
*E/CN.3/2011/27  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
1 December 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 

290311    290311    10-66304 (A) 
*1066304* 

  اللجنة اإلحصائية
    الدورة الثانية واألربعون  

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
  **من جدول األعمال املؤقت) ز (٤البند 

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

    
  مذكرة من األمني العام    

يتـشرف األمـني العـام        اللجنة اإلحصائية يف دورهتا احلاديـة واألربعـني،        استجابة لطلب   
بــأن حييــل إىل اللجنــة، للعلــم، تقريــر الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين بإحــصاءات  

ويطلــب إىل . شطة املقــررة للفريــق العامــلويــوجز التقريــر التطــورات األخــرية واألنــ . األســعار
  .اللجنة أن حتيط علماً بالتقرير

 
  

  .٢٠١١مارس / آذار٢٨ فنية يف أعيد إصدارها ألسباب  *  
  **  E/CN.3/2011/1.  
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  تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار    
  مقدمة  - أوالً  

ويتـضمن اجلـزء األول التقريـر الـذي يقـدم كـل سـنتني               . يتألف هذا التقرير من جزأين      - ١
قـدم احملـرز يف عمـل الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين            إىل اللجنة اإلحـصائية عـن الت      

ويستكمل اجلزء الثاين اختصاصات الفريق العامل املشترك بـني األمانـات           . بإحصاءات األسعار 
. ٢٠٠٥املعــين بإحــصاءات األســعار املقتــرح االستعاضــة هبــا عــن االختــصاصات احلاليــة لعــام   

 ويـــستكمل مهـــام  ٢٠٠٥ منـــذ عـــام  ُتجدتاســـ ويعكـــس هـــذا املقتـــرح التطـــورات الـــيت     
  .العامل الفريق

  
التقريــر املرحلــي عــن عمــل الفريــق العامــل املــشترك بــني االمانــات املعــين   - ثانياً  

  بإحصاءات األسعار
معلومات أساسية عـن الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات                    - ألف  

  األسعار والغرض من إنشائه
الفريق العامل املشترك بني األمانات املعـين بإحـصاءات األسـعار يف وضـع              تتمثل مهمة     - ٢

املعــايري والتوصــيات الدوليــة يف جمــال إحــصاءات األســعار، وتوثيــق املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة   
  .بأفضل املمارسات ودعم تنفيذها

وضـع  وركزت االختصاصات األصلية على     . ١٩٩٨وقد أنشى الفريق العامل يف عام         - ٣
النظريـة  : النظرية والتطبيق ودليل مؤشـرات أسـعار املنـتجني        : ليل مؤشرات أسعار املستهلكني   د

وتـشري  . ٢٠٠٥وقد نقحت هـذه االختـصاصات يف عـام          . ٢٠٠٤، اللذين نشرا عام     والتطبيق
االختــصاصات املنقحــة إىل التوســع يف وضــع دليلــي مؤشــرات أســعار املــستهلكني ومؤشــرات   

ا، مبا يف ذلك استعراض النسخ اإللكترونيـة مـن الـدليلني، وإىل وضـع               أسعار املنتجني وتطبيقهم  
أدلــة دوليــة إلحــصاءات األســعار األخــرى، وخباصــة مؤشــرات أســعار الــصادرات والــواردات   

وتــشري االختــصاصات املنقحــة أيــضاً إىل تنــسيق العمــل الــدويل  . ومؤشــرات أســعار العقــارات
  .بشأن مؤشرات األسعار

  
   العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعارتنظيم الفريق  - باء  

يتـــألف الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين بإحــصاءات األســعار مــن ممثلــي      - ٤
اللجنة االقتصادية ألوروبا، ومنظمة العمل الدولية، وصـندوق النقـد الـدويل، ومنظمـة التعـاون                

، واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة، والبنـك        االقتصادي والتنمية يف امليدان االقتصادي    
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يـدعو خـرباء املكاتـب اإلحـصائية واألوسـاط األكادمييـة        هو  والفريق مفتوح العضوية و   . الدويل
  .وتتوىل املنظمات األعضاء رئاسة الفريق العامل بالتناوب. للمشاركة يف عمله

