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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثامنة والثالثون

 ٢٠٠٧مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٧
 *من جدول األعمال املؤقت) ز (٤البند 
  إحصاءات األسعار: د للعلمبنو

 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار  
 

 مذكرة من األمني العام
، يتــشرف األمــني ** لطلــب اللجنــة اإلحــصائية يف دورــا الــسابعة والــثالثني اســتجابة 

بإحصاءات األسعار الـذي قـدم   العام بأن حييل تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين    
 .ويطلب إىل اللجنة أن حتيط علما بتقرير الفريق العامل. للجنة للعلم

* E/CN.3/2007/1.
، الفــصل )E/2006/24 (٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٦، انظــر الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي   ** 

  .٢ الفرع باء، الفقرة -األول 
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 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار  
مهمــة الفريــق العامــل املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بإحــصاءات األســعار هــي وضــع   - ١

فضل املمارسـات بـشأن املفـاهيم وأسـاليب إحـصاءات األسـعار الـيت               وتوثيق مبادئ توجيهية أل   
 .تتمشى مع املعايري الدولية الراسخة حول هذا املوضوع

للفريـــق العامـــل إىل اللجنـــة اإلحـــصائية يف دورـــا األصـــلية وقـــدمت االختـــصاصات  - ٢
 يف ٢٠٠٥يونيـــه /؛ ونقحـــت يف حزيـــران)E/CN.3/1997/7/Add.1, annex, sect.I(الـــثالثني 

. االجتماع السادس للفريق العامل، وهـي مدرجـة كمرفـق، بـالتقرير احلـايل، بـصيغتها املنقحـة                 
وأكدت االختصاصات األصلية على وضع معـايري وأدلـة بـشأن مؤشـرات أسـعار املـستهلكني،           

 ٢٠٠٤وقـد نـشرت عـام       . ومؤشرات أسعار املنتجني ومؤشرات أسعار الصادرات والواردات      
وتشري االختصاصات املنقحـة إىل     . ملستهلكني ومؤشرات أسعار املنتجني   أدلة مؤشرات أسعار ا   

وضــع وتنفيــذ أدلــة مؤشــرات أســعار املــستهلكني ومؤشــرات أســعار املنــتجني، ووضــع معــايري   
وأدلــة إلحــصاءات األســعار األخــرى مــع االهتمــام بوجــه خــاص مبؤشــرات أســعار الــصادرات 

 .العقاراتأسعار والواردات ومؤشرات 
ح النسخ الفرنسية واإلسبانية والروسـية مـن دليـل مؤشـرات أسـعار املـستهلكني                 وستتا - ٣

ويبدأ العمل علـى نـسخة صـينية مـن دليـل مؤشـرات أسـعار املـستهلكني، وعلـى                    . ٢٠٠٧عام  
 .نسخ من دليل مؤشرات أسعار املنتجني بلغات غري االنكليزية

ــود يف أ     - ٤ ــل، املعق ــق العام ــسابع للفري ــق االجتمــاع ال ــد واف ــاروق ــايو /ي ــى ٢٠٠٧م ، عل
حتديث النسخ اإللكترونية من دليلي مؤشرات أسعار املـستهلكني ومؤشـرات أسـعار املنـتجني،               

 .وسيتطلب كل كتيب موافقة الفريق العامل. ا بسلسلة من الكتيباتموباستكماهل
واكتملت مسودة أوىل لدليل مؤشـرات أسـعار الـصادرات والـواردات ونـشرت علـى                 - ٥

، وطلــب الــصندوق كجــزء مــن ٢٠٠٦لــصندوق النقــد الــدويل يف أوائــل عــام املوقــع الــشبكي 
ــة      ــة واملنظمــات الدولي عمليــة االســتعراض الــيت يقــوم ــا تعليقــات املكاتــب اإلحــصائية الوطني

