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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩-٢٦
 *من جدول األعمال املؤقت) ح (٤البند 

 ملعين بإحصاءاتفريق دهلي ا: بنود للعلم
   القطاع غري الرمسي

  تقرير فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي  
   مذكرة من األمني العام  

، يتـشرف األمـني العـام     **وفقا ملا طلبته اللجنة اإلحـصائية يف دورهتـا الثامنـة والـثالثني             
طلـب مـن    وُي. اع غـري الرمسـي    بأن حييل إليها، للعلم، تقرير فريق دهلـي املعـين بإحـصاءات القطـ             

 .اللجنة اإلحاطة علما بتقرير الفريق
 

 

 * E/CN.3/2008/1. 
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   انظــر  **  ــائق الرمسي ، الفــصل (E/2007/24) ٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٧الوث

 .األول، الفرع ألف
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 تقرير فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي  
فريـق  ”كان فريق اخلرباء املعين بإحصاءات القطاع غري الرمسي املعروف عموما باسـم              - ١

 اإلحــصائية ليتــوىل  بوصــفه أحــد أفرقــة املــدن التابعــة للجنــة ١٩٩٧نــشئ يف عــام قــد أُ“ دهلــي
ويتـرأس هـذا    . معاجلة خمتلف املـسائل املنهجيـة الداخلـة يف طريقـة معاملـة القطـاع غـري الرمسـي                  

الفريق وزيـر شـؤون اإلحـصاءات وتنفيـذ الـربامج، وزارة شـؤون اإلحـصاءات وتنفيـذ الـربامج            
للعلـم، تقريـرا    وكان الفريق قد قدم إىل اللجنة يف دورهتا الـسابعة والـثالثني،             . يف حكومة اهلند  

ويــرد أدنــاه مــوجز . اعني آخــرينويف الوقــت نفــسه، عقــد الفريــق اجتمــ. مقتــضبا عــن أعمالــه
 .دار يف االجتماعني املذكورين عما

 
 ٢٠٠٦االجتماع التاسع الذي عقده فريق دهلي يف عام   

. ٢٠٠٦مـايو  / أيـار ١٢ و ١١عقد فريق دهلي اجتماعـه التاسـع يف نيـودهلي يف يـومي         - ٢
نـها معاملـة القطـاع غـري الرمسـي          اقش الفريـق يف اجتماعـه هـذا عـددا مـن املـسائل مـن بي                وقد نـ  

 ياس مسامهة القطـاع غـري الرمسـي يف        ؛ وق ١٩٩٣ املستكمل لعام    “نظام احلسابات القومية  ” يف
الـة غـري الرمسيـة؛ وقيـاس الـصالت القائمـة بـني الفقـر والعمالـة غـري                    مالناتج احمللي اإلمجايل والع   

ــة؛ و ــدالرمسي ــات الدراســات االستقــصائية عــن   ىم ــة    جــودة بيان  القطــاع غــري الرمســي والعمال
 .الرمسية غري
وكان فريق دهلي قد ناقش يف اجتماعات سابقة ضرورة إقامة تعـاون فعـال بينـه وبـني                   - ٣

فريق اخلرباء االستشاري املعين باحلسابات القومية يف جمال استكمال وحتديث نظـام احلـسابات           
وجنـح االجتمـاع التاسـع هـذا يف مجـع الفـريقني معـا، فريـق دهلـي وفريـق           . ١٩٩٣القومية لعام  

اخلــرباء االستــشاري املعــين باحلــسابات القوميــة، حيــث ناقــشا املــسائل املتــصلة بتحــديث نظــام  
 مـن ناحيـة القطـاع غـري الرمسـي ومهـدا بـذلك الطريـق إلقامـة                   ١٩٩٣احلسابات القوميـة لعـام      

ة إجناز هام حققه الفريقان هو وضع خريطة طريـق إلصـدار الـدليل              ومث. التعاون املنشود بينهما  
 .املتعلق بالدراسات االستقصائية للقطاع غري الرمسي والعمالة غري الرمسية

 :وأصدر االجتماع التاسع توصيات منها - ٤
إن معاملة القطـاع غـري الرمسـي يف فـصل مـستقل يف نظـام احلـسابات القوميـة                     )أ( 

إذ يعد هذا اإلدراج أداة إلدخـال حتـسينات يف        . ، خطوة حتظى بالتقدير   ١٩٩٣املستكمل لعام   
 احلسابات القومية بوسائل منها تبيان مسامهة القطاع غري الرمسي يف الناتج احمللي اإلمجايل؛