ــالتزامن      - ٥ ــه ب ــق العامــل إىل أن يعقــد اجتماعات ــة  ويهــدف الفري مــع االجتماعــات الدولي
ويف مــا بــني هــذه االجتماعــات، تــستعرض القــضايا عــن . األخــرى بــشأن إحــصاءات األســعار

 / أيـــار١١وقـــد عقـــد الفريـــق العامـــل اجتماعـــه الـــسابق يف  . طريـــق املناقـــشات اإللكترونيـــة
 يف جنيــف، بــالتزامن اجتمــاع مــشترك بــني اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا ومنظمــة  ٢٠١٠ مــايو

عـــد يف  الدوليـــة بـــشأن مؤشـــرات أســـعار املـــستهلكني، وأعقـــب ذلـــك تـــداول مـــن بُ   العمـــل
  .٢٠١٠يونيه /حزيران ٨
  

فربايــر /األنــشطة املــضطلع هبــا منــذ الــدورة األربعــني للجنــة اإلحــصائية يف شــباط  - جيم  
  ٢٠٠٩ عام
قــدم التقريــر الــسابق الــذي يغطــي فتــرة ســنتني عــن عمــل الفريــق العامــل املــشترك بــني   - ٦
انــات املعــين بإحــصاءات األســعار، مبــا يف ذلــك االختــصاصات، إىل اللجنــة اإلحــصائية         األم
  .ومنذ ذلك احلني، ميكن اإلبالغ عن األنشطة التالية). E/CN.3/2009/20 (٢٠٠٩ عام يف
الــدليل العملــي  ٢٠٠٩أكتــوبر /نــشرت اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا يف تــشرين األول   - ٧

. ، وهـو كتيـب يكمـل دليـل مؤشـرات أسـعار املـستهلكني              لوضع مؤشرات أسـعار املـستهلكني     
.  واسـع علـى املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة واملنظمـات األخـرى              علـى نطـاق   ووزع هذا الدليل    

ويقــدم هــذا املنــشور املبــادئ التوجيهيــة العمليــة بــشأن مجيــع جوانــب جتميــع مؤشــرات أســعار  
ــستهلكني ــسته    . امل ــستهدف واضــعي مؤشــرات أســعار امل ــه ي ــع أن ــة،  وم ــدان النامي لكني يف البل

 -ويرافــق هــذا الــدليل قــرص متــراص  . فــسيكون أيــضاً ذا أمهيــة جملمعــي اإلحــصاءات عمومــاً  
وتوىل مكتـب اإلحـصاءات الوطنيـة للمملكـة املتحـدة           . ذاكرة قراءة فقط يتضمن مواد تدريب     

لناميـة علـى    اإلشراف على إعداد هذا الدليل مستفيداً مـن خـرباء مـن البلـدان املتقدمـة النمـو وا                  
: وميكـــــن احلـــــصول علـــــى هـــــذا الكتيـــــب مـــــن املوقـــــع الـــــشبكي التـــــايل  . حـــــد ســـــواء

www.unece.org/stats/archive/02.07.e.htm .           وقد أجنز صندوق النقـد الـدويل تـرمجتني للـدليل
  .إىل الفرنسية واإلسبانية ومها جاهزتان للطبع

النظريــة : والـواردات دليـل مؤشـرات أســعار الـصادرات    ونـشر صـندوق النقـد الــدويل      - ٨
ــق ــسمرب / يف كــانون األولوالتطبي ــد عــن مؤشــرات أســعار     . ٢٠٠٩دي ــدليل اجلدي ــع أن ال وم

، فقـد أضـيفت    مؤشرات أسعار املنتجنيدليلنفس التنظيم املتبع يف     الصادرات والواردات يتبع    
فصول جديدة عن مؤشرات قيمة الوحـدة وأسـعار النقـل ومؤشـرات معـدل التبـادل التجـاري                   

ودليـل  . ٢٠٠٨نظـام احلـسابات القوميـة لعـام     التوسع يف بعض الفصول لتكون متسقة مع ومت  



E/CN.3/2011/27
 

4 10-66304 
 

 :التــــــايل  متــــــاح علــــــى املوقــــــع الــــــشبكيمؤشــــــرات أســــــعار الــــــصادرات والــــــواردات
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=19587.0.  

