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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثانية واألربعون

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
  *من جدول األعمال املؤقت) هـ (٤البند 

        سجالت األعمال التجارية: بنود للِعلْم
  تقرير فريق فيسبادن املعين بسجالت األعمال التجارية    

    
  مذكرة من األمني العام    

  
، E/2010/24انظـر  (يـة واألربعـني    للجنة اإلحـصائية يف دورهتـا احلاد      مته ا وفقا لطلب قد    

، يتـشرف األمـني العـام بـأن حييـل إىل اجلنـة تقريـر فريـق فيـسبادن املعـين           ) ألف -الفصل األول   
  . ويطلب إىل اللجنة أن حتيط علما بالتقرير. بسجالت األعمال التجارية، املقدم إليها للعلم

 
  

  *  E/CN.3/2011/1.  
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  ن املعين بسجالت األعمال التجاريةتقرير فريق فيسباد    
الثاين والعشرين لفريق فيسبادن املعين بسجالت األعمال التجاريـة، يف          ُعقد االجتماع     - ١

.  يف تـالني، واستـضافته هيئـة اإلحـصاء اإلسـتونية           ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠إىل   ٢٧ الفترة من 
ويقـدم هـذا التقريـر      .  وفـدا، وُنظِّـم علـى مثـاين جلـسات          ٣٩ مشاركا من    ٧٧وضم االجتماع   

  . موجزا مقتضبا للمواضيع اليت نوقشت يف كل جلسة من هذه اجللسات
كُرسـت  و السيدة سفيتالنا شوتوفا، من هيئة اإلحـصاء اإلسـتونية،           تها، ترأس ١اجللسة    - ٢

ومــن تقاليــد فريــق فيــسبادن افتتــاح االجتمــاع باســتعراض   . القطريــةلعــرض التقــارير املرحليــة 
وُعـرض  . منظمـة عـضو  /ة يف إطـار سـجالت األعمـال التجاريـة يف كـل دولـة      التطورات األخري 

. ٢٠١٠ تقريــرا يف عــام ٤٢ قُــدم  كــان قــد، يف حــنياجللــسة هــذه  خــالل تقريــرا مرحليــا٣٢
فرصـة هامـة خلـرباء     اجللـسة السابقة، أتاحت هـذه     لفريقا احلال يف اجتماعات      عليه وكما كان 

ستكملة عـن   املـ علومـات   امللـف أحنـاء العـامل لتبـادل         التجاريـة يف خمت   األعمال  ومديري سجالت   
التجاريـة  األعمـال   سـجالت   حتسني عمليـات إنـشاء       اجلارية واملقررة اليت هتدف إىل       ممشاريعه

  . وتعهدها واستخدامها
، تناولـت أثـر     “مفاهيم وطرائق متعلقة بتبـادل املعلومـات والبيانـات        ”  بشأن ٢اجللسة    - ٣

، وحققــت يف التغــيريات وتفــسريهابيانــات التجاريــة ومجعهــا الج العوملــة االقتــصادية علــى إنتــا 
التجارية واملصادر اإلدارية األخرى للقيام بـشكل مناسـب جبمـع    األعمال املطلوبة يف سجالت    

، اليت ترأسـها الـسيد      اجللسةومتثَّل اهلدف من هذه     . ومعاجلتها وتبادهلا يف بيئة معوملة    املعلومات  
التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي، يف مناقـــشة الـــُنهج  أنـــدرياس لينـــدنر، مـــن منظمـــة 

ــتراتيجية  ــو  االسـ ــا منتجـ ــيت يتبعهـ ــات الـ ــستخدمني يف   لالبيانـ ــدة للمـ ــات اجلديـ ــة االحتياجـ تلبيـ
  .االستجابة آلثار العوملة وما ينتج عنها من استراتيجيات لتعزيز القدرة التنافسية

يف حالـة   م الوحدات اإلحصائية؛ وال سيما       على تأثري العوملة على نظا     اجللسةركزت  و  - ٤
متامـا   قابلة للتطبيق     فيها تعد الوحدات اإلحصائية احملددة   اليت مل   ملؤسسات املتعددة اجلنسيات،    ا

