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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثالثة والثالثون 
٥ – ٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

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

  بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار 
  تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار 

  مذكرة من األمني العام 
يتشرف األمني العام بأن حييل طيه تقرير الفريـق العـامل املشـترك بـني األمانـات املعـين 
بإحصاءات األسعار وفقا ملا طلبته اللجنـة اإلحصائيـة يف دورـا الثانيـة والثالثـني(١). وقـد تـود 

اللجنة يف أن تستعرض برنامج عمل الفريق العامل. 

 __________
 .E/CN.2/2002/1 *

الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي لعـام ٢٠٠١، امللحـق رقـم ٤ (E/2001/24) الفصـــل األول،  (١)
الفرع ألف. 
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  تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار 
قدمـت مذكـــرة موجــزة عــن أعمــال الفريــق العــامل املشــترك بــني األمانــات املعــين  - ١
بإحصاءات األسعار إىل اللجنة اإلحصائية يف دورا الثانية والثالثني اليت عقـدت يف نيويـورك، 

يف الفترة من ٢٩ شباط/فرباير إىل ٣ آذار/مارس ٢٠٠٠. 
ومنـذ ذلـك احلـني، تقـدم العمـل يف مـا يتعلـق بتنقيـح دليلـي األرقـام القياسـية ألســـعار  - ٢

االستهالك واألرقام القياسية ألسعار املنتج وأعدت مسودات ملعظم الفصول. 
واجتمع فريق اخلرباء الفنيني املعـين باألرقـام القياسـية ألسـعار االسـتهالك يف واشـنطن  - ٣
العاصمـة يومـي ٥ و ٦ شـباط/فـرباير ٢٠٠١، ويف جنيـف يف يومـي٢٥ و ٢٦ حزيـران/يونيــه 
٢٠٠١ ويف ٣١ تشــرين األول/أكتوبــــر ٢٠٠١. وكـــان الغـــرض مـــن هـــذه االجتماعـــات 
اسـتعراض مســـودات فصــول الدليــل اجلديــد لألرقــام القياســية ألســعار االســتهالك، وإبــداء 
التعليقات للمؤلفني واالتفاق على اجلدول الزمين وخطة العمل املقبلـني. ونوقـش أيضـا هيكـل 

الدليل وتقرر تقسيمه إىل جزئني، جزء نظري وجزء عملي، وإقامة صلة قوية بينهما. 
وعقـد فريـق أوتـاوا املعـين باألرقـام القياسـية لألسـعار دورة خاصـة بشـأن تنقيـح دليــل  - ٤
منظمـة العمـل الدوليـة لألرقـام القساسـية ألسـعار االسـتهالك خـالل اجتماعــه الــذي عقــد يف 
ـــني األمانــات  كانبـريا يف نيسـان/أبريـل ٢٠٠١. وأجـاز الفريـق قـرار الفريـق العـامل املشـترك ب

املعين بإحصاءات األسعار بشأن تقسيم الدليل إىل جزئني نظري وعملي. 
واسـتعرضت حلقـة العمـل الدوليـة املعنيـة باألرقـام القياسـية ألســـعار االســتهالك الــيت  - ٥
عقـدت يف سـنغافورة يف الفـترة مـن ٤ إىل ٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، هيكـل ومسـودة فصــول 
الدليل املنقح لألرقــام القياسـية ألسـعار االسـتهالك. وقـد أوصـي بـإدراج املزيـد مـن األمثلـة يف 
اجلـزء الثـاين مـن الدليـل. وأخـذ فريـق اخلـرباء الفنيـني هـــذه التوصيــة يف االعتبــار يف اجتماعــه 
ـــران/يونيــه ٢٠٠١ ودعيــت جمموعــة مــن البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت متــر  املعقـود يف حزي
اقتصاداا مبرحلة انتقالية إىل املشاركة على حنو أنشط يف عملية التنقيح، وإبداء تعليقــات علـى 

مدى فائدة مسودة الفصول وتقدمي أمثلة عددية جاهزة تكون مناسبة للدليل. 
وعقد فريق اخلرباء الفنيني املعين باألرقـام القياسـية ألسـعار املنتـج اجتماعـا غـري رمسـي  - ٦
خـالل اجتمـاع فريـق أوتـاوا يف كانبـريا يف ٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، وعقـد اجتماعـا آخـــر يف 
جنيـف يومـــي ٢٩ و ٣٠ تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠١. واســتعرض الفريــق مســودة مثانيــة 
فصـول إضافيـة ونـــاقش طرائــق احلصــول علــى مســامهات إضافيــة مــن املســتخدمني ووضــع 
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استراتيجيات النشر. واستعرض دليل األرقام القياسية ألسعار املنتج إلتاحـة أقصـى قـدر ممكـن 
من الترابط بينه وبني هيكل دليل األرقام القياسية ألسعار االستهالك. 

وتقـرر مؤقتـا عقـد االجتماعـات املقبلـة لفريقـي اخلـرباء الفنيـني يف النصـف الثـاين مـــن  - ٧
ـــع أن تصبــح النســخ النهائيــة مــن الدليلــني متوفــرة يف ربيــع  آذار/مـارس ٢٠٠٢. ومـن املتوق

وصيف نصف الكرة الشمايل من عام ٢٠٠٢. 
 


