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    اإلحصائية اللجنة
  واألربعون الثامنة الدورة

  ٢٠١٧ مارس/آذار ١٠-٧
  املؤقت* األعمال جدول من (م) ٣ البند
        التجارية األعمال سجالت القرار: واختاذ للمناقشة بنود

  التجارية األعمال بسجالت املعين فيسبادن فريق تقرير    
    

    العام األمني من مذكرة    

 بـأن  العـام  األمـني  يتشـرف  ،٢٠١٦/٢٢٠ واالجتمـاعي  االقتصادي الس ملقرر وفقاً  
 األخـرية  التطـورات  التقرير يوجز. التجارية األعمال بسجالت املعين فيسبادن فريق تقرير حييل

 يف طوكيـو  يف املعقـود  ،٢٥ جتمـاع اال يف عرضـها  جـرى  مـا  حنو على فيسبادن، فريق عمل يف
 دوليـة  توجيهيـة  مبـادئ  وضـع  التقريـر  يف فيسـبادن  فريق ويقترح. ٢٠١٦ نوفمرب/الثاين تشرين
 بشـــأن التوجيهيـــة املبـــادئ إىل باالســـتناد التجاريـــة، لألعمـــال اإلحصـــائية الســـجالت بشـــأن

ــة لألعمــال اإلحصــائية الســجالت ــ التجاري ــة ااعتمــد يتال ــا االقتصــادية اللجن  عــام يف ألوروب
 الصــعيد علــى والتشــاور االســتعراض خــالل مــن الناميــة البلــدان ظــروف يراعــي امبــو ،٢٠١٥
 وعلـى  الدوليـة  التوجيهيـة  املبـادئ  ـذه  املتعلـق  املقترح على التعليق إىل مدعوة واللجنة. العاملي
  .  حتديثها جرى اليت اختصاصاته على ذلك يف مبا فيسبادن، فريق أحرزه الذي التقدم
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  مقدمة  -  أوال  
 اللجنـة  إطـار  يف املـدن  أفرقة أحد هو التجارية األعمال بسجالت املعين فيسبادن فريق  - ١

 هـذا  يعتمـد  املتحـدة،  لألمـم  التابعة املدن أفرقة روح من وانطالقا. املتحدة األمم يف اإلحصائية
 اآلراء لتبــادل منتــدى هلــا متيحــا ،املشــاركني للمنــدوبني النشــط االخنــراط علــى أساســا الفريــق

. التجاريــة لألعمــال اإلحصــائية الســجالت خدامواســت تعهــدو إنشــاءب يتعلــق مــا يف واخلــربات
ــق وينظــر ــة القضــايا يف فيســبادن فري ــة املفاهيمي ــا يف واملنهجي  الســجالت باســتخدام يتصــل م

 تلـك  بإنتـاج  يتصـل  مـا  يف السـليمة  املمارسـات  طبيـق وت تطـوير و التجاريـة  لألعمال اإلحصائية
 االقتصـادية  إلحصـاءات ا إزاء تكـامال  أكثـر  ـج  التبـاع  دعمالـ  أعمالُـه  تقـدم  كمـا  ،السجالت

 البيانـات  وإدمـاج  البيانـات  مجع يف التجارية السجالت دور وتطوير مناقشة خالل من اهليكلية
  .ونشرها اإلحصاءات إنتاج يف وكذلك

 ةاملعنيـ  ةالدوليـ  املسـتديرة  املائـدة  بوصـفه  ١٩٨٦ عـام  أنشئ اليت فيسبادن، فريق وعقد  - ٢
ــأطر ــال استقصــاءات ب ــة، األعم ــه التجاري ــاوا يف األول اجتماع ــام أوت ــاب ويف. ١٩٨٦ ع  أعق

 فريـــقب تهتســمي  أعيــدت  ،٢٠٠٧ عـــام يف أملانيــا،  فيســبادن،  يف املعقـــود ،العشــرين  اجتماعــه 
 يف املتبـع  العـرف  مـع  ليتناسب االسم تغيري وجرى. التجارية األعمال بسجالت املعين فيسبادن

 لسـجالت ا تؤديـه  الذي غرياملت الدور كذلك وليعكس ،املتحدة لألمم التابعة املدن أفرقة تسمية
 اإلحصـاءات  إلنتـاج  الفقـري  العمـود  متزايد حنو على تشكل اليت التجارية لألعمال اإلحصائية
  .اإلحصائية للمعلومات مصادر ذاا حد يف تعترب واليت االقتصادية

 والعشـرين  اخلـامس  جتمـاع لال الرئيسـية  النتـائج  التقريـر  هـذا  مـن  الثاين الفرع ويصف  - ٣
 تعــديل، إىل ورمبــا اســتعراض، إىل تــدعو مقترحــات الثالــث الفــرع ويعــرض فيســبادن؛ لفريــق

 اللجنـــة اعتمـــدا الـــيت التجاريـــة لألعمـــال اإلحصـــائية الســـجالت بشـــأن التوجيهيـــة املبـــادئ
 علــى بالتأييــد حتظــى توجيهيــة مبــادئ إىل التوصــل أجــل مــن ٢٠١٥ عــام ألوروبــا االقتصــادية

 ؛فيسـبادن  فريـق ل ثـة احملد الختصاصاتل األساسية النقاط الرابع الفرع ويعرض العاملي؛ الصعيد
  .للمناقشة املطروحة نقاطال اخلامس الفرع يف وترد

    
    فيسبادن لفريق والعشرين اخلامس االجتماع تقرير  -  ثانيا  
    مقدمة  - ألف  

 التجاريـة  األعمـال  بسـجالت  املعين فيسبادن لفريق والعشرون اخلامس االجتماع عقد  - ٤
 اإلحصـــاءات مكتــب  واستضــافه  طوكيــو،  يف ٢٠١٦ نــوفمرب /الثــاين  تشــرين  ١١ إىل ٨ مــن 
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ــة ــة باحلكومـ ــم. اليابانيـ ــاعاال وضـ ــاركا ٧٧ جتمـ ــن مشـ ــدا ٤١ مـ ــات ٦ و بلـ ــة، منظمـ   دوليـ
 التجاريـة  لألعمـال  اإلحصـائية  بالسـجالت  املتعلقـة  العمـل  حلقة يف منها شارك من ذلك يف مبا

 وشـعبة  اهلـادئ  واحملـيط  آلسـيا  اإلحصـائي  املعهـد  تنظيمهـا  يف شارك اليت النامية، البلدان لصاحل
 الـزمالء  إىل وبالنسـبة . اليابـاين  اإلحصـاءات  مكتـب  مـع  بالتعاون املتحدة األمم يف اإلحصاءات

 خـالل  احلـي  الشبكي البث توفري جرى االجتماع، حضور من يتمكنوا مل الذين العامل أحناء يف
  .واحدة استثنائية وجلسة عامة جلسات سبع من تكون الذي االجتماع هذا

  
    القطرية املرحلية التقارير :١ اجللسة  - باء  

٥ -  األخــرية لتطــوراتل باســتعراض اجتماعــه فيســبادن فريــق يفتــتح أن علــى التقليــد درج 
 واملنظمــات األعضـاء  بلـدان ال مـن  كــلٍ يف التجاريـة  األعمـال  سـجالت  إطــار علـى  طـرأت  الـيت 

ــان ترأســتو. األعضــاء ــيت اجللســة هــذه الياب ــارير كُرســت ال ــة للتق ــة املرحلي ــرض. القطري وع 
  .  االجتماع انعقاد قبل تقريرا ٥٣ جمموعه ما وقُدم ؛تقريرا ٣٣ جمموعه  ما
 يقـدم  (أ) أجـزاء:  أربعـة  من نمكو منوذجٍ باستخدام القطرية املرحلية التقارير وأُعدت  - ٦

 ويعـرض  (ب) البلـد؛  يف التجاريـة  لألعمال اإلحصائي السجل عن عامة معلومات األول اجلزء
ــاين اجلــزء  الســابق؛ العــام خــالل هامــة تطــورات مــن وطــرأ تقــدم مــن أُحــرز عمــا مــوجزا الث
ــرض (ج) ــث اجلــزء ويع ــة اخلطــط الثال ــرض (د) للســجل؛ املقبل ــع اجلــزء ويع  التحــديات الراب

ــية ــيت الرئيسـ ــرض الـ ــاء تعتـ ــجالت إنشـ ــدهاو السـ ــتخدامها تعهـ ــاع ويف. واسـ ــع االجتمـ  الرابـ
 يف املعقـود  االجتمـاع  يف أنـه  بيـد . شـفويا  تقريـره  كامـل  عـرض  بلـد  كل من طُلب ،والعشرين

 تـوفريا  التقريـر  يف الـواردة  “الرئيسـية  التحـديات ” سـوى  يعرض أال بلد كل من طُلب طوكيو
  .األخرى لجلساتل للوقت