مواضـيع  ونوقـشت  . كأساس جلمع البيانات وحتويلها إىل أرقـام إحـصائية قابلـة للمقارنـة           عليها  
 الــذي )EuroGroup Register (بيــةاألورواجملموعــات  ســجل مشلــت إنــشاءأخــرى ذات صــلة 

يهـــدف إىل إقامـــة شـــبكة مـــن الـــسجالت بـــني الـــسلطات اإلحـــصائية للمكتـــب اإلحـــصائي   
 والدول األعضاء مـن خـالل تبـادل البيانـات عـن املؤسـسات       )Eurostat (للجماعات األوروبية 

ــة البيانــات املــستمدة مــن  املتعــددة اجلنــسيات، وقواعــد التــدوين املتعلقــة    ــة مــصادرمبعامل  دولي
مــصادر دوليــة خــارج عــن البيانــات املــستمدة مــن منفــصلة معاملــة املؤســسات  جمموعــة داخــل

  .جمموعة املؤسسات
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 ترأســتها الــسيدة شــريين “)التكــاليف والفوائــد (حتديــد اخلــصائص”بــشأن  ٣اجللــسة   - ٥
 ستخدم بأنـه أسـلوب يُـ   حتديـد اخلـصائص  ُيعـرَّف  و. أمحد، من مكتب الواليات املتحدة للتعداد 

 علـى الـصعيدين الـوطين    املؤسـسات لتحديد اهلياكل القانونية والتشغيلية واحملاسبية جملموعة مـن    
 وروابطهـا، وأكفـأ اهلياكـل       اجملموعـة والعاملي من أجل إنشاء الوحدات اإلحصائية داخل تلـك          

توسيع نطاق املناقشات بـشأن الوحـدات       على  هذه اجللسة   وعملت   .جلمع البيانات اإلحصائية  
 املؤســسات بــالتركيز علــى املمارســات والعمليــات     اتئية وروابطهــا داخــل جمموعــ  اإلحــصا

  . التجارية األعمالسجالتيف  املؤسسات  خصائصوالتحديات يف حتديد
 وأسـاليبه، فـضال عـن جمـاالت اسـتخدامه         حتديد اخلـصائص  وناقش املشاركون مصادر      - ٦

املتعلقـة  علومـات   امل وتزايـد تبـادل      وأبرزت اجللسة أن التنسيق الـدويل     . والتحديات اليت تواجهه  
ذات الصلة بني املكاتب اإلحصائية ميكن أن يقلل مـن التكـاليف، ويعـزز معـارف                باملؤسسات  
. املؤســسات املتعــددة اجلنــسياتبتحــسني الفهــم إزاء ويعــاجل املــسائل ذات الــصلة املؤســسات 

يف البلـدان الـيت تتمتـع        حتديـد اخلـصائص    أمثلة ملموسـة عـن       منمثرية لالهتمام   وانبثقت أفكار   
البلـدان الـيت نفـذت األسـلوب يف اآلونـة األخـرية           يف   و حتديـد اخلـصائص   خبربة كـبرية بأسـاليب      

 بطرق منـها إقامـة الـشراكات بـني املكاتـب اإلحـصائية واألعمـال                 حد سواء، وذلك   على جدا
  .التجارية الكبرية واإلدارات العامة

، الــذي يعتــرب موضــوعا “ملــصادر اإلداريــةالتعــاون مــع ا”  تناولــت موضــوع٤اجللــسة   - ٧
 وينظـر يف الطريقـة الـيت عـادة مـا تعتمـد فيهـا              يف جدول أعمال فريق فيـسبادن،       مهما ومتكررا   

التجاريـة اإلحــصائية علـى البيانــات اإلداريـة الــواردة مـن مــصادر مـن قبيــل      األعمــال سـجالت  
سها السيد أنـدرو ألـن، مـن        ، اليت ترأ  اجللسةومتثل اهلدف الرئيسي من هذه      . مصلحة الضرائب 

، يف النظـر     الـشمالية  وأيرلنـدا  لربيطانيـا العظمـى       اململكة املتحدة   يف  الوطنية اإلحصاءاتمكتب  
 تغطيــة ســجالت أن حيــسنيف الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا للتعــاون مــع مــوردي البيانــات اإلداريــة   

