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  اللجنة اإلحصائية
  واألربعون ثامنةالدورة ال

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧

  ) من جدول األعمال املؤقت*هـ( ٤البند 
        بنود للعلم: إحصاءات األسعار

  املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار قرير الفريق العاملت    
    

  مذكرة من األمني العام    
  

واملمارســات الســابقة،    ٢٠١٦/٢٢٠وفقــا ملقــرر الــس االقتصــادي واالجتمــاعي       
يتشرف األمني العام بأن حييل تقريـر الفريـق العامـل املشـترك بـني األمانـات املعـين بإحصـاءات         

  اإلحاطة علما بالتقرير.األسعار. واللجنة مدعوة إىل 

   

  

  

  *  E/CN.3/2017/1.  
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 تقرير الفريق العامل املشـترك بـني األمانـات املعـين بإحصـاءات األسـعار:          
  حملة عامة عن التطورات املستجدة يف جمال إحصاءات األسعار

   
  مقدمة  -  أوال  

كلفت اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحدة الفريق العامل املشترك بـني األمانـات املعـين      - ١
بإحصاءات األسعار مبهمة وضع معـايري وتوصـيات دوليـة بشـأن إحصـاءات األسـعار، وتوثيـق        
املبادئ التوجيهية املتعلقة بأفضل املمارسات ودعم تنفيذها. ويتألف الفريـق العامـل مـن ممـثلني     
ــدويل         ــد ال ــة وصــندوق النق ــل الدولي ــة العم ــب اإلحصــائي لالحتــاد األورويب ومنظم ــن املكت ع

والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي واللجنـة االقتصـادية ألوروبـا والبنـك الـدويل.          ومنظمة التعاون
وتتــوىل منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي حاليــا رئاســة الفريــق. وخــالل الــدورة 

  الثامنة واألربعني للجنة، ستنتقل الرئاسة إىل البنك الدويل.

ات الرئيسـية املسـتجدة يف جمـال إحصـاءات     ويقدم هـذا التقريـر حملـة عامـة عـن التطـور        - ٢
. فقبل ذلـك،  ٢٠١٣األسعار منذ تقرير الفريق العامل السابق املقدم إىل اللجنة يف دورا لعام 

كان الفريق العامل يقدم تقاريره إىل اللجنة على أساس مرة كـل سـنتني يف السـنوات الفرديـة.     
 ٢٠١٣ألنشطة املضـطلع ـا منـذ عـام     وقدمت وثيقة معلومات أساسية تتضمن حملة عامة عن ا

  يف جمال إحصاءات األسعار إىل اللجنة يف دورا السابعة واألربعني.

وهيكل هذا التقرير هو كما يلي: يتنـاول الفـرع الثـاين التطـورات الرئيسـية املسـتجدة         - ٣
املتصـلة   يف جمال املعايري الدولية والتوجيهات املنهجيـة؛ ويـورد الفـرع الثالـث مناقشـة للمسـائل      

بإجيـــاز العـــاملي؛ ويســـتعرض الفـــرع الرابـــع  جبمـــع البيانـــات املتعلقـــة باألســـعار علـــى الصـــعيد
االجتماعات واملـؤمترات ذات الصـلة. ويعـرض الفـرع اخلـامس املسـائل الـيت يـتعني أن تواصـل          

  اللجنة النظر فيها.
    

   الدولية والتوجيهات املنهجيةاملعايري  -  ثانيا  

  األرقام القياسية ألسعار االستهالك: النظرية والتطبيقدليل حتديث   - ألف  

ــذ صـــدور    - ٤ ــتهالك: النظريـــة والتطبيـــق     منـ ــية ألســـعار االسـ ــل األرقـــام القياسـ يف  دليـ
ــام ــق       ٢٠٠٤ ع ــاليب وأفضــل املمارســات آخــذة يف التطــور. وخــالل دورة فري ــت األس ، ظل

أعربـت البلـدان عـن ضـرورة      ،٢٠١٤اخلرباء املعين باألرقام القياسـية ألسـعار االسـتهالك لعـام     
أفضــل املمارســات علــى حنــو أفضــل وأن يتضــمن مشــورة أكثــر عمليــة بشــأن    الــدليلأن يــبني 
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وأعـرب عـن تأييـده هلـا،      للـدليل التجميع، كلما أمكن ذلك. وأقر الفريق العامـل صـيغة حمدثـة    
  مع اعتبار صندوق النقد الدويل الوكالة الرائدة يف هذا الصدد.

