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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٦
  *من جدول األعمال املؤقت) د (٤البند 

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

    
  مذكرة من األمني العام    

، E/2010/24انظــر ( بطلــب مــن اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا الثالثــة واألربعــني  عمــال  
ــصل األول  ــين      )ألـــف -الفـ ــسبادن املعـ ــق فيـ ــر فريـ ــل تقريـ ــأن حييـ ــام بـ ــني العـ ــشرف األمـ ، يتـ

وُيرجـى مـن اللجنـة       .األعمال التجارية، الذي يعرض على اللجنـة اإلحـصائية للعلـم           بسجالت
  .أن حتيط علما بالتقرير

 
  

  *  E/CN.3/2013/1.  
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  مقدمة   -أوال   
عقد االجتماع الثالث والعشرون لفريق فيـسبادن املعـين بـسجالت األعمـال التجاريـة                 - ١

، حيــث شــارك يف )١( يف واشــنطن العاصــمة٢٠١٢ ســبتمرب/ أيلــول٢٠ إىل ١٧يف الفتــرة مــن 
استــضافته كــل مــن مكتــب الواليــات املتحــدة لإلحــصائيات العماليــة ومكتــب تعــداد الــسكان  

.  مثــاين جلــساتيف وفــدا ونظــم ٤٣ مــشاركا مــن ٩٨وضــم االجتمــاع . بالواليــات املتحــدة
  . اجللساتتلكويقدم هذا التقرير موجزا مقتضبا للمواضيع اليت نوقشت يف كل جلسة من 

  
  تقرير االجتماع الثالث والعشرين لفريق فيسبادن  -ثانيا   

سبادن افتتـاح   ومن تقاليد فريق فيـ    . لعرض التقارير املرحلية القطرية    ١اجللسة  كرست    - ٢
ــل      ــة يف كـ ــال التجاريـ ــار ســـجالت األعمـ ــرية يف إطـ ــورات األخـ ــتعراض التطـ ــاع باسـ االجتمـ

 هـذه اجللـسة، يف حـني قـدم     خـالل  تقريـرا مرحليـا   ٤٥وعـرض مـا جمموعـه     . منظمة عضو /بلد
وكمــا كــان عليــه احلــال يف اجتماعــات فريــق فيــسبادن املاضــية،   . ٢٠١٢ تقريــرا يف عــام ٤٦

 أحنـاء   شـىت صـة هامـة خلـرباء ومـديري سـجالت األعمـال التجاريـة مـن                 أتاحت هذه اجللسة فر   
ــة واملقــررة الــيت هتــدف إىل حتــسني       ــادل معلومــات مــستكملة عــن مــشاريعهم اجلاري العــامل لتب

  . واستخدامها وتعهدهاعمليات إنشاء سجالت األعمال التجارية 
ل التجاريــة نوعيــة بيانــات ســجالت األعمــا”اجللــسة املعقــودة يف موضــوع ناقــشت و  - ٣

واءمــة مل ســجالت األعمــال التجاريــة نظــم قيــاس النوعيــة تــستخدمكيــف  “واتــساقها ونــشرها
وتناولـت املناقـشات    . م سجالت األعمال التجارية نوعيـة مـصادر البيانـات         احملتوى وكيف تقيّ  

 وكيــف اســتنادا إىل ســجالت األعمــال التجاريــة،  وتعميمهــا جيــري جتميــع اإلحــصاءاتكيـف 
 تنــافس منتجــات البيانــات هــذه منتجــات اإلدارات اإلحــصائية   وكيــفيانــات، الب تنــشر هــذه
وطــرح خمتلــف مقــدمي التقــارير العديــد مــن املــسائل، مــن قبيــل ممارســة اســتخالص  . األخــرى

مؤشرات النوعية لـسجالت األعمـال التجاريـة، ومثـال التفـاوض علـى تقاسـم مناسـب لعـبء                    
.  مـن أجـل ضـمان جـودة العمـل     ستقـصائية الدراسـات اال العمل بني موظفي الـسجل وإدارات   