 التقـارير،  مـن  املائة يف ٧٠ حنو قدمت أوروبا من بلدانا أن موجزه يف الرئيس وأوضح  - ٧
 جغـرايف  لتـوازن  حتقيقا األخرى اإلقليمية املناطق من القطرية التغطية زيادة ضرورة إىل يشري ما

 للبيانـات  املتزايـد  االستخدام مثل تناوهلا، املقرر أو املتناولة الرئيسية املواضيع أورد كما. أفضل
ــة، ــذ اإلداريـ ــدات وتنفيـ ــائية الوحـ ــاريعاملك اإلحصـ ــات شـ ــاريعامل وجمموعـ ــجالت يف شـ  السـ
 واالســتخدام ،التصــنيفات أحــدث وتطبيــق ،الســمات حتديــدو التجاريــة، لألعمــال اإلحصــائية

 األعمــال ودميغرافيــا بــاجلودة، املتعلقــة واملســائل املنهجيــة، واملســائل اجلغــرايف، للترميــز الفعــال
  .  التكنولوجية واملسائل التجارية،
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 أحنـاء  مجيـع  مـن  التجاريـة  األعمـال  سـجالت  خلـرباء  هامة فرصة اجللسة هذه وأتاحت  - ٨
 عمليـات  حتسـني  إىل ـدف  الـيت  واملقـررة  اجلاريـة  مشـاريعهم  عـن  املعلومات آخر لتبادل العامل

  .واستخدامها وتعهدها التجارية األعمال سجالت استحداث
  

    التجارية لألعمال اإلحصائية السجالت أدوار :٢ اجللسة  - جيم  
 علـــى ،األورويب لالحتـــاد اإلحصـــائي املكتـــب ترأســـها الـــيت الثانيـــة، اجللســـة ركـــزت  - ٩

 فتناولـت  التجاريـة،  لألعمـال  اإلحصـائية  السـجالت  يف ستجدةامل والتطورات اجلديدة اخلربات
 األعمــال إحصـاءات  منتجــي إىل اتدماخلـ  تقــدمي يف املتمثـل  التقليـدي  الــدور مـن  أبعــد هـو  مـا 

 وأدوار جديـدة  اسـتخدام  أوجـه  تعزيـز  علـى  تعمـل  عـدة  عوامل هناك أن على واتفق. التجارية
  :ومنها التجارية، لألعمال اإلحصائية للسجالت جديدة

  الكفاءة؛ حتسني ضرورة  (أ)  
  أفضل؛ حنو على وفهمها العوملة آثار يف التحقيق ضرورة  (ب)  
    اخلاص؛ القطاع من املعلومات منتجو يطرحها اليت التحديات  (ج)  
ــا الـــيت اإلمكانـــات  (د)   ــات تتيحهـ ــول اجلديـــدة التكنولوجيـ ــات إىل والوصـ  البيانـ
  .الضخمة

١٠ -  اإلحصــائية للســجالت اجلديــدة لــألدوار الرئيســية االجتاهــات مــن عــدد إىل وأشــري 
 تصـبح  أن هـو  احلـايل  هـا دور فـإن  ،عهـدا  األحـدث  لسجالتا إىل وبالنسبة. التجارية لألعمال
ــار ــري) (العمــود الوحيــد االستقصــائي اإلط  حالــة ويف. التجاريــة األعمــال حصــاءاتإل الفق

 تلـــك فيـــه تـــذهب اجتـــاه ســـجل التجاريـــة، لألعمـــال تطـــورا األكثـــر اإلحصـــائية الســـجالت
 التجاريــة، األعمــال إحصــائيي مثــل التقليــديني، خدمنيللمســت أطــر تــوفري مــن أبعــد الســجالت

 جديــدة، خــدمات وتقــدم اجلــدد املســتخدمني تســتهدف للخــدمات مقدمــةً ســجالت تصــبحل
 لألعمـال  اإلحصـائية  للسجالت دور إىل أيضا أشريو. إحصائية غري معينة ألغراض ذلك يف مبا

 علـى  املقدمـة  العـروض  معظـم  وأتـت . تحليليـة ال لألغـراض  معلومـات  مصادر بوصفها التجارية
 ذلـك  يف مبـا  املعقـدة،  النظم من أقل) (أو أكرب عدد وإنشاء األخرى السجالت مع الدمج ذكر

ــة الســجالت مــع دجمهــا ــة الســجالت مــن ذلــك وغــري االجتماعي ــد وجــرى. اإلداري  يف التأكي
 اسـتخراج  تقنيـات  وختتـرب  اجلغـرايف  الترميـز  تسـتخدم  الـيت  اجلاريـة  التطورات على عدة عروض
  .اإلنترنت من البيانات
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 الفريـق  بـني  والتحاوريـة  احلاميـة  واملناقشـةُ  العـروض  مـن  الكـبري  العـدد  بوضوحٍ وأظهر  - ١١
 الســجالت  حتــديث إىل ــدف ــا  االضــطالع اجلــاري األنشــطة  مــن العديــد أن واحلضــور
 أنـواع  خمتلـف  تلبيـة  علـى  قـدرة  وأكثـر  كفـاءة  أكثـر  جعلـها  بغيـة  التجاريـة  لألعمال اإلحصائية

 ختصـيص  ورمبـا  املتابعـة،  مـن  مزيـدا  التطـورات  هـذه  معظـم  ويستحق. واملتطلبات االحتياجات
ــة احملافـــل يف بأكملـــها اجتماعـــات ــة الدوليـ ــاة وتعمـــيم حتليـــل ـــدف املقبلـ  االجتاهـــات مراعـ

  .املمارسات أفضل بشأن التوجيه وتوفري الصلة  ذات
  

    الوحدات/الوكاالت/اإلدارية البيانات :٣ اجللسة  - دال  
 مـن  مصادر من املستقاة اإلدارية البيانات على عادة التجارية األعمال سجالت تعتمد  - ١٢

ــة فيســبادن فريــق أقــر الســنوات، مــر وعلــى. الضــريبية الســلطات قبيــل  بأفكــار اخلــروج بأمهي
 عـن  البحـث  مواصـلة  جانب إىل به اخلاصة اإلدارية املصادر من االستفادة كيفية بشأن جديدة
 مـن  الرئيسـي  واهلـدف . التجاريـة  األعمال سجل تشغيل نحتس أن ميكن حمتملة جديدة مصادر
 تطــاق حيســن أن اإلداريــة البيانــات مــوردي مــع للتعــاون ميكــن كيــف يف النظــر هــو ٣ اجللســة
  .  السجل داخل للوحدات السليم التحديد ذلك يف مبا التجارية، األعمال سجالت وجودة

 مـن  جمموعـة  علـى  األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات  ترأسـتها  الـيت  ،اجللسـة  هذه ركزتو  - ١٣
 املوجـودة  املصـادر  علـى  حتسـينات  إدخـال و اجلديـدة؛  اإلداريـة  املصـادر  اسـتخدام  بينها املسائل

 املوجـودة  املصادر من مستقاة جديدة متغريات واستخدام خمتلفة؛ بيانات مصادر بني اجلمع أو
 إىل فضـت أ الـيت  اإلداريـة  الـنظم  حتـديث و اإلدارية؛ املصادر من قاةتاملس البيانات وترية وحتسني
 أدت الـيت  طابقـة امل تقنيـات  يف التحسـينات و حتسـينات؛  إدخـال  إىل أو للبيانات جديدة مصادر

 علـى  الوحـدات  لتحديـد  أفضـل  نظـم  أو أسـاليب و اإلدارية؛ املصادر استخدام يف حتسينات إىل
 التجاريـة؛  األعمـال  سـجل  يف مؤسسـة)  أو شـركة  أو مشـروع  املثال، سبيل (على مناسب حنو

 ســــجل إنشــــاء جمــــال يف األخــــرى والوكــــاالت اإلحصــــائية الوكــــاالت بــــني والتعــــاون
  .  التجارية  األعمال

  
    نطاقوال اجلودة :٤ اجللسة  - هاء  

ــة اجللســة خصصــت  - ١٤ ــب الرابع ــة للجوان ــد املختلف  اإلحصــائية الســجالت جــودة لتعه
 حمــددة  جوانــب  املقدمــة  الورقــات  وتناولــت . عنــها  واإلبــالغ  وحتليلــها  التجاريــة،  لألعمــال 

 ،اإلحصـائية  العمليـات  يف السـجالت  تعهـد  إدماج أو السجالت، لتعهد عامة استراتيجيات أو
  .اجللسة أملانيا وترأست. وعرضها اجلودة مؤشرات أو
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 “تقليـدي ” موضـوع  هـي  بـاجلودة  املتعلقـة  اجللسـة  أن العـروض  أخرى مرة وأظهرت  - ١٥
 مـع  اجلـودة  العـايل  العمـل  وتطـور  تغري كيفية حول واضحا منظورا دائما يوفر فيسبادن، لفريق
 احلاضــر، الوقــت ويف. وقويـة  ســليمة أســاليب إىل حيتـاج  اجلــودة العــايل فالعمـل . الوقــت مـرور 

