
E/CN.3/2003/18األمــم املتحـدة 

 

Distr.: Generalالس االقتصادي واالجتماعي 
13 December 2002
Arabic
Original: English

100103    030103    02-74640 (A)
*0274640*

اللجنة اإلحصائية 
الدورة الرابعة والثالثون 
٤-٧ آذار/مارس ٢٠٠٣ 

البند ٤ (ي) 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 
استجابة لطلب اللجنة اإلحصائية يف دورا الثالثة والثالثني**، يتشرف األمني العام بــأن حييـل 
تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعـين بإحصـاءات األسـعار. وقـد ترغـب اللجنـة يف 

أن تستعرض برنامج عمل الفريق العامل. 
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 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار 
قُدمـت إىل اللجنـة اإلحصائيـة يف دورـا الثالثـة والثالثـني مذكـرة موجـزة عـن أعمــال  - ١

الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار.  
ومنـذ ذلـك احلـني، تقـدم العمـل اجلـاري بشـأن تنقيـح دليـل األرقـام القياسـية ألســعار  - ٢
ـــج، ودخلــت معظــم الفصــول طــور الصياغــة  املسـتهلك ودليـل األرقـام القياسـية ألسـعار املنت

النهائية. وترد يف املرفق قائمة بفصول دليل األرقام القياسية ألسعار املستهلك. 
وعقد الفريق العامل، وفريق اخلرباء الفنيني املعين باألرقـام القياسـية ألسـعار املسـتهلك  - ٣
وفريق اخلرباء الفنيني املعين باألرقام القياسـية ألسـعار املنتـج اجتماعـا رمسيـا يف لنـدن يف الفـترة 
مـن ١٩ إىل ٢١ آذار/مـارس ٢٠٠٢ يف دورة مشـتركة مجعـت فريقـي اخلـرباء الفنيـني. وكــان 
الغرض من االجتماع استعراض جممل احملتويات واملسائل الفنية املعلَّقة واسـتعراضها خاصـة يف 
ضـوء املالحظـات الـيت أبديـت يف الـدورة الثالثـة والثالثـني للجنـة، والعتمـاد الفصـول بصيغــها 
النهائيـة والتركـيز علـى خطـة اسـتكمال صيغـة العمـــل النهائيــة ووضــع اســتراتيجيات النشــر. 
ويتوقـع، مـن وجهـة نظـر املسـتعملني، أن يكـون مـن األفضـل نشـر الدليلـني يف كتـاب واحــد، 

وهو ما ميثل أيضا أكثر اخليارات فعالية من حيث التكلفة. 
ومـرة أخـرى اسـتعرض هيكـل دليـل األرقـام القياسـية ألسـعار املنتـج وترتيـب فصـــول  - ٤
الدليل ملراعاة ما أعرب عنه من شواغل يف خمتلف االجتماعات ومؤداهـا أن الدليـل سـيبدو يف 
نظر املستعملني وكأنه يغلـب عليـه اجلـانب النظـري مقارنـة باحتياجـام. وكـان هنـاك اتفـاق 
عـــام على أنه ميكن حتقيق قــدر أكـرب مـن التـوازن بـني اجلـانبني النظـري والتطبيقـي إذا مـا مت: 
(أ) زيـادة بلـورة مـا يـهم البلـدان الناميـة بوجـه خـاص مـن مسـائل، كجمـــع بيانــات األســعار 
مـن منافــــذ البيـع الـيت ليسـت هلـا عنـاوين ثابتــــة ومجـع بيانـات األسـعار اخلاضعـة للمســـاومة، 
(ب) وتبسيط واقتضاب الفصول النظرية قدر اإلمكان، (ج) ونقل الفصول النظريـة إىل اجلـزء 
األخري من الدليل، (د) وتقدمي حملة عامـة اسـتهاللية عـن مجيـع املسـائل الـيت يتناوهلـا الدليـل مـع 
اإلشـارة بـالتفصيل إىل املراجـع الـيت حتـدد الطريقـة الـيت نوقشـت ـا تلـك املسـائل يف الفصــول 
التطبيقية والفصول النظرية. ويرد يف املرفق هذا الترتيب اجلديـد للفصـول. وقـد اتفـق علـى أن 
يكون اهليكل اجلديـد لدليـل األرقـام القياسـية ألسـعار املنتـج متطابقـا مـع هيكـل دليـل األرقـام 

القياسية ألسعار املستهلك. 
وكان هيكل دليل األرقام القياسية ألسـعار املسـتهلك ومسـودات فصولـه املنقحـة قـد  - ٥
نظر فيها على حنو موجز يف اجتمـاع معـين مبواءمـة احلسـابات الوطنيـة وأدلـة األرقـام القياسـية 
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ألسعار املستهلك عقدته اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا يف توغـو يف الفـترة مـن ١٦ 
إىل ١٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. 