وقد حلل بعض املكاتب إمكانات املفاضـلة بـني خمتلـف جوانـب النوعيـة مثـل حـسن التوقيـت                     
 بينـت  طرائق تقدير وتنسيب للتعامل مع املسائل املتعلقة بالنوعيـة، أو            حتمقابل الدقة، أو اقتر   

وأوضــحت مكاتــب . عيــةســبل االســتفادة مــن املــصادر اإلداريــة إلدخــال حتــسينات علــى النو  
ــال          ــات يف إحــصاءات األعم ــط البيان ــن رواب ــد م ــى مزي ــرص املتاحــة للحــصول عل أخــرى الف

_________________ 
  .يد من التفاصيل لالطالع على مز/www.census.gov/epcd/wiesbadenانظر   )١(  
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 األعمــال التجاريــة وبينــت خمتلــف جمــاالت التحليــل اإلحــصائي تالتجاريــة مــن خــالل ســجال
  . املستندة إىل بيانات السجالت األعمال التجارية

تــصنيف ســجالت األعمــال   ” ع املعقــودة يف موضــو ٣اجللــسة  اهلــدف مــن  كــانو  - ٤
مناقشة اجلوانب املختلفة للتصنيف الـدويل، مـع إيـالء           “التجارية للشركات املتعددة اجلنسيات   

وركـزت هـذه   . خمتلـف البلـدان   لـدى   اهتمام خاص للتعاون الـدويل بـني الـسلطات اإلحـصائية            
 علـى سـبل   ، و ه ومـساوئ  اجللسة على تناول مزايا استخدام املعـايري احملاسـبية ألغـراض التـصنيف            

  . التوصل إىل اتفاق بشأن هيكل الوحدات املصنفة واستخدامها يف النظام اإلحصائي
 نظــرة أوردو. ســجل اجملموعــات األوروبيــة، مبــا يف ذلــك التــصنيفعــن رض  عــموقــد  - ٥

ــددة اجلنــسيات العاملــة يف أوروبــا         . واحــدة كاملــة ومتــسقة عــن جمموعــات الــشركات املتع
. ثف وبعيد املدى داخل املؤسسات اإلحصائية الوطنيـة وفيمـا بينـها           لتعاون مك نتيجة  سجل  الو

ــويغطــي  ــة،     ال ــة بالعومل ــة واإلحــصاءات املتعلق سجل كــال مــن احتياجــات اإلحــصاءات الوطني
وتـضمنت اجللـسة    . ويسهم يف نفس الوقت يف اتساق إحصاءات األعمـال التجاريـة األوروبيـة            

ت التقـارير الـسنوية لتـصنيف الـشركات باتبـاع      عرضا بشأن استخدام البيانات الضريبية وبيانـا    
 الـشركات  تكـون  الـصناعات أمـر صـعب عنـدما     تبويب، وقد شدد العرض على أن      نزويلهنج  

  الـصناعات  تبويـب وتناولت العروض األخـرى مـسألة تغـيري         . يف أكثر من صناعة واحدة    عاملة  
 يف اإلحـصاءات الوطنيـة      واألثر الذي ميكن أن خيلفـه ذلـك         ما وحدة تابعة لشركة  ب يف ما يتعلق  

  .لألعمال التجارية
البيانــات الفوقيــة وســجالت األعمــال    ” املعقــودة يف موضــوع  ٤ناقــشت اجللــسة  و  - ٦

الدور األساسـي للبيانـات الفوقيـة املنـسقة يف سـجالت األعمـال التجاريـة يف نطـاق             “التجارية
ج سـجالت ذات جـودة      إنتـا ة تلك البيانـات الفوقيـة يف        اإلنتاج اإلحصائي، وشددت على أمهي    

وتنبع احلاجة إىل مواءمة البيانات الفوقيـة إلحـصاءات األعمـال التجاريـة             . عالية ونواتج منسقة  
مــن وضــع ســجالت ) دات اهلويــةالتــصنيفات، واملــتغريات، واملــصطلحات، وحمــدَّذلــك  يف مبــا(