 فـرض ” كــ  اجلـودة  عـايل  عملب إحصائي مكتب أي يف السجل قسم يقوم أن احتمال تضاءلي
 السـجل  ومصـادر  املسـتخدمني  مـع  وثيقـة  عمـل  عالقـة  ضـمن  بـه  ضـطلع ي بـات  بل ؛“مدرسي

 مشـاركة  اجلـودة  العـايل  العمـل  طبيعـةُ  متزايـد  بشـكل  وتتطلـب . التجاريـة  لألعمـال  اإلحصـائي 
ــة لإلحصــاءات اجلــودة حتقيــق حنــو موجهــة شــاملة هيكليــة يف تنســيقا، ورمبــا نشــطة،  التجاري

    .القومية واحلسابات
  

  التكنولوجيا :٥ اجللسة  - واو  
 مـن  وتكونت الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة ترأستها ،٥ اجللسة  - ١٦
 تطـور  أي تمشلـ  حبيـث  النطـاق  ةواسـع  لسـة اجل هـذه  يف الورقـات  معـايري  تكان. عروض ستة

 هــذا الورقــات عكســت وقــد. التجاريــة لألعمــال اإلحصــائية بالســجالت يتصــل تكنولــوجي
 إنشـاء  إعـادة  عن رقاتوو طابقة،امل قواعد تحسنيل جتربة نتائج عرض بني راوحت إذ التنوع،

  .اجلديدة التكنولوجيا إىل استنادا التجارية لألعمال اإلحصائية السجالت نظم
 نظـم  تصـميم  يف للبيانـات  مـنظَّم  غـري  ـج  اتبـاع و “بيانـات  حبـرية ” اسـتخدام  لوشكَّ  - ١٧

 وهولنـدا  سويسـرا  مـن  املقـدمتان  الورقتان توأظهر. جديدا رائدا موضوعا اجلديدة السجالت
 للسـجالت  وحيـد  حاسـويب  نظـام  عـن  نأيال تناولتا إذ االجتاه، هذا يف لالهتمام مثرية تطورات

 مركـزي  مسـتودع  يف البيانـات  هوِفقَـ  ختزن اخلدمات، تقدمي حنو توجها أكثر ج التباع متهيدا
  .  التجارية األعمال سجل تشغيل تتيح اخلدمات من طائفة وتستخدم

 فيهـا،  وحيـدا  حمددا ال اليت البلدان يف باألمهية تتسم اإلدارة سجالت طابقةم تزال وال  - ١٨
 وحتسـني  بتعـديل  تتعلـق  نتـائج  وعرضـت . اجللسة يف طُرح الذي الثاين املوضوع شكَّل ما وهو
 ةزمنيـ  فتـرة  حتديـد  هي السجالت جبودة املتعلقة دائما احلاضرة األخرى واملسألة. طابقةامل نظم

. املـتغريات  قطعتـها  الـيت  املراحـل  وتتبـع  بدقـة  ةزمنيـ  فترة حتديد أتاح مشروع وقُدم لمتغريات،ل
 عـن  ورقـة  عـن  فضال جديدة، استعمال واجهة له جديد حترير نظام عرض ذلك، على وعالوة
  .  التلقائي الترميز

 التجاريــة األعمــال لســجالت التكنولوجيــة القــدرات يف كــبري تغــيري زمــن نعــيش إننــا  - ١٩
 قـدر  باسـتخدام  ،أجـود  خدمـة  وتقـدمي  السـجالت  نلـك  تشـغيل  حتسني األعضاء للدول سيتيح
  .السجالت إىل املستندة اإلحصاءات من أكرب
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 سـجالت  مـن  املستقاة البيانات ومنتجات التجارية األعمال دميغرافيا :٦ اجللسة  - زاي  
  التجارية األعمال

 البيانـات  منتجـات  مـن  ذلـك  وغـري  التجارية األعمال دميوغرافيا إحصاءات إنتاج بات  - ٢٠
 يف تنـاقَش  الـيت  املتكـررة  املواضـيع  أحـد  التجاريـة  لألعمـال  اإلحصـائية  السـجالت  مـن  املستقاة

 يف للســجل املــتغري الــدور مهــا: رئيســتني حقيقــتني ذلــك ويعكــس. فيســبادن فريــق اجتماعــات
 مباشـرة؛  السـجل  مـن  اإلحصـاءات  جتميـع  نطـاق  اتسـاع  ضوء يف اإلحصاءات، إنتاج عمليات
ــة ــا وأمهيـ ــال دميغرافيـ ــة األعمـ ــفها التجاريـ ــايت النقـــاش يف إســـهاما بوصـ ــأن السياسـ ــو بشـ  النمـ

  .االقتصادي
 امليــــدان يف والتنميــــة االقتصــــادي التعــــاون منظمــــة ترأســــتها الــــيت ،٦ اجللســــة ويف  - ٢١

 إحصـــاءات بإنتـــاج املتصـــلة جتارـــا عـــن الوطنيـــة اإلحصـــائية املكاتـــب أفـــادت االقتصـــادي،
ــا ــال دميوغرافي ــة األعم ــن املســتقاة التجاري ــة اجلهــود وعــن الســجل م ــط إىل الرامي  الســجل رب
 لسـكان ا أو اجلمـارك  سـجالت  فيها مبا اإلدارية، البيانات مبصادر التجارية لألعمال اإلحصائي

 التركيبـــة جتميــع  أجـــل مــن  اإلحصـــائية، واالستقصــاءات  الضـــرائب أو التــأمني  أو التعلــيم  أو
 التجــاري) للعمــل املالكــة اجلهــة مســات (مثــل إضــافية أبعــاد مــع التجاريــة لألعمــال الدميغرافيــة

 يـة التجار اإلحصـاءات  ذلـك  يف (مبـا  الصـلة  ذات التجاريـة  األعمال إحصاءات من ذلك غري أو
 نظـام  حتقيق إىل املمارسات هذه تشري املطاف، اية ويف. التجارية) املؤسسة خصائص حبسب
 الفقـري  العمـود  التجاريـة  لألعمـال  اإلحصـائي  السـجل  فيـه  يشـكل  اإلحصائية للبيانات جديد
ــة األعمــال إحصــاءات إلنتــاج متكامــل لنظــام  إىل إضــافة أيضــا، يعمــل نظــام وهــو - التجاري
 ويف. املسـتخدمني  لطلبـات  يسـتجيب  مبتكَـر  ـج  اتبـاع  تعمـيم  علـى  اإلنتـاج،  تكاليف خفض

 لألعمـال  الفريـدة  داتداحملـ و ،الوصفية البيانات ومواءمة البيانات، مطابقة كانت السياق، هذا
  .نوقشت اليت الرئيسية التحديات من واتساقها البيانات مقارنة وإمكانية التجارية،

 تنطـوي  جتربـة  نتـائج  تشـاطرت  اليت النمسا، من: كل أخرى تكميلية منظورات وقدم  - ٢٢
 امللكيـة  عالقـة  لتحديـد  التجاريـة  لألعمـال  اإلحصـائية  السـجالت  بشـأن  خوارزمية تطبيق على
 االقتصـادي  التعـداد  لـربط  مبتكـرة  حماولـة  عرضت اليت واليابان، التجارية؛ املؤسسات بني فيما

 أرقـام  عـن  مفصـلة  إحصاءات توليد أجل من للمطاعم الشبكية املواقع من املأخوذة باملعلومات
 تشـمل  (الـيت  املتنقلـة  احلوسـبة  أجهـزة  أن كيـف  أوضحت اليت واملكسيك، واخلروج؛ الدخول
ــة اخلــرائط ــات جلمــع تســتخدم الســاتلية) والصــور الرقمي ــدادات خــالل البيان  االقتصــادية التع
 بيانـات  مجـع  طريـق  عـن  اإلحصـاءات،  وتوليـد  التجاريـة  للمؤسسـات  اجلغرافيـة  املواقع لتحديد
  ونشأا. وإغالقها الصمود على التجارية املؤسسات قدرة بشأن املتابعة،
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  والنمذجة العوملة :٧ اجللسة  - حاء  
 السـياق،  هـذا  ويف الصـناعية.  البلـدان  يف اتسـاعها  تواصـل  االقتصـادية  العوملـة  فتئت ما  - ٢٣

 املتنـامي  للدور جمد قياس على احلصول يف اإلحصائيون يواجهها اليت التحديات من عدد هناك
 تلـك  علـى  وللتغلـب  االقتصـادية.  األنشـطة  يف واملعقـدة  الكبرية اجلنسيات املتعددة للمؤسسات
 حتديـد  حتسـني  تتـيح  الـيت  التجاريـة،  األنشـطة  منذجة مثل جديدة، نهج تنفيذ ينبغي التحديات،
 بالســـجالت االرتقـــاء وينبغـــي أفضـــل. حنـــو علـــى وفهمهـــا اجلنســـيات املتعـــددة املؤسســـات
 الســجالت هــذه تشــمل أن ينبغــي الواقــع، ويف لــذلك. تبعــا التجاريــة لألعمــال اإلحصــائية
 جمموعـات ” مثـل  العوملـة،  بسـياق  الصـلة  ذات إحصـائية  وحدات التجارية لألعمال اإلحصائية
 حتسـني  تشـجيع  ينبغـي  ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .“التجارية املؤسسات” و “التجارية املؤسسات

