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  اللجنة اإلحصائية 
  الدورة األربعون

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧-٢٤
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٤البند 

        السجالت التجارية: بنود للعلم
          ريق فيسبادن املعين بسجالت األعمال التجاريةف    

  مذكرة من األمني العام    
  

، يتـشرف األمـني     **بناء على طلب من اللجنة اإلحصائية يف دورهتا التاسـعة والـثالثني             
العــام بــأن حييــل إىل اللجنــة للعلــم، تقريــر فريــق فيــسبادن املعــين بــسجالت األعمــال التجاريــة    

واملطلـوب مـن اللجنـة أن       ). ة املعنية بأطر استقصاءات األعمال التجارية     سابقا املائدة املستدير  (
  . حتيط علما بالتقرير

 
  

 * E/CN.3/2009/1.  
ــر  **   ــاعي،   انظــ ــة للمجلــــس االقتــــصادي واالجتمــ ــائق الرمسيــ ، )E/2008/24 (٤، امللحــــق رقــــم ٢٠٠٨ الوثــ

  .  ألف-األول  الفصل
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  تقرير فريق فيسبادن املعين بسجالت األعمال التجارية    
عقد االجتماع احلادي والعشرون لفريق فيسبادن املعـين بـسجالت األعمـال التجاريـة                - ١

 يف مقــر منظمــة التعــاون والتنميــة يف  ٢٠٠٨فمرب نــو/ تــشرين الثــاين٢٧ إىل ٢٤يف الفتــرة مــن 
وقـد اسـتقطب اجتمـاع فريـق فيـسبادن          . امليدان االقتصادي الـيت عرضـت استـضافة االجتمـاع         

، ٢٠٠٨املعقـود يف سـنة   ) سابقا املائدة املستديرة املعنية بـأطر استقـصاءات األعمـال التجاريـة      (
 مـــن البلـــدان ٣٩ا وفـــدوا مـــن  مـــشارك٨٥واملـــشهود لـــه بتارخيـــه الطويـــل مـــن اإلجنـــازات، 

وهــذا الفريــق هــو املنتــدى الــدويل الوحيــد املعــين بتحليــل ومقارنــة أســس  . واملنظمــات الدوليــة
املكــان الرئيــسي ” ٢٠٠٨الــنظم اإلحــصائية، وهــو مــا يــنعكس أيــضا يف عنــوان اجتمــاع ســنة 

ســبع ونظــم االجتمــاع يف . “لــنظم ســجالت األعمــال التجاريــة اســتجابة الحتياجــات العوملــة 
ورأس هـذا االجتمـاعي الـسيد       . جلسات، ويرد يف هذا التقرير وصف ملا جرى يف كل جلـسة           

  . أندرياس ليندنر، من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
. ١وتبعا لتقليد عريـق، بـدأ االجتمـاع بعـرض تقـارير مرحليـة قطريـة يف إطـار الفـرع                        - ٢

وسوف يعـد   . لتطورات اجلديدة وما ُوجد هلا من حلول       تقريرا، جتمل ا   ٣٢وعرض بإجياز حنو    
ورأس هــذه اجللــسة الــسيد لينــدنر، مــن منظمــة  .  مــوجز لالجتاهــات والقــضايا٢٠٠٩يف ســنة 

  . التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
 حتديـد أفـضل   -عاملية ومتكاملة   احلاجة إىل نظم إحصائية     ” بشأن   ٢وقسمت اجللسة     - ٣

وحبــث احلاضــرون يف . منظــور املنــِتج ومنظــور املــستعِمل : لــستني فــرعيتنيإىل ج“ املمارســات
 وجهة نظر املنتج، مما أفضى إىل استنتاجات جوهرية هامة، مثل ضرورة أن تبـدأ               )أ( ٢اجللسة  

تغذيــة نظــام الــسجل مبعلومــات إضــافية، ذلــك ألن ) أو يالزمهــا(املهــام اجلديــدة لإلحــصاءات 
ري لإلحـصاءات التجاريـة وائـتالف البيانـات، بيـد أن إدارة             السجل التجاري هو العمـود الفقـ      

