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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة األربعون

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧-٢٤
  *جدول األعمال املؤقتمن ) د (٤البند 

        إحصاءات األسعار:  بنود للعلم
  الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار     

  
  مذكرة من األمني العام    

  
، يتـشرف األمـني العـام       ** اللجنة اإلحصائية يف دورهتـا التاسـعة والـثالثني         عمال بطلب   
 تقريــر الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين بإحــصاءات   إىل اللجنــة، للعلــم،بــأن حييــل

  . اللجنة أن حتيط علما بالتقريرمنب وطلمو .عارساأل
  

  تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار    
   إنشائه عن الفريق العامل والغرض منمعلومات أساسية    

 يفمهمــة الفريــق العامــل املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بإحــصاءات األســعار    تتمثــل   - ١
املقبولـة  ويل بشأن إحصاءات األسعار ودعم وضع وتنفيـذ املعـايري واألسـاليب             تنسيق العمل الد  

  .دوليا يف هذا الصدد
  

 
  

  *  E/CN.3/2009/1.  
ــر  **   ــاعي،   انظــ ــة للمجلــــس االقتــــصادي واالجتمــ ــائق الرمسيــ ، )E/2008/24 (٤، امللحــــق رقــــم ٢٠٠٨ الوثــ

  . الفرع باء-األول  الفصل
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ت االختصاصات األصلية على وضـع      ركزو. ١٩٩٨وقد أنشئ الفريق العامل يف عام         - ٢
 ومؤشـرات أسـعار     ،ة دولية بشأن مؤشرات أسعار املستهلكني، ومؤشـرات أسـعار املنـتجني           أدلَّ

دليـــل مؤشـــرات أســــعار    ٢٠٠٤ونتيجــــة لـــذلك، نـــشر يف عــــام   . وارداتالـــصادرات والـــ  
  .النظرية والتطبيق: النظرية والتطبيق، ودليل مؤشرات أسعار املنتجني: املستهلكني

) انظـر املرفـق   (وتشري االختـصاصات املنقحـة      . ٢٠٠٥نقحت االختصاصات يف عام     و  - ٣
، وتطبيقهمـا شرات أسعار املنتجني    إىل التوسع يف وضع دليلي مؤشرات أسعار املستهلكني ومؤ        

ة دوليــة إلحــصاءات لكترونيــة مــن الــدليلني، وإىل وضــع أدلَّــ مبــا يف ذلــك اســتعراض النــسخ اإل 
ــعار      ــرات أسـ ــواردات ومؤشـ ــصادرات والـ ــعار الـ ــرات أسـ ــة مؤشـ ــرى، وخباصـ ــعار األخـ األسـ

ــارات ــشأن مؤشــرات       . العق ــدويل ب ــسيق العمــل ال ــضا إىل تن ــصاصات املنقحــة أي ــشري االخت وت
  . األسعار من أجل تفادي االزدواجية يف اجلهود املبذولة

  
  تنظيم الفريق العامل    

 ومنظمـة العمـل     ،يتألف الفريق العامل من ممثلـي مؤسـسات اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا               - ٤
 ، والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي   ، ومنظمـة التعـاون االقتـصادي    ، وصندوق النقد الـدويل    ،الدولية

 والفريــق مفتــوح العــضوية ويــدعو.  والبنــك الــدويل،ائي للجماعــات األوروبيــةواملكتــب اإلحــص
ــه      ــشاركة يف اجتماعات ــة للم ــب اإلحــصائية واألوســاط األكادميي مــارس /ويف آذار. خــرباء املكات

  .الدويل  خلفا لصندوق النقد بالتناوب، تولت اللجنة االقتصادية ألوروبا رئاسة الفريق٢٠٠٧
ن إحـــصاءات  إىل املـــشاركة يف االجتماعـــات الدوليـــة بـــشأويهـــدف الفريـــق العامـــل  - ٥

 .لكترونيـة رض القـضايا عـن طريـق املناقـشات اإل          االجتماعـات، ُتـستع    هوفيما بني هذ  . األسعار
 يف جنيــف، بــاالقتران مــع ٢٠٠٨مــايو / أيــار٧وقــد عقــد الفريــق العامــل اجتماعــه الــسابق يف 