يتضـمن مشـورة أكثـر عمليـة      دليلتمثل اهلدف من التحديث يف وضع وبشكل عام، ي  - ٥
بشأن التجميـع لتوجيـه القـائمني بـه. إال أنـه جتـدر اإلشـارة إىل أن هـذه الصـيغة سـتكون جمـرد            

ــدليلحتــديث  ــق خــرباء تقــين باألعمــال املتصــلة      لل ــه. وسيضــطلع فري ــيس تنقيحــا كــامال ل ، ول
عضــويته مــن خــرباء دولــيني يف جمــال األرقــام   ويتــوىل توجيههــا، ولــن تتــألف الــدليلبتحــديث 

  القياسية لألسعار فحسب، بل ستضم أيضا جممعني من مكاتب اإلحصاءات الوطنية.

مـن   للـدليل زمخـا. وسـتتألف الصـيغة احملدثـة      الدليلوقد ازداد العمل املتصل بتحديث   - ٦
جملـــدين: ســـريكز الـــد األول علـــى جتميـــع األرقـــام القياســـية ألســـعار االســـتهالك يف حـــني   
سيستعرض الد الثاين األسس النظرية واملفاهيمية لتلك األرقام القياسية. ويقوم أعضـاء فريـق   

وإعــداد مــوجزات للتغــيريات   الــدليلاخلــرباء الــتقين حاليــا باســتعراض كــل فصــل مــن فصــول   
املقترحة. وستناقش هذه التغيريات والتحـديثات املقترحـة ويـتم االتفـاق عليهـا يف       والتحديثات

كــانون  ٢٠إىل  ١٨األرجــح خــالل اجتمــاع فريــق اخلــرباء الــتقين املقــرر عقــده يف الفتــرة مــن  
ــاير  ــيح كــل فصــل. وستنشــر       ٢٠١٧الثاين/ين ــى حتــديث وتنق ــك عل ــد ذل . وســيبدأ العمــل بع

على موقـع شـبكي ليقـوم جممعـو األرقـام       ٢٠١٧ا خالل عام الفصول فور االنتهاء من تنقيحه
القياسية ألسعار االستهالك باستعراضها والتعليق عليها. وسيقدم صندوق النقد الدويل تقـارير  

  عن التقدم احملرز إىل الفريق العامل بشكل منتظم.
  

  اتالدليل املنهجي لوضع األرقام القياسية ألسعار املنتجني مقابل اخلدم  - باء  

خالل العقد املنصـرم، ازداد جمـال األرقـام القياسـية ألسـعار املنـتجني مقابـل اخلـدمات           - ٧
تطورا. وأحرز بلدان االحتـاد األورويب وبلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي        

، من غري بلدان االحتاد األورويب على حد سـواء تقـدما هـائال مـن النـاحيتني املنهجيـة والعمليـة       
. وبغية تبيـان  األرقام القياسية ألسعار املنتجني مقابل اخلدماتنتج عنه زيادة هامة يف توافر  مما

األرقام القياسية ألسعار املنتجني مقابل اخلدمات املشترك بـني   دليلهذه التطورات، مت حتديث 
دي. ونشـرت  املكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب ومنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـا  

، وهـي متاحـة علـى املوقـع الشـبكي      ٢٠١٤الطبعة الثانية من الدليل يف كـانون األول/ديسـمرب   
  .)١(ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

__________ 

  )١(  www.oecd.org/std/prices-ppp/eurostat-oecd-methodological-guide-for-developing-producer-price-

indices-for-services-9789264220676-en.htm. 
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، الـذي  دليل األرقـام القياسـية ألسـعار املنـتجني: النظريـة والتطبيـق      يكمل  الدليلوهذا   - ٨
ــدويل يف عــام    ــه يركــز علــى اجلوانــب    ٢٠٠٤نشــره صــندوق النقــد ال ، وذلــك بطــريقتني: فإن

