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 اإلحصائية اللجنة
 والثالثون السابعة الدورة

 ٢٠٠٦ مارس/آذار ١٠-٧
 *املؤقت األعمال جدول من )أ( ٤ البند

عنيـــة بـــأطر املائـــدة املـــستديرة امل :بنـــود للعلـــم
    التجارية استقصاءات األعمال إجراء 

 التجاريةاألعمال  استقصاءات إجراء بأطر املعنية املستديرة املائدة تقرير  
 

 العام األمني من مذكرة  
 املعنيــة املــستديرة املائــدة تقريــر اإلحــصائية ةنــاللج إىل حييــل بــأن العــام األمــني يتــشرف 
ــأطر ــة،األعمــال  استقــصاءات إجــراء ب ــة إىل يقــدم الــذي التجاري ــم اللجن ــاال وذلــك ،للعل  امتث

 علمــا حتــيط أن اللجنــة مــن واملطلــوب .**والــثالثني دسةالــسا دورــا يف منــها املقــدم للطلــب
 .املستديرة املائدة بتقرير

 

 * E/CN.3/2006/1. 
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   انظــر  **  ــائق الرمسي  الفــصل ،(E/2005/24) ٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٥الوث

 باء - األول
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 التجاريةاستقصاءات األعمال  إجراء بأطر املعنية املستديرة املائدة تقرير  
 الغرض  

 وصـيانة  بوضـع  تتعلـق  مـشتركة  جتـارب  وإجـراء  واخلـربات  اآلراء دللتبـا  منتـدى  توفري 
ــةاألعمــال  ســجالت واســتعمال  مــن وغريهــا الستقــصائيةا العينــات أخــذ أطــر لــدعم التجاري
 املـستديرة  واملائـدة  .التجاريـة األعمـال   ب املتعلقـة  حصاءاتاإل إنتاج جمال يف اإلحصائية األنشطة
 املــشتركني مــن يطلــب أنــه بيــد .طــوعي أســاس علــى فيهــا املــشاركة تكــونو رمسيــة غــري هيئــة

 هيئـة  أي عـن  املـستديرة  املائـدة  واليـة  تـصدر  وال .السنوي االجتماع برنامج وضع يف املسامهة
 مثـل ( رمسيـة  هيئة إىل توصيات تقدم أن جتارا، أو/و مناقشاا أساس على ميكنها، وإمنا رمسية
 .معينة معايري أو ممارسات تماداع أو/و ببحث مثال، تتعلق، )اإلحصائية اللجنة

 
 تنظيمها سنة  

 .١٩٨٦ أوتاوا يف 
 

 )٢٠٠٥ عام اجتماع( املشتركة اإلحصائية الوكاالت/البلدان  
 وفنلنـدا،  وفرنـسا،  والـصني،  وتركيـا،  وإيطاليـا،  يرلنـدا، أو وأملانيـا،  وإستونيا، أستراليا، 
 ،املتحـدة  واململكـة  واملكـسيك،  ،األوروبيـة  للجماعـات  اإلحـصائي  واملكتب وليتوانيا، وكندا،
 كونـغ  هونـغ و وهنغاريـا،  والنـرويج،  يرلنـدا، أو االقتصادي، امليدان يف والتنمية التعاون ومنظمة
 .واليابان األمريكية، املتحدة والواليات وهولندا، ، للصنياخلاصة اإلداريةاملنطقة 

 
  )سنويا تعقد( االجتماعات  

 ١٩٨٦ يوما/أيار ، أوتاوا :األول االجتماع

 .٢٠٠٥ أكتوبر/األول تشرين ٢١-١٦ ،املتحدة اململكة ،كارديف :األخري االجتماع
  :كارديف اجتماع يف نوقشت اليت املواضيع

 اإلحصائي لنظام يف االتجارية األعمال سجالتالذي تؤديه  دورال • 

 استعماهلا ونطاق التجارية األعمال سجالت جودة • 

 قياسهاو ؤسسات املجمموعات تسجيل • 

 جديدة تسجيل وأدوات نظم وضع • 

 تالسجال يف الواردة البيانات نشر • 
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  اتالتصنيفات يف تغيري إجراء • 

 السرية • 

 .املستديرة املائدة مستقبل • 
 

  املستديرة املائدة مستقبل  
 إثـر  علـى  مـشاركني  عـدة  طلـب  علـى  بنـاء  األعمـال  جـدول  إىلاجللـسة    هـذه  أضيفت 
 . باملقارنـة بتكلفـة انعقادهـا      املـستديرة  املائـدة  جدوى عقد  بشأن املديرين ركبا من أسئلة ورود
 قيمـة  أن تـربز  و التحـديات  هلـذه  املـستديرة  املائـدة أن تستجيب    ضرورة على املشاركون واتفق

 وضـع  أو حاهلـا  علـى  األمـور  إبقـاء  خياري تأييد يتم ومل .االستمرار هلا أريد إذا االجتماعات،
  .رةاملستدي للمائدة حد

 صـغري  تـوجيهي  فريـق  إنـشاء  علـى  املـستديرة  املائدة وافقت التحديات، هلذه واستجابة 
 واملكتـب  االقتـصادي،  امليـدان  يف والتنميـة  التعاون ومنظمة وأملانيا، املتحدة، اململكة من تألفي