وافق فريق دهلـي، عمـال بتوصـية فريـق اخلـرباء االستـشاري املعـين باحلـسابات                )ب( 
ــة، علــى املخطــط املــشروح للفــص   ل اخلــاص بالقطــاع غــري الرمســي يف نظــام احلــسابات    القومي
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وفيما يتعلق بالعمالة غري الرمسية، اقترح الفريق دراسـة املـسألة           . ١٩٩٣القومية املستكمل لعام    
 يف إطار حماسبة فرعية؛

أيد فريـق دهلـي املبـادرة الـيت اختـذهتا منظمـة العمـل الدوليـة إلعـداد دليـل عـن              )ج( 
ومـن شـأن هـذا الـدليل أن     .  والعمالـة غـري الرمسيـة   اع غـري الرمسـي  طالدراسات االستقصائية للق 

يوطد العمل الذي أجنزه فريـق دهلـي بـشأن إعـداد إطـار مفـاهيمي لقيـاس القطـاع غـري الرمسـي                        
ــهجيات املتبعــة يف الدراســات      ــدليل املفــاهيم والتعــاريف واملن ــة وســيربز ال ــة غــري الرمسي والعمال

 ارسات واخلربات؛االستقصائية اليت تستخدم أفضل املم
مــا زال قيــاس مــسامهة القطــاع غــري الرمســي والعمالــة غــري الرمسيــة ميثــل أحــد    )د( 

وقد شجع فريق دهلي على بذل مزيد من اجلهـد يف سـبيل إعـداد مقـاييس               . التحديات الرئيسية 
يف يــدة اجلإىل تبيــان املمارســات الفريــق وتطلــع . موثوقــة وقابلــة للمقارنــة علــى املــدى الطويــل

يل املنشود ويف الفصل اخلاص بالقطاع غري الرمسـي يف نظـام احلـسابات القوميـة املـستكمل                  الدل
وأكد فريق دهلي بوجه خاص على ضرورة التخلـي عـن املمارسـات الـيت تعامـل                 . ١٩٩٣لعام  

األنشطة االقتصادية يف القطاع غري الرمسي مبثابـة أنـشطة متبقيـة وعلـى ضـرورة إعطـاء مـصادر                   
 ة دورا أكرب؛املعلومات املباشر

أيد فريـق دهلـي الـرأي الـداعي إىل تكـريس االجتمـاع العاشـر الـذي سـيعقده                     )هـ( 
الفريق يف جنيف ملوضوع واحد على وجه احلصر هو مناقشة الدليل ومـسودة الفـصل اخلـاص                 

، ووضـــعهما يف ١٩٩٣بالقطــاع غـــري الرمســـي يف نظـــام احلـــسابات القوميـــة املـــستكمل لعـــام  
 صيغتهما النهائية؛

ــة املـــستمدة مـــن الدراســـات     )و(  تـــبني وجـــود فـــارق كـــبري يف تقـــديرات العمالـ
ورمبـا يعـزى ذلـك إىل عـدم     . جريـت يف اهلنـد  االستقصائية عن األسر املعيـشية واملـشاريع الـيت أُ      

د مكونـات   احلصول على معلومات دقيقة عن أجور العمل املأجور والعمل احلر الذي ميثل أحـ             
ترحــت املنظمــة املركزيــة لإلحــصاءات يف اهلنــد منهجيــة تتمثــل يف قــد اقو. العمالــة غــري الرمسيــة

إجراء دراسات استقصائية عن املشاريع اليت تلتف حول مشكلة عدم تـسجيل األرقـام اخلاصـة                
 ،بالعمال املأجورين أو العمال األحرار يف البيانات وجيـري حاليـا اختبارهـا يف بـضعة قطاعـات                 

. را، واإلعالنـات، وإنتـاج األشـرطة الـسينمائية والفيـديو     منها على سبيل املثـال نقـل البـضائع بـ        
 ومثة حاجة الختبارها على نطاق أوسع؛

الحظ الفريق العمل املفاهيمي املضطلع به بشأن قيـاس الـصالت القائمـة بـني                )ز( 
 وقياس مـدى مـسامهة القطـاع غـري الرمسـي والعمالـة غـري الرمسيـة يف                   ةالفقر والعمالة غري الرمسي   

 مـع اإلشـارة لوجـه خـاص إىل          ،لي اإلمجـايل والـصلة بـني العمالـة غـري الرمسيـة والفقـر              الناتج احمل 
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الشرائح الضعيفة من اجملتمع مثل العـامالت والعمـال املتخـذين مـن املنـازل أو الـشوارع مكانـا                 
 ملمارسة أعماهلم؛