اخلاصة باخلدمات يف جتميع األرقام القياسية ألسـعار املنـتجني مـن خـالل زيـادة تطـوير اإلطـار        
ملقاييس األرقام القياسـية ألسـعار املنـتجني موعـة واسـعة      املفاهيمي ويضيف أوصاف مفصلة 

نه يف مساعدة البلدان يف وضـع أرقـام   . ويتمثل اهلدف مومتنوعة من فرادى قطاعات اخلدمات
قياسية ألسعار املنتجني مقابل اخلدمات من خالل تبادل اخلربات والدروس املسـتفادة يف جمـال   

املكتـب   للـدليل مجع البيانـات وجتميـع األرقـام القياسـية. وقـد اشـترك يف انتـاج الصـيغة احملدثـة          
 امليــدان االقتصــادي وأعضــاء فرقــة  اإلحصــائي لالحتــاد األورويب ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف  

بلدا، وذلـك بالتعـاون التـام مـع فريـق فـوربرغ املعـين بإحصـاءات          ١٤عمل تضم مندوبني من 
. ٢٠٠٥الــيت نشــرت يف عــام  الــدليلوهــو حيــدث وحيــل حمــل الطبعــة األوىل مــن  .)٢(اخلـدمات 

مل حيســن فهــم ثالثــة أهــداف، هــي: (أ) اقتــراح إطــار عــاملي وشــا  الــدليلوللطبعــة الثانيــة مــن 
املشـاكل املتصــلة بالطــابع احملـدد للخــدمات حيــث أن العديـد مــن اخلــدمات فريـدة مــن نوعهــا     

يــتم تكرارهــا، علــى األقــل لــيس بطريقــة قابلــة متامــا للمقارنــة، أو أــا قــد تكــون خاصــة      وال
ــالعمالء؛ و ــام قياســية ألســعار       ب ــدان لوضــع أرق ــيت تطبقهــا البل ــة ال ــول العملي ــد احلل (ب) حتدي

ــات     امل ــدمات املعلومـ ــزين، وخـ ــل والتخـ ــل النقـ ــدمات (مثـ ــن اخلـ ــددة مـ ــات حمـ ــتجني لقطاعـ نـ
ــيت      ــدة ال ــز املنــهجيات اجلدي ــة)؛ و (ج) تعزي ــة والتقني ــة والعلمي واالتصــاالت، واخلــدمات املهني

تزال يف بعض احلاالت قيد التطوير (مثل الوساطة املالية والتأمني وأنشطة الصحة البشـرية)،   ال
  تبادل اخلربات والتجارب بشأا يف معاجلة املسائل والتحديات املتبقية. واليت قد يساعد

  
  قياسية ألسعار العقارات السكنيةالكتيب املتعلق باألرقام ال  - جيم  

 )٣(٢٠١٣الكتيـب املتعلـق باألرقـام القياسـية ألسـعار العقـارات السـكنية يف عـام         نشر   - ٩
نظـر الفـرع   االعشرين املتعلقة بـالثغرات يف البيانـات (  من مبادرة جمموعة  ١٩استجابة للتوصية 

هاء أدناه). وكان مبثابة اللمحة الشاملة األوىل عن املسـائل املفاهيميـة والعمليـة املتصـلة      - ثالثا
بتجميع األرقام القياسية ألسعار العقارات السكنية. وقام املكتـب اإلحصـائي لالحتـاد األورويب    

ملسـؤولية املشــتركة عـن ذلـك املنظمــات األعضـاء الســت يف     ، وتولـت ا الكتيــببتنسـيق وضـع   
  الفريق العامل.