  .األعمال التجارية وجودهتا
ــشت جممو  - ٨ ــونوق ــصلة   ع ــسائل ذات ال ــن امل ــسةيف ة م ــان٤ اجلل ــتخدام  ، ك ــا اس  أبرزه

حتسينات على املصادر القائمـة، واالشـتراك يف خمتلـف مـصادر            وإدخال  مصادر إدارية جديدة،    
البيانات، واستخدام متغريات جديدة من املصادر القائمة، وحتسني تـواتر البيانـات الـواردة مـن                

ــة  ــصادر اإلداري ــر االجتمــاع بأنــ  . امل ــدان يف كــثري مــ حــان األوان  هوأق ــادة اســتخدام  ن البل لزي
التجاريــة ومــن األعمــال حلــد مــن العــبء امللقــى علــى عــاتق  يف اســيما  البيانــات اإلداريــة، وال

. وسلطت املناقشة أيضا الضوء على بعـض الـدروس الرئيـسية          . التكاليف املتعلقة جبمع البيانات   
سّجالت ال ميكنـه    فريـق الـ   لكـن   تعتمد سـجالت األعمـال التجاريـة علـى البيانـات اإلداريـة              إذ  
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حلـد مـن     بغيـة ا   مراقبة جودة تلك البيانات، ومن املهم أن يكون هناك مصادر متعددة للبيانـات            
خماطر املشاكل املتعلقة جبـودة الـسجالت ووضـع معـارف تفـصيلية للبيانـات اإلداريـة واإلبقـاء                   

ضــع ونوقــشت أيــضا املــشاركة املباشــرة لإلحــصائيني يف و  . علــى حــوار منــتظم مــع املــوردين  
  . سجالت األعمال اإلدارية أو حتسينها

تعاون إدارة الـسجالت    : جودة السجالت بوصفها مهمة مشتركة    ” بشأن،   ٥اجللسة    - ٩
  يفاملكتــب اإلحــصائي االحتــاديمــن ترأســها الــسيد روالنــد شــتورم، ، وقــد “وإدارات املــسح

 املعلومـات   “مـستهلكي ”  و “منتجـي ”وركزت هذه اجللـسة علـى أوجـه التفاعـل بـني             . أملانيا
ومتثلت املـسألة   . يعاين من اإلمهال  كثريا ما   املتعلقة بسجالت األعمال التجارية، وهو موضوع       

ــسة يف    ــيت نوقــشت يف هــذه اجلل ــسية ال ــةالرئي ــة   مكان  الــسجالت اإلحــصائية لألعمــال التجاري
يـة يف   باعتبارها العمود الفقري اهليكلي واملفاهيمي واملنهجي إلنتاج إحصاءات األعمال التجار         

ونــاقش املــشاركون آليــات مواءمــة الــسجالت اإلحــصائية مــع احتياجــات        . معظــم البلــدان 
  . مستخدميها والكفاءة يف تنظيم تعهد سجالت إحصائية لألعمال التجارية

التفاعـــل بـــني الـــسجالت جمـــال يف والرديئـــة ومشلـــت املناقـــشات املمارســـات اجليـــدة   - ١٠
لمكاتـب اإلحـصائية    لعيـوب اهلياكـل التنظيميـة املختلفـة         ، ومزايا و   باملوضوع واإلدارات املعنية 

وشــدد املــشاركون علــى أن  . والــنظم اإلحــصائية املتعلقــة بتعهــد ســجالت األعمــال التجاريــة  
ميـع الـشركاء املعنـيني    تقـدَّم جل  تقاسم عبء العمل املتعلق بتعهـد الـسجالت حباجـة إىل حـوافز      

  . صة جبميع الشركاءفضال عن تقدمي وصف واضح للقواعد واألدوار اخلا
ــشأن ٦اجللــسة   - ١١ ــة للقطاعــات   ” ب ــة ســجالت األعمــال التجاري الزراعــة : حتــسني تغطي

، استعرضـــت األنـــشطة الـــيت تقـــوم هبـــا املكاتـــب “والقطـــاع العـــام واملؤســـسات غـــري الرحبيـــة
ــتخدامها       ــها واس ــات ومعاجلت ــذه القطاع ــات هل ــصادر البيان ــل م ــع أن . اإلحــصائية لتحلي والواق