سجل رفيع اجلودة تتطلب تعاونا وثيقا مع مـستعملي اإلحـصاءات يف املؤسـسات اإلحـصائية،                
ورأس . كمـا أن العوملـة تــضطر اإلحـصائيني إىل إعـادة النظــر يف الوحـدات اإلحـصائية املناســبة      

  . هذه اجللسة السيد روالند شتورم، من أملانيا
ومـن بـني    .  نفس املوضوع مـن منظـور املـستعمل        )ب( ٢وحبث احلاضرون يف اجللسة       - ٤

املشاكل األساسية اليت ظهرت فقدان اهلوية يف وحدات الرصد واحلاجة املتزايدة إىل مزيـد مـن                
اإلحصاءات، مع ربط اإلحصاءات اخلاصة بالتبادل التجـاري واإلحـصاءات التجاريـة اهليكليـة              

وكــان مــن بــني مــا تطــرق إليــه  ). ءات املــصنفة حــسب الفئــة االقتــصادية وخــصوصا اإلحــصا(
وكانـت مـشاكل الـربط    . البحث أيضا احلاجة إىل توسيع نطاق مجع البيانات ليشمل اخلدمات        
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ــسي للمــستعمل   ــشاغل الرئي ــاون     . هــي ال ــدنر، مــن منظمــة التع ــسيد لين ــسة ال ورأس هــذه اجلل
  . والتنمية يف امليدان االقتصادي

لــسيد جــون بــريي مــن اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية    ورأس ا  - ٥
وبعــد أن . “التكــاليف والفوائــد اخلاصــة بتحديــد القطاعــات اجلانبيــة” وموضــوعها ٣اجللــسة 

تناول احلاضـرون يف اجللـسة املمارسـة العمليـة احلاليـة، عمـدوا إىل حتديـد القـضايا الـيت سـينظر                      
جملموعـات املتعـددة اجلنـسيات، وكيفيـة إدارة رصـد هياكـل األعمـال           فيها مستقبال، مثل دور ا    

ات واحتياجــات تبــادل البيانــات التجاريــة الديناميــة، ومراقبــة اجلــودة ودور تكنولوجيــا املعلومــ
  . البلدان عرب
مفـاهيم وطرائـق متعلقـة      ” علـى اجلانـب اآلخـر بدراسـة موضـوع            ٤وركزت اجللـسة      - ٦

وكان من بني االستنتاجات أن نظام سـجالت األعمـال التجاريـة             .بتبادل املعلومات والبيانات  
ــة أخــرى       ــات حكومي ــشط مــع هيئ ــشكل أن ــاون ب ــة وأن يتع ــرتبط مبــصادر إداري ــد وأن ي . ال ب

وبسبب الوضـع املتميـز للمؤسـسات اإلحـصائية الوطنيـة مـن حيـث تـوفر سـبل احلـصول علـى                       
ذا حيتـاج دورهـا إىل تغـيريه مـن جمـرد            وهل. البيانات اإلدارية، توجد مزية نسبية هلذه املؤسسات      

ــه دور اســتباقي يف اإلدارة      ــة ألغــراض إحــصائية إىل شــريك ل ــات إداري . مــستعمل يطلــب بيان
نـوربرت رينـر،    ورأس هـذه اجللـسة الـسيد        . وتعترب الثقة يف اإلحصاءات الرمسيـة قـضية رئيـسية         

  . من النمسا
، وقـد   “عمال التجاريـة  مشاريع بشأن حتسني سجالت األ    ” ٥وكان موضوع اجللسة      - ٧

ــة    وأمكــن . رأس اجللــسة الــسيد كلــود ماتــشي، مــن املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي
ــد القياســي لــسجالت       ــة يف التوحي ــل االفتقــار إىل حمــددات للهوي ــد مــشاكل مــشتركة مث حتدي

 التأكيــد علــى وجــرى.  البيانــات فيمــا بــني الــسجالتاألعمــال التجاريــة، وعــدم كفايــة تبــادل
  . جالت األعمال التجارية باعتبارها أداة رئيسية للتصميم اإلحصائي يف املستقبلجودة س