 (/www.ilo.org/public/english/bureau/statكنيــعار املــستهلــــــل مؤشــرات أســـــ ودلي  - ٩

guides/cpi/index.htm#manual (  متــاح باإلنكليزيــة والفرنــسية والروســية واإلســبانية والــصينية
  .وقد أجنزت ترمجته إىل العربية وهي جاهزة للطبع. واليابانية

) www.imf.org/external/np/sta/tegppi/index.htm (ودليــل مؤشــرات أســعار املنــتجني  - ١٠
  .ويتوىل صندوق النقد الدويل حالياً ترمجته إىل اإلسبانية والفرنسية. اإلنكليزية فقطمتاح ب
  ومتويـل ، وافق املكتب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة علـى تنظـيم     ٢٠٠٨ويف عام    - ١١

وسيقدم هذا الكتيب أفـضل املمارسـات       . كتيب عن مؤشرات أسعار العقارات السكنية     إعداد  
 حتــسني قابليــة املقارنــة الدوليــة ملؤشــرات هبــدفلعقــارات الــسكنية لتجميــع مؤشــرات أســعار ا
وسـيقوم بتيـسري وضـع مؤشـرات أسـعار العقـارات حـني ال تكـون                 . أسعار العقـارات الـسكنية    

ومت االتفاق مع الفريق العامـل علـى املخطـط          . متوافرة وحتسني املؤشرات القائمة عند االقتضاء     
وكلــف املكتــب . قــة بــإجراء املــشاورات وضــمان اجلــودة العــام هلــذا الكتيــب والترتيبــات املتعل

ــاً يف جمــال إحــصاءات      اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة فريقــاً مــن اخلــرباء املــشهود هلــم دولي
وللبـدء بالعمـل، استـضاف      . األسعار بقيادة املكتب اإلحصائي يف هولندا مبهمة إعداد الكتيـب         

، ٢٠٠٩نـوفمرب  / تشرين الثـاين ١٢ و  ١١مصرف التسويات الدولية يف بازل بسويسرا، يومي        
ونوقــشت املــسودة األوىل للكتيــب خــالل   . مــؤمتراً عــن مؤشــرات أســعار العقــارات الــسكنية   

االجتماع املشترك بني اللجنة االقتصادية ألوروبا ومنظمة العمل الدولية عـن مؤشـرات أسـعار               
ــار  ــستهلكني يف أيـ ــايو /املـ ــدا ح  . ٢٠١٠مـ ــصائي يف هولنـ ــيعقد املكتـــب اإلحـ ــل  وسـ ــة عمـ لقـ

ويتوقــع .  حيــث ســيعرض مــشروع مــنقح للكتيــب وخيــضع للمناقــشة ٢٠١١فربايــر /شــباط يف
ومسودة الكتيب متاحة إلبـداء املـشورة       . ٢٠١١وضع اللمسات األخرية على الكتيب يف عام        

ــا      ــصادية ألوروبـــــــ ــة االقتـــــــ ــة للجنـــــــ ــصفحة اإللكترونيـــــــ ــى الـــــــ ــات علـــــــ : والتعليقـــــــ
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/methodology.  