إنشاء سـجالت األعمـال التجاريـة ال تغطـي          يف  إلدارية واملصادر التجارية املستخدمة     املصادر ا 
يف العادة مجيع القطاعات االقتصادية باجلودة ذاهتا، إذ إهنا مصممة أساسا لنشر املعلومات عـن               

وحبثـت هـذه اجللـسة يف الـسمات املميـزة واملـسائل احملـددة               . السوقية املنحـى  األعمال التجارية   
ــ شأ عــن اســتخدام ومعاجلــة مــصادر البيانــات هــذه مــن حيــث الوحــدات اإلحــصائية،      الــيت تن

  . واملتغريات، والتصنيفات، واملنهجية، ودجمها مع بقية السجالت
 الـيت ترأسـتها الـسيدة       ،٦وُعرضت جتارب قطرية مثرية جـدا لالهتمـام خـالل اجللـسة               - ١٢

، أمـور وأكـدت العـروض، يف مجلـة        . ا إيطاليـ   يف إنريكا مورغانيت، من املعهد الـوطين لإلحـصاء       
أن هناك مصادر بيانات كثرية ومتمايزة تتعلق بالقطاع الزراعي، يف حـني أن املـصادر اإلداريـة                 

  . قليلة فيما يتعلق بالقطاعات غري الرحبية
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فرصـة  ال، أتاحـت    “)التـصميم إعـادة   (التطورات التقنيـة للـسجالت      ” بشأن   ٧اجللسة    - ١٣
وكـان  . نتائج البحوث أو اإلجنازات ذات الـصلة       صلة هبذه املواضيع، أو   ملناقشة القضايا ذات ال   

الدافع وراء اختيار هذا املوضوع، الذي نوقش بالفعـل يف اجتماعـات سـابقة لفريـق فيـسبادن،                  
، إىل املـسائل املتـصلة      ٢٠٠٩ املرحليـة لعـام      ا، يف تقاريرهـ   تهو أن الكثري من الوكاالت أشـار      

اجللـسة الـسيد    هـذه   تـرأس   قـد   و. ية يف سجالت أعماهلا التجاريـة     بالتطورات والتحسينات التقن  
  .جان ريتزن، من هيئة اإلحصاء اهلولندية

وأكدت املناقشة أن املسائل التقنية وإعادة تصميم سـجالت األعمـال التجاريـة جتـري                 - ١٤
، مـثال (اآلن يف السياق األوسع من الكفاءة وحتسينات اجلودة، والتكيف مـع األنظمـة اجلديـدة      

مـــثال، (والتنقيحـــات ) التجاريـــةاألعمـــال العمـــل بوحـــدة جمموعـــة املؤســـسات يف ســـجالت  
وحــددت اجللــسة أيــضا دوافــع أخــرى، مــن قبيــل ). التنقيحــات علــى نظــام احلــسابات القوميــة

  . التحسن يف استخدام البيانات اإلدارية والتكيف مع التخفيفات يف عبء االستجابة
ــسة   - ١٥ ــشأن ٨اجلل ــة يف     ســجالت األ” ب ــال التجاري ــة وإحــصاءات األعم ــال التجاري عم

، ترأســها الـــسيد خــاميي هرتــسوغ مـــن اإلدارة الوطنيــة لتــسجيل األعمـــال      “البلــدان الناميــة  
بــدعم البلــدان الناميــة، اختــذهتا لمبــادرات الــيت ل  حتلــيالاجللــسةوأجــرت .  الربازيــل يفالتجاريــة

هـا املتعلقـة بتـسجيل األعمـال التجاريـة       حتسني الكفـاءة يف نظم بدونه، املوجهة حنو خارجي أو   
وعلـى خلفيـة املـشاكل احملـددة الـيت      . يف خطوة للحد من البريوقراطيـة الـيت ال داعـي هلـا       وذلك  

تؤثر على مجع اإلحصاءات التجارية يف البلدان النامية، ركزت اجللسة االنتبـاه علـى معلومـات              
التنميـة  املتعلقـة ب  صـنع الـسياسات     مليـة   بعتسجيل األعمال التجارية باعتبارها أداة هامـة للـدفع          