أقر فريق دهلي باالبتكارات اليت بدأت اهلند بتطبيقها يف أحدث استقصاء مـن              )ح( 
ستقصاءات اليت جتريها كل مخس سنوات عن القوى العاملة، وخباصة ما يتعلق منـها بقيـاس                اال

العمالــة يف القطــاع غــري الرمســي والعمالــة غــري الرمسيــة، وأوصــى بتطبيــق تلــك االبتكــارات يف    
 الدراسات االستقصائية السنوية؛

يـت يف   جرالحظ فريـق دهلـي االستقـصاءات املتعلقـة باسـتخدام الوقـت الـيت أُ                )ط( 
وتنطـوي استقـصاءات اسـتخدام الوقـت هـذه علـى إمكانيـة              . اهلند وغريهـا مـن البلـدان الناميـة        

ورمبا تلقي الـضوء علـى احلاجـة إىل حتـسني التقـديرات      . ل لدى السكانضقياس منط العمل املف 
مبعدالت مشاركة العمل يف استقـصاءات القـوى العاملـة، رغـم إهنـا ال متثـل بـديال عـن                     املتعلقة  

وميكن التـشجيع علـى إجـراء مقارنـات منهجيـة علـى حنـو منـتظم وسـليم                   . االستقصاءاتتلك  
 .للنتائج اليت تتمخض عنها استقصاءات استخدام الوقت واستقصاءات القوى العاملة

 
 ٢٠٠٧االجتماع العاشر الذي عقده فريق دهلي يف عام   

ر الـذي عقـده فريـق       قامت منظمـة العمـل الدوليـة بتنظـيم واستـضافة االجتمـاع العاشـ               - ٥
وكـان جـدول أعمـال    . ٢٠٠٧أكتـوبر  / تـشرين األول ١٠ إىل ٨دهلي يف جنيف يف الفترة من     
 :االجتماع على النحو التايل

: دليل الدراسات االستقصائية عـن القطـاع غـري الرمسـي والعمالـة غـري الرمسيـة         )أ( 
 تقرير مرحلي؛

 . من الدليل١٠ل ، والفص٥ إىل ١مناقشات بشأن مسودات الفصول من  )ب( 
 املقدمة؛: ١ -الفصل  ‘١’  
 املفاهيم والتعاريف، والتصنيفات الفرعية؛ :٢ -الفصل  ‘٢’  
 قياس األهداف واستراتيجيات مجع البيانات؛: ٣ -الفصل  ‘٣’  
الدراسات االستقصائية لألسـر املعيـشية بـشأن القطـاع           :٤ -الفصل   ‘٤’  

 لة غري الرمسية؛غري الرمسي واألنواع األخرى من العما
 الدراسات االستقصائية لتحديد القطاع غري الرمسي؛ :٥ -الفصل  ‘٥’  
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ــصل  ‘٦’   ــسابات    : ١٠ -الفـ ــداد احلـ ــل إعـ ــن أجـ ــات مـ ــتخدام البيانـ اسـ
املصفوفات املتعلقة مبدخالت القوة العاملـة والنـهج املتبـع يف       : القومية

 معاملة اإلنتاج؛
لرمســي مــن نظــام احلــسابات القوميــة   مــسودة الفــصل اخلــاص بالقطــاع غــري ا   )ج( 

 ؛١٩٩٣املستكمل لعام 
جتميع بديل للقطاع غري الرمسي يف التصنيف الـصناعي الـدويل املوحـد جلميـع                )د( 

 ).التنقيح الرابع(األنشطة االقتصادية 
ــيت نُ    - ٦ ــشأن األوراق ال ــضة ب ــشات مستفي ــود جــدول    وجــرت مناق ــا يف إطــار بن ظــر فيه

ــى اخلطــوط ا ورغــم أن املــشارك . األعمــال ــوا عل ــضة ملــسودات الفــصول وغريهــا   ني وافق لعري
ــن ــيريات يف         م ــن التغ ــدد م ــد اقترحــوا إدخــال ع ــال، فق ــود جــدول األعم ــة ببن األوراق املتعلق

 .مضموهنا وهيكلها
وسيقوم فريق املسامهني الذي يقوم بصياغة دليل الدراسات االستقـصائية عـن القطـاع               - ٧

، بتنقـيح مـسودات الفـصول الـيت نظـر فيهـا خـالل االجتمـاع           غري الرمسي والعمالة غـري الرمسيـة      
، وســيعرض ٢٠٠٨مــارس /العاشــر لفريــق دهلــي، علــى النحــو املناســب يف موعــد أقــصاه آذار  

 .الدليل الكامل على فريق دهلي يف اجتماعه احلادي عشر
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