 الواقـع،  ويف البلـدان.  خمتلـف  يف التجاريـة  لألعمال اإلحصائية السجالت بني واملواءمة سيقالتن
 البيانـات  تبـادل  تيسـر  التجاريـة  لألعمـال  اإلحصـائية  السـجالت  بـني  البـيين  التشـغيل  قابلية فإن

 املتعـددة  املؤسسـات  عـن  ومتاسـكاً  وضوحاً أكثر صورة تشكيل اإلحصاءات ألخصائيي وتتيح
  وفروعها. اجلنسيات

 النمذجــة أنشـطة  إىل أحــدمها تطـرق  جــزأين، يف فرنسـا،  برئاســة ،٧ اجللسـة  وعقـدت   - ٢٤
 النمذجــة، بأنشــطة يتعلــق وفيمــا للمجموعــات. العــاملي والســجل العامليــة احملــددات إىل والثــاين
 مرحلـة  حبسـب  خمتلفـة  مسـائل  الوطنيـة  اإلحصـائية  املكاتـب  عنها أبلغت اليت التجارب تناولت
 اإلحصـائية  املكاتـب  بعـض  وكـان  النمذجـة.  بأسـاليب  االضطالع يف أدواا بلغتها اليت النضج

 وكانــت مناذجهــا. حتديــد ينبغــي الــيت املؤسســات اختيــار معيــار حتديــد إىل أوالً حباجــة الوطنيــة
 سـجالا  يف واملعقـدة  الكـبرية  للمؤسسـات  اهليكلية املعلومات إدماج إىل حباجة أخرى مكاتب

 النمذجــة. عمليــة بــدء قبــل واجلــودة احملتــوى حتســني أجــل مــن التجاريــة لألعمــال اإلحصــائية
 اجلنسـيات  املتعـددة  التجاريـة  املؤسسـات  عـن  املعلومـات  حتسن أن نضجاً األكثر للنظم وميكن
 املنخرطــة الوحــدات حتديــد طريــق عــن العامليـة  االقتصــادية األنشــطة يف مبشــاركتها يتعلــق فيمـا 

 خـــدمات مقـــدمو وهـــي: الدوليـــة، لألنشـــطة حمـــددة أنـــواع أربعـــة مـــن نـــوع أي يف بنشـــاط
 املخزونـات  وحيـازة  مصـانع؛  امـتالك  بدون السلع وإنتاج السلع؛ وجتارة التحويلية؛ الصناعات

  اخلارج. يف
 التعريفيــة للرمــوز العامليـة  املبــادرة بشــأن مناقشـة  جــرت اجللســة، مـن  الثــاين اجلـزء  ويف  - ٢٥

 يف املاليـة  املعـامالت  يف املشـاركة  القانونية للكيانات فريداً تعريفاً توفر اليت القانونية، للكيانات
 العشـرين،  جمموعـة  جانـب  مـن  ٢٠١١ عـام  يف املبادرة هذه تنفيذ يف وشرع العامل. أحناء مجيع
 عـاملي  تعريفـي  رمـز  وضـع  بشـأن  توصـيات  تقـدمي  إىل املـايل  االسـتقرار  حتقيـق  جملس دعت اليت
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 املؤسســة إنشــاء إىل هــذا وأدى الصــدد. هــذا يف احلوكمــة لــدعم يكــلوه القانونيــة للكيانــات
 التعريفيـة  للرمـوز  العـاملي  النظـام  تنفيـذ  تـدعم  الـيت  القانونيـة،  للكيانـات  التعريفية للرموز العاملية

ــات ــة، للكيان ــيت القانوني ــة التشــغيل وحــدات تســتخدم وال ــيت احمللي ــة الرمــوز تصــدر ال  التعريفي
 لالحتـــاد اإلحصـــائي املكتـــب ويضـــطلع قانونيـــة. كيانـــات بوصـــفها واملؤسســـات للشـــركات

 عـاملي  سـجل  إلنشـاء  مشـترك  مشـروع  بتنفيـذ  املتحـدة  األمـم  يف اإلحصـاءات  وشعبة األورويب
 موعـات  األورويب السـجل  من املستمدة اخلربة إىل باالستناد التجارية، املؤسسات موعات

 للكيانــات التعريفيــة للرمــوز العامليــة املؤسســة خــدمات إىل اللجــوء مــع التجاريــة، املؤسســات
ــة. ــل القانوني  املؤسســات موعــات عــاملي ســجل وتعهــد إنشــاء يف الرئيســي التحــدي ويتمث
  بالسرية. املتعلقة الشواغل بسبب اجلزئية البيانات تقاسم يف التجارية

  
 اإلحصـــائية الســـجالت بشـــأن التوجيهيـــة املبـــادئ متابعـــة االســـتثنائية: اجللســـة  - طاء  

  التجارية لألعمال
 بصــياغة املعنيــة ألوروبــا االقتصــادية اللجنــة عمــل فرقــة ترأســت الــيت النمســا، قــدمت  - ٢٦

 نتــائج عــن تقريــراً التجاريــة، لألعمــال اإلحصــائية الســجالت بشــأن للجنــة التوجيهيــة املبــادئ
 املكاتـب  تتخـذها  الـيت  اإلجراءات بشأن سبتمرب/أيلول ١٦ إىل ٢ من أجرا استقصائية دراسة

ــق فيمــا باإلحصــائية ــذ يتعل ــادئ بتنفي ــة. املب ــد التوجيهي ــق أعضــاء إىل االســتبيان أُرســل وق  فري
 اللجنـة  مـن  لكـل  التـابع  التجاريـة  األعمـال  بسـجالت  املعـين  اخلـرباء  فريق أعضاء وإىل فيسبادن

ــا االقتصــادية ــة ألوروب ــاون ومنظم ــة التع ــدان يف والتنمي ــب االقتصــادي املي  اإلحصــائي واملكت
  .بلداً ٣٣ من ردود ووردت األورويب. لالحتاد

 علـى  فقـط  واحـدة  سـنة  مـرور  مـن  الـرغم  علـى  أنه االستبيان عن اإلجابات وكشفت  - ٢٧
 نطـاق  علـى  ـا  معترفـاً  بالفعل أصبحت فإا ،٢٠١٥ سبتمرب/أيلول يف التوجيهية املبادئ نشر

 اإلحصـائية،  املكاتـب  مـن  العديـد  يف التجاريـة  األعمـال  سـجالت  جمـاالت  يف وتستخدم واسع
 التجاريـة  لألعمـال  اإلحصـائية  السجالت امتثال مدى ولتحليل التدريب، ألغراض ذلك يف مبا

 قــام وقــد الوطنيــة. الســجالت اســتعراض أو وضــع يف وكمراجــع الدوليــة، للتوصــيات الوطنيــة
 أظهـرت  كمـا  يهيـة. التوج املبـادئ  هلـذه  كاملـة  أو جزئيـة  ترمجات بإعداد بالفعل البلدان بعض

 الوطنيـة  السـجالت  وحتسـني  وضـع  على العمل جيري تقريباً البلدان مجيع يف أنه الواردة الردود
 البيانـات  مصـادر  اسـتخدام  ويف اإلحصـائية،  الوحـدات  حتديـد  يف سـيما  ال التجاريـة،  لألعمال
 جــودة وزيــادة التجاريــة، لألعمــال اإلحصــائية للســجالت اجلــوهري الــدور وتعزيــز اإلداريــة،

السجالت. أما بالنسبة إىل املستقبل، فقد أعرب عن الرغبـة يف أن تتـرجم املبـادئ التوجيهيـة إىل     
لغات أخرى غري اإلنكليزية والروسية، وإعداد املزيد مـن األمثلـة العمليـة، ال سـيما السـتخدامها      

  ها.علي يف نظم إحصائية أقل تطوراً، باإلضافة إىل توقع إدخال املزيد من التحديثات
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  التجارية لألعمال اإلحصائية بالسجالت املتعلقة التوجيهية املبادئ  -  ثالثا  
ــادئ إعــداد جــرى  - ٢٨ ــة املب ــة التوجيهي ــة لألعمــال اإلحصــائية بالســجالت املتعلق  التجاري

 هـذه  مناقشـة  وجـرت  .٢٠١٤-٢٠١٢ الفترة خالل األوروبيني اإلحصائيني مؤمتر من بطلب
 العملـــي التوجيـــه تقـــدمي طريـــق عـــن البلـــدان مســـاعدة إىل ـــدف الـــيت التوجيهيـــة، املبـــادئ

