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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠٠٨فرباير /شباط ٢٩-٢٦
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٤البند 

املائدة املستديرة املعنية بأطر     :بنود للعلم 
    استقصاءات األعمال التجارية

 املائدة املستديرة املعنية بأطر استقصاءات األعمال التجارية  
  

 لعاممذكرة من األمني ا  
  

، يتـشرف األمـني     **طلب من اللجنة اإلحـصائية يف دورهتـا الثامنـة والـثالثني           بناء على    
ية تقرير املائدة املـستديرة املعنيـة بـأطر استقـصاءات األعمـال      العام بأن حييل إىل اللجنة اإلحصائ     

واملطلــوب مــن اللجنــة أن حتــيط علمــا بتقريــر املائــدة  .التجاريــة، الــذي يقــدم إىل اللجنــة للعلــم
 .املستديرة

 

 

 * E/CN.3/2008/1. 
ـــانظ **  ـــالوثائر ـ ـــق الرمسيـ ـــة للمجلـ ـــ، امللحــق رق٢٠٠٧ادي واالجتمــاعي، ــس االقتــصـ ، الفــصل )E/2007/24 (٤م ـ

 .ألف - األول
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 تقرير املائدة املستديرة املعنية بأطر استقصاءات األعمال التجارية  
 
ر استقــصاءات األعمــال التجاريــة هــي فريــق خــرباء دويل املائــدة املــستديرة املعنيــة بــأط - ١

ــصائية     ــة اإلحـ ــة اللجنـ ــت رعايـ ــحتـ ــلة يـ ــعشارك يف مواصـ ــر   وضـ ــة وأطـ ــسجالت التجاريـ  الـ
املقدم إىل اللجنة اإلحـصائية     النهائي  وقد تضمن تقريرها     .االستقصاءات واملواضيع ذات الصلة   

عـن الغـرض مـن املائـدة املـستديرة          معلومـات   ) E/CN.3/2006/23(يف دورهتا الـسابعة والـثالثني       
يركــز هــذا التقريــر علــى آخــر اجتماعــات املائــدة املــستديرة    و.املــستقبلعملــها يف  اتواجتاهــ

تنـــــــــشر وثـــــــــائق فريـــــــــق اخلـــــــــرباء هـــــــــذا يف املوقـــــــــع اإللكتـــــــــروين   و. ونتائجهـــــــــا
http://circa.europa.eu/irc/dsis/businessurvey/info/data/links.htm. 

، استــــضاف املكتــــب ٢٠٠٧أكتــــوبر / تــــشرين األول٢٦ إىل ٢١يف الفتــــرة مــــن و - ٢
ــأطر استقــصاءات      ــة ب ــة العــشرين املعني االحتــادي األملــاين لإلحــصاءات املائــدة املــستديرة الدولي

إىل اتفاق بـشأن تغـيري اسـم املنتـدى     املستديرة وتوصل املشاركون يف املائدة  .األعمال التجارية
أفرقة اخلـرباء   لدى  ، وفقا للممارسة املتبعة     ‘‘ت التجارية سبادن املعين بالسجال  يفريق ف ’’ليصبح  
 أحد أفرقـة املـدن املعنيـة     نفسه الذي يتسمى بهسماالواسم فريق اخلرباء هذا هو أيضا  .املماثلة

فقــد تبــادل  . املديــدلفريــقاويركــز عنــوان املــؤمتر األخــري علــى تــاريخ  .باملنــهجيات اإلحــصائية
 التطـورات املنهجيـة للـسجالت       يف جمـال  نظمة دولية خرباهتم     بلدا وم  ٤٠ خبريا من    ٧٠حوايل  

 . إحصاءات جتارية قائمة على السجالت التجاريةوضع اتالتجارية وناقشوا إمكاني
 .، قــدمت البلــدان املــشاركة، وفقــا للعــادة املتبعــة، تقاريرهــا املرحليــة   األولويف اليــوم - ٣

ــشطته األس      ــى أنـ ــضوء علـ ــلط الـ ــشاكله وسـ ــد مـ ــل بلـ ــح كـ ــيةوأوضـ ــشاركون  . اسـ ــىت املـ حـ
املكتــب االحتــادي األملــاين  (وقــد تــرأس الــدورة بيتــر مشيــدت   .عرضــوا آخــر تطــوراهتم اجلــدد