أحـد املواضـيع احملوريـة لالجتمـاع ومـن         “ جمـاالت حبـث جديـدة     ” ٦وكانت اجللـسة      - ٨
  . كانت مكونة من ثالث جلسات فرعية مثّ
عمــال ودميغرافيــا األمؤشــرات مباشــرة األعمــال احلــرة، ”، وموضــوعها )أ (٦اجللــسة   - ٩

ــة، واملؤســسات الــصغرية احلجــم واملتوســطة احلجــم   ــسيد هــارمتوت  “التجاري ، وقــد رأســها ال
وكانـت املواضـيع الرئيـسية هـي قيـاس          . شروير، من املكتب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة        

املؤسسات ذات النمو املرتفع وأوجه القصور هبا، وقيـاس العمالـة بـشكل متناسـق يف دميغرافيـا                  
وشــددت التوقعــات علــى ضــرورة . ريــة، وإصــدار البيانــات يف الوقــت املناســباألعمــال التجا

منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان       /تنفيذ مؤشرات مركبة يف مجيع البيانات يف االحتاد األورويب        
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االقتصادي بشأن املؤسسات ذات النمو املرتفـع واحلاجـة إىل مواصـلة تنـسيق قياسـات العمالـة                  
  .  التجاريةيف دميغرافيا األعمال

إحصاءات األعمال التجاريـة االقتـصادية مـع        إدماج  ”) ب (٦وكان موضوع اجللسة      - ١٠
وهذا الربط الذي اضـطلع بـه املكتـب         . اجللسة السيد كالنسي باريت، كندا    ورأس  “ التجارية

اإلحصائي للجماعات األوروبية ومنظمة التعاون التنمية يف امليـدان االقتـصادي بطريقـة منـسقة      
، قوبــل باهتمــام كــبري مــن املــشاركني، وهــو ممارســة مبتكــرة واعــدة   )ق التوجيــه املــشتركفريــ(

وميكن التيسري بدرجة كـبرية مـن عمليـة املـضاهاة الـصعبة             . يتعلق بالتحليل املتصل بالعوملة    فيما
  . للسجالت التجارية وسجالت األعمال التجارية من خالل أطر السجالت القابلة للربط

ــان موضــوع   - ١١ ــسة وك ــسا،     ) ج (٦ اجلل ــوز، فرن ــك فرانك ــسيدة دوميني ــتها ال ــيت رأس ال
ــات املؤســسات     ” ــاس اجملموعــات املتعــددة اجلنــسيات وجمموع وتــستلزم الــصعوبات يف  . “قي

ومثـة  . التمييز بني املقار واألمـاكن واجملموعـات اختـاذ قـرارات دقيقـة مـن أجـل حتديـد مواقعهـا                    
ري كافيــة إلنتــاج اإلحــصاءات التجاريــة لفــروع اســتنتاج هــام هــو أن مــصادر البيانــات تعتــرب غــ
وينبغـــي أن يكـــون العمـــل املتعلـــق بـــسجالت . الـــشركات األجنبيـــة يف اخلـــدمات يف اخلـــارج

جمموعات املؤسسات يف االحتاد األورويب أداة لتبادل البيانات بـني الـدول األعـضاء يف املكتـب                 
للمعاينـــة فيمـــا يتعلـــق   اإلحـــصائي للجماعـــات األوروبيـــة وينبغـــي أن يقـــدم أيـــضا إطـــارا       

  . باالستقصاءات التجارية لفروع الشركات األجنبية يف اخلدمات
االحتياجــات واحللــول يف البلــدان   ” وموضــوعها ٧ومــرة أخــرى، قــسمت اجللــسة      - ١٢

املنضمة إىل منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، وهـي الربازيـل واهلنـد وإندونيـسيا                    
ــا  ــةوالــصني وجنــوب أفريقي ــة “  والبلــدان النامي ) أ (٧رأس اجللــسة . إىل ثــالث جلــسات فرعي