 العامـة  اجللسـة  يف التجاريـة،  لألعمـال  اإلحصـائية  السـجالت  وتعهـد  إنشـاء  بشـأن  والتوصيات
ــؤمتر ــيني اإلحصــائيني مل ــود األوروب ــران يف املعق ــه/حزي  االجتمــاع، هــذا وخــالل .٢٠١٥ يوني
 البلــدان دعــم يف ومفيـدة  شــاملة كانــت التوجيهيـة  املبــادئ أن تــبني (أ) التاليـة:  املســائل أثـريت 
 املبـــادئ أن ولـــوحظ (ب) التجاريـــة؛ لألعمـــال اإلحصـــائية ســـجالا وحتســـني تعهـــد بشـــأن

 املقبلـة  العمـل  جمـاالت  بـني  مـن  وسـيكون  (ج) أخـرى؛  ملناطق بالنسبة هامة ستكون التوجيهية
 ســجالت إىل البيانــات تقــدم الــيت األخــرى املنظمــات مــع للتنســيق املمارســات أفضــل وضــع

ــال ــؤمتر وأيــد املركزيــة. املصــارف مثــل التجاريــة، األعم  املبــادئ األوروبــيني اإلحصــائيني م
 أيضـاً  ورحـب  ،٢٠١٥ يونيـه /حزيـران  يف اجتماعـه  أثنـاء  ألوروبـا  االقتصـادية  للجنة التوجيهية

 يف حصــائيةاإل اللجنــة لــدى العــاملي املســتوى علــى التوجيهيــة للمبــادئ التأييــد التمــاس مببــادرة
  املتحدة. األمم
 بشـأن  إلكترونيـة  استشـارة  أُجريـت  األوروبيني، اإلحصائيني ملؤمتر العامة اجللسة وقبل  - ٢٩

 واملنظمـات  البلـدان  مجيـع  تكتـف  ومل .٢٠١٥ أبريل/ونيسان مارس/آذار يف التوجيهية املبادئ
 بــل فحســب، التوجيهيــة املبــادئ وتأييــد بــدعم ومنظمــة، بلــداً ٤٦ عــددها والبــالغ املســتجيبة،

 للمبــادئ التأييــد التمــاس عمليــة أثنــاء فيهــا النظــر إعــادة ميكــن مفيــدة تعليقــات أيضــاً قــدمت
 استشـارة  تنظـيم  إىل حاجة هناك وستكون املتحدة. األمم يف اإلحصائية اللجنة لدى التوجيهية

 الـنظم  ذات الـدول  سـيما  وال املتحـدة،  األمـم  يف األعضـاء  الـدول  مجيـع  من اآلراء جلمع عاملية
 ذلـك  يقابـل  وما التوجيهية، للمبادئ العاملي االستعراض تنفيذ وميكن تطوراً. األقل اإلحصائية

ــادئ لتصــبح هلــا تعــديل مــن ــة مب ــة، توجيهي ــق إطــار يف عاملي ــإدارة فيســبادن، فري  فريقــه مــن ب
 فيســبادن فريــق يقتــرح ولــذلك، املتحــدة. األمــم يف اإلحصــاءات شــعبة مــن وبــدعم التــوجيهي

ــادئ تطــوير ــة املب ــيت القائمــة التوجيهي ــة اعتمــدا ال ــا االقتصــادية اللجن ــادئ لتصــبح ألوروب  مب
ــة ــم عامليــة توجيهي ــدمي املتحــدة، لألم ــة املبــادئ وتق ــة إىل اجلديــدة التوجيهي  اإلحصــائية اللجن
  .٢٠١٩ عام يف اخلمسني دورا يف عليها للموافقة
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  فيسبادن لفريق املستكملة االختصاصات  -  رابعا  
 وضـع  بشـأن  واخلـربات  اآلراء لتبـادل  حمفـالً  فيسبادن فريق يوفر املقدمة، يف ذكر كما  - ٣٠

 وتنفيــذ وضــع يــدعم وهــو واســتخدمها. وتعهــدها التجاريــة لألعمــال اإلحصــائية الســجالت
ــدة واملمارســات الســليمة األســاليب ــة اإلحصــائية املكاتــب يف اجلي ــق فيمــا الوطني  بإنشــاء يتعل
 األهـداف  الرابـع  الفـرع  ويعـرض  وحتسـينها.  وتعهدها التجارية لألعمال اإلحصائية السجالت
  فيسبادن. لفريق املستكملة االختصاصات التقرير هذا مرفق يف ويرد للفريق. األساسية

  يلي: فيما الفريق أهداف وتتمثل  - ٣١
 اإلحصـائية  السـجالت  بوضع يتعلق فيما اجليدة املمارسات لتبادل حمفل توفري  (أ)  
 املشتركة؛ املبادرات ودعم واستخدامها، وتعهدها التجارية لألعمال

 األســاليب يف اجلاريــة التطــورات ودعــم املفاهيميــة املســائل وتوضــيح مناقشــة  (ب)  
  التجارية؛ لألعمال اإلحصائية بالسجالت املتعلقة والتقنيات
ــال اإلحصـــائي الســـجل دور تطـــوير  (ج)   ــة لألعمـ ــ بوصـــفه التجاريـ  إنتـــاج ادعمـ
  ونشرها؛ وإدماجها البيانات جلمع موحد هيكل توفري طريق عن اإلحصائية البيانات
 إدمــاج  يف التجاريــة  لألعمــال  اإلحصــائية  الســجالت  دور وتطــوير  مناقشــة  (د)  
ــة املصــادر مــن املســتمدة البيانــات  الدراســات أو اإلحصــائية الســجالت مــن غريهــا أو اإلداري

  االقتصادية؛ اإلحصاءات إلنتاج االستقصائية
 السـجالت  إنتـاج  حيـث  مـن  االقتصادية العوملة حتديات مواجهة سبل مناقشة  )ـ(ه  

  دوليا؛ للمقارنة قابلة إحصاءات إىل املتزايدة احلاجة وكذلك التجارية، لألعمال اإلحصائية
ــم  (و)   ــذ دعـ ــيات تنفيـ ــات التوصـ ــدة واملمارسـ ــة اجليـ ــلة ذات الدوليـ ــأن الصـ  بشـ

  التجارية. لألعمال اإلحصائية السجالت
 خمتلفـة  جمـاالت  علـى  مباشـرة  غـري  أو مباشـرة  آثـار  هلـا  مواضيع فيسبادن فريق ويناقش  - ٣٢
 املسـامهة  إىل اـاالت  هـذه  يف اخلـرباء  يـدعى  قـد  االقتضـاء،  وعند االقتصادية، اإلحصاءات من
 تيســري (أ) يف: يتمثــل مــزدوج، بــدور يضــطلع فيســبادن فريــق أن بــه املســلم ومــن أعمالــه. يف

 .العـاملي  املنتـدى  بـدور  والقيـام  (ب) متقـدم؛  مسـتوى  على اجلديدة والتطورات اخلربات تبادل
  تطوراً. األقل اإلحصائية النظم ذات البلدان ومصاحل احتياجات معاجلة أيضاً للفريق وينبغي
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  للمناقشة املطروحة النقاط  -  خامسا  
  :يلي ما بشأن نظرها وجهات عن للتعبري مدعوة اللجنة  - ٣٣

 اخلـامس  اجتماعـه  يف عنه املبلغ النحو على فيسبادن فريق أحرزه الذي التقدم  (أ)  
  والعشرين؛

 اإلحصـائية  السـجالت  بشـأن  املتحـدة  لألمـم  التوجيهيـة  املبـادئ  إنشاء مقترح  (ب)  
 التجاريــة لألعمــال اإلحصــائية للســجالت التوجيهيــة املبــادئ إىل اســتناداً التجاريــة، لألعمــال

  ألوروبا؛ االقتصادية اللجنة وضعتها اليت اخلاصة
  فيسبادن. لفريق املستكملة االختصاصات  (ج)  
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  املرفق
  التجارية األعمال بسجالت املعين فيسبادن فريق اختصاصات    

    
  أساسية معلومات  -  أوال  

 إطـار  يف املـدن  أفرقـة  مـن  فريـق  هـو  التجاريـة  األعمـال  بسـجالت  املعين فيسبادن فريق  - ١
 فإنـه  املتحـدة،  لألمـم  التابعـة  املدن أفرقة روح من وانطالقا .املتحدة األمم يف اإلحصائية اللجنة
 اآلراء لتبـــادل حمفـــل بتـــوفري املشـــاركني، للمنـــدوبني النشـــطة املشـــاركة علـــى أساســـا يعتمـــد

 .واسـتخدامها  وتعهـدها  التجاريـة  لألعمـال  اإلحصـائية  السـجالت  بوضع يتعلق فيما واخلربات
 لألعمـال  اإلحصـائية  بالسـجالت  الصـلة  ذات واملنهجيـة  املفاهيميـة  املسـائل  الفريق يناقش كما