__________ 

 .http://unstats.un.org/unsd/methods/citygroup/voorburg.htmنظر ا  )٢(  

-http://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/methodology/housing-price-statistics/residential-propertyنظــــــــــــر  ا  )٣(  

handbook. 
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ــة     الكتيــبواهلــدف مــن   - ١٠ ــة التجميــع وحتســني قابلي ــه العملــي بشــأن عملي تــوفري التوجي
املقارنــة الدوليــة لألرقــام القياســية ألســعار العقــارات الســكنية. واملتــوخى منــه تقــدمي املســاعدة  

سيما يف البلـدان الـيت تقـوم بتنقـيح هـذه       ار العقارات السكنية، الملنتجي األرقام القياسية ألسع
إىل جمموعة واسعة من اخلـربات والتجـارب سـعيا     الكتيباألرقام القياسية أو وضعها. ويستند 

إىل وصف طرائـق قيـاس عمليـة ومناسـبة. ويـوفر حملـة عامـة عـن املسـائل املفاهيميـة، مث يصـف            
علـق أمهيـة خاصـة    تع األرقـام القياسـية الثابتـة للجـودة. و    ويناقش بالتفصيل خمتلف طرائـق جتميـ  

على إبراز مزايـا ومسـاوئ كـل مـن الطرائـق البديلـة. وتعطـى أمثلـة عمليـة يف جممـل الكتيـب.            
  ويتضمن الفصل األخري توصيات بشأن أفضل املمارسات.

رات ، منـذ نشـره، مرجعـا لتجميـع األرقـام القياسـية ألسـعار العقـا        الكتيـب وقد أصبح   - ١١
السكنية. ومن هذا املنطلق، فهو ميثل قوة دفع رئيسية وراء توحيد هذه االحصـاءات وقابليتـها   

  للمقارنة الدولية.
  

  التجارية وثيقة بشأن قياس األرقام القياسية ألسعار العقارات  - دال  

واسـتنادا إىل   الكتيـب املتعلـق باألرقـام القياسـية ألسـعار العقـارات السـكنية       على غرار   - ١٢
العمـل علـى    ٢٠١٣خلفية مبادرة جمموعة العشرين املتعلقة بالثغرات يف البيانات، بـدأ يف عـام   

وضع توجيهات مفاهيمية وعملية لتجميع األرقام القياسية ألسعار العقارات التجاريـة. وتعتـرب   
ن جمــاالت األرقــام القياســية ألســعار العقــارات التجاريــة جمــاال جديــدا وحــافال بالتحــديات مــ   

االحصاءات الرمسيـة حيـث أنـه يـثري عـددا مـن املسـائل الصـعبة جـدا. وحتـت رعايـة املنظمـات             
األعضاء يف الفريق العامل، توىل املكتب اإلحصـائي لالحتـاد األورويب القيـادة يف تنسـيق عمليـة      
 صــياغة وثيقــة قــام ــا فريــق مــن اخلــرباء. وإضــافة إىل صــندوق النقــد الــدويل ومنظمــة التعــاون

  والتنمية يف امليدان االقتصادي، شارك املصرف املركزي األورويب عن كثب يف هذا العمل.

مؤشـــرات أســـعار العقـــارات التجاريـــة: ”وكانـــت مثـــرة هـــذا العمـــل وثيقـــة بعنـــوان   - ١٣
، ـدف إىل إرسـاء األسـاس الـذي ميكـن االسـتناد إليـه يف وضـع         “والطرائـق والقضـايا   املصادر

ــام الق  ــة يف املســتقبل. وهــي حتــدد إطــارا     كتيــب بشــأن األرق ــارات التجاري ياســية ألســعار العق
مفاهيمي لتجميع هـذه األرقـام القياسـية وتعـرض الطرائـق الرئيسـية ومصـادر البيانـات املمكنـة          
ــارات         ــام القياســية ألســعار العق ــة عــن األرق ــدم حملــة عام ــام،ُ تق والتحــديات اخلاصــة. ويف اخلت

ملتاحـة حاليـا يف عـدد مـن البلـدان. ومـن املقـرر نشـر الوثيقـة          التجارية واملؤشرات املتصـلة ـا ا  
ــل عــام     ــة عمــل للمكتــب اإلحصــائي لالحتــاد األورويب يف أوائ ــد أن  ٢٠١٧كورق ــك بع ، وذل

  يقرها الفريق العامل.
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  حتديث لتصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض  - هاء  

