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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٣مارس / آذار١ - فرباير/ شباط٢٦
  *من جدول األعمال املؤقت) ك (٤البند 

        إحصاءات األسعار: بنود للعلم
  تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار    
  مذكرة من األمني العام    

    
انظـر الفـرع   (وفقا للطلب الذي قدمته اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني          

، يتـشرف األمـني العـام بـأن حييـل تقريـر الفريـق               )E/2012/24ألف يف الفصل األول من الوثيقة       
. العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين بإحــصاءات األســعار الــذي يقــدم إىل اللجنــة للعلــم         

  . اللجنة أن حتيط علما هبذا التقريرإىل وُيطلب

 
  

  *  E/CN.3/2013/1.  
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  تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار    
  مقدمة  -أوالً   

حييط هذا التقرير اللجنة اإلحصائية علماً مبا أُحرز منذ انعقاد دورهتـا الثانيـة واألربعـني       - ١
 الفريـق العامـل املـشترك بـني     ها نـسق  ملـ من تقـدم يف العمـل يف جمـال إحـصاءات األسـعار، وفقـاً                

نفذ يف هـذا اجملـال أثنـاء        تيـبني األنـشطة الرئيـسية الـيت سـ         و ،األمانات املعين بإحصاءات األسعار   
  .٢٠١٤  و٢٠١٣الفترة الواقعة بني عامي 

    
التقرير املرحلي عن أعمـال الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين                   - ثانياً  

  بإحصاءات األسعار
  معلومات أساسية عن الفريق العامل والغرض من إنشائه  - ألف  

تتمثــل مهمــة الفريــق العامــل يف وضــع معــايري وتوصــيات دوليــة بــشأن إحــصاءات            - ٢
ــة ألفــضل املمارســات ودعــم تنفيــذها    وتــشمل إحــصاءات . األســعار، وتوثيــق مبــادئ توجيهي

عار العقـارات وغريهـا مـن     األسعار مؤشرات لكل من أسعار االسـتهالك وأسـعار اإلنتـاج وأسـ            
إحصاءات األسعار حسب االقتضاء، ويفـضل أن تتـواءم تلـك املؤشـرات مـع نظـام احلـسابات                   

  . وما أدخل عليه من حتديثات٢٠٠٨القومية لعام 
نقحـــت االختـــصاصات األصـــلية يف وقـــد . ١٩٩٨وأنـــشئ الفريـــق العامـــل يف عـــام    - ٣

أطــر منهجيــة ملؤشــرات كــل مــن  ليتحــول التركيــز مــن حتديــد ووضــع ٢٠١١ و٢٠٠٥ عــامي
أسعار االستهالك وأسعار اإلنتاج وتطبيقهـا عمليـاً إىل وضـع أدلـة دوليـة إلحـصاءات األسـعار                   

وتـرد بالتفـصيل الواليـة      . وتعزيزها بوجه عام وتنسيق العمـل الـدويل بـشأن مؤشـرات األسـعار             
  ).E/CN.3/2011/27(واألهداف املنقحة للفريق العامل يف تقريره السابق 

  
  تنظيم أعمال الفريق العامل  - باء  

يتألف الفريق العامل من ممثلني عن اللجنة االقتصادية ألوروبا ومنظمة العمل الدوليـة،               - ٤
وصندوق النقد الدويل، ومنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، واملكتـب اإلحـصائي          

ريق مفتـوح العـضوية وبإمكانـه أن        والفريق العامل هو ف   . للجماعات األوروبية، والبنك الدويل   
ــه      ــة للمــشاركة يف أعمال ــدعو خــرباء مــن املكاتــب اإلحــصائية واألوســاط األكادميي ــوىل . ي وتت

ــ الفريـــق العامـــل يفاألعـــضاء املنظمـــات  وقـــد تـــوىل املكتـــب اإلحـــصائي  . بالتنـــاوبته رئاسـ
  .٢٠١١مارس /للجماعات األوروبية منصب الرئاسة منذ آذار
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لعامــل عقــد اجتماعــه بالتواكــب مــع اجتماعــات دوليــة أخــرى بــشأن ويعتــزم الفريــق ا  - ٥
ويف الفتـــرة الـــيت تتخلـــل هـــذه االجتماعـــات، تـــستعرض القـــضايا عـــرب . إحـــصاءات األســـعار

ومنـذ الـدورة    . املناقشات اإللكترونية واملؤمترات املعقودة عن طريق الفيديو والتحاور مـن بعـد           
ــة اإلحــصائية، عقــد ا   ــة واألربعــني للجن لفريــق العامــل اجتمــاعني أحــدمها بويلينغتــون، يف   الثاني

، بالتزامن مع اجتمـاع عقـده فريـق أوتـاوا املعـين باألرقـام القياسـية لألسـعار،                   ٢٠١١مايو  /أيار
، بـــالتزامن مـــع اجتمـــاع فريـــق اخلـــرباء املعـــين ٢٠١٢يونيـــه / حزيـــران١واآلخـــر جبنيـــف، يف 

ــذي شــارك يف تنظيمــه كــل مــن     ــا  مبؤشــرات أســعار االســتهالك ال ــصادية ألوروب ــة االقت  اللجن
ينــاير / عــن بعــد يف كــانون الثــاينوعقــدت مــؤمترات إضــافية للتــداول. ومنظمــة العمــل الدوليــة

وتقرر أن يعقد االجتماع املقبل يف كوبنهاغن، بالتزامن مع اجتماع فريـق            . ٢٠١٢مايو  /أيارو
  .٢٠١٣ مايو / أيار٣ىل  إ١أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار الذي سيعقد يف الفترة من 

  
األنشطة اليت اضطلع هبا منذ انعقاد الـدورة الثانيـة واألربعـني للجنـة اإلحـصائية                  -جيم   