التجــارب : املنــضمة إىل منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصاديالبلــدان ”وموضــوعها 
وتــستطيع . ، الــسيد تــيم دافيــز، مــن منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي “والــردود

ج االستقــصاءات والــربامج الطموحــة اخلاصــة بــدميغرافيا  البلــدان أن تــدلل علــى جناحهــا يف دمــ 
  . األعمال التجارية

ــوعها ) ب( ٧ وتناولـــت اجللـــسة  - ١٣ ــتجاباهتا جتـــارب ”وموضـ ــدان املنـــضمة واسـ ، “البلـ
ورأسها السيد ليندنر، من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، بـرامج إعـادة تـصميم             

يــدة لتعريــف اهلويــة فيمــا يتعلــق باملؤســسات والوحــدات  الــسجالت التجاريــة مــع حمــددات فر
  . احمللية، ومواد تكميلية وسجالت األعمال التجارية وأدوات ربط بربامج تعداد السكان

، فقد رأسـتها الـسيدة   “التجارب واالستجابات يف البلدان النامية   ”) ج (٧أما اجللسة     - ١٤
وســلطت اجللــسة الــضوء علــى  .  ألوروبــا فيتــيش، مــن اللجنــة االقتــصادية -فيتاليــا غاوكــاييت 
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. مشاريع التعاون بني املؤسسات اإلحصائية الوطنية من البلدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة         
وهتدف هذه الربامج املعنيـة ببنـاء القـدرات إىل معاونـة البلـدان الناميـة علـى إقامـة نظـم صـاحلة                        

الناميـة علـى مواءمـة أسـاليبها املنهجيـة          وشجعت البلـدان    . وشاملة لسجالت األعمال التجارية   
  . مع املعايري الدولية

  
  االستنتاجات وخطط املستقبل     

وفر االجتماع قائمة ثرية باإلجراءات ذات األولوية اليت يتعني املـضي هبـا قـدما خـالل          - ١٥
وسـوف يـصوغ الفريـق التـوجيهي التـابع لفريـق فيـسبادن املعـين بـسجالت                  . السنوات القادمـة  

وســوف يعقــد اجتمــاع فيــسبادن يف الفتــرة مــن   .  متعــدد الــسنواتاال التجاريــة برناجمــاألعمــ
وتــرد يف مرفــق هــذه .  يف إســتونيا باعتبارهــا البلــد املــضيف٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٣٠إىل  ٢٧

  . الوثيقة اختصاصات فريق فيسبادن
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  مرفق
  اختصاصات فريق فيسبادن املعين بسجالت األعمال التجارية    
  ت أساسيةمعلوما    

املائــدة ”نتيجــة النعقــاد االجتمــاع العــشرين يف فيــسبادن، أعيــدت تــسمية منتــدى          - ١
فريـــق فيـــسبادن املعـــين ”ليـــصبح “ املـــستديرة املعنيـــة بـــأُطر استقـــصاءات األعمـــال التجاريـــة 

وهـو هبـذه الـصفة      . “فريـق فيـسبادن   ”ويعرف باالسم املختـصر     “ بسجالت األعمال التجارية  
فتغـيري االسـم يعكـس    . يـة املتعلقـة بتـسمية أفرقـة املـدن التابعـة لألمـم املتحـدة           يتوافق مـع االتفاق   

أيــضا الــدور املــتغري لــسجالت األعمــال التجاريــة، الــيت يتزايــد اعتبارهــا مبثابــة العمــود الفقــري  
لإلحصاءات التجارية ومصادر للبيانات اإلحصائية يف حد ذاهتا، وكـذلك مبثابـة تأكيـد متزايـد        

  .د برنامج العمل متوسط األجلللفريق يف حتدي
وســيكون تــواتر اجتماعــات فريــق فيــسبادن يف املــستقبل مــرة كــل ســنتني اعتبــارا مــن    - ٢