وشــاطرت املنظمــة املــضيفة، أي هيئــة اإلحــصاء اإلســتونية،  . االقتــصادية للبلــدانواالجتماعيــة 
جتربتها يف جمال سـجالت األعمـال التجاريـة اإلحـصائية، وشـرحت خمتلـف اخلطـوات املتخـذة            

  .على مر السنني لوضع السجالت وحتسينها
رِضــت املــسائل والتحــديات الرئيــسية املتعلقــة بوضــع ســجالت  ، ُع٨اجللــسة وخــالل   - ١٦

األعمــال التجاريــة يف ثالثــة بلــدان ناشــئة هامــة مــن بلــدان جمموعــة العــشرين، وهــي حــاالت     
عـرُض حملـٍة عامـة عـن نتـائج الدراسـة االستقـصائية لـسجل         وأتاح  . الربازيل واملكسيك والصني  

 إضـافية عـن     أفكـارا ،  ٢٠١٠ يف عـام     االقتـصادية ألوروبـا   للجنـة   اليت أجرهتا ا  األعمال التجارية   
ويف ضـوء  . التجارية عرب جمموعة مـن البلـدان واملنـاطق اجلغرافيـة       األعمال   سجالت   وضعحالة  

ــهولة        ــا وسـ ــك حمتواهـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــال التجاريـ ــجالت األعمـ ــصاميم سـ ــبري يف تـ ــوع الكـ التنـ
دن علــى البــدء يف إعــداد مبــادئ  اســتخدامها، حثــت اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا فريــق فيــسبا  
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ــة   ــال التجاريـ ــة بـــشأن ســـجالت األعمـ ــة دوليـ ــراح املكتـــب اإلحـــصائي  . توجيهيـ وأيـــد االقتـ
  ).إيطاليا وهولندا(للجماعات األوروبية وبعض املشاركني 

  
  االستنتاجات واخلطط املستقبلية    

ل التجاريـة يف  لفريق فيسبادن املعين بـسجالت األعمـا      الثاين والعشرون    االجتماع   ُرفع  - ١٧
مكتـب  املؤلـف مـن     (، وبعد ذلك اجتمـع أعـضاء الفريـق التـوجيهي            ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول ٣٠

اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى      يف  الواليات املتحدة للتعداد؛ ومكتب اإلحصاءات الوطنية،       
تـب   والدراسـات االقتـصادية يف فرنـسا، واملك        لإلحـصاءات  الـشمالية؛ واملعهـد الـوطين        وأيرلندا

 وهيئة اإلحصاءات اإلستونية؛ واملكتب اإلحـصائي للجماعـات      ، يف أملانيا،  اإلحصائي االحتادي 
ــا؛    ــصادية ألوروب ــة االقت ــة؛ واللجن ــصادي   واألوروبي ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ) منظمــة التع

اختـــصاصات  تـــرد يف مرفـــق هـــذا التقريـــر    و. الســـتعراض املـــسائل التنظيميـــة واملوضـــوعية   
  .نفيسباد فريق
يف واشــنطن العاصــمة، الواليــات املتحــدة  فيــسبادن الجتمــاع املقبــل لفريــق اوســُيعقد   - ١٨

وســوف يستــضيفه وينظمــه مكتــب الواليــات املتحــدة  . ٢٠١٢ســبتمرب /األمريكيــة، يف أيلــول
  .إلحصاءات العمل ومكتب الواليات املتحدة للتعداد
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  املرفق
  ل التجاريةاختصاصات فريق فيسبادن املعين بسجالت األعما    

  
  معلومات أساسية    

يف فيسبادن، أعيدت تسمية املائـدة املـستديرة املعنيـة          العشرين  نتيجة النعقاد االجتماع      - ١
فريــق فيــسبادن املعــين بــسجالت األعمــال     ”لتــصبح  بــأُطر استقــصاءات األعمــال التجاريــة    

العـرف  ق مـع  وهـو هبـذه الـصفة يتوافـ     . “فريـق فيـسبادن   ”ويعرف باالسم املختـصر     “ التجارية
فتغيري االسم يعكس أيـضا الـدور املـتغري    .  باسم املدن فرقة التابعة لألمم املتحدة   األبتسمية  املتبع  