ظمة العمل الدوليـة بـشأن مؤشـرات أسـعار      اللجنة االقتصادية ألوروبا ومن مشترك بني  اجتماع
ومن املقـرر عقـد االجتمـاع املقبـل يف نيوشـاتل            . ٢٠٠٨مايو  / أيار ٩  و ٨املستهلكني عقد يف    

ؤشـرات األسـعار    مب املعين، بالتزامن مع اجتماع فريق أوتاوا       ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٦بسويسرا يف   
  .٢٠٠٩مايو / أيار٢٩ إىل ٢٧املقرر عقده يف الفترة من 

  
  ٢٠٠٧حصائية يف عام دورة الثامنة والثالثني للجنة اإل منذ الاملضطلع هبااألنشطة     

ــر    - ٦ ــدويل تقري  ســابقا عــن أعمــال الفريــق العامــل، مبــا يف ذلــك    اقــدم صــندوق النقــد ال
ــام      ــثالثني لعـ ــة والـ ــا الثامنـ ــصائية يف دورهتـ ــة اإلحـ ــة، إىل اللجنـ ــصاصات املنقحـ  ٢٠٠٧االختـ

)E/CN.3/2007/23 .(بالغ عن األنشطة التالية اإلميكنك احلني، ومنذ ذل.  
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ــشرين األول   - ٧ ــيح، يف ت ــوبر /أت ــل مؤشــرات أســعار املــستهلكني  ، ٢٠٠٧أكت ــة دلي  باللغ
الروسية على شبكة اإلنترنت من املوقع اإللكتروين لصندوق النقـد الـدويل وبـصورة مطبوعـة،                

ــسختالباإلضــافة إىل  ــاحلــاليتني نين ــة   .يةســبانية والفرنــس اللغتني اإل ب ــسخة باللغ ــد أتيحــت ن  وق
اللغتني بـ  ننـسختا ال تتاحومن املتوقع أن    . ٢٠٠٥اليابانية من الدليل يف شكل مطبوع منذ عام         

ــصينية   ــة وال ــام    إالعربي ــوع يف أواخــر ع ــا ويف شــكل مطب ــام  /٢٠٠٨لكتروني ــل ع . ٢٠٠٩أوائ
ــسخة اإلونقحــ ــة مــن  ت الن ــة اإللكتروني ــستهلكني  نكليزي ــل مؤشــرات أســعار امل ــوي ، ودلي حتت

 وأحــدثنترنــت علــى النــسخة األصــلية، والتــصويبات صــفحة منظمــة العمــل الدوليــة علــى اإل
ــسخة  ــصوبةنـــ ــد  ).www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htm (مـــ وقـــ

  . من عملية التنقيح أيضانكليزيةاستفادت النسخ غري اإل
زيـــة فقـــط يف شـــكل مطبــــوع،    نكلي متــــاح باإلودليـــل مؤشـــرات أســـعار املنـــتجني      - ٨
 صـــــــفحة صـــــــندوق النقـــــــد الـــــــدويل علـــــــى شـــــــبكة اإلنترنـــــــت   علـــــــى لكترونيـــــــاإو
)www.imf.org/external/np/sta/tegppi/index.htm .( ق النقـــد ومـــن املتوقـــع أن ينـــشر صـــندو

  .٢٠٠٨سبانية والفرنسية يف عام الدويل نسخيت اللغتني اإل
 حتـت قيـادة صـندوق       ادرات والواردات دليل مؤشرات أسعار الص   وجيري حاليا إعداد      - ٩

 وتقـوم الفـصول     .وسوف يتبع الدليل نفس هيكل دليل مؤشرات أسعار املنتجني        . النقد الدويل 
 مبناقــشة مؤشــرات قيمــة الوحــدة وأســعار النقــل   دليــل مؤشــرات أســعار املنــتجني اجلديــدة يف 
نظـام  تـسقة مـع   ، وقد مت التوسع يف بعض الفـصول لتكـون م  معدل التبادل التجاري  ومؤشرات  

 دليل مؤشرات أسعار الـصادرات والـواردات      ة فصول    ومسودَّ .٢٠٠٨احلسابات القومية لعام    
 ويقــوم صــندوق النقــد .www.imf.org/external/np/sta/tegeipi/index.htm املوقــع علــىمتاحــة 

