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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثانية والثالثون 
٦-٩ آذار/مارس ٢٠٠١ 

البند ٤ (و) من جدول األعمال املؤقت* 
اإلحصاءات االقتصادية: الفريق العامل املشترك 

   بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار 
مذكرة من األمني العام    

يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اللجنة اإلحصائية تقرير الفريق العامل املشـترك بـني  - ١
األمانات املعين بإحصاءات األسـعار (منظـم االجتمـاع: منظمـة العمـل الدوليـة)، وهـو التقريـر 

الوارد يف املرفق. وهو حيال إىل اللجنة وفقا ملا طلبته يف دورا احلادية والثالثني(١). 
 

 نقاط للمناقشة 
وقد تود اللجنة أن تعلق على أنشطة الفريق العامل.  - ٢

احلواشي 
الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٠، امللحق رقم ٤ (E/2000/24)، الفقرة ١١.  (١)
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مرفق 
تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار    

منـذ صـــدور تقريــر اللجنــة اإلحصائيــة الســابق عــن  - ١
دورا احلادية والثالثـني، اجتمـع الفريـق العـامل املشـترك بـني 
األمانات املعين بإحصاءات األسعار عدة مرات بصورة رمسيـة 
ـــدم احملــرز بشــأن إعــداد  وبصـورة غـري رمسيـة السـتعراض التق
دليلي األرقام القياسـية ألسـعار املسـتهلكني واألرقـام القياسـية 

ألسعار املنتجني. 
ـــني، باالتفــاق  وقـد بـدأ العمـل يف إعـداد هذيـن الدليل - ٢
على خمطط عام مشترك وعلى حرية تبادل املعلومـات والنـص 
املناســب فيمــــا بـــني العمليتـــني. وبـــدأت كتابـــة مســـودات 

الفصول، كما شرع يف عمليات التحرير. 
ـــتفاضة  وقــد نــاقش الفريــق العــامل بشــيء مــن االس - ٣
مسـألة إدراج مرفـق يتعلـق بتعـادالت القـوة الشـرائية يف دليـــل 
األرقـام القياسـية ألسـعار املسـتهلكني، وذلـك حســـبما طلــب 
البنك الدويل. واتفق على أن يركز املرفـق، يف حالـة إدراجـه، 
على تكامل مجع البيانات لدليل األرقام القياسية للمسـتهلكني 
ولدليـل األسـعار القياســـية للمنتجــني، وســوف يتخــذ القــرار 

النهائي بعد دراسة مسودة أولية للمرفق. 
وعقـد فريـق اخلـــرباء الفنيــني املعــين بتعــادالت القــوة  - ٤
الشــرائية اجتماعــه الثــاين يف مدريــد يف أيلــول/ســبتمرب ســـنة 
ــــــاع لفريـــــق فوربـــــورغ املعـــــين  ٢٠٠٠، بــــاالقتران باجتم
بإحصـاءات اخلدمـات. وقـد اســـتعرضت يف ذلــك االجتمــاع 
ـــل األســعار القياســية  املسـودات األوىل لسـبعة مـن فصـول دلي

للمنتجني. 
ومــن املقــرر عقــد االجتمــاع املقبــل لفريــق اخلــــرباء  - ٥
الفنيني املعين باألرقام القياسـية ألسـعار املسـتهلكني يف كـانون 
الثاين/يناير سنة ٢٠٠١؛ وسيخصص ذلك االجتمـاع ملناقشـة 
مســودة اجلــزء األول مــن دليــــل األرقـــام القياســـية ألســـعار 

املستهلكني. وسيجري حبث اجلزء الثـاين مـن ذلـك الدليـل يف 
االجتماع املقرر عقده يف آذار/مارس سنة ٢٠٠١. 

ونظرا ألن كثريين من واضعي دليل األرقـام القياسـية  - ٦
ألسعار املستهلكني سيحضرون االجتماع املقبل لفريق أوتـاوا 
املعين باألرقام القياسية لألسعار املقـرر عقـده يف نيسـان/أبريـل 
سـنة ٢٠٠١ (انظـر E/CN.3/2001/11)، سـينظم ـذه املناســبة 
ــــام  اجتمــاع غــري رمســي لفريــق اخلــرباء الفنيــني املعــين باألرق

القياسية للمستهلكني دف استعراض الدليل. 
ويتوقـع أن تتـاح النســـخ األوىل مــن ذلــك الدليــل يف  - ٧
موعـد غايتـه ربيـع سـنة ٢٠٠١ وأن تتـاح النســـخ األوىل مــن 
دليل األسعار القياسـية للمنتجـني يف موعـد غايتـه صيـف سـنة 
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