لسجالت األعمال التجارية، اليت يتزايد اعتبارها مبثابـة العمـود الفقـري لإلحـصاءات التجاريـة                
لفريــق يف حتديــد ومــصادر للبيانــات اإلحــصائية يف حــد ذاهتــا، وكــذلك مبثابــة تأكيــد متزايــد ل  

  .برنامج عمل متوسط األجل
  .، تعقد اجتماعات فريق فيسبادن مرة كل سنتني٢٠٠٨واعتبارا من عام   - ٢
ــاين والعــشرين  بعــد االجتمــاع  و  - ٣ ــق الث ــسبادن لفري ــة اإلحــصاء   في ــضافته هيئ ــذي است ال

ن مــمبــشاركة منــدوبني  (٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٣٠اإلســتونية، اجتمــع الفريــق التــوجيهي يف  
 الــشمالية، وأيرلنــداالواليــات املتحــدة األمريكيــة وأملانيــا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى    

ــصادي، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات       ــدان االقت ــة يف املي ــسا ومنظمــة التعــاون والتنمي وفرن
مـستقبل فريـق فيـسبادن يف إطـار         ونـاقش   ،  )األوروبية، واللجنة االقتـصادية ألوروبـا، وإسـتونيا       

  :واضيع التالية امل
  الغرض واألهداف  •  
  خطة العمل املستقبلية  •  
  .خريطة الطريق لفريق فيسبادن واجتماعاته املقبلة  •  

  
  غرض وأهداف فريق فيسبادن املعين بسجالت األعمال التجارية    

فريق فيسبادن املعين بسجالت األعمـال التجاريـة هـو أحـد أفرقـة املـدن التابعـة لألمـم                      - ٤
ــادل اآلراء واخلــربات وإلجــراء جتــارب     .املتحــدة ــه هــو تــوفري منتــدى لتب  والغــرض التقليــدي ل

مشتركة تتعلق بوضع سجالت األعمال التجاريـة وتعهـدها واسـتخدامها لـدعم أخـذ العينـات                 
إنتــاج اإلحــصاءات املتعلقــة باألعمــال  ذات الــصلة باالستقــصائية وســائر األنــشطة اإلحــصائية  

ــة ــسبادن  . التجاري ــق في ــة    هــووفري ــه طوعي ــة واملــشاركة في ــة غــري رمسي ــع  . هيئ ومــع ذلــك ُيتوق
  .على مستوى اخلرباء يف برنامج االجتماعاتفيه يسهم املشاركون  أن
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ومــؤمترات فريــق فيــسبادن هــي منتــديات تعــرض وتنــاقش فيهــا املــشاكل والتطــورات     - ٥
وهبـذا  . سينهاواملشاريع واألفكار واملفـاهيم اخلاصـة بإنـشاء الـسجالت التجاريـة وتعهـدها وحتـ               

التجاريـة الـذين    األعمـال   يعمل الفريق على مجع اخلرباء واألشـخاص املـسؤولني عـن سـجالت              
 بوضــعيــستطيعون اســتخدام خــربات اآلخــرين يف عــرض وتعزيــز مــا لــديهم مــن أفكــار تتعلــق  

وبالتحديد، يعـاجل فريـق فيـسبادن اجلوانـب االستـشرافية ويهـدف             . سجالت األعمال التجارية  
  . التحديات اجلديدة املتعلقة بسجالت األعمال التجاريةإىل حتديد

ويــدرك فريــق فيــسبادن حجــم الطلــب علــى املعلومــات املتعلقــة بتطــورات ســجالت       - ٦
ــضايا         ــف الق ــشأن خمتل ــشتركة ب ــة والتوصــيات امل ــادئ التوجيهي ــى املب ــة، وعل ــال التجاري األعم

عة من القضايا القائمـة والناشـئة       وهناك جممو . املرتبطة بسجالت األعمال التجارية على السواء     
  . اليت تتطلب إسهام اخلرباء يف وضع النهج اخلاصة مبعاجلتها وإعالهنا

ولـــذا، يعتـــزم فريـــق فيـــسبادن إصـــدار طائفـــة مـــن النـــواتج املتعلقـــة مبختلـــف فئـــات     - ٧
 املستعملني، مبا يف ذلك اهليئات الدولية، وكبار املـديرين يف املؤسـسات واملنظمـات اإلحـصائية              