  ٢٠١١فرباير /يف شباط
قدم التقريـر الـسابق، الـذي يغطـي فتـرة الـسنتني، ويتعلـق بأعمـال الفريـق الـيت تـشمل                         - ٦

ــا    ــة اإلحــصائية يف دورهت ــصاصات املنقحــة، إىل اللجن ــيت عقــدت يف   االخت ــة واألربعــني ال  الثاني
  .وقد جرى منذ ذلك احلني االضطالع باألنشطة التالية). E/CN.3/2011/27 (٢٠١١ عام
  

  األدلة والكتيبات  -  ١  
يتمثل أحد أهداف الفريق العامل يف وضـع أدلـة وكتيبـات تتـضمن املبـادئ التوجيهيـة                    - ٧

. ة بإحصاءات األسعار، ودعـم اسـتخدامها     ألفضل املمارسات بشأن املفاهيم واألساليب املتعلق     
. األدلة والكتيبات الـيت وضـعت وصـدرت حتـت إشـراف الفريـق العامـل               يف املرفق األول    وترد  

  .وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، واصل الفريق العامل أنشطته يف هذا اجملال
سيـصدر رمسيـاً     و )١( الكتيب املتعلق مبؤشرات أسعار العقارات الـسكنية       واكتمل إعداد   - ٨

ويقـدم هـذا الكتيـب أفـضل املمارسـات لتجميـع مؤشـرات              . ٢٠١٢ديـسمرب   /يف كانون األول  
أسعار العقارات السكنية، ويهدف إىل حتسني قابلية املقارنة الدولية ملؤشرات أسعار العقـارات             

والغــرض مــن ذلــك هــو تيــسري وضــع مؤشــرات ألســعار العقــارات حــني ال تكــون    . الــسكنية
وقد كلف املكتـب اإلحـصائي للجماعـات    . سني املؤشرات املوجودة عند االقتضاء  متوافرة وحت 

األوروبية فريقاً من اخلرباء املـشهود هلـم دوليـاً يف جمـال إحـصاءات األسـعار مبهمـة إعـداد هـذا                       
ــادرة مــن املــؤمتر املعــين مبؤشــرات أســعار العقــارات الــسكنية الــذي       الكتيــب؛ وكــان ذلــك مبب

__________ 
  .http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/methodology ميكن االطالع عليه يف املوقع الشبكي  )١(  
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. ٢٠٠٩نــوفمرب /ل، بسويــسرا، يف تــشرين الثــاينز الدوليــة يف بــااستــضافه مــصرف التــسويات
وجــاء هــذا الــدليل مثــرة مــا جــرى مــن مناقــشات متعمقــة يف اجتماعــات فريــق اخلــرباء املعــين     
مبؤشــرات أســعار االســتهالك الــيت نظمتــها اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا باالشــتراك مــع منظمــة   

، وذلك يف جلسة خمصصة عقـدت أثنـاء         ٢٠١٢و  ماي/ وأيار ٢٠١٠مايو  /العمل الدولية يف أيار   
، ويف حلقة عمل خمصصة نظمتـها الـدائرة         ٢٠١١مايو  /اجتماع فريق أوتاوا الذي عقد يف أيار      

؛ ويف عمليـة تـشاور أوسـع نطاقـا أجراهـا أخـصائيو              ٢٠١١فربايـر   /اإلحصائية هلولندا يف شباط   
شبكي للمكتـب اإلحـصائي     إحصاءات األسعار بشأن خمتلف النصوص املنشورة على املوقـع الـ          

وســتتمثل اخلطــوات التاليــة املتعلقــة بالــدليل يف إعــداد مبــادئ توجيهيــة . للجماعــات األوروبيــة
  .عملية لتنفيذ مضمونه

ومن أجل اسـتكمال إطـار العمـل املنـهجي بـشأن إحـصاءات أسـعار العقـارات، دعـم                      - ٩
ــع كتيــب عــن مؤشــرات أســعار العقــارات ال     ــق العامــل مــشروع جتمي ــةالفري وســيتوىل . تجاري

ــه حتــت       ــع هــذا الكتيــب ومتويل ــة جتمي ــة تنــسيق عملي املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي
وقـد بـدأ هـذا املـشروع مبـؤمتر دويل معـين مبؤشـرات أسـعار العقـارات                   . إشراف الفريق العامـل   

التجاريــة نظــم باالشــتراك مــع املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة واملــصرف املركــزي    
يب، وبـــدعم كـــل مـــن صـــندوق النقـــد الـــدويل ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان    األورو

. ٢٠١٢مـايو   /االقتصادي ومصرف التسويات الدولية، وعقد بفرانكفورت، يف أملانيا، يف أيار         
وأبــرز اختتــام املــؤمتر ضــرورة وضــع إطــار منــهجي مالئــم لتجميــع املؤشــرات املوائمــة ألســعار  

ي اجلوانــب النظريــة فحــسب، بــل يــضع كــذلك مبــادئ توجيهيــة    العقــارات التجاريــة ال يغطــ 
ــصلة    ــذي لإلحــصاءات ذات ال ــي وتنفي ــع عمل ــب    . لتجمي ــاجح لكتي ــع الن ــرار التجمي ــى غ وعل

مؤشرات أسعار العقارات التجارية، سيوكل املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة مهمـة               
اء املـشهود هلـم دوليـاً يف هـذا     جتميع كتيب ملؤشرات أسعار العقارات السكنية لفريق مـن اخلـرب     

اجملال يكفل إجراء عملية تشاور وثيقة مـع املـزودين بالبيانـات التجاريـة وأخـصائيي املنـاهج يف           
وسريصــد الفريــق العامــل التقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق هبــذا الكتيــب وسيعرضــه علــى . هــذا اجملــال

ــاع املقبــل لكــل مــن فريــق أوتــاوا       عــين مبؤشــرات أســعار   وفريــق اخلــرباء امل ) ٢٠١٣(االجتم
 وسـينجز يف كـانون     ٢٠١٣ينـاير   /وسيبدأ جتميع الدليل يف كانون الثاين     ). ٢٠١٤(االستهالك  