 ).لإلحصاءات، أملانيا
، برئاسـة   ٢ركـزت الـدورة     و . علـى مواضـيع خمتلفـة      الـيت تلـت   وقد ركزت الـدورات      - ٤

، علــى تقــدمي )ااملعهــد الــوطين لإلحــصاءات والدراســات االقتــصادية، فرنــس (ميــشيل أوريــات 
 نـوربرت راينـر      الـيت ترأسـها    ٣وتناولـت الـدورة      .أدوات وأنظمة جديدة للـسجالت التجاريـة      

 . م التصنيف يف السجالت التجاريةانظ) إحصاءات النمسا(
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  (ر ن الــيت ترأســها أنــدرياس لينــد ٤وكــان للــدورة  - ٥

ــصادي ــستقبلية      ) االقت ــنظم اإلحــصائية امل ــة يف ال ــسجالت التجاري ــدور ال ــشرايف ل . منظــور است
ــة    : إىل دورتــني متــوازيتني٥وانقــسمت الــدورة  ــأدوات حتديــد النقــاط املرجعي عنيــت األوىل ب
 برئاسـة انـات األعمـال     وببي) إحـصاءات الـدامنرك   ( سورين أندرسن    برئاسةللسجالت التجارية   
؛ وعنيت الثانية مبؤشـرات تنظـيم       )املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية   (هاري فان دير فن     
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 ، الــصغرية واملتوســطةالــشركاتجاريــة وإحــصاءات تاألعمــال التجاريــة ودميغرافيــا األعمــال ال
 ٦الـدورة  وتناولـت   ).مكتب الواليات املتحدة لإلحصائيات العمالية  (ترأسها ريك كاليتون    و

مكتــب اإلحــصاءات الوطنيــة، اململكــة (ترأســها جــون بــريي واجملموعــات املتعــددة اجلنــسيات 
 ). الشماليةوأيرلندااملتحدة لربيطانيا العظمى 

املكتـب االحتـادي األملـاين لإلحـصاءات،     (رأسها بيتر مشيدت تويف اجللسة اخلتامية اليت      - ٦
 علـى تغـيري اسـم فريـق اخلـرباء ليـصبح       ق اجملتمعـون وافو .، جرت مناقشة مستقبل الفريق)أملانيا

، ســــتعقد ٢٠٠٨  ســــنةوانطالقــــا مــــن. ‘‘بادن املعــــين بالــــسجالت التجاريــــةـسيــــفريــــق ف’’
االجتماعــات كــل ســنتني بالتنــاوب مــع االجتمــاع املــشترك للجنــة األمــم املتحــدة االقتــصادية    

ــصادي واملكتــ      ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــا ومنظم ب اإلحــصائي للجماعــات  ألوروب
وعرضت منظمـة التعـاون والتنميـة يف    . )٢٠٠٩يعقد االجتماع املشترك املقبل سنة (األوروبية  

 وأبـدى عـدة مـضيفني حمـتملني اهتمـامهم           ٢٠٠٨امليدان االقتصادي استـضافة االجتمـاع سـنة         
 .٢٠١٠بعقد االجتماع سنة 

ناميـة برئاسـة جريهـارد سـتوك        يم حلقـة عمـل خاصـة للبلـدان ال         نظـ وعقب املـؤمتر، مت ت     - ٧
 بلــدا ناميــا وكــذا ١٨مجعــت حلقــة العمــل  ).املكتــب االحتــادي األملــاين لإلحــصاءات، أملانيــا(

ــة          ــسجالت التجاري ــا يف جمــال ال ــدان أخــرى يف تطوره ــم بل ــاق دع ــشة آف ــة ملناق ــدانا متقدم بل
يف تعقـد   ة  ومـستقبال، سـتتناول دور     .واإلحصاءات التجارية القائمة علـى الـسجالت التجاريـة        

 احتياجــات البلــدان الــيت تــشرع يف إعــداد ســجالت   ،إطــار جــدول األعمــال الرمســي للمــؤمتر  
 .جتارية وإحصاءات جتارية قائمة على السجالت التجارية

 
 