 فيسـبادن  فريـق  ويـدعم  السـجالت.  هـذه  إنتـاج  يف اجليـدة  املمارسـات  وتنفيـذ  ووضع التجارية
 خـالل  مـن  االقتصـادية  اإلحصـاءات  ألغـراض  التجاريـة  لألعمـال  اإلحصـائية  السجالت تطوير
  ونشرها. اإلحصاءات إنتاج يف وكذلك وإدماجها، البيانات مجع يف دورها وتطوير مناقشة

 يف أُنشـئ  أن بعـد  ،١٩٨٦ عـام  يف أوتـاوا  يف لـه  اجتماع أول فيسبادن فريق عقد وقد  - ٢
 التجاريـة.  األعمـال  استقصـاءات  بـأطر  املعنيـة  الدوليـة  املسـتديرة  املائـدة  اسـم  حتـت  العـام  نفس

 فريــق ليصــبح امســه تغــيري مت ،٢٠٠٧ عــام يف أملانيــا، فيســبادن، يف العشــرين اجتماعــه وعقــب
 التابعـة  املـدن  أفرقـة  تسـمية  يف املتبـع  للعـرف  طبقـا  التجارية، األعمال بسجالت املعين فيسبادن
ــم ــا .املتحــدة لألم ــذا عكــس كم ــيري ه ــدور االســم يف التغ ــتغري ال ــذي امل ــه ال  الســجالت تؤدي

 إنتــاج عمليــات عمــاد متزايــد حنــو علــى تشــكل أصــبحت الــيت التجاريــة، لألعمــال اإلحصــائية
  اإلحصائية. املعلومات مصادر من ذاا حد يف وتعترب االقتصادية، اإلحصاءات

    
  التجارية لألعمال اإلحصائي بالسجل املنوطة األدوار  -  ثانيا  

 حصـــاءاتاإل إنتـــاج يف حموريـــاً دوراً التجاريـــة لألعمـــال اإلحصـــائي الســـجل يـــؤدي  - ٣
ــاج طريقــة حيــث مــن ســواء االقتصــادية،  اإلحصــاءات جــودة حيــث مــن أو اإلحصــاءات إنت

  فيه. الواردة املعلومات من املستمدة
 يف تتمثــل التجاريــة لألعمــال اإلحصــائي للســجل الرئيســية املهمــة كانــت العــادة، ويف  - ٤

 والعينــات األطــر اســتخالص خالهلــا مــن ميكــن الــيت اإلحصــائية الوحــدات مــن جمموعــة تــوفري
 يتميـز  إحصـائي  سجل فكل هاماً. دوراً تشكل العملية هذه تزال وال االستقصائية. للدراسات

 إلنتــاج املســبقة الشــروط أحــد يشــكل مســتكملة ومعلومــات واســع وبنطــاق العاليــة بــاجلودة
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 لألعمــال اإلحصــائي الســجل فــإن ذلــك، ومــع اجلــودة. وعاليــة متســقة اقتصــادية إحصــاءات
 أمهيــة ذات الســجالت هــذه أصــبحت فقــد أخــرى. هامــة أدواراً أيضــاً اليــوم يــؤدي التجاريــة

 األخــرى، واملصــادر اإلداريــة الســجالت مــن املســتقاة املعلومــات وإدمــاج اســتخدام يف حامســة
 املمكـن  مـن  أنه كما الرمسية. اإلحصاءات إنتاج يف متزايداً دوراً يؤدي أصبح الذي األمر وهو

 الـيت  األسئلة على واإلجابة التحليل ألغراض التجارية لألعمال اإلحصائية السجالت استخدام
 وضــع التجاريــة لألعمــال إحصــائي ســجل أي فــإن ذلــك، إىل وباإلضــافة باالهتمــام. تســتأثر
 اإلحصـائية  الوحـدات  مـن  وغريهـا  التجارية للمؤسسات شاملة تغطية ويتضمن جيدة، بطريقة

  ذاته. حد يف إحصائي كمصدر يستخدم أن ميكن خصائصها، عن ومعلومات
 البيانـات  جلمـع  مشـتركاً  هـيكالً  يـوفر  أن التجارية لألعمال اإلحصائي للسجل وميكن  - ٥

 تتميــز اإلحصــاءات إلنتــاج عمليــات وضــع ييســر بالتــايل وهــو ونشــرها، وجتهيزهــا وإدماجهــا
 اإلحصــائي، الســجل فــإن وبالتــايل، اإلحصــائية. النــواتج مجيــع بــني االتســاق وييســر بالكفــاءة

 أجـل  مـن  الوطنيـة  اإلحصـائية  الـنظم  حتـديث  يف حمورياً دوراً أيضاً يؤدي للتوحيد، أداة بوصفه
 ســجل وضــع أيضــاً الضــروري ومــن متكاملــة. وبطريقــة كفــاءة أكثــر رمسيــة إحصــاءات إنتــاج

 بيـة تل أجـل  مـن  وتطـويره،  تعهده مواصلة مع العالية، باجلودة يتميز التجارية لألعمال إحصائي
 الصــلة ذات االقتصــادية باإلحصــاءات يتعلــق فيمــا املســتقبل يف املتطــورة املســتخدمني مطالــب

  التوقيت. وحسن والتفصيل باالتساق يتسم حنو على
    

  أعمال فريق فيسبادن    - ثالثا   
مبختلف مراحـل إنتـاج السـجل اإلحصـائي      املتعلقةيناقش فريق فيسبادن مجيع املسائل   - ٦

الســجل، وجودتــه،   نطــاق، ووإدماجهــالألعمــال التجاريــة، مبــا يف ذلــك مصــادر البيانــات      
  واستعماالته املتنوعة. وتعهدهوالوحدات اإلحصائية، وإنتاج السجل 

٧ -  الســجل   نطــاقبأمهيــة بالغــة بالنســبة إىل   عهــا مج طرائــق ســم مصــادر البيانــات و  وتت
اإلحصائي لألعمـال التجاريـة وجودتـه، مبـا يف ذلـك حسـن توقيتـه. ويف هـذا السـياق، يتنـاول           

والتعـدادات، ووسـائل   الدراسـات االستقصـائية   فريق فيسبادن اسـتخدام املعلومـات الـواردة يف    
الوحــدات الكــبرية واملعقــدة، مبــا يف ذلــك      منــاذجوحتديــد مــن ايــبني  اإلبــالغ اإللكتــروين  

ــا ــة ت املؤسســاتجمموع ــتخدام الســجالت      التجاري ــق اس ــاقش الفري ــددة اجلنســيات. وين املتع
السـجالت اإلحصـائية لألعمـال التجاريـة وتقليـل       نطـاق اإلدارية وقدرا على حتسني جـودة و 

عبء االستجابة. ويناقش الفريق أيضا كيفية إقامـة التعـاون مـع أصـحاب السـجالت اإلداريـة       
ــات    ــادل البيان ــن أجــل تيســري تب ــن أجــل حتــديث       م ــة م ــات اإلداري واالســتخدام املباشــر للبيان
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ــات يف الســجالت الــيت مت         ــة أو التحقــق مــن املعلوم الســجالت اإلحصــائية لألعمــال التجاري
 ذلـك أو التعـدادات). ويشـمل    الدراسات االستقصائيةاحلصول عليها من مصادر أخرى (مثل 

  لسرية.أيضا مناقشة املسائل القانونية واملسائل املتعلقة با
مــن الناحيــة وظيفتــه، ينبغــي لــه اإلحصــائي لألعمــال التجاريــة  ولكــي يــؤدي الســجل  - ٨

مجيـع الوحـدات االقتصـادية النشـطة واملقيمـة يف البلـد. وينـاقش فريـق          يشمل بنطاقهأن  املثالية
لعوملـة االقتصـادية،   وتطـرح ا سجالت خمتلـف قطاعـات االقتصـاد.     نطاقفيسبادن سبل حتسني 

 مـن حيـث  املتعددة اجلنسـيات، مشـاكل حمـددة    التجارية شطة جمموعات املؤسسات سيما أن ال
القيـــاس. ولـــذلك فـــإن فريـــق فيســـبادن يـــدعم التعـــاون الـــدويل الـــذي ييســـر حتســـني قيـــاس    

  املعوملة.  األنشطة
وهلـا آثـار مباشـرة     حامسـة جودة السجل اإلحصائي لألعمال التجاريـة أمهيـة    وتكتسي  - ٩

تمــد علــى املعلومــات الــواردة يف الســجل، وصــوال إىل النــاتج احمللــي  علــى اإلحصــاءات الــيت تع
اإلمجايل للحسابات القومية. ويناقش فريق فيسبادن مجيع أبعاد اجلودة فيما يتعلـق بالسـجالت   
اإلحصائية لألعمـال التجاريـة، مبـا يف ذلـك األمهيـة والدقـة وحسـن التوقيـت والتقيـد باملواعيـد           

قارنة واالتساق. ويقوم الفريق بتبادل اخلربات وأفضل املمارسـات  ملاوإمكانية الوصول وقابلية 
الســجالت، مبــا يف ذلــك وضــع مؤشــرات ملختلــف أبعــاد   جــودةبشــأن كيفيــة قيــاس وحتســني 

اجلودة، واستخدام تكنولوجيا املعلومات والرباجميات اجلديدة الالزمة لتحسني اجلـودة، وتنفيـذ   
  وارد وآثار مترتبة على التكاليف.أطر تقييم اجلودة، وما يرتبط ا من م

ل الوحدات اإلحصائية األركان األساسية للسجل اإلحصـائي لألعمـال التجاريـة.    ومتثّ  - ١٠
ــاريف الوحــدات اإلحصــائية     ــق فيســبادن تع ــاقش فري ــك املنشــآت،   وحــدودها وين ــا يف ذل ، مب

ه نشــاط، واملؤسســات وجمموعــات املؤسســات، وكيفيــة تنفيــذ هــذالوالوحــدات حبســب نــوع 
العناصــر يف املمارســة العمليــة ملختلــف أنــواع الكيانــات وخمتلــف قطاعــات االقتصــاد. ويشــمل 

، واملواءمـة مـع   والنمذجـة ذلك مناقشة خمتلف املصادر لتسجيل وقيـاس الوحـدات اإلحصـائية،    
  نظام احلسابات القومية.