. ٢٠٠٦ســبتمرب /املعنيــة، علــى املــسودة؛ ونظــم حلقــة دراســية حــول الــدليل عقــدت يف أيلــول
 .٢٠٠٧ويتوقع نشر الدليل يف أواخر عام 

ــدان االقتــصادي      - ٦ ــة يف املي وعقــدت حلقــة عمــل مــشتركة بــني منظمــة التعــاون والتنمي
 ٢٠٠٦نــوفمرب /وصــندوق النقــد الــدويل حــول مؤشــرات أســعار العقــارات يف تــشرين الثــاين    

 .كمرحلة أولية لدليل حمتمل ملؤشرات أسعار العقارات
ة االقتـصادية ألوروبـا   ووافق الفريـق العامـل يف اجتماعـه الـسابع علـى أن ختلـف اللجنـ             - ٧

صندوق النقد الدويل بـصفتها أمانـة الفريـق العامـل، وذلـك بـدءا مـن الـدورة الثامنـة والـثالثني                     
 .للجنة اإلحصائية

 . يف موعد ومكان مل حيددا بعد٢٠٠٧وسيعقد االجتماع التايل للفريق العامل عام  - ٨
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 مرفق
ـــ     ين بإحــــصاءات اختــــصاصات الفريــــق العامــــل املــــشترك بــــني األمانــــات املعـ

 وأداؤه ألسعارا
 الرسالة

مهمــة الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين بإحــصاءات األســعار هــي وضــع     - ١
ــاهيم وأســاليب إحــصاءات األســعار         ــشأن مف ــضل املمارســات ب ــة ألف ــادئ توجيهي ــق مب وتوثي

ع علــى واملؤشــرات الــيت تتمــشى مــع املعــايري الدوليــة الراســخة حــول هــذا املوضــوع، والتــشجي 
وتتضمن إحصاءات ومؤشرات األسعار مؤشرات أسعار املستهلكني، ومؤشـرات         . استخدامها

ــارات      ــعار العقـ ــرات أسـ ــواردات ومؤشـ ــصادرات والـ ــعار الـ ــرات أسـ ــتجني ومؤشـ ــعار املنـ أسـ
وإحصاءات ومؤشرات األسعار األخرى حسب االقتـضاء، والـيت يفـضل أن تتمـشى مـع نظـام          

 .لتحديثات اليت أجريت، وا١٩٩٣احلسابات القومية لعام 
 

 األهداف
 :أهداف الفريق العامل هي - ٢

منظمـة  (النظريـة والتطبيـق     :  دليـل مؤشـرات أسـعار املـستهلكني        وضع وتنفيـذ   )أ( 
ــف،    ــة، جني ــستهلكني  )٢٠٠٤العمــل الدولي ــل مؤشــرات أســعار امل ــق  : ، ودلي ــة والتطبي النظري

لعمـل حتـديثات دوريـة للنـسخ        ويتضمن ا ). ٢٠٠٤صندوق النقد الدويل، واشنطن العاصمة،      (
 اإللكترونية لألدلة املتاحة على املوقعني الشبكيني للمنظمة والصندوق؛

الترتيب لوضع معايري وأدلة إلحصاءات األسـعار األخـرى، خاصـة مؤشـرات               )ب( 
 .أسعار الصادرات والواردات، ومؤشرات أسعار العقارات

املمارســات الــواردة يف أدلــة تنــسيق عمــل املنظمــات الدوليــة يف تنفيــذ أفــضل   )ج( 
مؤشــرات األســعار، ويف تبــادل املعلومــات حــول التــدريب واملــساعدة التقنيــة، ويف اســتخدام    

 املوارد بكفاءة جتنبا الزدواجية اجلهود؛
املساعدة يف وضع إطار إلحـصاءات األسـعار مـن أجـل توضـيح الـروابط بـني            )د( 

