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 اللجنة اإلحصائية
  والثالثونالسادسةالدورة 

 ٢٠٠٥مارس / آذار٤-١
 *من جدول األعمال املؤقت) و (٤البند 

 سعارحصاءات األإ :اإلحصاءات االقتصادية
  

 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار  
 

 مذكرة من األمني العام  
، يتشــرف األمــني ** والــثالثنياخلامســةاســتجابة لطلــب اللجنــة اإلحصــائية يف دورهتــا  

: املـنظم  (العام بأن حييل تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانـات املعـين بإحصـاءات األسـعار               
 . الفريق العاملأن حتيط علما بتقريراللجنة يطلب إىل و. لإلطالع عليه) صندوق النقد الدويل

 

 * E/CN.3/2005/1. 
ــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي،    **  ــائق الرمسي ، الفصــل (E/2004/24) ٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٤انظــر الوث

 . ألف-األول 
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 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار  
 
ــ - ١ ــة  دمتق ــة العمــل الدولي ــا    منظم ــة اإلحصــائية يف دورهت ــثالثني   إىل اللجن اخلامســة وال

 مــذكرة مــوجزة عــن أعمــال  يف نيويــورك٢٠٠٤مــارس /آذار ٥ إىل ٢تــرة مــن الفاملعقــودة يف 
 .مانات املعين بإحصاءات األسعارالفريق العامل املشترك بني األ

 أمانـة منظمـة العمـل الدوليـة بوصـفه         صـندوق النقـد الـدويل       َخلَـَف    ومنذ ذلك احلـني،    - ٢
 .الفريق العامل

ــل     - ٣ ــة دلي ــل الدولي ــة العم ــام األنشــرت منظم ــرق ــعار ية القياس ــة : املســتهلك ألس النظري
 ية القياســرقــاماألصــندوق النقــد الــدويل دليــل   فيمــا نشــر٢٠٠٤يوليــه /، يف متــوز)١(واملمارســة
لكترونيــة إلوتتــوفر النســخ ا. ٢٠٠٤ســبتمرب /يف أيلــول ،)٢(النظريــة واملمارســة: ملنــتجألســعار ا

وقد جـرى تقـدمي الـدليلني    . ترنت اإلنلفصول الدليلني تباعا على موقعي املؤسستني على شبكة       
/ يونيـه إىل أيلـول    /انأثناء انعقـاد العديـد مـن املـؤمترات واالجتماعـات خـالل الفتـرة مـن حزيـر                  

 الفرنسـية   ويعمل حاليا صندوق النقد الدويل على ترمجـة الـدليلني إىل اللغـات            . ٢٠٠٤سبتمرب  
 .٢٠٠٥واألسبانية والروسية ويتوقع نشرمها يف أواخر عام 

االســترياد دليــل لألرقــام القياســية ألســعار إلعــداد  إنشــاء فريــق خــرباء تقــين جديــد ومت - ٤
الــدليل  وســيتبع .٢٠٠٤يونيــه /وجــرى عقــد االجتمــاع األول للفريــق يف حزيــران . والتصــدير

 ة القياسـي  رقـام األاملسـتهلك و   ألسـعار    ية القياس رقاماألاجلديد نفس اهليكل الذي بين عليه دليال        
حاليــا مســودة وتتــوافر . ٢٠٠٥ مشــروع الــدليل يف هنايــة عــام ويتوقــع صــدور. املنــتجألســعار 

علـى موقـع صـندوق النقـد الـدويل علـى العنـوان              ،  عليهـا  والتعليـق الستعراضـها   ، فصول الدليل 
وميكـن تقـدمي التعليقـات مـن        . http://www.imf.org/external/np/sta/tegeipi/index.htm :التايل

إرساهلا بالفاكس إىل الرقم املـبني يف         طريق استخدام هذا املوقع أو     خالل الربيد اإللكتروين عن   
 .٢٠٠٥أغسطس /علما بأن آخر موعد لتلقي مجيع التعليقات هو آب، املوقع
ــل  وخيطــط  - ٥ ــق العام ــن ســنة     اللالفري ــرة أخــرى يف النصــف األول م  ٢٠٠٥جتمــاع م

وســيناقش . والتصــديراالســترياد ر ملناقشـة التقــدم احملــرز يف إجنــاز دليــل األرقــام القياســية ألســعا 
ــق  ــاماألأيضــا دوره مســتقبال يف حتــديث دليلــي    العامــل الفري ــعار املية القياســرق ســتهلك  ألس

إن كـان هنـاك مزيـد مـن االحتياجـات الدوليـة إىل        نـتج وحتديـد مـا    ألسعار امل ة القياسي رقاماألو
 .أدلة أخرى لألرقام القياسية لألسعار

 
 احلواشي 

 .٢٠٠٤ العمل الدويل؛ جنيف، مكتب )١( 
 .٢٠٠٤واشنطن العاصمة، صندوق النقد الدويل،  )٢( 