وأتيحت نسخة مستكملة لرباجميات معاجلـة مؤشـرات األسـعار إلكترونيـاً علـى املوقـع              - ١٢
ــايل  ــشبكي التـ ــل   . www.unece.org/stats/archive/02.07.e.htm: الـ ــستخدمني ترتيـ ــع املـ وبوسـ

 الـــدويل  وقـــد وضـــع صـــندوق النقـــد   . الرباجميـــات وتعديلـــها لتلبيـــة االحتياجـــات الفرديـــة    
الرباجميــات لتــوفري مرفــق مــن أجــل جتميــع مؤشــرات األســعار يــدمج التوصــيات الــواردة     هــذه
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وهناك نسختان، كل منهما مرفقـة بـدليل        . )١( األدلة الدولية عن إحصاءات األسعار     ثأحد يف
املـــستخدمني اخلاصـــة هبـــا، األوىل لتجميـــع مؤشـــرات أســـعار املـــستهلكني، والثانيـــة لتجميـــع  

الـيت تتـيح   (ويتـضمن املوقـع الـشبكي الـربامج والـشفرات املـصدرية            .  املنـتجني  مؤشرات أسـعار  
، وأدلــة املــستخدمني املــستكملة، ووصــلة إىل  )للمــستخدمني تعــديل الرباجميــات عنــد االقتــضاء 

  . منتدى إلكتروين عن براجميات معاجلة مؤشرات األسعار
 ومنظمــة العمــل الدوليــة  وعقــد االجتمــاع الــذي تــشترك اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا    - ١٣
 ٢٠١٠مـايو  / أيـار ١٢ إىل ١٠تنظيمه مرة كل سنتني عن مؤشرات أسعار املستهلكني مـن      يف

ــف ــة ومؤســسات      ١٠٠وحــضره . يف جني ــب اإلحــصائية واملنظمــات الدولي ــن املكات  خــبري م
وقدمت خـالل هـذا االجتمـاع ورقـات ناقـشت عـدداً مـن املواضـيع منـها مؤشـرات                     . األحباث

ارات السكنية، وعالقات املستخدمني، ونظم مؤشرات األسعار، واملسائل املنهجيـة          أسعار العق 
ونوقــشت أربعــة مواضــيع يف حلقــات عمــل خمصــصة هــي بيانــات أجهــزة املــسح،      . األخــرى

ــعار     ــسقة ألسـ ــة، واملؤشـــرات املنـ ــة، واخلـــدمات املاليـ ــيريات النوعيـ ــة والتغـ واملنتجـــات املومسيـ
  .املستهلكني لالحتاد األورويب

وناقش الفريق العامل املشترك بني األمانـات املعـين بإحـصاءات األسـعار يف االجتمـاع                  - ١٤
، مـن بـني أمـور أخـرى، اقتراحـاً لتحـديث اختـصاصاته الـيت         ٢٠١٠مـايو  /الذي عقـده يف أيـار    

وسـوف يعكـس حتـديث هـذه االختـصاصات التطـورات الـيت حـصلت         . ٢٠٠٥تعود إىل عـام   
فريـق العامـل يف تنـسيق العمـل الـدويل بـشأن إحـصاءات                ويـشدد علـى دور ال      ٢٠٠٥منذ عام   
وسوف تتضمن االختصاصات اجلديدة أيـضاً مرفقـات تـرد فيهـا اإلجـراءات املتعلقـة                . األسعار

  . بوضع األدلة والكتيبات وقائمة باملنشورات اليت أعدت برعاية الفريق العامل
  

  معلومات إضافية  - دال  
فريـــق العامـــل املـــشترك بـــني األمانـــات املعـــين  ميكـــن االطـــالع علـــى اختـــصاصات ال   - ١٥

: بإحـــصاءات األســـعار، والتقـــارير الـــسابقة، وقائمـــة األعـــضاء علـــى املوقـــع الـــشبكي التـــايل  
www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htm.  