إلحـــصاءات االقتـــصادية والعماليـــة خمتلـــف مؤشـــرات األســـعار، وبـــني مؤشـــرات األســـعار وا
 .األخرى ذات الصلة باملوضوع
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 التكوين
 :يتألف الفريق العامل حاليا من املنظمات التالية - ٣

 البنك الدويل؛ )أ( 
 صندوق النقد الدويل؛ )ب( 
 اللجنة االقتصادية ألوروبا؛ )ج( 
 املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية؛ )د( 
 .والتنمية يف امليدان االقتصاديمنظمة التعاون  )هـ( 
 منظمة العمل الدولية؛ )و( 

زمة، ورؤساء األفرقة االستـشارية     توالفريق العامل مفتوح جلميع املنظمات املهتمة واملل       - ٤
ــادمييني       ــة واألكـ ــصائية الوطنيـ ــرباء يف املكاتـــب اإلحـ ــعار، واخلـ ــرات األسـ ــة مؤشـ ــة بأدلـ املعنيـ

 .العامل هذه األطراف املهتمة للمشاركة يف برنامج عملهوسيدعو الفريق . واملنظمات الدولية
ووفرت منظمة العمـل الدوليـة يف البدايـة أمانـة الفريـق العامـل، لكـن خلفهـا صـندوق                      - ٥

 .٢٠٠٤أبريل /النقد الدويل يف نيسان
 

 الروابط اخلارجية
ــرويج أكـــرب مـــن خـــالل املناقـــشات يف      - ٦ ــق العامـــل بتـ ــع أن حتظـــى أنـــشطة الفريـ يتوقـ
جتماعات اإلقليمية ذات الصلة باملوضـوع واالتـصاالت املنتظمـة مـع اخلـرباء واألفرقـة علـى                  اال

 .املستوى الدويل ممن يستخدمون وسائط اإلعالم اإللكترونية كاإلنترنت
وســريتبط عمــل الفريــق العامــل بعمــل األفرقــة التقنيــة األخــرى كمجموعــة أوتــاوا           - ٧

ءات اخلــدمات وسيــستند إىل ذلــك العمــل    إلحــصاءات األســعار، وفريــق فوربــورغ إلحــصا    
 .ويستفيد منه وسيكمل عمل املنظمات اإلقليمية والدولية

 
 النواتج الفورية

ــعار         - ٨ ــي مؤشــرات أس ــل يف وضــع وحتــديث دليل ــق العام ــة للفري ــواتج الفوري ــل الن تتمث
 :املستهلكني ومؤشرات أسعار املنتجني، مما يأخذ يف االعتبار ما يلي

ادات الــيت متـر مبرحلــة انتقاليـة، يف الفتــرة األخـرية، والتحركــات    بـروز االقتـص   )أ( 
 حنو اقتصادات السوق احلرة يف العديد من البلدان النامية؛



E/CN.3/2007/23  
 

06-65444 5 
 

 ايار األسواق املالية يف العديد من البلدان الناشئة واملستقلة حديثا؛ )ب( 
وعيتـها،  التحسينات التقنية السريعة الـيت تـؤثر يف تكلفـة الـسلع واخلـدمات ون               )ج( 

 .وبالتايل يف أسعارها النسبية، والتغيريات يف طلب املستهلكني وعرض املنتجني
 :وستظل األدلة - ٩

 توفر مقدمة لنظرية املؤشرات؛ )أ( 
ــات ومنهجيــة مجــع         )ب(  ــل اختيــار العين ــة والتنفيذيــة مث ــاول املــسائل املفاهيمي تتن

 البيانات وجتميعها وتنظيمها وحساا وتوزيعها؛
وجهة لالستخدام من قبل البلدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة علـى حـد                 م )ج( 
 السواء؛

 .مالئمة للمهمات التدريبية واالستشارية )د( 
 

 األنشطة الرئيسية
سـيكون الفريـق العامـل مـسؤوال عـن تنـسيق العمـل وإدارتـه العامـة مـن أجـل حتـديث              - ١٠