  .٢٠١٤ديسمرب /األول
وسيواصــل الفريــق العامــل النظــر يف وضــع حتــديثات حمتملــة ألدلــة أخــرى مت جتميعهــا     - ١٠

ية والتطبيـق، والكتيـب     النظر: دليل مؤشرات أسعار االستهالك   : وإصدارها حتت رعايته، وهي   
املتعلق به عن جتميع مؤشرات أسعار االستهالك؛ ودليل مؤشرات أسعار االسـترياد والتـصدير؛              

ــاً    . ودليــل مؤشــرات أســعار اإلنتــاج  وعلــى وجــه اخلــصوص، أعــد الفريــق العامــل تقييمــاً أولي
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 .هـذه األدلـة    مـن آثـار حمتملـة علـى          ٢٠٠٨خيلفه االنتقال إىل نظام احلسابات القوميـة لعـام           ملا
ــدو أن ال  ــار طفيفــ  ويف حــني يب ــشري إىل آث ــيم األويل ي ــد   تقي ة ملؤشــرات أســعار االســتهالك، فق

وهلــذا، ســيبدأ . يكــون األمــر كــذلك بالنــسبة ألســعار االســترياد والتــصدير وأســعار اإلنتــاج  ال
 ٢٠٠٨ بإعـــداد تقيـــيم أعمـــق ألثـــر االنتقـــال إىل نظـــام عـــام  ٢٠١٣الفريـــق العامـــل يف عـــام 

وقُـدمت االعتبـارات    . ات القومية بغيـة تقـدمي اإلرشـادات والتوصـيات يف هـذه املـسألة              للحساب
ذاهتا فيما يتعلق بالصالت القائمة بني دليل مؤشرات أسعار االسـتهالك والكتيـب الـذي صـدر            

وباإلضـافة إىل ذلـك، يـدرك الفريـق العامــل     . مـؤخرا عـن مؤشـرات أسـعار العقـارات الـسكنية      
تكمال دليل مؤشرات أسـعار االسـتهالك يف املـستقبل إلدراج العديـد مـن               احلاجة العامة إىل اس   

التغــيريات املنهجيــة ذات الــصلة يف جمــال إحــصاءات أســعار االســتهالك، كمــا بــرز يف خمتلــف   
العروض اليت قدمت يف اجتماع فريق أوتاوا املعـين باألرقـام القياسـية لألسـعار واجتمـاع فريـق                   

قتصادية ألوروبا ومنظمـة العمـل الدوليـة املعـين مبؤشـرات أسـعار              اخلرباء املشترك بني اللجنة اال    
ــام . االســتهالك ــيم مــدى احلاجــة إىل اســتعراض     ٢٠١٣ويف ع ــل تقي ــق العام ، سيواصــل الفري

  .االقتضاء، باختاذ اإلجراءات املتصلة بذلك عند ،الدليل والقيام
  

  التنسيق الدويل  -  ٢  
يسي يف التنـسيق الـدويل ألنـشطة إحـصاءات          واصل الفريق العامل االضطالع بدور رئ       - ١١

  .األسعار
ووفــق واليتــه، يعــد الفريــق العامــل مــسؤوالً عــن تنــسيق أعمــال املنظمــات الدوليــة يف    - ١٢

تنفيذ أفضل املمارسات الواردة يف األدلـة أو الكتيبـات املتعلقـة مبؤشـرات األسـعار، ويف تبـادل                   
 اسـتخدام املـوارد بكفـاءة وجتنـب ازدواجيـة           املعلومات حول التـدريب واملـساعدة التقنيـة، ويف        

ويف هــذا اإلطــار، زاد الفريــق العامــل مــن تــوافر معلومــات عــن أنــشطة التــدريب          . اجلهــود
واملساعدة التقنية اليت نظمتها املنظمة الدولية وعزز تبادل املعلومـات عـن األنـشطة ذات الـصلة      

  .بإحصاءات األسعار
لعامل االضـطالع بـدور قيـادي يف تعزيـز املناقـشات       ويف موازاة ذلك، واصل الفريق ا   - ١٣

املتعلقة مبنهجية إحـصاءات األسـعار علـى الـصعيد الـدويل، وال سـيما فيمـا يتعلـق باجتماعـات                     
ــعار      ــية لألسـ ــام القياسـ ــين باألرقـ ــاوا املعـ ــق أوتـ ــات    (فريـ ــيم اجتماعـ ــم تنظـ ــيما يف دعـ وال سـ

 اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا       واجتماعـات فريـق اخلـرباء املـشترك بـني         ) ٢٠١٣ و   ٢٠١١ عامي
). ٢٠١٢وال سـيما اجتمـاع عـام        (ومنظمة العمل الدولية املعـين مبؤشـرات أسـعار االسـتهالك            

ويف هذا السياق، واصـل الفريـق العامـل تعزيـز التنـسيق، وال سـيما مـع اجتمـاع فريـق أوتـاوا،                        
عـضو دائـم يف اللجنـة       وذلك بتأييد االقتراح الذي يفيد بـأن يعتـرب رئـيس الفريـق العامـل مبثابـة                  
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هـذا النـهج املقتـرن مبـشاركة خمتلـف املؤسـسات األعـضاء يف الفريـق                 و. التوجيهية لفريق أوتاوا  
 فريق اخلـرباء املـشترك بـني اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا              ات اللجان التنظيمية الجتماع   يفالعامل  

يزيـد مـن   دولية املعين مبؤشرات أسعار االستهالك، واجتماعات فريـق أوتـاوا،        ومنظمة العمل ال  
  .تعزيز عملية تنسيق التطورات يف إحصاءات األسعار