  

                                                         
ــات         )١(   ــتعمال الرباجميـ ــتقين السـ ــدعم الـ ــا الـ ــصادية ألوروبـ ــة االقتـ ــدويل وال اللجنـ ــد الـ ــندوق النقـ ــدم صـ ال يقـ

  .يتحمالن أي مسؤولية يف هذا الشأن وال
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عين  املقترحة للفريق العامل املشترك بني األمانات امل   احملدثةاالختصاصات    -ثالثاً   
  بإحصاءات األسعار

  املهمة    
مهمــة الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين بإحــصاءات األســعار هــي وضــع      - ١٦

املعــايري والتوصــيات الدوليــة يف جمــال إحــصاءات األســعار، وتوثيــق املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة   
ار املـستهلكني،   وتتتضمن إحصاءات األسعار مؤشرات أسع    .  املمارسات ودعم تنفيذها   بأفضل

ــتجني، ومؤشــرات    ــواردات، ومؤشــرات أســعار    أومؤشــرات أســعار املن ــصادرات وال ســعار ال
العقارات، وغريها من إحصاءات األسعار حسب االقتضاء، واليت يفضل أن تتماشى مـع نظـام         

ويقدم الفريـق العامـل التقـارير    . أُدخلت عليه، والتحديثات اليت ٢٠٠٨احلسابات القومية لعام  
  .إىل اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة

  
  األهداف    

  :أهداف الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار هي  - ١٧
إعــداد األدلــة والكتيبــات الــيت تتــضمن املبــادئ التوجيهيــة ألفــضل املمارســات   )أ(  

وتـــرد يف املرفـــق األول . اليبها ودعـــم اســـتخدامهابـــشأن مفـــاهيم إحـــصاءات األســـعار وأســـ 
ــات    ــة والكتيب ــة بوضــع األدل ــة     . اإلجــراءات املتعلق ــة العملي ــة األدل ــاين قائم ــق الث ــرد يف املرف وت

ــين         ــات املع ــني األمان ــشترك ب ــل امل ــق العام ــة الفري ــشرها برعاي ــرر ن ــشورة أو املق ــات املن والكتيب
  بإحصاءات األسعار؛

ة ألفضل املمارسـات بغـرض حتـسني نوعيـة إحـصاءات            وضع املبادئ التوجيهي    )ب(  
األسعار وقابلية مقارنتـها الدوليـة، واسـتباق التـصدي للمـسائل اجلديـدة واملقبلـة، والتعـبري عـن               

  آرائه بشأن أمهية املشاكل واملسائل يف جمال إحصاءات األسعار وأولويتها؛ 
واردة يف األدلــة تنــسيق عمــل املنظمــات الدوليــة لتنفيــذ أفــضل املمارســات الــ    )ج(  

الكتيبات املتعلقة مبؤشـرات األسـعار، وتبـادل املعلومـات حـول التـدريب واملـساعدة التقنيـة                   أو
  واستخدام املوارد بكفاءة جتنباً الزدواجية اجلهود؛

تنــسيق املناقــشات املنهجيــة حــول مؤشــرات األســعار علــى الــصعيد الــدويل،      )د(  
ــاوا املعــين مب    وال ــق أوت ــق اخلــرباء املعــين    ســيما يف إطــار فري ؤشــرات األســعار واجتماعــات فري

مبؤشــرات أســعار املــستهلكني الــيت شــاركت يف تنظيمهــا اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا ومنظمــة  
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العمل الدولية، وكفالة الروابط الالزمة مع األعمال األخـرى ذات الـصلة، علـى غـرار برنـامج                   
  دمات؛املقارنات الدولية وفريق فوربرغ املعين بإحصاءات اخل

ــروابط القائمــة       )هـ(   دعــم وضــع إطــار إلحــصاءات األســعار مــن أجــل توضــيح ال
خمتلــف مؤشــرات األســعار وبــني مؤشــرات األســعار واإلحــصاءات االقتــصادية والعماليــة    بــني
ومن األطر املهمة بـشكل خـاص نظـام احلـسابات القوميـة الـذي يـشكل                 . الصلة األخرى  ذات

  .ات االقتصاديةنظاماً متكامالً ومتسقاً لإلحصاء
  

ــعار         أعـــضاء الفريـــق العامـــل املـــشترك بـــني األمانـــات املعـــين بإحـــصاءات األسـ
  العمل وتنظيم