حسـب الغـرض، املنشـأ     إن الفريق الفرعـي الـتقين املعـين بتصـنيف االسـتهالك الفـردي        - ١٤
حتت مظلة فريق اخلرباء املعين بالتصنيفات اإلحصـائية الدوليـة، ملتـزم يف عملـه باإلطـار الـزمين       

يف جنيـف   ٢٠١٦احملدد يف واليته. وقـد عقـد الفريـق الفرعـي اجتماعـه األول يف آذار/مـارس       
ل تغــيريات ــدف تقيــيم جــدوى وأمهيــة املقترحــات املتعلقــة بإدخــال تغــيريات واقتــراح إدخــا   

حمددة على اهليكل احلايل. وتلت االجتماع مراسالت خطية بني املشاركني يف الفريـق الفرعـي   
ومشاورات أخرى مع منظمة الصحة العامليـة ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة،        

 نتج عنه مشروع أول للتصنيف املـنقح مشـل تصـنيفا علـى مسـتوى الـرقم اخلـامس يف بدايـة         مما
ــوبر   ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ــت ٢٠١٦. ويف شــهري أيلول/ســبتمرب وتشــرين األول/أكت ، أجري

مشــاورة علــى الصــعيد العــاملي بشــأن املشــروع اللتمــاس تعليقــات علــى خمتلــف املقترحــات.      
ويعتــزم فريــق اخلــرباء االنتــهاء مــن تنقــيح تصــنيف االســتهالك الفــردي حســب الغــرض خــالل  

ــة يف  ٢٠١٧ عــام ــه إىل اللجن ــام    وتقدمي ــني يف ع ــا التاســعة واألربع ــق ٢٠١٨دور . وإن الفري
العامــل، بوصــفه مــن املســتخدمني الرئيســيني للتصــنيف، ممثــل متثــيال جيــدا يف الفريــق الفرعــي    

  التقين، سواء بشكل مباشر أو من خالل ممثلي خمتلف املنظمات الدولية املعنية.
    

  مجع البيانات الدولية  -  ثالثا  

  مجع البيانات املتعلقة باألرقام القياسية ألسعار االستهالكالتغيريات يف   - ألف  

ــة يف       - ١٥ يف إطــار مشــروع مشــترك بــني صــندوق النقــد الــدويل ومنظمــة التعــاون والتنمي
امليــدان االقتصــادي، جيــري جتميــع بيانــات مفصــلة عــن األرقــام القياســية ألســعار االســتهالك     

ســتهالك الفــردي حســب الغــرض بالنســبة  لال ١٢واألوزان املرتبطــة بكــل مــن التصــنيفات الـــ  
ــام القياســية املوحــدة ألســعار         ــة ألســعار االســتهالك واألرق ــام القياســية الوطني لسالســل األرق

 )٤(املستهلك على حد سواء، وهي متاحـة حاليـا علـى املواقـع الشـبكية لصـندوق النقـد الـدويل        
فإن البيانات متاحة حاليـا ملـا يزيـد    . وإمجاال، )٥(ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

بلد وتبذل اجلهود لتوسيع نطاق التغطية وحتسـني معـدالت االسـتجابة. وستتواصـل      ١٠٠عن 
أيضا عملية إدخال التحسينات علـى جوانـب أخـرى مـن نشـر هـذه البيانـات. وستسـهم هـذه          

__________ 

 .http://data.imf.org/CPIنظر ا  )٤(  

  نظرا  )٥(  
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PRICES_COICOP 

 .http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HICP_COICOP و
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يـدان االقتصـادي يف   املبادرة املشتركة بني صندوق النقد الدويل ومنظمة التعـاون والتنميـة يف امل  
اجلهــود الــيت تبــذهلا املنظمــات الدوليــة لتنســيق مجــع البيانــات مــن البلــدان ــدف ختيــف عــبء  

  االستجابة امللقى على عاتق مكاتب اإلحصاءات الوطنية واملصارف املركزية.
  