ويف الوقت نفسه، كفل األعـضاء املؤسـسون للفريـق العامـل والـرئيس إقامـة الـصالت                    - ١٤
وربرغ املعـــين الـــضرورية بأعمـــال أخـــرى هامـــة، مثـــل برنـــامج املقارنـــات الدوليـــة وفريـــق فـــ 

  .بإحصاءات اخلدمات
ودعــم الفريــق العامــل أيــضا وضــع اإلطــار املرجعــي إلحــصاءات األســعار فيمــا يتعلــق    - ١٥

مبختلــف مؤشــرات األســعار وتبيــان العالقــة القائمــة بــني مؤشــرات األســعار وغــري ذلــك مــن      
حــسابات اإلحــصاءات االقتــصادية والعماليــة ذات الــصلة، وال ســيما الدراســة االستقــصائية لل  

وإن ما يكتسي أمهية خاصـة يف هـذا الـسياق هـو املبـادرات               . القومية وميزانيات األسر املعيشية   
املتعلقـــة بإحـــصاءات األســـعار املتعـــددة األغـــراض الـــيت هتـــدف إىل إقامـــة صـــالت تـــآزر بـــني 

واملكـان  ) مؤشـرات أسـعار االسـتهالك     (إحصاءات األسعار إلجراء مقارنات من حيث الزمان        
  ).قوة الشرائيةتعادل ال(

وعالوة على ذلـك، اهـتم الفريـق العامـل مبتابعـة آثـار األزمـة املاليـة واالقتـصادية علـى                        - ١٦
ثغــرات البيانــات املعنيــة بــسد وأبــرزت مبــادرة جمموعــة الــدول العــشرين . إحــصاءات األســعار

ق ، وحـددت، يف إطـار التنـسيق بـني صـندو           يف جمـال اإلحـصاءات     العواقب املترتبة على األزمـة    
وكـان  . النقد الدويل وجملس حتقيق االسـتقرار املـايل، الثغـرات اإلحـصائية الـيت يـتعني معاجلتـها                 

من بني عشرين توصية حددهتا املبادرة توصـية خمصـصة إلحـصاءات أسـعار العقـارات وأخـرى           
عامــة خمصــصة لنــشر إحــصاءات االقتــصاد الكلــي الرئيــسية، مبــا يف ذلــك مؤشــرات إحــصاءات 

ــعار ــا . األسـ ــد عـ ــصاءات  وقـ ــسألة إحـ ــل مـ ــق العامـ ــى   جل الفريـ ــل علـ ــارات بالعمـ ــعار العقـ  أسـ
مؤشـرات أسـعار العقـارات الـسكنية وعلـى الكتيـب املقبـل ملؤشـرات أسـعار العقـارات                     كتيب

التجارية وعمل أيضاً علـى تعزيـز عمليـة تطبيـق مؤشـرات أسـعار العقـارات الـسكنية يف بلـدان             
  .جمموعة العشرين

ة بني مؤشرات أسعار االستهالك وحتقيق توافرها، اضـطلع الفريـق           وفيما يتعلق باملواءم    - ١٧
العامل وسيواصل االضـطالع بـدور رئيـسي يف حتديـد املعـايري والنمـاذج الـيت ستـستخدم علـى                     
املستوى الدويل جلمـع معلومـات عـن إحـصاءات األسـعار، وذلـك بوضـع الربوتوكـول الـالزم                    

تعاريف هيكـل البيانـات وتنفيـذ مبـادرة تبـادل      (لإلفادة هبذه اإلحصاءات على املستوى الدويل       
  .ويف تعزيز املواءمة واملنهجية) البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية
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وفيما يتعلق بتعزيز إمكانيـة املقارنـة الدوليـة للمؤشـرات الرئيـسية، فإنـه يتوجـب علـى                     - ١٨
 اهيم، وال سـيما مؤشـرات     واءمة املفـ  مب فيما يتعلق الفريق العامل أن يضطلع بدور استباقي أكرب        

  .أسعار االستهالك
  

  االجتماعات الدولية  -  ٣  
  :عقدت االجتماعات الدولية التالية يف الفترة املشمولة هبذا التقرير  - ١٩

عقد اجتماع جمموعة أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار، الذي يعقد كـل            )أ(  
وقــد حــضره . ٢٠١١مــايو / أيــار٦ إىل ٤ مــن ســنتني، يف ويلينغتــون، بنيوزيلنــدا، أثنــاء الفتــرة

وجــرى تقــدمي . خــبريا مــن املكاتــب اإلحــصائية واملنظمــات الدوليــة ومؤســسات األحبــاث  ٥٠
بيانات املسح بالليزر؛ وقياس األسعار ملنتجـات       : ومناقشة ورقات تتعلق بعدد من املواضيع هي      

كنية؛ والتطـورات يف  ؛ ومؤشرات أسـعار املـساكن والعقـارات الـس       “يتعذر قياسها ”وخدمات  
األســعارعلى الــصعيدين الــوطين والــدويل؛  جمــال منــهجيات التقــدير واحلــساب؛ وقابليــة مقارنــة

وسيعقد االجتماع املقبل لفريـق أوتـاوا يف كوبنـهاغن،          . والقضايا الناشئة يف مؤشرات األسعار    
  ؛٢٠١٣مايو / أيار٣ إىل ١الدامنرك، يف الفترة من 

رباء املعـين مبؤشـرات أسـعار االسـتهالك الـذي يـنظم             وعقد اجتمـاع فريـق اخلـ        )ب(  
كل سنتني، والذي تشترك يف تنظيمه كل من اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا ومنظمـة العمـل                   مرة

ــن    ــرة مـ ــف، يف الفتـ ــة، جبنيـ ــار٣٠الدوليـ ــايو إىل/ أيـ ــران١ مـ ــه / حزيـ ــضره . ٢٠١٠يونيـ وحـ
وجـرى تقـدمي    .  البحـوث  خبري من املكاتـب اإلحـصائية واملنظمـات الدوليـة ومؤسـسات            ١٠٠

