضــيع ال
 واألنشطة املربجمة للمستقبل إىل اللجنـة اإلحـصائية يف دورـا الـسادسة           ،االجتماعات وإجنازاته 

 ٣١ إىل ٢٩وبعد ذلك، عقـد االجتمـاع الثـامن للفريـق مـن        . ٢٠٠٥مارس  /والثالثني يف آذار  
 .  يف نادي بفيجي٢٠٠٥مارس /آذار
 : وتضمنت القضايا التقنية اليت نظر فيها يف االجتماع الثامن ما يلي - ٢

وضــع اإلطــار املفــاهيمي للعمالــة غــري الرمسيــة واالقتــصاد غــري الرمســي موضــع   )أ( 
 تنفيذ؛ 

 املؤشرات ذات الصلة بالقطاع غري الرمسي والعمالة غري الرمسية؛ )ب( 
 الروابط بني الفقر والعمالة غري الرمسية؛قياس  )ج( 
الربنامج األقاليمي للتعاون التقين يف قيـاس القطـاع غـري الرمسـي والعمالـة غـري                  )د( 
 الرمسية؛

أساليب  تقييم جودة بيانات الدراسات االستقصائية عن القطاع غـري الرمسـي             )هـ( 
 والعمالة غري الرمسية؛ 

 وأســئلتها لتحديــد الوضــع يف فئــات العمالــة أســاليب الدراســات االستقــصائية )و( 
 . لتصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية ل٤والتنقيح 

 
  يف االجتماع الثامنركونااملش  

ومنظمة العمل الدولية واللجنة االقتـصادية      واهلند  حضر االجتماع ممثلو فيجي وناميبيا       - ٣
 واملنظمـة املعنيـة بـدور املـرأة يف عوملـة العمـل غـري الرمسـي                  واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ،      

 . وتنظيمه
 موجز توصيات االجتماع الثامن 
 :واختذت اإلجراءات التالية خالل االجتماع الثامن - ٤

أشــار فريــق دهلــي إىل حــدوث تطــورات هامــة يف وضــع التعريفــات واإلطــار    )أ( 
تنفيـذ  الموضـع   غـري الرمسيـة     صائية عن العمالة    املفاهيمي للقطاع غري الرمسي والدراسات االستق     
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.  يف نيـودهلي ٢٠٠٤فربايـر  / شـباط ٤ إىل ٢مـن  املعقود يف الفترة منذ االجتماع األخري للفريق     
مبــادرة ناميبيــا املتمثلــة يف إجــراء دراســة استقــصائية  ‘ ١ ’: التطــورات مــا يلــيت هــذهنوتــضم

األسئلة عن العمالة غـري الرمسيـة يف        بعض  طرح  باملعىن الكامل للكلمة عن القطاع غري الرمسي و       
مبـادرة اهلنـد املتمثلـة يف إدخـال وحـدة قيـاس             ‘ ٢’الدراسات االستقصائية عن القوى العاملـة،       

مـن  يف الفترة    االستقصائية عن القوى العاملة اليت أجريت        ةبشأن العمالة غري الرمسية يف الدراس     
هـود الـيت بذلتـها فيجـي لتقـدير مـسامهة            اجل‘ ٣’،  ٢٠٠٥يونيـه   / إىل حزيران  ٢٠٠٤يوليه  /متوز

بــذل مزيــد مــن البلــدان مثــل هــذه   أن يوأوصــى الفريــق بــ . القطــاع غــري الرمســي يف اقتــصادها 
ضرورة توحيــد املنــهجيات املتاحــة لتقــدير مــسامهة القطــاع غــري الرمســي يف النــاتج  بــ و،اجلهــود

 جية؛  وتوثيق اخلربات املكتسبة من استعمال هذه املنه،احمللي اإلمجايل
رحب فريق دهلي مببادرة منظمة العمـل الدوليـة املتمثلـة يف مجـع البيانـات عـن           )ب( 

العمالة يف القطاع غري الرمسي وعن العمالة غـري الرمسيـة حـسب اإلطـار الـذي وضـع يف املـؤمتر                      
متـام عمليـة    إل وشـجع البلـدان علـى التعـاون          ،الدويل السابع عـشر خلـرباء اإلحـصاءات العماليـة         

 انات هذه؛ مجع البي
رحــب فريــق دهلــي بوضــع إطــار علــى املــستوى الــدويل يــشمل العمالــة غــري      )ج( 

 مـن األهـداف اإلمنائيـة       ٣الرمسية باعتبارهـا مؤشـرا فيمـا يتعلـق برصـد التقـدم يف إطـار اهلـدف                   
 شمل املساواة وعمل املرأة؛يلأللفية الذي 