  مجع البيانات املتعلقة بأسعار املساكن  - باء  

اون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي قـدر     لدى مصرف التسويات الدولية ومنظمة التعـ   - ١٦
كبري من اخلربة يف مجع ونشر البيانات املتعلقة بالتطورات املستجدة بالنسبة ألسـعار املسـاكن،   
سـواء كـان مصــدرها االحصـاءات الرمسيـة أو املنتجــون مـن القطـاع اخلــاص. وقـد ولـد وضــع         

دال أعـاله)   - نظـر الفـرع ثانيـا   ا( ةالكتيب املتعلق باألرقام القياسية ألسـعار العقـارات السـكني   
زمخــا جديــدا لوضــع اإلحصــاءات املتعلقــة بأســعار املســاكن يف إطــار جممــل األعمــال املتصــلة     
باإلحصــاءات الرمسيــة. وقامــت مبــادرة جمموعــة العشــرين املتعلقــة بــالثغرات يف البيانــات أيضــا  

يـة األعضـاء إىل   بدور أساسي مـن خـالل دعـوة مصـرف التسـويات الدوليـة واملصـارف املركز       
النظر يف نشر البيانات املتاحة للجميع بشأن أسعار العقارات علـى املوقـع الشـبكي للمصـرف.     

مـن جانـب املكتـب اإلحصـائي لالحتـاد األورويب (باالسـتناد        )٦(ويتم حاليا نشر األرقام الرمسية
ــع الــدول األعضــاء يف االحتــاد األورويب) واقترانــ    ا مبمارســاما إىل الئحــة ملزمــة بالنســبة جلمي

ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف     )٧(السابقة يف جمال النشر، من جانب مصرف التسـويات الدوليـة  
. وبغية تعزيز املواءمة بـني ممارسـات اجلمـع والنشـر الـيت تتبعهـا املنظمـات        )٨(امليدان االقتصادي

عار املسـاكن،  فريق عامل يعـىن بأسـ   ٢٠١٥الدولية فيما يتعلق بأسعار املساكن، شكل يف عام 
ــابع      ــة والت حتــت مظلــة الفريــق املشــترك بــني الوكــاالت املعــين باإلحصــاءات االقتصــادية واملالي

هــاء أدنــاه). ويقــوم الفريــق العامــل، الــذي يضــم يف    - موعــة الـــعشرين (انظــر الفــرع ثالثــا 
ــة واملصـــرف املركـــزي األورويب واملكتـــب     ــثلني عـــن مصـــرف التســـويات الدوليـ ــويته ممـ عضـ

ئي لالحتــاد األورويب وصــندوق النقــد الــدويل ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان        اإلحصــا
  ا وثيقا مع أنشطة الفريق العامل.قاالقتصادي والبنك الدويل، بتنسيق أنشطته تنسي

__________ 

 .http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=prc_hpi_q&mode=viewنظر ا  )٦(  

 .www.bis.org/statistics/pp.htmنظر ا  )٧(  

لالطــالع علــى املؤشــرات الرئيســية؛     http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RPPI_TARGETنظــر ا  )٨(  
ــة   http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RPPI و ــة املتعلقـ ، لالطـــالع علـــى قاعـــدة البيانـــات الكاملـ

ــاكن؛ و   ــعار املســ ــى  http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HOUSE_PRICESبأســ ــالع علــ ، لالطــ
 املؤشرات التحليلية ألسعار املساكن.
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ويف إطار املرحلة الثانيـة مـن مبـادرة جمموعـة العشـرين املتعلقـة بـالثغرات يف البيانـات،           - ١٧
وعـة العشـرين أن تنشـر األرقـام القياسـية ألسـعار العقـارات السـكنية         طلب مـن اقتصـادات جمم  

وتــوفري تلــك البيانــات للمنظمــات الدوليــة ذات الصــلة. ونتيجــة        الكتيــبيتماشــى مــع   مبــا
للمناقشات ادية، وافقـت املنظمـات الدوليـة علـى جمموعـة مشـتركة مـن املؤشـرات املختـارة          

العامل حاليا على وضـع منـوذج ومصـطلحات موحـدة     والرئيسية ملعظم البلدان. ويركز الفريق 
ــة بأســعار املســاكن ومؤشــرات        ــة املتعلق ــات الوطني ــك تعــاريف دقيقــة) جلمــع البيان (مبــا يف ذل
اإلسكان املتصلة ا. وسيقدم هذا النموذج إىل البلدان ذات الصلة ملواصلة النظر فيـه واملوافقـة   

زيادة توحيد السالسـل الزمنيـة الطويلـة ومـن     عليه. وستتعاون املنظمات الدولية أيضا من أجل 
أجل مجع ونشر البيانات اإلقليمية (مع التركيز بشـكل خـاص علـى املنـاطق احلضـرية)، آخـذة       

  ما يبذل من جهود موازية يف جمال مؤشرات أسعار العقارات التجارية يف االعتبار.
  