رة عمليــة معقــدة ومســتمفهــو  وتعهــدهإنتــاج ســجل إحصــائي لألعمــال التجاريــة أمــا   - ١١
ــات وإدمــاج تنطــوي علــى مجــع   الدراســات مــن مصــادر خمتلفــة، مبــا يف ذلــك    املســتمدةالبيان

اليت تستهدف جمـاالت معينـة، والتعـدادات، والسـجالت اإلداريـة. وينـاقش فريـق         االستقصائية
السجالت وتعزيز دورهـا بوصـفها العمـود الفقـري يف      تعهدفيسبادن استراتيجيات وسياسات 

تبـــادل البيانـــات  طرائـــقإنتـــاج اإلحصـــاءات االقتصـــادية. ويشـــمل ذلـــك هيكـــل اإلنتـــاج، و 
ــا ــة      وإدماجه ــيريات يف التصــنيفات، وكيفي ــع التغ ــل م ــة التعام ، واســتخدام التصــنيفات، وكيفي
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ــاءة،      ــر كف ــاج أكث ــة اإلنت ــل عملي ــدة جلع ــات اجلدي ــة    اســتخدام الرباجمي ــنظم املتكامل وتطــوير ال
ــتخدام البيانـــات     ــاءات االقتصـــادية، واسـ ــفية لإلحصـ ــة يف الســـجل   الوصـ والقواعـــد التجاريـ

ــيت ختــص         ــاج ال ــق أيضــا املســائل املتصــلة باإلنت ــاقش الفري ــة. وين ــال التجاري اإلحصــائي لألعم
  السجالت يف البلدان ذات النظم اإلحصائية األقل تطورا.

. األغـراض موعة متنوعـة مـن   يف جملألعمال التجارية  صائيةوتستخدم السجالت اإلح  - ١٢
 وأطــر حتديــد العينــات    يةاإلحصــائ املــادة وينــاقش فريــق فيســبادن دور الســجالت يف تــوفري     

ــتنِ  ــتجابة   الدراســـات االستقصـــائيةدة إىل ألغـــراض اإلحصـــاءات املسـ ويف رصـــد عـــبء االسـ
ر املعلومــات الــيت يــتم احلصــول وتقليلـه. وييســر الفريــق أيضــا تبــادل أفضــل املمارسـات يف نشــ  

ــة ألغــراض االســتعمال        عليهــا مــن خــالل اســتخدام الســجالت اإلحصــائية لألعمــال التجاري
  اإلحصائي، مبا يف ذلك لألغراض التحليلية والبحثية.

ــجالت        - ١٣ ــرة إىل السـ ــتند مباشـ ــاءات تسـ ــع إحصـ ــا وضـ ــبادن أيضـ ــق فيسـ ــاقش فريـ وينـ
سـتمد دميغرافيـا األعمـال التجاريـة     املثال، ميكـن أن ت اإلحصائية لألعمال التجارية. فعلى سبيل 

مباشرة من السجل، أو ميكن ربط املعلومات الواردة يف السجل مبعلومـات مـن مصـادر إداريـة     
 مباشــرة األعمــال احلــرة أو الدراســات  أو غريهــا مــن الســجالت اإلحصــائية إلنتــاج مؤشــرات

ناقش الفريـق مسـائل مثـل التصـنيف وأسـاليب      الطولية أو اجلغرافية املكانية. ويف هذا الصدد، ي
 املؤسســـاتبنشـــأة وممارســات لتقـــدير األحــداث الدميغرافيـــة (علــى ســـبيل املثــال مـــا يتعلــق      

  ).واضمحالهلا
    
  فريق فيسبادن وأهدافه  الغرض من   - رابعا   

يتمثــل الغــرض مــن فريــق فيســبادن يف دعــم وضــع وتنفيــذ وســائل ســليمة وممارســات    - ١٤
 السـجالت اإلحصـائية لألعمـال التجاريـة     إنشاءب اإلحصائية الوطنية من أجل جيدة يف املكات

  . وحتقيقا هلذه الغاية، تتمثل أهداف الفريق يف ما يلي:هاوحتسين وتعهدها
تـــوفري منتـــدى لتبـــادل املمارســـات اجليـــدة يف وضـــع الســـجالت اإلحصـــائية   (أ)  

  ودعم املبادرات املشتركة؛ هاواستخدام وتعهدها لألعمال التجارية
األســـاليب والتقنيـــات  تطـــويرمناقشـــة وتوضـــيح املســـائل املفاهيميـــة ودعـــم    (ب)  

  اجلديدة املتعلقة بالسجالت اإلحصائية لألعمال التجارية؛
تطــوير دور الســجل اإلحصــائي لألعمــال التجاريــة باعتبــاره العمــود الفقــري    (ج)  

  ونشرها؛  وإدماجها   هيكل موحد جلمع البياناتمن خالل توفري ةاإلحصائيإلنتاج البيانات 



E/CN.3/2017/16 

 

16-22233 17/20 

 

مناقشــة وتطــوير دور الســجالت اإلحصــائية لألعمــال التجاريــة يف إدمــاج         (د)  
ــة، أو الســجالت اإلحصــائية األخــرى، أو   املســتمدة البيانــات   الدراســاتمــن املصــادر اإلداري

  من أجل إنتاج اإلحصاءات االقتصادية؛ االستقصائية
مناقشة سبل مواجهة حتديات العوملة االقتصادية مـن حيـث إنتـاج السـجالت       (هـ)  

  اإلحصائية لألعمال التجارية وكذلك احلاجة املتزايدة إىل إحصاءات قابلة للمقارنة دوليا؛  
ــدة     (و)   ــات اجليـ ــة واملمارسـ ــيات الدوليـ ــذ التوصـ ــم تنفيـ ــأن   دعـ ــلة بشـ ذات الصـ

  السجالت اإلحصائية لألعمال التجارية.
ويناقش فريق فيسبادن مواضيع هلـا آثـار مباشـرة أو غـري مباشـرة علـى جمـاالت خمتلفـة           - ١٥

مسـامهة يف  للرباء مـن هـذه اـاالت    اخل يدعىمن اإلحصاءات االقتصادية. وعند االقتضاء، قد 
  أعمال الفريق.

م به أن فريق فيسبادن يضـطلع بـدور مـزدوج يتمثـل يف مـا يلـي: (أ) تيسـري        ومن املسلّ  - ١٦
منتـدى عـاملي.    العمـل مبثابـة  (ب)  دل اخلربات والتطورات اجلديدة على مسـتوى متقـدم؛ و  تبا

اهتمامــات البلــدان ذات الــنظم اإلحصــائية  يراعــي وينبغــي للفريــق أيضــا أن يلــيب احتياجــات و 
  األقل تطورا.  

    
  أنشطة فريق فيسبادن ونواجته  -  خامسا  

فيسـبادن يف تنظـيم اجتماعـات تعقـد     يتمثل النشـاط الرئيسـي الـذي يضـطلع بـه فريـق         - ١٧
سـجالت األعمـال التجاريـة مـن املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة         خـرباء  يشـارك فيهـا  كل سـنتني  

املشاركة يف االجتماعـات علـى أسـاس طـوعي،      جتريباحثني. ويف حني الواملنظمات الدولية و
  ت.يتوقع من املشاركني املسامهة على مستوى اخلرباء يف برنامج االجتماعا

. ومنـذ  ٢٠٠٨إىل عـام   ١٩٨٦وكانت االجتماعات تنظَّم سـنويا يف الفتـرة مـن عـام       - ١٨
االجتماعــات املنعقــدة حــول تــدور ، أصــبح فريــق فيســبادن جيتمــع كــل ســنتني. و٢٠٠٨عــام 

التقارير املرحلية الوطنية عن وضع السجالت اإلحصائية لألعمال التجارية وتتضمن عددا مـن  
نشر هذه التقارير على املوقـع الشـبكي لفريـق    مواضيع جوهرية خمتارة. وت اجللسات اليت تتناول

فيســـبادن مـــن خـــالل مركـــز مـــوارد االتصـــاالت واملعلومـــات إلدارات املفوضـــية األوروبيـــة   
  ومؤسساا التجارية ومواطنيها.