وأهــم النــواتج املنظــورة للفريــق، إىل  . الوطنيــة، يف عمليــة وضــع ســجالت لألعمــال التجاريــة  
جانب املؤمترات، هي الورقـات البحثيـة املكتوبـة الـيت تقـدم رأيـا مستفيـضا للتطـورات اجلاريـة                     

ــة   ــشأن ســجالت األعمــال التجاري ــشبكية     . ب ــع ال ــى املواق ــسبادن متاحــة عل ــات في ــع ورق ومجي
ــابع    للمنظمــة املــضيفة   للمكتــبوعلــى موقــع مــدير مركــز مــوارد االتــصاالت واملعلومــات الت

ــة  ــضا علــى املــوقعني    . اإلحــصائي للجماعــات األوروبي ــع متاحــة أي والوصــالت إىل هــذه املواق
.  للجنة االقتـصادية ألوروبـا ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي             العاّمنيالشبكيني  

مــيم التقـارير املــوجزة الــيت يــصدرها اجملتمعــون يف اجللــسات  وميكـن اكتــساب قيمــة إضــافية بتع 
  .أو الفريق التوجيهي هليئات دولية حمددة/واملنظمة املضيفة و

ورغــم أن واليــة فريــق فيــسبادن ال تنبثــق مــن هيئــة رمسيــة، فقــد أعــرب عــن رغبتــه يف    - ٨
تـصلة بـسجالت    زيادة اهتمامه بتـوفري مبـادئ توجيهيـة وتوصـيات وُنهـج للنـهوض باملـسائل امل                

ويتوقع فريق فيسبادن، استنادا إىل مناقشاته وبرنامج عمله، وضع توصـيات           . األعمال التجارية 
ــاة و  ــق مبراع ــال       /تتعل ــسجالت األعم ــستوى ل ــة امل ــايري عاملي ــة أو مع ــاد ممارســات معين أو اعتم

  .التجارية لكي تقدم إىل اللجنة اإلحصائية
ــسبادن    - ٩ ــق في ــرف فري ــدور مــ باضــطالعهويعت ــع كــثري مــن    . زدوج ب ــة، يتوق فمــن ناحي

مـن   املشاركني تبادل اخلربات واألفكار على مـستوى متقـدم، يف حـني يـدرك فريـق فيـسبادن،                 
ناحية أخرى، أنه ينبغي أن يكون املنتـدى العـاملي املعـين بـسجالت األعمـال التجاريـة وبالتـايل                    
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ألعمـال  ا سـجالت  على وضع تعمل يتعني عليه مراعاة احتياجات ومصاحل البلدان اليت ال تزال       
  .ويتمثل التحدي يف إجياد التوازن الصحيح. التجارية

  
  )املؤمترات القادمة(خطة العمل واملواضيع الرئيسية للمؤمتر القادم     

ُســـلطت األضـــواء بالفعـــل يف مـــؤمترات ســـابقة علـــى التحـــديات املتعلقـــة بـــسجالت    - ١٠
جتماع القـادم بأعمـال عـن جوانـب أخـرى           وسينهض اال . األعمال التجارية النامجة عن العوملة    

وقــد مجــع الفريــق التــوجيهي قائمــة مــن املواضــيع واملــسائل املمكنــة بــشأن العوملــة  . مــن العوملــة
  : للمؤمتر القادم وهي

  املتعددة اجلنسياتاملؤسسات حتديد خصائص جمموعات   •  
ــصعيد الـــوطين    •   ــاملي إىل الـ ــصعيد العـ ــايل  : مـــن الـ ــاتج احمللـــي اإلمجـ ــن النـ ــاتج مـ إىل النـ

  اإلمجايل يالقوم
  . وعلى الصعيد العاملي األورويب على الصعيدرقم التعريف املشترك  •  
 وضـع ويف املؤمتر األخري أصبح واضحا أن التعاون مع املستخدمني والشركاء يف جمـال                - ١١

ســجالت األعمــال التجاريــة اإلحــصائية ونــشر نتــائج العمــل ال تــزال مهمــة جــدا بالنــسبة           
  :ونتيجة لذلك، اقترحت املواضيع التالية. للمشاركني