  برنامج املقارنات الدولية  - جيم  

ــت ال  - ١٨ ــارس    لناقشـ ــودة يف آذار/مـ ــني املعقـ ــابعة واألربعـ ــا السـ ــة، يف دورـ ، ٢٠١٦جنـ
مستقبل برنامج املقارنات الدولية يف ضوء التوصيات املقدمة من فريـق أصـدقاء الـرئيس بشـأن     

من برنامج املقارنـات الدوليـة. فقـد أنشـأت اللجنـة الربنـامج كعنصـر         ٢٠١١تقييم جولة عام 
، سـينفذ الربنـامج بشـكل    ٢٠١٧لعاملي. واعتبـارا مـن عـام    دائم من برنامج العمل اإلحصائي ا

منــتظم وأكثــر تــواترا. واهلــدف هــو العمــل علــى تنفيــذ برنــامج املقارنــات الدوليــة اســتنادا إىل   
، وهو مبثابة نظام من االستقصاءات املوزعة علـى مـدى دورة،   “االستقصاءات املتجددة ج”

الوطنيــة وإتاحــة املزيــد مــن املرونــة يف إجــراء  بغيــة التخفيــف مــن عــبء مكاتــب اإلحصــاءات  
االستقصــاءات وفقــا للظــروف اخلاصــة بالبلــدان املشــاركة. والحظــت اللجنــة ضــرورة حتقيــق   
التآزر يف إنتاج إحصاءات األسـعار مـن خـالل حتقيـق التكامـل بـني برنـامج املقارنـات الدوليـة          

تهالك بغيــة حتســني االتســاق يف  وأنشــطة االستقصــاء املتعلقــة باألرقــام القياســية ألســعار االســ   
  إحصاءات األسعار ومواصلة خفض ما يطلبه الربنامج من مكاتب اإلحصاءات الوطنية.

وأنشأت اللجنة هـيكال إلدارة الربنـامج، يسـتمر يف إطـاره تنفيـذ الربنـامج مـن جانـب           - ١٩
وبتوجيـه مـن    وكاالت التنفيذ العامليـة واإلقليميـة والوطنيـة، حتـت اإلشـراف العـام لـس إدارة       

ــة         ــني الوكــاالت العاملي ــال ب ــة التنســيق الفع ــة كفال ــة. وبغي ــرق عمــل استشــارية تقني ــة أو ف فرق
واإلقليمية، أنشأت اللجنة فريق تنسيق مشترك بني الوكاالت تابع لربنـامج املقارنـات الدوليـة.    

ءات مـن االستقصـا   ٢٠١٧ويقوم الفريق حاليا بتنسيق األعمال التحضريية إلطالق دورة عـام  
 ٢٠١٧ودعم البلدان يف تنفيذ أنشطة الربنامج. ومن املقرر إصدار نتائج جولة املقارنـات لعـام   

  .٢٠١٩يف اية عام 
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  تطبيق صيغة تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية  - دال  

بدأت مؤخرا أيضا يف جمال إحصاءات األسعار عملية جتميع تعاريف هياكـل البيانـات     - ٢٠
تيسري تبادل البيانات باستخدام صيغة تبادل البيانات اإلحصـائية والبيانـات الوصـفية.    من أجل 

ويتواصل اخلرباء يف جمال احملتوى من مصرف التسـويات الدوليـة واملصـرف املركـزي األورويب     
واملكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب ومنظمة العمل الدوليـة وصـندوق النقـد الـدويل ومنظمـة      