. ٢٠٠٩الــدويل حاليــا بتحريــر نــسخة خمطوطــة منقحــة، ومــن املتوقــع أن تنــشر يف أوائــل عــام  
  . نشر الدليل، تلزم موافقة الفريق العاملوقبل
ــام   - ١٠ ــدأ العمــل إلصــدار   ٢٠٠٧ويف ع ــي ، ب ــع   : الكتيــب التكميل ــي لتجمي ــدليل العمل ال

وسوف يركز على املـسائل العمليـة ومـسائل التنفيـذ ذات الـصلة             . مؤشرات أسعار املستهلكني  
ر اقتــصاداهتا مبرحلــة  متــبتجميــع مؤشــرات أســعار املــستهلكني يف البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت 

 الوطنيــة للمملكــة املتحـدة لربيطانيــا العظمــى  اإلحـصاءات  ويقــود هـذا العمــل مكتــب  .انتقاليـة 
ومن املتوقـع نـشر الكتيـب يف        . وأيرلندا الشمالية، ومتوله وزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة       

وسـيّتبع الفريـق     . شـكل نـسخة مطبوعـة      ويف، وسوف يتاح على شـبكة اإلنترنـت         ٢٠٠٩عام  
ــستهلكني ومؤشــرات أســعار         ــي مؤشــرات أســعار امل ــة إلجــراءات دليل ــل إجــراءات مماثل العام

  . واتساقهالكتيباملنتجني لضمان جودة 
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وقــد ُنظــم اجتمــاع مــشترك بــني اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا ومنظمــة العمــل الدوليــة     - ١١
بلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة        لبلدان النامية وال  بشأن مؤشرات أسعار املستهلكني يف ا     

الكتيـب والفـصول    لعـرض ومناقـشة مـسودة فـصول مـن      ، يف جنيـف ،٢٠٠٨مـايو  / أيـار ٧يف 
مـن   ٥٠ وقدمت خالل االجتماع، الذي حـضره  .املقابلة يف دليل مؤشرات أسعار املستهلكني 

راحـات سـوف تؤخـذ       واقت آراء املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة،        يفسعار   األ  إحصاءات أخصائيي
 الكتيـب وقـائع االجتمـاع ومـسودة فـصول      تـرد    و .الكتيـب يف االعتبار لدى التوسع يف صياغة       

ــى ــععل ــصول  . www.unece.org/stats/documents/2008.05.cpi2.htm  املوق وتعــرض مــسودة ف
 أيــضا يف منتــديات أخــرى، مبــا فيهــا دورة إحــصاءات األســعار اإلقليميــة الــيت ينظمهــا  الكتيــب
  .٢٠٠٨أكتوبر /ورة يف تشرين األول النقد الدويل يف سنغافصندوق

إعـداد  ب تويل األعمال املتعلقـة   وقد وافق املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية على          - ١٢
 ومت االتفــاق مــع الفريــق العامــل علــى نطــاق الكتيــب .مؤشــرات أســعار العقــاراتكتيــب عــن 

 ومــسودة خمطــط حملتــوى  ،ودة العمــل وترتيبــات املناقــشة وضــمان جــ  إلعــدادهوجــدول زمــين
 ويتوقــع املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة التعاقــد مــع خــبري أو فريــق خــرباء .الكتيــب

 أواخـر    يف جاهزا واهلدف من ذلك هو أن يكون العقد         .املتعلق بالكتيب لتنفيذ العمل الرئيسي    
. ٢٠١٠ عــام  تــسليم مــسودة الكتيــب حبلــول خريــف  جهــة املتعاقــدةوينبغــي لل. ٢٠٠٨عــام 

. ٢٠١٠يــه حنــو هنايــة عــام ولــذلك ينبغــي أن يكــون الكتيــب جــاهزا ملوافقــة الفريــق العامــل عل
  .يق توجيهي لإلشراف على املشروع فرأوسوف ينش

 االجتماع املشترك بني اللجنة االقتصادية ألوروبا ومنظمة العمل الدوليـة بـشأن             عقدو  - ١٣
 مـشارك   ١٠٠ وحـضره    . يف جنيـف   ٢٠٠٨ايو  مـ / أيـار  ٩  و ٨ مؤشرات أسعار املستهلكني يف   

وسـط وأمريكـا الـشمالية      من املكاتب اإلحصائية الوطنية يف أوروبا وآسيا وأفريقيا والـشرق األ          
ــة ــات    .واجلنوبي ــز بيان ــع وجتهي ــسية هــي جتمي  األســعار وإدمــاج   وكانــت مواضــيع النقــاش الرئي