  .٢٠٠٨ سنة
 ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٦وبعد انتهاء املـؤمتر، اجتمـع الفريـق التـوجيهي يـوم               - ٣
ــا العظمــى وأيرلنــد   ( ــا، واململكــة املتحــدة لربيطاني ا الــشمالية، وأســتراليا مــع منــدوبني مــن أملاني

ــصادي، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات       ــدان االقت ــة يف املي ــسا ومنظمــة التعــاون والتنمي وفرن
ــا    ــصادية ألوروبــ ــة االقتــ ــة واللجنــ ــار    . األوروبيــ ــسبادن يف إطــ ــق فيــ ــستقبل فريــ ــاقش مــ ونــ

  :التالية املواضيع
  الغرض واألهداف  -  
  خطة العمل املستقبلية  -  
  ي ودورهتشكيل الفريق التوجيه  -  
  .خريطة طريق فريق فيسبادن واجتماعاته املقبلة  -  

  
  غرض وأهداف فريق فيسبادن املعين بسجالت األعمال التجارية    

يعترب فريق فيسبادن املعين بسجالت األعمال التجارية أحـد أفرقـة املـدن التابعـة لألمـم                 - ٤
ــادل اآلراء وا   . املتحــدة ــه هــو تــوفري منتــدى لتب خلــربات وإلجــراء جتــارب  والغــرض التقليــدي ل

مشتركة تتعلق بوضع وصيانة واستعمال سجالت األعمال التجاريـة لـدعم أطـر أخـذ العينـات                
ــال     ــة باألعمـ ــائر األنـــشطة اإلحـــصائية يف جمـــال إنتـــاج اإلحـــصاءات املتعلقـ االستقـــصائية وسـ
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لـك،  ومـع ذ  . ويعترب فريق فيسبادن هيئة غري رمسية واملشاركة فيه على أساس طوعي          . التجارية
  .ينتظر من املشاركني اإلسهام على مستوى اخلرباء يف برنامج االجتماعات

وتعترب مؤمترات فريق فيسبادن هي منتديات تعرض وتناقش فيها املشاكل والتطـورات              - ٥
وهبذا يعمـل   . واملشاريع واألفكار واملفاهيم اخلاصة بإنشاء وصيانة وحتسني السجالت التجارية        

 واألشـخاص املـسؤولني عـن الـسجالت التجاريـة والـذين يـستطيعون               رباءاخلالفريق على التقاء    
استخدام خربات اآلخـرين يف تعزيـز األفكـار وإخـراج أفكـارهم فيمـا يتعلـق بتطـوير سـجالت            

وبالتحديد، يعاجل فريق فيسبادن اجلوانب االستشرافية ويهـدف إىل التعـرف          . األعمال التجارية 
  .ألعمال التجاريةعلى التحديات اجلديدة بشأن سجالت ا

ويعترف فريق فيسبادن بالطلب علـى كـل مـن املعلومـات بـشأن تطـورات الـسجالت                 - ٦
التجاريـة واملبــادئ التوجيهيــة والتوصـيات املــشتركة بــشأن خمتلـف القــضايا املرتبطــة بــسجالت    

وتوجـد جمموعـة مـن القـضايا القائمـة والناشـئة الـيت تتطلـب إسـهام اخلـرباء                    . األعمال التجاريـة  
  .ستحداث هنج ونشرهاال
ولـــذا، يعتـــزم فريـــق فيـــسبادن إصـــدار طائفـــة مـــن النـــواتج املتعلقـــة مبختلـــف فئـــات     - ٧

املستعملني، مبا يف ذلك اهليئات الدولية، وكبار املـديرين يف املؤسـسات اإلحـصائية واملنظمـات               
فريــق، وتعتــرب أهــم النــواتج املنظــورة لل. الوطنيــة يف عمليــة إعــداد ســجالت لألعمــال التجاريــة

ة املكتوبــة، الــيت تعطــي رأيــا متعمقــا للتطــورات اجلاريــة يــجانــب املــؤمترات، الورقــات البحث إىل
ومجيع ورقات املائدة املستديرة متاحة على املواقـع الـشبكية          . بشأن سجالت األعمال التجارية   