لعمالـة يف القطــاع غــري  لقــرارات واملبـادئ التوجيهيــة املتعلقــة با راعـى الفريــق ا  )د( 
ــسابع عــشر خلــرباء اإلحــصاءات        ــدوليان اخلــامس عــشر وال ــؤمتران ال ــيت اعتمــدها امل الرمســي ال

التوصــيات الــيت صــاغها فريــق دهلــي يف اجتماعاتــه الــسابقة بــشأن نفــس         وخمتلــف العماليــة 
 دنيـا   خطـة جدولـة  وأوصى بأن تضع منظمـة العمـل الدوليـة وسـائر أعـضاء الفريـق       املوضوع، 

مــن الدراســات االستقــصائية بــشأن القطــاع غــري الرمســي    ممــا يتــبني  موعــة مــن املؤشــرات  وجم
نظر فيها يف اجتماع مقبل لفريق دهلي؛والعمالة غري الرمسية، لي 

الحظ فريق دهلـي باهتمـام اجلهـود الـيت بذلتـها املنظمـة املعنيـة بـدور املـرأة يف                      )هـ( 
 إحصاءات عن املـداخيل احملـصلة مـن التـشغيل     عوملة العمل غري الرمسي وتنظيمه من أجل وضع    

توضـحيا تفـصيليا،    الذايت وعن الفقراء العـاملني وأوصـى بتوضـيح املفـاهيم وأسـاليب احلـساب                
 ؛املنطوية على ذلكإىل تعقيد املفاهيم نظرا 

ق دهلــي باهتمــام الدراســات الــيت أجرــا بعــض البلــدان مــن أجــل  يــالحــظ فر )و( 
لة يف القطاع غري الرمسي وأوصى بضرورة تشجيع بلدان أخرى علـى            لعمابالنسبة ل حتليل الفقر   

 القيام مبثل هذه الدراسات؛
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ـا اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة        اضطلعت  رحب فريق دهلي باملبادرة اليت       )ز( 
ــة يف القطــاع غــري      آلســيا واحملــيط اهلــادئ املتمثلــة يف وضــع مــشروع لتعزيــز إحــصاءات العمال

 ن الفريق يف تنفيذ املشروع؛الرمسي وأكد تعاو
ــدا       )ح(  ــيت أع ــة ال ــصيل الورق ــي بتف ــق دهل ــاقش فري ــن ــاألمم املتحــدة  ئيةشعبة اإلحــصاال  ب

)SNA/M2.04/12 (            ١٩٩٣عن معاملة القطاع غري الرمسي يف نظام احلسابات القومية لـسنة)  يف ةمتاحـ : 
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/AEG/papers/m2informalsector.pdf(. ــارة ومتــــت اإلشــ

 إىل تعــاون بــني الــشعبة اإلحــصائية  ٢٠٠٤إىل أن اللجنــة اإلحــصائية لألمــم املتحــدة قــد دعــت ســنة   
 لـسنة  استكمال نظـام احلـسابات القوميـة    والفريق يف إعداد توصيات عن القطاع غري الرمسي من أجل           

املـؤمتر الـدويل خلـرباء      سـبقت معاجلتـها يف      وكان العديد من القضايا اليت أثريت يف الورقة قد          . ١٩٩٣
 الفريق؛ من قبل اإلحصاءات العمالية و

عــن تقــديره للورقــة الــيت أرســلها املكتــب املركــزي لإلحــصاء يف  دهلــي أعــرب فريــق  )ط( 
 جودة الدراسات االستقصائية للقطاع غري الرمسي اليت أجريت يف البلـد، وأشـار إىل            كينيا بشأن تقييم  

اإلمجاع العام على ضـرورة عقـد اجتمـاع اسـتثنائي ينظمـه الفريـق بتمويـل مـن الوكـاالت املاحنـة مـن                         
 ؛أجل تقاسم جتارب البلدان بشأن قضايا اجلودة فيما خيص إحصاءات القطاع والعمالة غري الرمسيني

احلـد  يف جمـال    أدرك فريق دهلي أمهية البيانات ذات اجلودة العالية عن أوضاع العمالة             )ي( 
األسـر  تعـاجل مزجيـا مـن       من أخطاء التغطيـة يف الدراسـات االستقـصائية عـن القطـاع غـري الرمسـي الـيت                    