وعقد االجتماع اخلتامي لفريـق اخلـرباء الفنيـني املعـين بدليـل األرقـام القياسـية ألسـعار  - ٦
املسـتهلك يف لنـدن يومـــي ١٤ و ١٥ تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٢. وقــد عقــدت جمموعــة 
صغرية من مؤلفني/مراجعني اجتماعا خصص يف جانب منه لتسوية عـدد مـن املسـائل املعلَّقـة، 
منها ما هو تقين وما هو متعلق بالصياغة - وخباصة ما يتصل منـها باملصطلحـات املسـتخدمة - 
ومن أجل اعتماد الدليل يف جانب آخر. ومن املتوقـع االنتـهاء مـن إعـداد الصيغـة النهائيـة قبـل 

اية كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢. 
وينتظر أن يعقد االجتماع اخلتامي لفريق اخلرباء الفنيني املعـين بدليـل األرقـام القياسـية  - ٧
ــأمل  ألسـعار املنتـج يف الفـترة مـن ٢٥ إىل ٢٧ شـباط/فـرباير ٢٠٠٣ يف واشـنطن العاصمـة. وي
فريق اخلرباء أن يكون قـد فـرغ مـن وضـع الدليـل يف أيـار/مـايو ٢٠٠٣ وأن يتـم يف حزيـران/ 
يونيه ٢٠٠٣ عقد اجتماع لفريق مؤلـف مـن مسـتعملي دليـل األرقـام القياسـية ألسـعار املنتـج 
ملناقشـته. ومـن املتوقـع أن ينشــر الدليــل بصيغتــه النهائيــة يف بدايــة خريــف عــام ٢٠٠٣ وأن 

يتضمن النتائج اليت توصل إليها اجتماع حزيران/يونيه.  
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 املرفق 
 دليل األرقام القياسية ألسعار املستهلك 

 قائمة الفصول 
تصدير (مبا يف ذلك عبارات الشكر) 

 
دليل القارئ 

 
الفصول 

مقدمة  - ١
استخدامات أدلة األرقام القياسية ألسعار املستهلك  - ٢

املفاهيم والنطاق والتصنيفات  - ٣
معامالت ترجيح النفقات  - ٤
املسائل املتعلقة بالعينات  - ٥

مجع بيانات األسعار  - ٦
التسويات ملراعاة التغيري النوعي  - ٧

استبدال األصناف واملنتجات اجلديدة  - ٨
حملة عامة عن طريقة حساب األرقام القياسية ألسعار املستهلك  - ٩

بعض احلاالت اخلاصة  - ١٠
األخطاء والتحيز  - ١١
التنظيم واإلدارة  - ١٢
النشر والتوزيع   - ١٣

نظام األرقام القياسية لألسعار  - ١٤
نظرية الرقم القياسي األوىل  - ١٥

النهج البديهية واالحتمالية لألرقام القياسية لألسعار  - ١٦
النهج االقتصادي   - ١٧
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املسائل املتعلقة بالقيم التجميعية   - ١٨
أمثلة عددية   - ١٩

األرقام القياسية األولية   - ٢٠
التغري النوعي ودراسة املؤثرات النفسية  - ٢١

املنتجات املومسية  - ٢٢
املنتجات املعمرة وتكاليف املستعمل  - ٢٣

 
مسرد املصطلحات 

املراجع 
املرفقات 

األرقام القياسية املنسقة لالحتاد األورويب  األول -
تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض  الثاين -

قرار منظمة العمل الدولية بشأن دليل األرقام القياسية ألسعار املستهلك  الثالث -
معامالت معادلة األرقام القياسية ألسعار املستهلك والقوة الشرائية  الرابع -

 