وسيــشكل فريــق استــشاري لتقــدمي . ة عليهــااألدلــة احلاليــة، وعــن وضــع أدلــة جديــدة واملوافقــ 
املــشورة للفريــق العامــل حــول التحــديثات يف دليلــي مؤشــرات أســعار املــستهلكني ومؤشــرات  

وستـشكل أفرقـة خـرباء تقنـيني لتقـدمي املـشورة حـول وضـع دليلـي مؤشـرات                    . أسعار املنـتجني  
خلرباء، اليت تعمـل    ولن تكون أفرقة ا   . أسعار الصادرات والواردات ومؤشرات أسعار العقارات     

وسـيجري تعـيني استـشاريني مـن بـني أعـضاء       . بصورة موازية سوى لتحديث األدلـة وإنتاجهـا      
الفريـــق االستـــشاري، وأفرقـــة اخلـــرباء التقنـــيني، والفريـــق العامـــل، وجمموعـــة أوتـــاوا، وفريـــق  

لـة يف   فوربورغ، وكذا اخلرباء اآلخرين املعترف م يف جمال قياس األسعار من بلدان ليست ممث             
جمموعة أوتاوا وفريق فوربورغ، إلعداد فـروع خاصـة مـن الـدليل بـشأن املـسائل الـيت حيـددها                    

 .بيد أن الشكل الدقيق لعملية التأليف سيتقرر على أساس كل حالة على حدة. الفريق العامل
 الفريق العامل تبادل املعلومات بـني املنظمـات األعـضاء عـن خطـط التـدريب                روسييس - ١١

نــشطة األخـرى الــيت  ألاملـساعدة التقنيــة املقدمـة للبلــدان حـول مؤشــرات األسـعار، وا    ومـواده و 
 .تقوم ا املنظمات من أجل تنفيذ أدلة مؤشرات األسعار

وســتعقد اجتماعــات الفريــق العامــل قــدر اإلمكــان يف نفــس الوقــت الــذي تعقــد فيــه     - ١٢
للجنــة االقتــصادية ألوروبــا االجتماعــات املقــررة ذات الــصلة باملوضــوع مثــل اجتمــاع خــرباء ا 

واجتمـاع   املـستهلكني، واجتماعـات جمموعـة أوتـاوا وفريـق فوربـورغ،              أسعارحول مؤشرات   
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وإضـافة إىل ذلـك،     . منظمة العمل الدولية واللجنة االقتصادية ألوروبا حول أسعار املستهلكني        
ــل اجتماعــا    ــق العام ــيعقد الفري ــروين    تس ــد اإللكت ــتخدام رســائل الربي  أو عقــد  افتراضــية باس

 .املؤمترات عن بعد حسب االقتضاء فيما بني االجتماعات املباشرة ملناقشة القضايا واألنشطة
وستوزع املقترحات وامللخصات واملـسودات علـى نطـاق واسـع مـن خـالل الوسـائط               - ١٣

اإللكترونية وغريها التماسـا للتعليقـات واالقتراحـات لكفالـة املعاجلـة الكاملـة جلميـع الـشواغل                  
وسيتم أيضا حـث املنظمـات املعنيـة مثـل اللجـان اإلقليميـة، وجمموعـة أوتـاوا وفريـق                    . ليميةاإلق

 .فوربورغ على مناقشتها يف اجتماعاا املنتظمة
 

 املسائل املالية
. ظمــات املــشاركة يف الفريــق العامــل مــصاريفها املباشــرة الذاتيــة يتوقــع أن تتحمــل املن - ١٤

نظمــات يف متويــل التكــاليف األخــرى املتــصلة بــالفريق  عــالوة علــى ذلــك، يتوقــع أن تــسهم امل 
 .العامل، مبا يف ذلك وضع األدلة، وتعيني اخلرباء

 