يتألف الفريق العامل املشترك بني األمانـات املعـين بإحـصاءات األسـعار مـن املنظمـات                   - ١٨
  :الدولية التالية

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

والفريـق العامــل مفتــوح ملــشاركة مجيــع املنظمـات املهتمــة وامللتزمــة، ورؤســاء األفرقــة     - ١٩
ــعار و     ــرات األسـ ــة مؤشـ ــة بأدلـ ــشارية املعنيـ ــة،    االستـ ــصائية الوطنيـ ــب اإلحـ ــرباء يف املكاتـ اخلـ

وقد يدعو الفريق العامـل هـذه األطـراف املهتمـة للمـشاركة             . واألكادمييني، واملنظمات الدولية  
  .يف اجتماعاته ويف برنامج عمله

  .)٢(تتوىل املنظمات رئاسة الفريق العامل بالتناوب  - ٢٠

                                                         
وترأسـه صـندوق النقـد الـدويل مـن      . ١٩٩٨عامـل منـذ إنـشائه عـام     ترأست منظمـة العمـل الدوليـة الفريـق ال         )٢(  

 ٢٠٠٧مـارس   /وترأسته اللجنة االقتـصادية ألوروبـا مـن آذار        . ٢٠٠٧فرباير  / إىل شباط  ٢٠٠٤أبريل  /نيسان
ــباط ــر /إىل شــ ــن آذار   . ٢٠١١فربايــ ــارا مــ ــة اعتبــ ــه املكتــــب اإلحــــصائي للجماعــــات األوروبيــ / وسريأســ

  .٢٠١١ مارس
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ــال       - ٢١ ــدر اإلمكــان ب ــل ق ــق العام ــررة   وســتعقد اجتماعــات الفري ــع املناســبات املق تزامن م
الصلة على غرار االجتماعات املـشتركة بـني اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا ومنظمـة العمـل                   ذات

وسـيعقد الفريـق العامـل    . الدولية بشأن مؤشرات أسعار املستهلكني أو اجتماعات فريق أوتـاوا   
ــن     ــداول مــ ــروين أو التــ ــد اإللكتــ ــائل الربيــ ــق رســ ــن طريــ ــية، عــ ــات افتراضــ ــد، اجتماعــ  بعــ

  .االقتضاء حسب
.  ويتوقع أن تتحمـل املنظمـات املـشاركة يف الفريـق العامـل مـصاريفها املباشـرة الذاتيـة                - ٢٢

وفضالً عن ذلك، يتوقع أن تـسهم املنظمـات مـىت أمكـن يف متويـل التكـاليف األخـرى املتـصلة                      
  .بالفريق العامل، مبا فيها وضع األدلة والكتيبات وتعيني اخلرباء

  
   والنواتجاألنشطة    

ــات اجلديــدة عــن            - ٢٣ ــق وضــع األدلــة والكتيب ــل التوجيــه عــن طري ــيقدم الفريــق العام س
وينبغي أن تتـضمن األدلـة معلومـات        . ، مثال مؤشرات األسعار وتعهد األدلة والكتيبات القائمة     

وتفـــسريات شـــاملة عـــن جتميـــع املؤشـــرات، مبـــا فيهـــا املـــسائل النظريـــة واملفاهيميـــة والعمليـــة 
والغــرض مــن الكتيبـات تــوفري املزيــد  . ي أن تأخـذها املكاتــب اإلحــصائية يف احلـسبان  ينبغــ الـيت 
املبــادئ التوجيهيــة احملــددة والعمليــة بــشأن جتميــع املؤشــرات مبــا يتــسق مــع األدلــة القائمــة   مــن
  :وهذه األدلة والكتيبات سوف. الصلة واملعارف الناشئة ذات

على حد سواء مثـل اختيـار العينـات أخـذ           تتناول املسائل املفاهيمية والتنفيذية       )أ(  
العينــات ومنهجيــة مجــع البيانــات، ومعــادالت التجميــع، ومعاجلــة التغــيريات النوعيــة واألســعار 

