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

البند ٤ (ز) 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 
األعمال التجارية إىل اللجنة اإلحصائية بناء على طلبها يف دورا الرابعة والثالثني**. ويرجـى 

من اللجنة استعراض برنامج عمل املائدة املستديرة. 
 

 
 

 .E/CN.3/2004/1 *
 ،(E / انظـــر الوثائـــق الرمسيـــــة للمجلــــس االقتصــــادي واالجتماعــــي، ٢٠٠٣، امللحــق رقــم ٤ (2003/24 **

الفصل األول، الفرع ألف. 
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  تقرير املائدة املستديرة املعنية بأطر استقصاءات األعمال التجارية 
الغرض 

توفري منتدى لتبـادل اآلراء واخلـربات وإجـراء جتـارب مشـتركة تتعلـق بوضـع وصيانـة 
واستعمال أطر أخذ العينات السـتقصاءات األعمـال التجاريـة (سـجالت األعمـال التجاريـة). 
واملائدة املستديرة هيئة غري رمسية وجتري املشاركة فيها على أساس طوعي. بيد أنه يطلب مـن 
املشتركني املسامهة يف وضع برنامج االجتماع السنوي. ورغم أن املـائدة املسـتديرة ال تسـتمد 
واليتها من أية جهة رمسية، فـإن بوسعها أن تقدم، بنـاء على مناقشـاا و/أو جتارـا، إىل هيئـة 
رمسية (مثل اللجنة اإلحصائية) توصيـات تتعلق، مثال، ببحث و/أو اعتماد ممارسات أو معايـري 

معينة. 
 

سنة تنظيمها 
١٩٨٦يف أوتاوا. 

 
الوكاالت اإلحصائية املشتركة (اجتماع عام ٢٠٠٣) 

إسـبانيا، أسـتراليا، أملانيـا، أيرلنـدا، إيطاليـا، الـربازيل، الربتغـال، اجلمهوريـة التشـــيكية، 
الدامنـرك، السـويد، سويسـرا، الصـني، فرنسـا، فنلنـدا، كنـدا، جلنـة األمـم املتحـــدة االقتصاديــة 
ألوروبـا، املكســـيك، املكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة، اململكــة املتحــدة، منظمــة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية. 
 

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

االجتماع األخري: روما، إيطاليا، ٢٦-٣١ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣. 
 

املواضيع اليت نوقشت يف اجتماع روما: 
املسائل املتعلقة بتوجهات سجالت األعمال التجارية  �

الوحدات اإلدارية واإلحصائية  �
أوجه تعزيز نظام سجالت األعمال التجارية  �

العوملة واملشروع املقترح بشأن املشاريع املتعددة اجلنسيات  �
مؤشرات جودة سجالت األعمال التجارية  �

توسيع نطاق سجالت األعمال التجارية وحتسني دميوغرافية األعمال التجارية  �
املسائل املتعلقة بنشر سجالت األعمال التجارية  �
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النواتــج 
تتـــوىل الوكالـــة املضيفـــة تزويـــد موقـــع علـــى اإلنـــترنت بـــأحدث الوثـــائق عقــــب 
كــــل اجتمــــــاع. وميكـــــن االطـــــالع علـــــى ورقـــــات اجتمـــــاع رومـــــا علـــــى العنـــــوان 
التـايل: http://petra1.istat.it/17roundtable. كمـــا ميكــن االطــالع علــى وثــائق االجتماعــات 
الســـابقة وعنـــــاوين املواقــــع الــــيت مــــا زالــــت متصلــــة ــــا علــــى اإلنــــترنت يف العنــــوان 

 .http://forum.eruopa.eu.int/irc/dsis/businessurvey/info/data/links.htm

األنشطة املزمع االضطالع ا 
االجتماع املقبل: بيجني، الصني، تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٤ 

 
نقاط االتصال 

 François Maranda

 Director General, Classification Systems Branch

 Statistics Canada

 Jean Talon Building 13 B-7

 Ottawa, K1A OT6

 Canada

اهلاتف: 613-951-7081 
الفاكس: 613-951-0411 

 maranda@statcan.ca :الربيد اإللكتروين
 

للحصــول علــى معلومــات عــن االجتمــاع املقــرر عقــــده يف بيجـــني، يف تشـــرين 
األول/أكتوبر ٢٠٠٤، اتصلـوا بالعنوان التايل: 

 Kuankuan Yang

 Statistics China

 hxs919@163.com :الربيد اإللكتروين
 


