
E/CN.3/2002/9األمــم املتحـدة 

 

Distr.: Generalالس االقتصادي واالجتماعي 
29 November 2001
Arabic
Original: English

271201    221201    01-67262 (A)
*0167262*

اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثالثة والثالثون 

٥-٨ آذار/مارس ٢٠٠٢  
البند ٤ (ب) من جدول األعمال املؤقت* 

اإلحصـاءات االقتصاديـة: املـائدة املســـتديرة 
  املعنية بأطر استقصاءات األعمال التجارية 

 تقرير املائدة املستديرة املعنية بأطر استقصاءات األعمال التجارية 
 مذكرة من األمني العام 

يتشـرف األمـني العـام بـأن حييـــل تقريــر املــائدة املســتديرة املعنيــة بــأطر اســتقصاءات 
ـــة يف دورــا الثانيــة والثالثــني**. وقــد  األعمـال التجاريـة، بنـاء علـى طلـب اللجنـة اإلحصائي

ترغب اللجنة يف استعراض برنامج عمل املائدة املستديرة. 
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ـــة بــأطر اســتقصاءات  تقريـر املـائدة املسـتديرة املعني
  األعمال التجارية 

الغرض 
توفري منتدى لتبــادل اآلراء واخلـربات وإجـراء جتـارب 
مشـتركة تتعلـق بوضـع وصيانـة واسـتعمال أطـر أخـذ العينــات 
الستقصاءات األعمال التجارية (سجالت األعمال). واملـائدة 
املستديرة هيئة غري رمسيـة وجتـري املشـاركة فيـها علـى أسـاس 
ـــد أنــه يطلــب مــن املشــتركني املســامهة يف وضــع  طوعـي. بي
برنامج االجتماع. وال تصدر والية املـائدة املسـتديرة عـن أي 
هيئة رمسية وإمنا ميكنـها، علـى أسـاس مناقشـاا و/أو جتارـا، 
ـــة)  أن تقــدم توصيــة إىل هيئــة رمسيــة (مثــل اللجنــة اإلحصائي

تتعلق، مثال، ببحث/اعتماد ممارسات أو معايري معينة. 
 

سنة تنظيمها   
١٩٨٦يف أوتاوا. 

الوكـــاالت اإلحصائيـــة املشـــتركة (اجتمــــاع عــــام 
 (٢٠٠١

أملانيا، أيرلندا، تركيـا، اجلمهوريـة التشـيكية، جنـوب 
أفريقيـا، الدامنـرك، السـويد، الصـني، فرنســـا، فنلنــدا، 
ــــات  كنــدا، املكســيك، املكتــب اإلحصــائي للجماع
األوروبيـــة، منظمـــــة التعــــاون والتنميــــة يف امليــــدان 
االقتصــادي، نيوزيلنــدا، هولنــدا، الواليــات املتحـــدة 

األمريكية. 
 

االجتماعات (تعقد سنويا) 
االجتماع األول: أوتاوا ، أيار/مايو ١٩٨٦. 

االجتمــاع األخــري: واشــــنطن، العاصمـــة، ٢١-٢٦ 
تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١. 

املواضيـــع الـــيت نوقشـــت يف اجتمــــاع واشــــنطن ، 
العاصمة. 

مهمة املائدة املستديرة وأهدافها.  - ١
ملخصات السجالت.  - ٢

مبادئ توجيهية لقياس اجلودة.  - ٣
الترمـــــيز اجلغـــــرايف لســـــجالت األعمـــــــال  - ٤

التجارية. 
ــــــات الضريبيـــــة  االســــتخدام الفعــــال للبيان - ٥

واإلدارية  
االستمرارية ودميوغرافيا األعمال التجارية.  - ٦

إدارة العالقات مع الوكاالت اإلدارية .  - ٧
 

النواتج 
تتوافر الورقات التقنية اليت صـدرت ونوقشـت خـالل 
ــــراص املدجمـــة الثابتـــة  االجتماعــات الـــ ١٤ األوىل علــى األق
ــــة املضيفـــة اســـتكمال موقـــع علـــى  احملتــوى؛ وتتــوىل الوكال

اإلنترنت بأحدث الوثائق عقب كل اجتماع. 
 

األنشطة املزمع القيام ا 
االجتماعات القادمة: لشــبونة، تشـرين األول/أكتوبـر 

٢٠٠٢؛ وروما، تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣. 
 

النواتج املرتقبة يف املستقبل (التواريخ) 
ســتتاح التقــارير والورقــات الصــادرة عــن اجتمــــاع 
واشنطن، العاصمة،  على شبكة اإلنترنت علـى املوقـع التـايل: 

 .www.nass.usdo.gov/roundtable
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نقاط االتصال 

 Mr. Francois Maranda

 Director General,

 Classification Systems Branch

 Statistics Canada

 Jean Talon Building 13 B 7

 Ottawa K1A OT6

 Canada

 Tel: 613-951-7081

 Fax: 613-951-0411

 E-mail: maranda@satcan.ca
 

للحصول على معلومات عن االجتمـاع املقـرر عقـده 
يف لشـبونة يف كـانون األول/أكتوبـر ٢٠٠٢، يتصـل بـــالعنوان 

التايل: 
 Julia Maria Cravo

 Instituto Nacional de Estatistica

  Portugal

 E-Mail: Julia.cravo@ine.pt

 