مؤشـرات أسـعار العقـارات؛ ونظـم مؤشـرات          : ومناقشة ورقات بشأن عدد مـن املواضـيع هـي         
ــات أجهــزة املــسح؛       ــدة حلــساب مؤشــرات أســعار االســتهالك؛ وبيان ــسبل اجلدي األســعار؛ وال
واألســاليب اجلديــدة جلمــع األســعار؛ وتعــديالت نوعيــة اخلــدمات؛ ومــصادر بيانــات التقــدير؛  

ــاً     واســتكمل  ــات معاجلــة مؤشــرات األســعار إلكتروني ــسة اســتثنائية عــن براجمي . االجتمــاع جبل
ــة        ــذي ينظمــه كــل مــن اللجن ــل عــن مؤشــرات أســعار االســتهالك ال وســيعقد االجتمــاع املقب

  ؛٢٠١٤مايو /االقتصادية ألوروبا ومنظمة العمل الدولية جبنيف، يف أيار
ت التجاريـة باالشـتراك مـع       ونظم مؤمتر دويل بـشأن مؤشـرات أسـعار العقـارا            )ج(  

املكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة واملـصرف املركـزي األورويب، وبـدعم مـن صـندوق                 
النقد الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي ومـصرف التـسويات الدوليـة، يف       

ئفـة واسـعة   واجتمعـت يف املـؤمتر طا  . ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ١١ و   ١٠فرانكفورت، أملانيا، يـومي     
واضــعو الــسياسات ومــستعملو (ومتنوعــة مــن املــشاركني تــضم ممــثلني عــن دوائــر املــستعملني   

و البيانــات راإلحــصائيون الرمسيــون ومــوف  (ودوائــر املنــتجني  ) األســواق املاليــة واألكــادمييون  
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احتياجـات املـستعملني ملؤشـرات أسـعار     : ن جدول األعمال البنود التالية   وتضّم). التجارية معا 
لعقارات التجارية؛ ومنظور املنتج؛ واجلهات الرمسية املقدمة للخدمات اإلحـصائية؛ والـدروس            ا

  .املستفادة من املؤمتر
  

  أنشطة أخرى  -  ٤  
.  يــشجع اســتخدامهابراجميــات معاجلــة مؤشــرات األســعاروضــع يؤيــد الفريــق العامــل   - ٢٠

وقــد وضــع . ياجــات الفرديــة وتعديلــها لتلبيــة االحت)٢(وميكــن للمــستخدمني ترتيــل الرباجميــات 
ــدمج         ــع مؤشــرات األســعار ي ــق مــن أجــل جتمي ــوفري مرف ــات لت ــدويل الرباجمي ــد ال صــندوق النق

وهنـاك نـسختان    . التوصيات الواردة يف أحدث ما صدر مـن أدلـة دوليـة إلحـصاءات األسـعار               
بـدليل املـستعملني اخلـاص هبـا، األوىل لتجميـع مؤشـرات أسـعار االسـتهالك،                  يرفق كل منـهما   

ويتــضمن املوقـــع الـــشبكي الـــربامج والـــشفرات  . الثانيــة لتجميـــع مؤشـــرات أســـعار اإلنتـــاج و
، وأدلة املستعملني املـستكملة     )اليت تتيح للمستعملني تعديل الرباجميات عند االقتضاء      (املصدرية  

 ٢٠١٢وقــد كرســت جلــسة خاصــة يف اجتماعــات عــام   . ووصــلة مبنتــدى مناقــشة إلكتــروين 
  .القتصادية ألوروبا ومنظمة العمل الدولية للربجمياتاملشتركة بني اللجنة ا

  
  األعمال املقبلة  -دال   

، سيواصــل الفريــق العامــل االضــطالع ٢٠١٤  و٢٠١٣يف الفتــرة الواقعــة بــني عــامي   - ٢١
وســـريكز بوجـــه خـــاص علـــى . بـــدوره التنـــسيقي املتعلـــق بإحـــصاءات األســـعار وفـــق واليتـــه

  :التالية األنشطة
عمال املنظمـات الدوليـة يف تنفيـذ أفـضل املمارسـات الـواردة يف            التنسيق بني أ    )أ(  

األدلــة أو الكتيبــات املتعلقــة مبؤشــرات األســعار، ويف تبــادل املعلومــات عــن التــدريب وتقــدمي    
  املساعدة التقنية، واستخدام املوارد بكفاءة؛

وضع توجيهات بشأن أفضل املمارسات لتحسني نوعيـة إحـصاءات األسـعار              )ب(  
  ة مقارنتها على املستوى الدويل؛وإمكاني

ألرقــام القياســية لألســعار علــى  يف املناقــشات بــشأن املنهجيــة املتبعــة  تنــسيق ا  )ج(  
الصعيد الدويل، وال سيما تلـك املتبعـة يف إطـار فريـق أوتـاوا املعـين باألرقـام القياسـية لألسـعار                       

مل الدولية بـشأن مؤشـرات      واالجتماعات املشتركة بني اللجنة االقتصادية ألوروبا ومنظمة الع       

__________ 
 .www.unece.org/stats/archive/02.07.e.htmميكن االطالع على هذه الربجميات على املوقع الشبكي   )٢(  
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أســعار االســتهالك، والتنــسيق مــع أعمــال أخــرى ذات صــلة، مثــل أعمــال برنــامج املقارنــات    
  الدولية وفريق فوربورغ املعين بإحصاءات اخلدمات؛

  وضع دليل ملؤشرات أسعار العقارات التجارية؛  )د(  
  ؛إعادة النظر، حسب االقتضاء، يف دليل مؤشرات أسعار االستهالك  )هـ(  
 ٢٠٠٨إعــداد تقيــيم متعمــق ألثــر االنتقــال إىل نظــام احلــسابات القوميــة لعــام   )و(  