ك للجنـة االقتـصادية      وأوصى املشاركون بضرورة أن ُيدرج اجتمـاع مـشتر         .مؤشرات األسعار 
 يف برنـامج    ٢٠١٠ألوروبا ومنظمة العمل الدولية بشأن مؤشـرات أسـعار املـستهلكني يف عـام               

 وقــد اقترحــت املواضــيع .، رهنــا مبوافقــة املــؤمتر واملكتــبعمــل مــؤمتر اإلحــصائيني األوروبــيني
 ملـستعملني ا مؤشرات أسعار العقارات؛ وعالقات      :مكانية إدراجها يف جدول األعمال    التالية إل 

ــة احتياجــاهتم؛ وت   ــة تلبي ــة وكيفي ــديل نوعي ــستهلكني    جمــال اخلــدمات يفع  مؤشــرات أســعار امل
ومؤشرات أسعار املنتجني؛ ومؤشرات أسعار املـستهلكني والعوملـة؛ ونظـام مؤشـرات األسـعار               

مؤشرات أسعار املستهلكني، ومؤشرات أسعار املنتجني، وتعادل القـوة الـشرائية، ومؤشـرات             (
تقريــر ميكــن االطــالع علــى و). الــصادرات والــواردات، ومؤشــرات األســعار القطاعيــةأســعار 
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 :، علـى العنـوان التـايل      نترنـت االقتـصادية ألوروبـا علـى اإل       موقع اللجنة    علىووقائع االجتماع   
www.unece.org/stats/documents/2008.05.cpi.htm.  

ر  بــشأن إحــصاءات األســعاويهــدف الفريــق العامــل إىل حتــسني تنــسيق العمــل الــدويل   - ١٤
 علــى تبــادل االجتماعــات  ٢٠٠٧، مت االتفــاق منــذ ومــن مثَّ. وتفــادي االزدواجيــة يف اجلهــود 

ــشأن مؤشــرات أســعار         ــة ب ــة العمــل الدولي ــا ومنظم ــصادية ألوروب ــة االقت ــني اللجن ــشتركة ب امل
 للعمــل املــستهلكني واجتماعــات فريــق أوتــاوا املعــين مبؤشــرات األســعار جلعــل اجلدولــة الزمنيــة

،  ولزيــادة تعزيــز عمليــة تنــسيق العمــل . أفــضل بــني املنتــديني بــصورةتكامــلال وتيــسريأســهل، 
إقامــة متثيــل متبــادل بــني اللجنــة املنظمــة لالجتمــاع املــشترك ملؤشــرات أســعار املــستهلكني،    مت

 وسـوف يقـوم الفريـق العامـل بزيـادة تعزيـز             .هي لفريـق أوتـاوا والفريـق العامـل        والفريق التـوجي  
سيق فريــق أوتــاوا واالجتماعــات املــشتركة بــني اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا ومنظمــة العمــل  تنــ

  .٢٠١٠ و ٢٠٠٩الدولية اليت ستعقد يف عامي 
  

  معلومات أخرى    
 اءاختـصاصات الفريـق العامـل وتقـارير االجتماعـات وقائمـة أعـض        ميكن االطـالع علـى        - ١٥

 نترنت،اإل على موقع منظمة العمل الدولية    علىإليها  اللجنة اإلحصائية والتقارير السابقة املقدمة      
 كمــا أن .www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htm :علــى العنــوان التــايل 

  .اختصاصات الفريق العامل مدرجة يف مرفق هذا التقرير
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  مرفق
  

 اختــــصاصات الفريــــق العامــــل املــــشترك بــــني األمانــــات املعــــين بإحــــصاءات       
  وأداؤه األسعار

  
  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
واملؤشــرات الــيت تتمــشى مــع املعــايري الدوليــة الراســخة حــول هــذا املوضــوع، والتــشجيع علــى  

وتتضمن إحصاءات ومؤشرات األسعار مؤشرات أسعار املستهلكني، ومؤشـرات         . ستخدامهاا
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          

  .ت اليت أجريت، والتحديثا١٩٩٣احلسابات 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

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

الترتيب لوضع معايري وأدلة إلحصاءات األسـعار األخـرى، خاصـة مؤشـرات                )ب(  
  لواردات، ومؤشرات أسعار العقارات؛أسعار الصادرات وا