  ، وحساب البيانات والبيانات الفوقية وتوزيعها؛ )بصفة مؤقتة ودائمة ومومسية(املفقودة 
  ية على حد سواء؛ختصص لالستخدام من قبل البلدان املتقدمة النمو والنام  )ب(  
  .تتالءم مع املهام التدريبية واالستشارية  )ج(  

  :وسرياعي الفريق العامل يف توجيهاته ما يلي  - ٢٤
الظروف اخلاصة بالبلـدان ذات االقتـصاد النـامي والبلـدان الـيت متـر اقتـصاداهتا                   )أ(  

  مبرحلة انتقالية والتوجهات حنو االقتصادات السوقية يف العديد من البلدان؛ 
الظـــــروف الـــــسائدة يف األســـــواق املاليـــــة لالقتـــــصادات املتقدمـــــة النمـــــو     )ب(  

  النامية؛ واالقتصادات
التغيريات التكنولوجية اليت تؤثر سلباً على تكلفة السلع واخلدمات ونوعيتـها،             )ج(  

  .وأسعارها النسبية، والتغيريات اليت تطرأ على العرض والطلب
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فرقـة استـشارية أو أفرقـة خـرباء فنـيني لتقـدمي التوجيـه        وميكن للفريق العامل أن يؤلف أ     - ٢٥
  .بشأن إنتاج األدلة والكتيبات وحتديثها

 وســيقوم الفريــق العامــل بتيــسري تبــادل املعلومــات بــني املنظمــات األعــضاء عــن خطــط  - ٢٦
 التــدريب، واملــساعدة التقنيــة املقدمــة إىل البلــدان حــول مؤشــرات األســعار واألنــشطة    ومــواد

  . تضطلع هبا املنظمات لتنفيذ أفضل املمارساتاألخرى اليت
ــشات          - ٢٧ ــالل املناقـ ــن خـ ــرب مـ ــرويج أكـ ــل بتـ ــق العامـ ــشطة الفريـ ــى أنـ ــع أن حتظـ ويتوقـ
االجتماعـــات اإلقليميـــة ذات الـــصلة باملوضـــوع والتواصـــل املنـــتظم مـــع اخلـــرباء واألفرقـــة   يف

  . نترنتاملستوى الدويل ممن يستخدمون وسائط اإلعالم اإللكترونية كاإل على
وســتوزع املقترحــات إلعــداد األدلــة والكتيبــات وامللخــصات واملــسودات علــى نطــاق   - ٢٨

واسع من خالل الوسائط اإللكترونية وغريها التماساً للتعليقـات واالقتراحـات لكفالـة املعاجلـة               
 وستشجع أيضاً املنظمـات واألفرقـة املعنيـة مثـل جلـان األمـم             . الكاملة جلميع الشواغل اإلقليمية   

املتحدة اإلقليمية، وفريـق أوتـاوا، وفريـق فـوربرغ، وبرنـامج املقارنـات الدوليـة علـى مناقـشتها                
  .اجتماعاهتا يف
  .وسيضع الفريق العامل برنامج عمله مبوجب هذه االختصاصات  - ٢٩
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  املرفق األول
  اإلجراءات املتعلقة بوضع األدلة والكتيبات ونشرها    

بني األمانات املعـين بإحـصاءات األسـعار أن يقـوم بتيـسري      جيوز للفريق العامل املشترك      - ١
وهلذه الغاية، من املطلـوب أن يقـدم   . وضع األدلة أو الكتيبات عن إحصاءات األسعار ونشرها 

وتشمل هـذه اخلطـة خمططـاً عامـاً         . الفريق العامل خطة عمل مع جدول زمين وأن يوافق عليها         
أو املــــراجعني احملــــتملني  /ني املــــشاركني ومفــــصالً للمنــــشور، وقائمــــة بــــاملؤلفني واملــــؤلف    

الفصل أو املوضوع، وتوصـيفاً لعمليـة ضـمان النوعيـة والطريقـة الـيت تـتم هبـا استـشارة                  حسب
وينبغي أن توضح هذه اخلطة أيضاً اجلهـة الـيت ستنـشر           . املستخدمني املعنيني خالل هذه العملية    