على كل من دليل مؤشرات أسعار االستهالك والكتيب املتعلق به عن جتميع مؤشـرات أسـعار                
االستهالك، ودليل أسعار االسترياد والتصدير ودليل مؤشرات أسعار اإلنتاج مـن أجـل إصـدار               

  ذا الصدد؛توجيهات وتوصيات يف ه
ــق       )ز(   ــا يتعلـ ــات فيمـ ــل البيانـ ــشتركة هلياكـ ــاريف مـ ــدة وتعـ ــاذج موحـ ــع منـ وضـ

بإحــصاءات األســعار؛ والتــشجيع علــى تنفيــذ عمليــة تبــادل البيانــات اإلحــصائية والبيانــات         
  الوصفية يف جمال إحصاءات األسعار؛

تعزيــز مواءمــة املفــاهيم املتعلقــة باملؤشــرات الرئيــسية، وال ســيما مؤشــرات          )ح(  
  االستهالك؛ أسعار

  حتديد وتعزيز أوجه التآزر بني إحصاءات األسعار من حيث الزمان واملكان؛  )ط(  
  .معاجلة القضايا اجلديدة واملقبلة يف جمال إحصاءات األسعار  )ي(  

  
  معلومات إضافية  - هاء  

ميكـــن االطـــالع علـــى اختـــصاصات الفريـــق العامـــل املـــشترك بـــني األمانـــات املعـــين     - ٢٢
ــصاءات ــشبكي     بإحــ ــع الــ ــضاء يف املوقــ ــة األعــ ــسابقة وقائمــ ــارير الــ ــى التقــ ــعار، وعلــ   األســ

www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htm.  
اجتماعات فريق اخلرباء املـشترك     الفريق العامل و  وترد األدوار اليت يضطلع هبا كل من          - ٢٣

ليــة واملعــين مبؤشــرات أســعار االســتهالك بــني اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا ومنظمــة العمــل الدو
  ).E/CN.3/2012/26(يف مرفق التقرير السابق لفريق أوتاوا وفريق أوتاوا 
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  املرفق
املنشورات اليت أعدت برعاية الفريق العامل املشترك بني األمانات املعـين        

  بإحصاءات األسعار
  

 احلالة املنظمة املسؤولة املنشور

: الســتهالكأســعار ادليــل مؤشــرات 
 النظرية والتطبيق

منظمــــــة العمــــــل الدوليــــــةأصــــــدرته  منظمة العمل الدولية
  ٢٠٠٤ عام

 :أســـعار اإلنتـــاج دليـــل مؤشـــرات  
 النظرية والتطبيق

ه صــــــندوق النقــــــد الــــــدويلأصــــــدر صندوق النقد الدويل
  ٢٠٠٤ عام

ــصادرات     ــل مؤشــرات أســعار ال دلي
 النظرية والتطبيق :والواردات

ه صــــــندوق النقــــــد الــــــدويلأصــــــدر صندوق النقد الدويل
  ٢٠٠٩ عام

ــرات     ــع مؤشـ ــي لوضـ ــدليل العملـ الـ
  أسعار االستهالك

ــب اإلحـــــصاءات الوطنيـــــة،    مكتـــ
ــا العظمــى  اململكــة املتحــدة   لربيطاني
 وأيرلندا الشمالية

 ألوروبـــااللجنــة االقتـــصادية رتـــه أصــد 
  ٢٠٠٩ عام

ــارات    كتيــب مؤشــرات أســعار العق
 السكنية

ــات    ــصائي للجماعــ ــب اإلحــ املكتــ
 األوروبية

ــرر أن  ــبيــــــصدرهمــــــن املقــــ  املكتــــ
ــة يف ــات األوروبيـ ــصائي للجماعـ اإلحـ

  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول
ــات    مؤشرات أسعار العقارات التجارية ــصائي للجماعــ ــب اإلحــ املكتــ

 األوروبية
 قيد اإلعداد
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	2 - التنسيق الدولي