 وتركيـا،  العماليـة،  لإلحـصائيات  املتحـدة  الواليـات  ومكتب األوروبية، للجماعات اإلحصائي
 :التالية باألدوار الفريق اهذ ضطلعيوس .)الحقا ستؤكد( نيوزيلندا أو رالياوأست
 املـديرين  كبـار  منتـديات  مـن  اــــ وغريه ةـــاإلحـصائي  ةــــ اللجن ثــحل دؤوبــال يــالسع • 

 باألنــشطة يتعلــق فيمــا مــسامهاا والتمــاس املــستديرة دةـــــاملائ الـــــأعمز ـــــتعزي ىــــعل
 .املقبلة

 لكفالـة  الـدويل،  كالبنـ  مثـل  الـصلة،  ذات األخـرى  الدوليـة  اهليئـات  معالصالت   إقامة • 
 .النامية البلدان ضورالالزم حل دعمال

 االجتمــاع قبيــل مــن الــصلة، ذات باملواضــيع املعنيــة االجتماعــات مــع التنــسيق كفالــة • 
 واالجتمــاع ٢٠٠٦ عــام يف إيطاليــا يف عقــده نتظــرامل الرئيــسية، ملعــاملا بتحديــد املعــين
 الـــشمال بلـــدانُ عقـــده اقترحـــت يذـــــال اجلنـــسيات املتعـــددة اتـــباملؤســـس قـــــاملتعل

 .األورويب

 .باملضمون الصلة ذات املسائل بشأن املقبل االجتماع استضافةيف  املساعدة • 

 :ملموسة نتائج ثالث التوجيهي الفريق حيقق أن على االتفاق ومت
 اإلحـصائية  للجنـة إىل ا  سيقدم الذي ٢٠٠٥ لعام ستديرةامل املائدة اجتماع تقرير وضع • 

 .٢٠٠٦ عام ربيع حبلول )صلة ذات أخرى هيئات وأي(
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 املـستديرة  املائـدة  نطـاق  وحتـدد  اآلن حىت حتققت اليت اإلجنازات تستعرض رقة و ضعو • 
 األهـداف  هـذه  بلـوغ  بكيفيـة  املتعلقـة  التفاصـيل  إىل إضـافة  املقبلـة،  للسنوات وأهدافها

 مـدى  يف التوجيهيـة  اللجنـة  ستنظر بالنطاق، يتعلق وفيما .٢٠٠٧ عام منتصف لحبلو
 االجتماعـات  يف ومقـدميها  البيانـات  مـستعملي  مـن  الـواردة  املسامهات اجمإد إمكانية
ــامي يتعلــق فيمــا املــستديرة املائــدة ودور املقبلــة،  إىل املــستندة اإلحــصاءات ميــدان بتن

 ختــصص دوليــة تــدريب دوراتعقــد  ــا هلتــس أن ميكــن الــيت والطريقــة الــسجالت،
 يف الـواردة  اجلهـات  علـى  الورقـة  هذه تعميم وسيجري .بالسجالت املتصلة للمواضيع
 قبـل  عليهـا  تعليقاـا  إلبـداء  املـستديرة  باملائـدة  اخلاصة الربيدية للعناوين الكاملة القائمة
 .الورقة ىعل األخرية اللمسات وضع

 املـستديرة  املائـدة  يف املـشاركني  مـن  مرحليـة  تقـارير  تقـدمي  التوجيهي الفريق وسيطلب • 
 الرئيـسية  للمـسائل  مـوجز  مع للجمهور، التقارير هذه وستتاح .٢٠٠٦ عام صيف يف

 جـدول  يف سـتدرج  الـيت  للمواضـيع  النهائيـة  الـصيغة  لوضع أيضا ا وسيستعان .املثارة
 .٢٠٠٧ عام اجتماع أعمال

 
 النواتج  

 الوثــــائق بأحــــدث اإلنترنــــت علــــى موقــــعتكمال باســــ املــــضيفة الوكالــــة تقــــوم 
 املرحليــــة والتقــــارير لورقــــاتا علــــى االطــــالع وميكــــن .الــــسنوية االجتماعــــات عقــــب

ــة ــن املقدمــــ ــدان مــــ ــشاركة البلــــ ــاع يف املــــ ــارديف اجتمــــ ــى كــــ ــوان علــــ ــايل العنــــ  :التــــ
www.statistics.gov.uk/events/nineteenth_international .االجتماعـات  عن املنبثقة الوثائق أما 

 يف عليهــا االطــالع فــيمكن قائمــة، تــزال ال الــيت اإلنترنــت مبواقــع الرابطــة والوصــالت الــسابقة
 .http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/businessurvey/info/data/links.htm :التايل العنوان

 
 املقررة األنشطة  

 .٢٠٠٧ عام خريف يف أملانيا يف سيعقد :املقبل االجتماع 
 

 االتصال جهة  
 Mr. Paul Johanis 

 Director General, Classification Systems Branch 
 Statistics Canada 

 Jean Talon Building 13 B-7 

http://www.statistics.gov.uk/events/nineteenth_international
http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/businessurvey/info/data/links.htm
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 Ottawa, Canada, K1A 0T6 
 Tel.: (613) 951-9759 
 Fax: (613) 951-0411  

 E-mail:Paul.Johanis@statcan.ca 
 

 يف عقـده  املزمـع  املقبـل  االجتمـاع  بشأن املعلومات على للحصول االتصال جهة  
 ٢٠٠٧ عام خريف يف أملانيا

 .الحقا ستحدد 
 