ــن     ــة، وم ــات متكامل ــد بيان ــدة ونظــم قواع ــداخلجدي ــف نظــم      ت ــه خمتل ــوم ب ــذي تق  العمــل ال
صاءات األعمـــال التجاريـــة، ومـــن احلاجـــة إىل تبـــادل البيانـــات بـــني الـــسجالت اإلداريـــة إحـــ
وتتيح البيانات الفوقية املنـسقة زيـادة اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات             . اإلحصائيةالسجالت  و

هـي  و. اإلداريـة  مـن األعمـال      حيـد كـثرياً   ممـا   وهـو    ،يف عملية التبادل ودمج بيانـات الـسجالت       
.  التعاون بـني اإلدارات العامـة  مواكبة آلخر البيانات وتعزز   السجالت اإلدارية    ءإبقاتتيح أيضا   

بيد أن مواءمة البيانات الفوقية يف الـسجالت يـستغرق وقتـا طـويال ويـستلزم جهـدا هـائال مـن                      
 مواءمـة اإلجـراءات،   فـإن ميكـن جتنبـها،     وإىل جانب القواعد القانونيـة الـيت ال       . األطراف املعنية 
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 عن حلول تنظيمية وتقنية أفضل وأكثـر كفـاءة        اجلاري  والبحث  بوضوح،  ؤوليات   املس حتديدو
  .السياق هذا  من املهام األساسية يفتعدأمور 

االبتكـار التكنولـوجي وسـجالت      ” يف موضـوع     ةاملعقود ٥كان الغرض من اجللسة     و  - ٧
لالهتمــام مــن  األمثلــة املــثرية  مــع الفريــقتقاســمت  أنتــشجيع البلــدان علــى “األعمــال التجاريــة

 مجيــع جوانــب االبتكــار التكنولــوجي املتــصلة بــسجالت أدرجــتو. االبتكــارات التكنولوجيــة
ــسة    ــام اجلل ــة يف نطــاق اهتم ــال التجاري ــووعــرض. األعم ــا متكــامال   ممثل ــان نظام ــد الياب  ا جدي

الدراســـات قاعـــدة بيانـــات حتـــسن إىل حـــد كـــبري تنـــسيق عينـــات    ١٣للـــسجالت يتـــضمن 
  .ىل ضبط عبء االستجابة، إضافة إاالستقصائية

وتضمنت االبتكارات األخرى، نظاما متكامال جديـدا للـسجالت ينطـوي علـى مجـع                 - ٨
 متكـــنإلكتــروين للبيانــات وبوابــة إلكترونيــة تفاعليـــة جديــدة لــسجالت األعمــال التجاريــة         

ويف هذه البوابة اإللكترونيـة التفاعليـة، تـستطيع         . تقدمي أو استخالص املعلومات   من  لشركات  ا
 الـيت اخـتريت للمـشاركة فيهـا،         الدراسـات االستقـصائية   الشركات اسـتخالص معلومـات عـن        

يتعلـق    ابتكـارات فيمـا    ترضـ وأخـريا، عُ  . علـى حنـو أفـضل      يتيح هلـا إدارة وقـت االسـتجابة        امم
 ة نظــام جديــد للجغرافيــة املكانيــة يــستند إىل جغرافيــمتثلــت يفنيــة، وباملعلومــات اجلغرافيــة املكا

 ممـا تتيحـه الطريقـة القدميـة للنقـاط            أكثـر دقـة     الشارع حبيث يتيح معلومات عن املواقع      مستوى
ــضلع  ــدم.داخــل امل ــو وق ــصويريا   املكــسيك  ممثل ــة    عرضــا ت ــال التجاري ــل لألعم ــسجله الكام ل

  .”Google Earth“باستخدام برنامج 
سـجالت األعمـال التجاريـة بوصـفها أطـرا          ”  املعقودة يف موضوع   ٦اجللسة  وتناولت    - ٩