	11 - واصل الفريق العامل الاضطلاع بدور رئيسي في التنسيق الدولي لأنشطة إحصاءات الأسعار.
	12 - ووفق ولايته، يعد الفريق العامل مسؤولاً عن تنسيق أعمال المنظمات الدولية في تنفيذ أفضل الممارسات الواردة في الأدلة أو الكتيبات المتعلقة بمؤشرات الأسعار، وفي تبادل المعلومات حول التدريب والمساعدة التقنية، وفي استخدام الموارد بكفاءة وتجنب ازدواجية الجهود. وفي هذا الإطار، زاد الفريق العامل من توافر معلومات عن أنشطة التدريب والمساعدة التقنية التي نظمتها المنظمة الدولية وعزز تبادل المعلومات عن الأنشطة ذات الصلة بإحصاءات الأسعار.
	13 -  وفي موازاة ذلك، واصل الفريق العامل الاضطلاع بدور قيادي في تعزيز المناقشات المتعلقة بمنهجية إحصاءات الأسعار على الصعيد الدولي، ولا سيما فيما يتعلق باجتماعات فريق أوتاوا المعني بالأرقام القياسية للأسعار (ولا سيما في دعم تنظيم اجتماعات عامي 2011 و 2013) واجتماعات فريق الخبراء المشترك بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة العمل الدولية المعني بمؤشرات أسعار الاستهلاك (ولا سيما اجتماع عام 2012). وفي هذا السياق، واصل الفريق العامل تعزيز التنسيق، ولا سيما مع اجتماع فريق أوتاوا، وذلك بتأييد الاقتراح الذي يفيد بأن يعتبر رئيس الفريق العامل بمثابة عضو دائم في اللجنة التوجيهية لفريق أوتاوا. وهذا النهج المقترن بمشاركة مختلف المؤسسات الأعضاء في الفريق العامل في اللجان التنظيمية لاجتماعات فريق الخبراء المشترك بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة العمل الدولية المعني بمؤشرات أسعار الاستهلاك، واجتماعات فريق أوتاوا، يزيد من تعزيز عملية تنسيق التطورات في إحصاءات الأسعار.
	14 - وفي الوقت نفسه، كفل الأعضاء المؤسسون للفريق العامل والرئيس إقامة الصلات الضرورية بأعمال أخرى هامة، مثل برنامج المقارنات الدولية وفريق فوربرغ المعني بإحصاءات الخدمات.
	15 - ودعم الفريق العامل أيضا وضع الإطار المرجعي لإحصاءات الأسعار فيما يتعلق بمختلف مؤشرات الأسعار وتبيان العلاقة القائمة بين مؤشرات الأسعار وغير ذلك من الإحصاءات الاقتصادية والعمالية ذات الصلة، ولا سيما الدراسة الاستقصائية للحسابات القومية وميزانيات الأسر المعيشية. وإن ما يكتسي أهمية خاصة في هذا السياق هو المبادرات المتعلقة بإحصاءات الأسعار المتعددة الأغراض التي تهدف إلى إقامة صلات تآزر بين إحصاءات الأسعار لإجراء مقارنات من حيث الزمان (مؤشرات أسعار الاستهلاك) والمكان (تعادل القوة الشرائية).
	16 - وعلاوة على ذلك، اهتم الفريق العامل بمتابعة آثار الأزمة المالية والاقتصادية على إحصاءات الأسعار. وأبرزت مبادرة مجموعة الدول العشرين المعنية بسد ثغرات البيانات العواقب المترتبة على الأزمة في مجال الإحصاءات، وحددت، في إطار التنسيق بين صندوق النقد الدولي ومجلس تحقيق الاستقرار المالي، الثغرات الإحصائية التي يتعين معالجتها. وكان من بين عشرين توصية حددتها المبادرة توصية مخصصة لإحصاءات أسعار العقارات وأخرى عامة مخصصة لنشر إحصاءات الاقتصاد الكلي الرئيسية، بما في ذلك مؤشرات إحصاءات الأسعار. وقد عالج الفريق العامل مسألة إحصاءات أسعار العقارات بالعمل على كتيب مؤشرات أسعار العقارات السكنية وعلى الكتيب المقبل لمؤشرات أسعار العقارات التجارية وعمل أيضاً على تعزيز عملية تطبيق مؤشرات أسعار العقارات السكنية في بلدان مجموعة العشرين.
	17 - وفيما يتعلق بالمواءمة بين مؤشرات أسعار الاستهلاك وتحقيق توافرها، اضطلع الفريق العامل وسيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تحديد المعايير والنماذج التي ستستخدم على المستوى الدولي لجمع معلومات عن إحصاءات الأسعار، وذلك بوضع البروتوكول اللازم للإفادة بهذه الإحصاءات على المستوى الدولي (تعاريف هيكل البيانات وتنفيذ مبادرة تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية) وفي تعزيز المواءمة والمنهجية.
	18 - وفيما يتعلق بتعزيز إمكانية المقارنة الدولية للمؤشرات الرئيسية، فإنه يتوجب على الفريق العامل أن يضطلع بدور استباقي أكبر فيما يتعلق بمواءمة المفاهيم، ولا سيما مؤشرات أسعار الاستهلاك.
	3 - الاجتماعات الدولية

	19 - عقدت الاجتماعات الدولية التالية في الفترة المشمولة بهذا التقرير:
	(أ) عقد اجتماع مجموعة أوتاوا المعني بالأرقام القياسية للأسعار، الذي يعقد كل سنتين، في ويلينغتون، بنيوزيلندا، أثناء الفترة من 4 إلى 6 أيار/مايو 2011. وقد حضره 50 خبيرا من المكاتب الإحصائية والمنظمات الدولية ومؤسسات الأبحاث. وجرى تقديم ومناقشة ورقات تتعلق بعدد من المواضيع هي: بيانات المسح بالليزر؛ وقياس الأسعار لمنتجات وخدمات ”يتعذر قياسها“؛ ومؤشرات أسعار المساكن والعقارات السكنية؛ والتطورات في مجال منهجيات التقدير والحساب؛ وقابلية مقارنة الأسعارعلى الصعيدين الوطني والدولي؛ والقضايا الناشئة في مؤشرات الأسعار. وسيعقد الاجتماع المقبل لفريق أوتاوا في كوبنهاغن، الدانمرك، في الفترة من 1 إلى 3 أيار/مايو 2013؛
	(ب) وعقد اجتماع فريق الخبراء المعني بمؤشرات أسعار الاستهلاك الذي ينظم مرة كل سنتين، والذي تشترك في تنظيمه كل من اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة العمل الدولية، بجنيف، في الفترة من 30 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2010. وحضره 100 خبير من المكاتب الإحصائية والمنظمات الدولية ومؤسسات البحوث. وجرى تقديم ومناقشة ورقات بشأن عدد من المواضيع هي: مؤشرات أسعار العقارات؛ ونظم مؤشرات الأسعار؛ والسبل الجديدة لحساب مؤشرات أسعار الاستهلاك؛ وبيانات أجهزة المسح؛ والأساليب الجديدة لجمع الأسعار؛ وتعديلات نوعية الخدمات؛ ومصادر بيانات التقدير؛ واستكمل الاجتماع بجلسة استثنائية عن برامجيات معالجة مؤشرات الأسعار إلكترونياً. وسيعقد الاجتماع المقبل عن مؤشرات أسعار الاستهلاك الذي ينظمه كل من اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة العمل الدولية بجنيف، في أيار/مايو 2014؛
	(ج) ونظم مؤتمر دولي بشأن مؤشرات أسعار العقارات التجارية بالاشتراك مع المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي، وبدعم من صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومصرف التسويات الدولية، في فرانكفورت، ألمانيا، يومي 10 و 11 أيار/مايو 2012. واجتمعت في المؤتمر طائفة واسعة ومتنوعة من المشاركين تضم ممثلين عن دوائر المستعملين (واضعو السياسات ومستعملو الأسواق المالية والأكاديميون) ودوائر المنتجين (الإحصائيون الرسميون وموفرو البيانات التجارية معا). وتضمّن جدول الأعمال البنود التالية: احتياجات المستعملين لمؤشرات أسعار العقارات التجارية؛ ومنظور المنتج؛ والجهات الرسمية المقدمة للخدمات الإحصائية؛ والدروس المستفادة من المؤتمر.
	4 - أنشطة أخرى