فيهم اخلرباء والباحثون، أن حيضروا اجتماع فريـق فيسـبادن،    نوميكن للمشاركني، مب  - ١٩
. وميكـن ألي بلـد أن   لبلـدام الرغم من أن آراءهم قد ال متثل بالضـرورة املوقـف الرمسـي     على
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التنـوع  يبدي اهتمامه بأعمـال فريـق فيسـبادن وأن يطلـب املشـاركة يف اجتماعاتـه. ونظـرا إىل        
رى حبثهـا يف اجتماعاتـه غالبـا مـا تتنـاول      جيـ املشاركني، فإن املواضـيع الـيت    العريض يف تشكيل

  سعة من ااالت.  طائفة وا
يف  تقـدم وتتمثل أبرز النواتج الـيت حققهـا فريـق فيسـبادن يف الورقـات والعـروض الـيت          - ٢٠

ــات ــا  االجتماعـ ــاقش أثناءهـ ــارير    وتنـ ــدف تقـ ــة. وـ ــة القطريـ ــارير املرحليـ ــك التقـ ــا يف ذلـ ، مبـ
ــات إىل حتديــد توصــيات بشــأن األســاليب الســليمة واملمارســات اجليــدة يف         تعهــداالجتماع

جتماعـات  اال. وتسـتهدف وثـائق   ووضعها واستعماهلا جالت اإلحصائية لألعمال التجاريةالس
أيضا بالنسـبة إىل كبـار املـديرين يف     تتسم بأمهيةيف سجالت األعمال التجارية، ولكنها  اخلرباَء

  بصدد وضع سجالت إحصائية لألعمال التجارية. يكونوناملكاتب اإلحصائية الذين قد 
٢١ -  شــري فريــق فيســبادن يف إعــداد مبــادئ توجيهيــة بشــأن الســجالت اإلحصــائية        واست

ــام        ــا يف عـ ــادية ألوروبـ ــة االقتصـ ــدا اللجنـ ــيت اعتمـ ــة الـ ــال التجاريـ ــاهم ٢٠١٥لألعمـ . وسـ
مبــدخالت وتوصــيات  ٢٠١٤و  ٢٠١٢املشــاركون يف اجتماعــات فريــق فيســبادن يف عــامي  

  قيمة للصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية.  
ويوفر املوقع الشـبكي للفريـق، الـذي تستضـيفه الشـعبة اإلحصـائية يف األمـم املتحـدة،           - ٢٢

الورقـات والعـروض الـيت     تتـاح معلومات عن عمل الفريق وعن اجتماعاتـه السـابقة واملقبلـة. و   
ــع مركــز مــوارد االتصــاالت        ــى موق ــع املنظمــة املضــيفة وعل ــى مواق تقــدم يف االجتماعــات عل

ملفوضــية األوروبيــة ومؤسســاا التجاريــة ومواطنيهــا التــابع للمكتــب       واملعلومــات إلدارات ا
  اإلحصائي لالحتاد األورويب.  

وينظِّم اجتماعات فريق فيسبادن فريق توجيهي كل سنتني، بالتنـاوب مـع اجتماعـات      - ٢٣
فريق اخلرباء املعين بالسجالت التجارية اليت تشترك يف تنظيمهـا كـل سـنتني اللجنـة االقتصـادية      

وروبـــا، واملكتـــب اإلحصـــائي لالحتـــاد األورويب، ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان        أل
ولضـمان تنسـيق   بعضـا ل اجتماعات فريق فيسبادن وفريـق اخلـرباء بعضـها    االقتصادي. وتكم .

 الفـريقني عمل بشكل وثيق، ولتجنب ازدواجية اجلهـود، يعـد الفريـق التـوجيهي أنشـطة كـال       ال
  تنسيق جداول أعمال االجتماعات.  ويشرف عليها، ويكفل 
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  لفريق فيسبادن   اهليئة التوجيهية  - سادساً   
  اهليئة التوجيهيةمهام     

كفـل التنسـيق والتعـاون    تعمل فريق فيسبادن واإلطار التوجيهي ل تضع اهليئة التوجيهية  - ٢٤
  مع جماالت اإلحصاءات األخرى ذات الصلة.  

  يف ما يلي: اهليئة التوجيهيةوتتمثل مهام   - ٢٥
مساعدة اجلهة املضيفة الجتماع فريق فيسـبادن املقبـل بشـأن املسـائل املتصـلة        (أ)  

مناسبة، وصياغة الدعوة إىل تقـدمي   جلساتجبدول األعمال، مبا يف ذلك تقسيم االجتماع إىل 
  الورقات واختيار الورقات لعرضها؛

  ؛  ونشرها تعزيز نواتج فريق فيسبادن  (ب)  
ادرات الراميـة إىل متابعـة جـدول أعمـال البحـوث بشـأن السـجالت        اختاذ املبـ   (ج)  

  اإلحصائية لألعمال التجارية؛
لمسـتعملني والتحـديات   لحتياجات املسـتجدة  االوحتديد  اتباع ج استشرايف  (د)  

ــاج اإلحصــاءات        ــة ودورهــا يف إنت ــال التجاري ــة بالســجالت اإلحصــائية لألعم ــدة املتعلق اجلدي
  االقتصادية؛  

الـــة التنســـيق والتعـــاون مـــع املبـــادرات واملنظمـــات الدوليـــة ذات الصـــلة، كف  (هـ)  
ذلــك اجتماعــات فريــق اخلــرباء املعــين بســجالت األعمــال التجاريــة الــيت اشــتركت يف      يف مبــا

تنظيمهــا اللجنــة االقتصــادية ألوروبــا واملكتــب اإلحصــائي لالحتــاد األورويب ومنظمــة التعــاون   
  والتنمية يف امليدان االقتصادي؛

يف إعــداد التقــارير عــن عمــل فريــق فيســبادن لتقــدميها إىل اللجنــة اإلحصــائية     (و)  
  ألمم املتحدة.ا

رؤسـاء الـدورات يف االجتماعـات الـيت     درجـت العـادة علـى أن يطلـب مـن      ويف حـني    - ٢٦
للمناقشـات واالسـتنتاجات الـيت مت التوصـل      زاكل سنتني موجأن يعدوا يعقدها فريق فيسبادن 

، فـــإن املنظمـــة املضـــيفة هــي املســـؤولة عـــن صـــياغة التقريـــر النـــهائي  اجللســـاتإليهــا خـــالل  
  لالجتماع.

ومن أجل تيسري مشاركة البلدان النامية، ينبغـي للفريـق التـوجيهي أن يـدرس إمكانيـة        - ٢٧
  احلصول على الدعم املايل من املنظمات اإلقليمية أو الدولية.  
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    اهليئة التوجيهيةعضوية     

ريق التوجيهي من خرباء من املكاتب اإلحصائية الوطنية واملنظمـات الدوليـة   يتألف الف  - ٢٨
ابتـداء مـن    اهليئـة التوجيهيـة   وتضـم عضـوية  واملنظمة املضيفة الجتماع لفريق فيسـبادن املقبـل.   

ــام  ــا ٢٠١٧عـ ــا، ،أملانيـ ــيك، وفرنسـ ــة واملكسـ ــدة واململكـ ــا املتحـ ــى لربيطانيـ ــدا العظمـ  وأيرلنـ
ــات ،والنمســا الشــمالية، ــاملت والوالي ــات املتحــدة لإلحصــا  ة حــدة األمريكي ات ء(مكتــب الوالي

العمالية ومكتب تعداد السكان يف الواليات املتحـدة)، واليابـان، واملكتـب اإلحصـائي لالحتـاد      
األورويب، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، واللجنــة االقتصــادية ألوروبــا،        

  ملتحدة.  وشعبة اإلحصاءات يف األمم ا
ة املضـــيفة لالجتمـــاع املقبـــل ممثـــلٌ عـــن املنظمـــ اهليئـــة التوجيهيـــةوغالبـــا مـــا يتـــرأس   - ٢٩

  فيسبادن.    لفريق
إىل حتقيــق متثيــل واســع النطــاق للبلــدان مــن خمتلــف منــاطق    اهليئــة التوجيهيــةدف ــو  - ٣٠

امللتزمـة، وقـد   املنظمـات املهتمـة و   وباب املشـاركة يف اهليئـة التوجيهيـة مفتـوح يف وجـه     العامل. 
خـرباء مـن املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة واألوسـاط األكادمييـة واملنظمـات الدوليـة          تدعو اهليئـة  

  .هالإلسهام يف برنامج عمل
  