وميكـن اكتـساب قيمـة إضـافية        . للمنظمة املضيفة وللمكتب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة        
أو الفريـق  /عميم التقـارير املـوجزة الـيت يـصدرها اجملتمعـون يف الـدورات، واملنظمـة املـضيفة و                بت

  .التوجيهي هليئات دولية حمددة
ــه          - ٨ ــه أعــرب عــن رغبت ــة، فإن ــة رمسي ــق مــن هيئ ــسبادن ال تنبث ــق في ــة فري ورغــم أن والي
املتـصلة بـسجالت    زيادة اهتمامه بتوفري مبادئ توجيهية وتوصيات وُنهج للنهوض بالقضايا           يف

واستنادا إىل مناقشاته وبرنامج عمله، يتوقع فريق فيـسبادن وضـع توصـيات              .األعمال التجارية 
تتعلق بالنظر يف ممارسات معينة أو معايري عاملية املستوى من أجل سـجالت األعمـال التجاريـة                 

  .سات واملعايريأو يف اعتماد تلك املمار/لكي تقدم إىل اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحدة و
فمـن ناحيـة، يتوقـع كـثري مـن املـشاركني       . ويدرك فريق فيسبادن أن لـه دورا مزدوجـا        - ٩

فيه تبادل اخلربات واألفكار على مستوى متقدم، ومن ناحية أخرى يـدرك فريـق فيـسبادن، يف               
 الوقت نفسه، أنه ينبغي أن يكون املنتدى العـاملي املعـين بـسجالت األعمـال التجاريـة، ومـن مث        
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ــزال تطــور ســجالت لألعمــال         ــيت ال ت ــدان ال ــه أن يراعــي احتياجــات ومــصاحل البل ــتعني علي ي
  .مثل التحدي يف إجياد التوازن الصحيحتوسي. التجارية

  
  )املؤمترات القادمة(خطة العمل واملواضيع الرئيسية للمؤمتر القادم     

لقـــة بـــسجالت يف مـــؤمترات ســـابقة ُســـلطت األضـــواء بالفعـــل علـــى التحـــديات املتع  - ١٠
وسينهض االجتماع القادم بأعمال عن جوانـب أخـرى         . األعمال التجارية والنامجة عن العوملة    

  : على املواضيع التالية٢٠١٠وسيدور حمور التركيز يف الفترة القادمة حىت سنة . من العوملة
  

  )التكاليف والفوائد(حتليل اخلصائص     
ملـي واحملاسـيب ألي جمموعـة مؤسـسات علـى           هو أسلوب لتحليل اهليكل القانوين والع       - ١١

ــة حتديــد الوحــدات اإلحــصائية داخــل اجملموعــة، وروابطهــا،      الــصعيدين الــوطين والعــاملي، بغي
ويـساعد حتديـد اخلـصائص علـى        . وأكثر اهلياكل كفاءة فيما يتعلـق جبمـع البيانـات اإلحـصائية           

ي وكمــــصدر حتـــسني نوعيـــة ســـجالت األعمـــال التجاريــــة واســـتعماهلا كإطـــار استقـــصائ       
وهــذا حيــسن التعــاون مــع املــستجيبني لالستقــصاء وحتديــد الوحــدات اإلحــصائية  . للمعلومــات

. ويعترب املانع األساسي أمام التعرف على اخلصائص هو التكلفـة اخلاصـة بـه             . على أرض الواقع  
كــة املتحــدة بوضــع جــدول للعمــل     وبتكليــف مــن الفريــق التــوجيهي، تقــوم أســتراليا واململ     

  . باستحداث أداة لقياس التكاليف والفوائد املتعلقة بتحديد اخلصائصيتعلق فيما
  

  مفاهيم وأساليب تبادل املعلومات والبيانات    
حــدثت يف اجملــال االقتــصادي تغــيريات أساســية يف تنظــيم عمليــة األنــشطة االقتــصادية    - ١٢