يف املتمثــل  أحــد االســتعماالت اهلامــة لــسجل األعمــال التجاريــة اإلحــصائي   “ألخــذ العينــات
وكـان الغـرض مـن      . ألعمـال التجاريـة   ل الدراسـات االستقـصائية    توفري إطار ألخـذ العينـات يف      

 ســجل إحــصائي لألعمــال التجاريــة لتلبيــة الطلبــات املتزايــدة  وضــعكيــف يــتماجللــسة مناقــشة 
للحصول على أطر ألخذ العينات حبيث تكـون مـستكملة ويف أواهنـا، وتلبيـة طلبـات احلـصول                   

ومـع عوملـة االقتـصادات      . على معلومات أكثر تفصيال عـن وحـدات الـسجل يف نفـس الوقـت              
ــة الدوليــ     ــد علــى إحــصاءات األعمــال التجاري ــشأ طلــب متزاي ــة الــيت تغطــي   ن ــة للمقارن ة القابل

وملقارنـــة اإلحـــصاءات التجاريـــة . ترتيبـــات اإلنتـــاج العـــاملي والـــشركات املتعـــددة اجلنـــسيات
ــدان،   فيمــا ــساق  حاجــة مثــةبــني البل ــدويل لتعــاريف ومفــاهيم  علــى النطــاق   إىل حتــسني االت ال

  .سجالت اإلحصاءات التجارية
 علـى سـجالت شـاملة،       ستقـصائية تعتمـد   دراسـات ا   اإلحصاءات املستندة إىل     ستظلو  - ١٠

.  نوعية أعلى من حيث حـسن التوقيـت والدقـة ومـستوى التفاصـيل          وسوف تظل تتطلب أيضا   
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 مــن الــسجالت وتوفريهــا للمــستعملني يــشكالن نــسخ متجــددةويبــدو أن إنتــاج نــسخ ثابتــة و
 املتعلقـة  طريقة فعالة لتلبية احتياجات خمتلـف املـستعملني، علـى الـرغم مـن بقـاء بعـض املـسائل           

وحيتاج هذا األمر إىل مزيد مـن املناقـشة وإىل تبـادل            . بكيفية ضمان إمكانية املقارنة بني النسخ     
 حيـث   نيويضع عدد من املكاتب اإلحصائية وصالت تفاعـل مـع املـستعمل           . املمارسات اجليدة 

عينـات علـى أسـاس اخلدمـة       ال أخـذ    دراسات استقـصائية  بوسع اإلحصائيني الذين جيرون     يكون  
وينبغـي تبـادل اخلـربات      . وميكن أن توفر هذه اخلدمة مكاسب ناجتة عن زيادة الكفـاءة          . لذاتيةا

  .واملمارسات اجليدة يف املستقبل
املبـــادئ التوجيهيـــة لـــسجالت األعمـــال ”  املعقـــودة يف موضـــوع٧اجللـــسة نظمـــت   - ١١

بـادئ  للحصول على مالحظات من خـرباء اجتمـاع فريـق فيـسبادن بـشأن خطـط امل        “ التجارية
وقــدم رئــيس فرقــة العمــل  . التوجيهيــة الدوليــة لــسجالت األعمــال التجاريــة وحمتواهــا املعتــزم  

ــسعة     ــام لكــل الفــصول الت ــة،   وهــي (املخطــط الع ــة، وأدوار ســجالت األعمــال التجاري املقدم
، والنوعيـة، وإنـشاء وتطـوير       والتعهـد والشمول، والوحـدات، واملـتغريات، ومـصادر البيانـات،          

 هامـة   تعقيبـات  ووفـرت    ،وقـد نظمـت املناقـشة لكـل فـصل علـى حـدة             ). سردواملـ السجالت؛  
 مـن قبيـل مـسائل اإليـضاح، وعـدم وجـود حمتـوى             (بشأن مسائل عديدة تتعلق جبميع الفـصول        

وتلقــى أعــضاء فرقــة العمــل شــاكرين هــذه  ). ، وتبــديل احملتــوى املعتــزم فيمــا بــني الفــصول مــا
  .اغة الالحقة للمبادئ التوجيهيةاملالحظات اليت ستؤخذ يف االعتبار عند الصي