رســات الــواردة يف أدلــة تنــسيق عمــل املنظمــات الدوليــة يف تنفيــذ أفــضل املما   )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(  

ءات االقتـــصادية والعماليـــة خمتلـــف مؤشـــرات األســـعار، وبـــني مؤشـــرات األســـعار واإلحـــصا
  .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(  
  مية يف امليدان االقتصادي؛منظمة التعاون والتن  )هـ(  
  .منظمة العمل الدولية  )و(  

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

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

ــسان  ــدويل يف ني ــل /النقــد ال ــصادية  ٢٠٠٧مــارس /ويف آذار. ٢٠٠٤أبري ــة االقت  خلفــت اللجن
  .ألوروبا صندوق النقد الدويل

  
  الروابط اخلارجية    

ــرويج أكـــرب مـــن خـــالل املناقـــشات يف     يتو  - ٦ ــق العامـــل بتـ ــع أن حتظـــى أنـــشطة الفريـ قـ
االجتماعات اإلقليمية ذات الصلة باملوضـوع واالتـصاالت املنتظمـة مـع اخلـرباء واألفرقـة علـى                  

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

إلحــصاءات األســعار، وفريــق فوربــورغ إلحــصاءات اخلــدمات وسيــستند إىل ذلــك العمــل        
  .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
  :ومؤشرات أسعار املنتجني، مما يأخذ يف االعتبار ما يلياملستهلكني 
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بـروز االقتـصادات الــيت متـر مبرحلــة انتقاليـة، يف الفتــرة األخـرية، والتحركــات        )أ(  
  حنو اقتصادات السوق احلرة يف العديد من البلدان النامية؛

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

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

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

  البيانات وجتميعها وتنظيمها وحساهبا وتوزيعها؛
ــى        )ج(   ــة عل ــدان النامي ــة النمــو والبل ــدان املتقدم ــل البل ُموجَّهــة لالســتخدام مــن قب

  السواء؛ حد
  .مالئمة للمهمات التدريبية واالستشارية  )د(  

  
  األنشطة الرئيسية    

العمـل وإدارتـه العامـة مـن أجـل حتـديث       سـيكون الفريـق العامـل مـسؤوال عـن تنـسيق         - ١٠
وسيــشكل فريــق استــشاري لتقــدمي . األدلــة احلاليــة، وعــن وضــع أدلــة جديــدة واملوافقــة عليهــا 

املــشورة للفريــق العامــل حــول التحــديثات يف دليلــي مؤشــرات أســعار املــستهلكني ومؤشــرات  
ليلـي مؤشـرات    وستـشكل أفرقـة خـرباء تقنـيني لتقـدمي املـشورة حـول وضـع د                . أسعار املنـتجني  

ولن تكون أفرقة اخلرباء، اليت تعمـل       . 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  
بورغ، وكذا اخلرباء اآلخرين املعترف هبم يف جمال قياس األسعار من بلدان ليست ممثلـة يف                فور

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                رسوسيي  - ١١
ومـواده واملـساعدة التقنيــة املقدمـة للبلــدان حـول مؤشــرات األسـعار، واألنــشطة األخـرى الــيت       

  .تقوم هبا املنظمات من أجل تنفيذ أدلة مؤشرات األسعار
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 الوقــت الــذي تعقــد فيــه  وســتعقد اجتماعــات الفريــق العامــل قــدر اإلمكــان يف نفــس    - ١٢
االجتماعــات املقــررة ذات الــصلة باملوضــوع مثــل اجتمــاع خــرباء اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا  
حول مؤشرات أسعار املـستهلكني، واجتماعـات جمموعـة أوتـاوا وفريـق فوربـورغ، واجتمـاع                 

 ذلـك،   وإضـافة إىل  . منظمة العمل الدولية واللجنة االقتصادية ألوروبا حول أسعار املستهلكني        
ــروين أو عقــد          ــد اإللكت ــتخدام رســائل الربي ــل اجتماعــات افتراضــية باس ــق العام ــيعقد الفري س

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

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

  .فوربورغ على مناقشتها يف اجتماعاهتا املنتظمة
  

  املسائل املالية    
. ركة يف الفريــق العامــل مــصاريفها املباشــرة الذاتيــة يتوقــع أن تتحمــل املنظمــات املــشا  - ١٤

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

  
  