	20 - يؤيد الفريق العامل وضع برامجيات معالجة مؤشرات الأسعار يشجع استخدامها. ويمكن للمستخدمين تنزيل البرامجيات() وتعديلها لتلبية الاحتياجات الفردية. وقد وضع صندوق النقد الدولي البرامجيات لتوفير مرفق من أجل تجميع مؤشرات الأسعار يدمج التوصيات الواردة في أحدث ما صدر من أدلة دولية لإحصاءات الأسعار. وهناك نسختان يرفق كل منهما بدليل المستعملين الخاص بها، الأولى لتجميع مؤشرات أسعار الاستهلاك، والثانية لتجميع مؤشرات أسعار الإنتاج. ويتضمن الموقع الشبكي البرامج والشفرات المصدرية (التي تتيح للمستعملين تعديل البرامجيات عند الاقتضاء)، وأدلة المستعملين المستكملة ووصلة بمنتدى مناقشة إلكتروني. وقد كرست جلسة خاصة في اجتماعات عام 2012 المشتركة بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة العمل الدولية للبرمجيات.
	دال - الأعمال المقبلة
	21 - في الفترة الواقعة بين عامي 2013 و 2014، سيواصل الفريق العامل الاضطلاع بدوره التنسيقي المتعلق بإحصاءات الأسعار وفق ولايته. وسيركز بوجه خاص على الأنشطة التالية:
	(أ) التنسيق بين أعمال المنظمات الدولية في تنفيذ أفضل الممارسات الواردة في الأدلة أو الكتيبات المتعلقة بمؤشرات الأسعار، وفي تبادل المعلومات عن التدريب وتقديم المساعدة التقنية، واستخدام الموارد بكفاءة؛
	(ب) وضع توجيهات بشأن أفضل الممارسات لتحسين نوعية إحصاءات الأسعار وإمكانية مقارنتها على المستوى الدولي؛
	(ج) تنسيق المناقشات بشأن المنهجية المتبعة في الأرقام القياسية للأسعار على الصعيد الدولي، ولا سيما تلك المتبعة في إطار فريق أوتاوا المعني بالأرقام القياسية للأسعار والاجتماعات المشتركة بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة العمل الدولية بشأن مؤشرات أسعار الاستهلاك، والتنسيق مع أعمال أخرى ذات صلة، مثل أعمال برنامج المقارنات الدولية وفريق فوربورغ المعني بإحصاءات الخدمات؛
	(د) وضع دليل لمؤشرات أسعار العقارات التجارية؛
	(هـ) إعادة النظر، حسب الاقتضاء، في دليل مؤشرات أسعار الاستهلاك؛
	(و) إعداد تقييم متعمق لأثر الانتقال إلى نظام الحسابات القومية لعام 2008 على كل من دليل مؤشرات أسعار الاستهلاك والكتيب المتعلق به عن تجميع مؤشرات أسعار الاستهلاك، ودليل أسعار الاستيراد والتصدير ودليل مؤشرات أسعار الإنتاج من أجل إصدار توجيهات وتوصيات في هذا الصدد؛
	(ز) وضع نماذج موحدة وتعاريف مشتركة لهياكل البيانات فيما يتعلق بإحصاءات الأسعار؛ والتشجيع على تنفيذ عملية تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية في مجال إحصاءات الأسعار؛
	(ح) تعزيز مواءمة المفاهيم المتعلقة بالمؤشرات الرئيسية، ولا سيما مؤشرات أسعار الاستهلاك؛
	(ط) تحديد وتعزيز أوجه التآزر بين إحصاءات الأسعار من حيث الزمان والمكان؛
	(ي) معالجة القضايا الجديدة والمقبلة في مجال إحصاءات الأسعار.
	هاء - معلومات إضافية
	22 - يمكن الاطلاع على اختصاصات الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات الأسعار، وعلى التقارير السابقة وقائمة الأعضاء في الموقع الشبكي www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htm.
	23 - وترد الأدوار التي يضطلع بها كل من الفريق العامل واجتماعات فريق الخبراء المشترك بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة العمل الدولية والمعني بمؤشرات أسعار الاستهلاك وفريق أوتاوا في مرفق التقرير السابق لفريق أوتاوا (E/CN.3/2012/26).
	المرفق
	المنشورات التي أعدت برعاية الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات الأسعار
	المنشور
	المنظمة المسؤولة
	الحالة
	دليل مؤشرات أسعار الاستهلاك: النظرية والتطبيق
	منظمة العمل الدولية
	أصدرته منظمة العمل الدولية عام 2004
	دليل مؤشرات أسعار الإنتاج: النظرية والتطبيق
	صندوق النقد الدولي
	أصدره صندوق النقد الدولي عام 2004
	دليل مؤشرات أسعار الصادرات والواردات: النظرية والتطبيق
	صندوق النقد الدولي
	أصدره صندوق النقد الدولي عام 2009
	الدليل العملي لوضع مؤشرات أسعار الاستهلاك 
	مكتب الإحصاءات الوطنية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	أصدرته اللجنة الاقتصادية لأوروبا عام 2009
	كتيب مؤشرات أسعار العقارات السكنية
	المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية
	من المقرر أن يصدره المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية في كانون الأول/ديسمبر 2012
	مؤشرات أسعار العقارات التجارية
	المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية
	قيد الإعداد