ة؛ ، وكذلك يف أخطاء التصنيف يف الدراسات االستقصائية عـن العمالـة غـري الرمسيـ          املشاريعاملعيشية و 
وأوصى بأن تضع منظمة العمل الدولية منوذجا ألسئلة الدراسات االستقـصائية لألسـر املعيـشية بـشأن                 

ومن شأن مثل هـذه األسـئلة أن تـسعى إىل تقـدمي بـديل عـن                 . وضعها من حيث العمل لتجربه البلدان     
سب السؤال عن األوضاع من حيث العمل الـذي كـان يقـوم علـى التـصنيف الـذايت للمـستجوبني حـ                     

ــة املــشفرة مــسبقا، والــذي كانــت تتــضمنه عــادة الدراســات االستقــصائية لألســر        قائمــة مــن األجوب
ساعد تـ أن  سـئلة   ألهـذه ا  من شـأن    إن  على حنو متزايد؛ كما     االستعمال   أصبح صعب    هلكنواملعيشية،  

عـشر  املـؤمتر الـدويل الـسابع      حـددها   أنواع العمالة غري الرمسية الـيت       ملختلف  تصنيف فرعي   وضع  على  
 خلرباء اإلحصاءات العمالية؛

أشار فريـق دهلـي إىل العمـل الـذي يقـوم بـه حاليـا فريـق خـرباء األمـم املتحـدة املعـين                        )ك( 
 للتــصنيف الــصناعي الــدويل ٤بالتــصنيفات االقتــصادية واالجتماعيــة الدوليــة مــن أجــل تنقــيح التنقــيح 

ــول ســنة       ــذا النــوع مــن النــشاط    ونظــرا لكــ . ٢٠٠٧املوحــد جلميــع األنــشطة االقتــصادية حبل ون ه
بـأن يتخـذ    يف تصنيف أنشطة القطاع غري الرمسـي، فقـد أوصـى الفريـق رئيـسه       ا هام ااالقتصادي متغري 

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/AEG/papers/m2informalsector.pdf
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مـن  مبـا يكفـي    القطـاع غـري الرمسـي       مـشاريع   األنـشطة الـيت تزاوهلـا       إجراءات مالئمة كي يطلب إيـراد       
 .نشطة االقتصادية للتصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األ٤التفصيل يف التنقيح 

 األنشطة املقبلة
 :يتضمن برنامج العمل املقبل لفريق دهلي ما يلي - ٥

مـن املؤشـرات اخلاصـة بالقطـاع غـري الرمسـي       أساسية جمموعة  وضع   وتعريف و  حتديد )أ( 
يـة  األلفية املعن فرقة عمل مشروع لعمل غري الرمسيل أولتها مبا يتفق مع األمهية اليت ةالرمسي  غريةلاوالعم

 ؛بالتعليم واملساواة بني اجلنسني
تعريـف أعمـال املـستخدمني غـري الرمسيـة الـذي اعتمـده املـؤمتر الـدويل الـسابع                    وضع   )ب( 

 ؛ية موضع تنفيذلاحصاءات العمرباء اإلخل عشر
الـة   فيمـا بتعلـق حب     األعمال غـري الرمسيـة    ملختلف أنواع   تعريف وقياس الفئات الفرعية      )ج( 
 فيمـا   تـصنيف ال مـن أجـل تقليـل أخطـاء          ئيةالستقـصا ساليب وأسئلة الدراسـات ا    أواستحداث  العمالة،  

 احلاالت؛على احلد الفاصل بني فئات خمتلفة من تعلق حباالت العمالة اليت تقع ي
 الزراعة؛جمال تبيان خمتلف أنواع األعمال غري الرمسية يف  )د( 
القطـاع  ئية عـن    الستقـصا االدراسـات   لتقييم مدى جودة بيانات     مرجعية  وضع قائمة    )هـ( 

 ؛ة غري الرمسيةلاغري الرمسي والعم
  يفة غـري الرمسيـ  ةلـ اقيـاس مـسامهة القطـاع غـري الرمسـي والعم     املتعلق بالعمل مواصلة  )و( 

 والدولية؛ الناتج احمللي اإلمجايل، مبا يف ذلك العمل الذي تقوم به املنظمات اإلقليمية
ن أجــل حتــديث التــصنيف الــدويل املوحــد   التوصــية بتحديــد فئــات أكثــر تفــصيال مــ   )ز( 

  شمل وصفا حمددا لألنشطة غري الرمسية؛ي، حبيث ١٩٨٨ سنةوضع  للمهن الذي
 ةلـ اقياس الصالت القائمة بني الفقر والعمبشأن  ي والتحليليميهامواصلة العمل املف )ح( 
 .ةيغري الرمس
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