  الشراكة بني اإلحصائيني واألعمال التجارية  •  
  عالقات اإلدارة مع أصحاب السجالت اإلدارية  •  
  .نشر بيانات السجالت  •  
حتــسني جــودة البيانــات املهمــة الرئيــسية الــيت تواجــه أصــحاب ســجالت ومتثــل مــسألة   - ١٢

ــة ــر مــ . األعمــال التجاري ن نــصف البلــدان الــيت شــاركت يف املــؤمتر الــسابق تقــارير    وقــدم أكث
ــة   . تــصميمها ســجالهتا وإعــادة وضــعمــشاريع  عــن واقتــرح الفريــق التــوجيهي املواضــيع التالي

  :للمؤمتر القادم 
  تصميمها سجالت األعمال التجارية وإعادة وضع  •  
  جودة سجالت األعمال التجارية  •  
ــاقتوســيع  •   ــال التجاريــ   نط ــشملة  ســجالت األعم ــة    لي ــري الرحبي  قطــاع املؤســسات غ

  اخلدمات وقياس
  .استخدام البيانات الوصفية يف عمليات سجالت األعمال التجارية  •  
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ــستقل         - ١٣ ــل يف إدراج موضــوع م ــد املتمث ــذا التقلي ــوجيهي مبواصــلة ه ــق الت وأشــار الفري
الجتمـاع القـادم    واقُتـرح أن يـنظم البلـد املـضيف ل         . للبلدان النامية علـى جـدول أعمـال املـؤمتر         

حلقة دراسية تتـاح فيهـا الفرصـة للبلـدان الناميـة فـضال عـن البلـدان املتقدمـة لتبـادل جتارهبـا يف                  
  .جمال سجالت األعمال التجارية واإلحصاءات التجارية القائمة على السجالت

  
   الفريق التوجيهي واألدوار املنوطة بهتكوين    

ــوجيهي مــن مؤســسات إ  يتكــون   - ١٤ ــق الت ــة    الفري ــة ومــن منظمــات دولي . حــصائية وطني
ئي للجماعــات األوروبيــة، وفرنــسا، اواألعــضاء احلــاليون يف هــذا الفريــق هــم املكتــب اإلحــص 

وأملانيا، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واللجنة االقتصادية ألوروبا، واململكـة            
الواليـات  مكتـب  ( املتحـدة األمريكيـة    الـشمالية، والواليـات   وأيرلنـدا املتحدة لربيطانيا العظمى    

  ). إلحصاءات العمالية ومكتب الواليات املتحدة للتعداداملتحدة ل
ــا الـــيت تستـــضيفهويتـــرأس الفريـــق التـــوجيهي املنظمـــة    - ١٥ ــام الفريـــق  . حاليـ وتتمثـــل مهـ
  :يلي ما يف

املـــــسائل ذات الـــــصلة جبـــــدول يف مـــــساعدة اجلهـــــة املـــــضيفة لالجتمـــــاع املقبـــــل   •  
  واإلسهامات ألعمالا

  دن وتعميمها على أوسع نطاق ممكنالترويج لنتائج فريق فيسبا  •  
العمل احلثيث على إشراك اللجنـة اإلحـصائية وغريهـا مـن منتـديات كبـار املـديرين يف             •  

  هتا فيما يتعلق باألنشطة املقبلةتعزيز أعمال فريق فيسبادن والتماس مدخال
خـرى ذات الـصلة، مثـل البنـك الـدويل، لكفالـة             إقامة الصالت مع اهليئـات الدوليـة األ         •  

  عم الالزم حلضور البلدان الناميةالد
كفالة التنسيق مع االجتماعات املعنية باملواضيع ذات الـصلة، مثـل االجتمـاع املـشترك               •  

  .نة االقتصادية ألوروبا أو غريهاللج
  

  خريطة الطريق/جدول األنشطة    
منظمـة التعـاون والتنميـة    /اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا    حلقة دراسية مشتركة بني      :٢٠١١يف عام   

  املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية بشأن سجالت األعمال التجارية/يف امليدان االقتصادي
   اجتماع فريق فيسبادن املعين بسجالت األعمال التجارية:٢٠١٢يف عام 

  