ســجالت األعمــال التجاريــة وإحــصاءات  ”  املعقــودة يف موضــوع٨اجللــسة تناولــت   - ١٢
مـــصادر البيانـــات املـــستخدمة لوضـــع   )أ: (يلـــي مـــا “األعمـــال التجاريـــة يف البلـــدان الناميـــة 

ل اخلــربات املــستخدمة يف اســتكما  )ب(،  وحفظهــاالــسجالت اإلحــصائية لألعمــال التجاريــة 
اخلربات املستخدمة يف حتسني التنسيق فيما بـني         )ج( السجالت مبعلومات من خمتلف املصادر،    

ورغـم  . النهج املتبعـة لتغطيـة األعمـال التجاريـة غـري النظاميـة             )د(املؤسسات املقدمة للبيانات،    
متثـل  تنوع احلاالت واملواضيع اليت جرى تناوهلا، كـان مثـة جانـب مـشترك قـوي بـني العـروض                 

يعتــرب إنــشاء ســجل إحــصائي لألعمــال التجاريــة بــالغ األمهيــة لبنــاء إحــصاءات   ال: يلــي مــا يف
  . سليمة لألعمال التجارية فحسب، بل يعترب عنصرا رئيسيا يساهم يف التنمية االقتصادية للبلد

ويف أحــد البلــدان، تــشمل خطــة التنميــة االقتــصادية للــسنوات العــشر املقبلــة أحكامــا     - ١٣
 الوكــاالت اإلحــصائية، تــشريومــن املهــم أن . ضــع ســجل لألعمــال التجاريــة حمــددة بــشأن و

 يف وضع إحصاءات ومؤشرات جديدة، إىل األدلـة والتعـاريف اإلحـصائية الدوليـة               نظرها لدى
ومن السهل إدماج املعايري الدولية يف وقت مبكر من العمليـة، ألن تغـيري            .  قدر اإلمكان  القائمة

وييـسر اسـتخدام    . أكثـر كلفـة   و  أصـعب  الحـق ميكـن أن يكـون      التعاريف واألساليب يف وقت     
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 ويــستجيب لرغبــة ،املعــايري املنــسقة لتجميــع اإلحــصاءات قابليــة املقارنــة الدوليــة بــني البيانــات 
ويف هــذا الــصدد، . مقــرري الــسياسات يف مقارنــة احلــاالت وأشــكال األداء فيمــا بــني البلــدان 

ــة     ــة املتعلق ــة الدولي ــادئ التوجيهي ــة ســتوفر املب ــسجالت األعمــال التجاري ــا   ،ب ــيت جيــري حالي  ال
 أداة بالغــة األمهيــة للبلــدان الــيت تــشرع يف عمليــة إنــشاء ســجالهتا لألعمــال التجاريــة ،إعــدادها

  . هي يف املراحل األوىل منها أو
ــها (ويعــد التعــاون الــدويل    - ١٤ ــربامج بطــرق من  ،طريقــة ناجحــة لنقــل املعــارف  )  توأمــة ال
ويف الوقــت .  التــصميمجيــدةعمليــة إنــشاء ســجالت أعمــال جتاريــة  يــسهم يف التعجيــل ب وهــو

الذي تفرض فيه قيود على امليزانية يف معظم املكاتب اإلحصائية الوطنية يف مجيـع أحنـاء العـامل،                  
ــة خاصــة، فهــو يرقــى إىل درجــة        ــدان والوكــاالت أمهي ــادل اخلــربات فيمــا بــني البل يكتــسي تب

ــاد مــضاعفة املــوارد املتاحــة  .  أفــضل املمارســات واخلــربات وحــىت اإلخفاقــات  ل عــن طريــق تب
ــصاد وقطــاع األعمــال       وفيمــا ــة بــسبب حجــم االقت ــدان الــيت تواجــه حتــديات هائل يتعلــق بالبل

  .جدا  من البلدان األخرى موردا هاما املستمدةالتجارية فيها، ميكن أن تكون اخلربات
  
  