  . شر وأن حتدد حقوق التأليف والنشرهذا الدليل أو هذا الكتيب والطريقة اليت سيتم هبا الن
وقـد ينـشر    . ويوافق الفريق العامل على املسودة النهائية للـدليل أو الكتيـب قبـل نـشره                - ٢

وينبغــي أن يــصدر . أو إلكترونيــاً حاملــا يوافــق عليــه الفريــق العامــل/الــدليل أو الكتيــب ورقيــاً و
علـى صـفحة الغـالف، مـا مل يـتم       املنشور مع ذكر اسـم املنظمـات األعـضاء يف الفريـق العامـل               

وينبغــي أن يــذكر املنــشور أيــضاً يف توطئتــه أنــه قــد حــصل علــى  . االتفــاق علــى خــالف ذلــك
وقـد يقـرر   . موافقة  املنظمات األعضاء يف الفريق العامـل وأنـه يعـرب هلـا عـن تقـديره لـدعمها                   

يــشمل ذلــك وقــد . الفريــق العامــل أن يتــوىل حتــديث النــسخة اإللكترونيــة لــدليل أو كتيــب مــا
وقـد يـضطلع حمـرر      . استكمال املسائل اليت تشملها املنشورات بالفعل أو تناول مسائل جديـدة          

أو ااملـشارك يف تـأليف فـصل حمـدد علـى       /املؤلـف و  (املنشور أو منظمة أخرى أو شخص آخـر         
  . بتحديث منشور بالكامل أو جزئياً، وفقاً ملا وافق عليه الفريق العامل) سبيل املثال

بغي أن يوافق الفريق العامل على التعديالت املقترح إدراجهـا قبـل حتـديث النـسخة      وين  - ٣
ــا  ــة ملنـــشور مـ ــديالت   . اإللكترونيـ ــاقش الفريـــق العامـــل املقترحـــات إلدراج تعـ وينبغـــي أن ينـ

أو تعـــديالت موضـــوعية، مبـــا فيهـــا املبـــادئ التوجيهيـــة اجلديـــدة بـــشأن األســـاليب   /و أوســـع
أما التعديالت الطفيفة وغري املوضوعية وتـصويبات األخطـاء         . ااملمارسات، وأن يوافق عليه    أو

 الــذي ينبغــي - إىل احملــرر بعــد الرجــوع أو املؤلــف، -الــواردة فــيمكن أن يــضطلع هبــا احملــرر  
  .يبلغ الفريق العامل هبذه التعديالت والتصويبات أن
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  املرفق الثاين
 االمانــــات املنــــشورات الــــيت أعــــدت برعايــــة الفريــــق العامــــل املــــشترك بــــني     

  بإحصاءات األسعار املعين
  

  احلالة  سؤولةاملنظمة امل  املنشور

: دليل مؤشـرات أسـعار املـستهلكني      
  النظرية والتطبيق

 ٢٠٠٤ نشرته منظمة العمل الدولية عام  منظمة العمل الدولية

ــتجني   ــعار املنـ ــرات أسـ ــل مؤشـ : دليـ
  النظرية والتطبيق

 ٢٠٠٤  الدويل عامنشره صندوق النقد  صندوق النقد الدويل

ــصادرات     ــعار ال ــل مؤشــرات أس دلي
  النظرية والتطبيق: والواردات

  ٢٠٠٩ نشره صندوق النقد الدويل عام  صندوق النقد الدويل

ــي   ــدليل العملـ ــرات الـ ــع مؤشـ  لوضـ
  أسعار االستهالك

 يف ةمكتــب اإلحــصاءات الوطنيــ
  اململكة املتحدة

نــشرته اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا عــام    
٢٠٠٩   

ــبكت ــارات   ي مؤشــرات أســعار العق
  السكنية

املكتــــــــــــب اإلحــــــــــــصائي 
  للجماعات األوروبية

  قيد اإلعداد

  
  