ــدة مــ          ــاذج جدي ــع من ــف م ــة والتكي ــتراتيجيات خمتلف ــق اســتخدام اس ــأ عــن طري ــشكل أكف ن ب
وللعوملة إذا تـأثري هائـل علـى إنتـاج البيانـات، وهـي              . العمليات على الصعيدين الوطين والدويل    

ــع البيانــات وتفــسريها     ــر بــشكل أساســي االحتياجــات املتعلقــة بتجمي ــتعني أن  . تغّي ومــن مث، ي
تتناول سجالت األعمال التجارية مع االحتياجات املتغرية بشأن املعلومات اليت يتعني اقتناؤهـا              

  .وتبادهلا بسبب عملية العوملة
  

  سجالت األعمال التجارية واإلحصاءات التجارية يف البلدان النامية    
ــأطر إجــراء استقــصاءات        - ١٣ ــة ب ــستديرة املعني ــدة امل يف أعقــاب االجتمــاع العــشرين للمائ

ضـمت حلقـة العمـل      . األعمال التجارية، عقدت حلقة عمـل خاصـة مـن أجـل البلـدان الناميـة               
 املتقدمـة النمـو، ونـاقش احلاضـرون آفـاق دعـم دول        والبلـدان لدا من البلدان الناميـة   ب ١٨هذه  

أخرى يف تطوير إمكاناهتا يف جمال سجالت األعمال التجاريـة واإلحـصاءات التجاريـة القائمـة                
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ومـستقبال، سـتتناول دورة تعقـد يف إطـار جـدول األعمـال              . على سـجالت األعمـال التجاريـة      
اجات البلدان الـيت تـشرع يف إعـداد سـجالت جتاريـة وإحـصاءات جتاريـة             الرمسي للمؤمتر، احتي  

ــة   . قائمــة علــى ســجالت األعمــال التجاريــة   واهلــدف األساســي هــو تــوفري قاعــدة بيانــات ثري
  .باملعلومات عن أفضل املمارسات، ويف أجل أطول توفري مواد للتدريب

  
  تشكيل الفريق التوجيهي وأدواره    

. يهي مــن مؤســسات إحــصائية وطنيــة ومــن منظمــات دوليــة      يتــألف الفريــق التــوج    - ١٤
واألعضاء احلاليون يف هذا الفريق هم أستراليا، واللجنة االقتصادية ألوروبـا، وأملانيـا، وفرنـسا،      
واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة، واململكــة املتحــدة، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف  

  ).العماليةمكتب اإلحصاءات (األمريكية امليدان االقتصادي، والواليات املتحدة 
  :وتتمثل مهام الفريق فيما يلي. وترأس الفريق التوجيهي املنظمة املضيفة احلالية  - ١٥

جبـدول   املقبل بشأن املـسائل ذات الـصلة         مساعدة اجلهة املستضيفة لالجتماع    •
 .األعمال واإلسهامات

 .كنترويج نواتج فريق فيسبادن وتعميمها على أوسع نطاق مم •

العمل احلثيث من أجل إشراك اللجنة اإلحـصائية وغريهـا مـن منتـديات كبـار        •
ــق        ــا يتعل ــسامهاهتا فيم ــسبادن والتمــاس م ــق في ــز أعمــال فري ــديرين يف تعزي امل

 .باألنشطة املقبلة

إقامة الصالت مع اهليئات الدولية األخـرى ذات الـصلة، مثـل البنـك الـدويل،                 •
 .الناميةلكفالة الدعم الالزم حلضور البلدان 

ــل         • ــن قبي ــصلة، م ــة باملواضــيع ذات ال ــات املعني ــع االجتماع ــسيق م ــة التن كفال
 .االجتماع املشترك للجنة االقتصادية ألوروبا أو غريها

  
  خريطة الطريق/جدول األنشطة    

منظمــة التعــاون  /حلقــة دراســية مــشتركة بــني اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا      : ٢٠٠٩  
  ملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيةا/والتنمية يف امليدان االقتصادي

  اجتماع فريق فيسبادن املعين بسجالت األعمال التجارية: ٢٠١٠  
  تقييم ومراجعة االختصاصات: ٢٠١٠  

  