مية يف امليدان االقتصادي مـع خـرباء تقنـيني لـديهم خـربة واسـعة يف تطبيـق صـيغة         التعاون والتن
تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية لتشكيل فريـق تقـين حتـت مظلـة اموعـة املالكـة       
لزمام القرار يف تطبيق صيغة تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية بالنسـبة إلحصـاءات   

. وتقـرر وضـع   ٢٠١٦كلي. وانعقـد االجتمـاع األول للفريـق الـتقين يف متوز/يوليـه      االقتصاد ال
ــام القياســية ألســعار االســتهالك، مث       ــدءا باألرق ــدرجييا، ب ــات لألســعار ت تعــاريف هياكــل البيان
ــادرات     ــعار الصـ ــام القياســـية ألسـ ــعار املنـــتجني، واألرقـ ــية ألسـ املضـــي قـــدما باألرقـــام القياسـ

قياســـية ألســـعار العقـــارات الســـكنية، ومؤشـــرات أســـعار العقـــارات والـــواردات، واألرقـــام ال
التجارية. واستبعدت تعـادالت القـوة الشـرائية، علـى األقـل يف الوقـت احلاضـر. وبفضـل هـذه          
ــة:       ــام القــرار تغطــي اآلن جمــاالت اإلحصــاءات التالي اإلضــافة، أصــبحت اموعــة املالكــة لزم

ملالية احلكومية)؛ وميزان املـدفوعات؛ واالسـتثمار   احلسابات القومية (مبا يف ذلك اإلحصاءات ا
  املباشر األجنيب؛ واألسعار.

  
  مبادرة جمموعة العشرين املتعلقة بالثغرات يف البيانات  - هاء  

توصـية لتحسـني    ٢٠تتألف مبادرة جمموعة العشرين املتعلقة بالثغرات يف البيانات من   - ٢١
اليـة. وهـذه املبـادرة، الـيت يـديرها الفريـق املشـترك        االحصاءات استجابة لألزمة االقتصـادية وامل 

بـــني الوكـــات املعـــين باإلحصـــاءات االقتصـــادية واملاليـــة، قـــد بلغـــت مرحلتـــها الثانيـــة. ومـــن 
، تتصــل اثنتــان مباشــرة بإحصــاءات األســعار. ويتمثــل اهلــدف مــن التوصــية  ٢٠ التوصــيات الـــ

  يلي: املتعلقة بأسعار العقارات السكنية يف ما ١٧ - الثانية

تنشر اقتصادات جمموعة العشرين األرقام القياسية ألسعار العقـارات السـكنية       
املتعلق باألرقام القياسـية ألسـعار العقـارات السـكنية وتتـيح هـذه        الكتيبيتسق مع  مبا

البيانــات إىل املنظمــات الدوليــة ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك مصــرف التســويات الدوليــة  
األورويب ومنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي.   واملكتب اإلحصائي لالحتاد 

ــني        ــل املشــترك ب ــق العام ــع الفري ــاون م ــني الوكــاالت، بالتع ــق املشــترك ب ــوم الفري ويق
األمانــات املعــين بإحصــاءات األســعار، بوضــع جمموعــة مــن األرقــام القياســية الرئيســية  

ج سالسـل زمنيـة طويلـة؛    املشتركة ألسعار العقارات السـكنية، سـعيا إىل تشـجيع انتـا    
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ووضع قائمة باملؤشرات األخرى املتصلة باإلسكان؛ ونشـر البيانـات الرئيسـية املتعلقـة     
  بأسعار العقارات السكنية عرب املوقع الشبكي للمؤشرات العاملية الرئيسية.

بأسـعار العقـارات التجاريـة يف     املتعلقـة  ١٨ - ويتمثل اهلـدف الواسـع للتوصـية الثانيـة      
يقــوم الفريــق املشــترك بــني الوكــاالت، بالتعــاون مــع الفريــق العامــل املشــترك بــني    ”يلــي:  مــا

األمانات املعين بإحصاءات األسعار، بتعزيز التوجيهات املنهجية بشأن جتميـع األرقـام القياسـية    
ألســعار العقــارات التجاريــة وتشــجيع نشــر البيانــات املتعلقــة بأســعار العقــارات التجاريــة عــرب   

. ويتعــاون الفريــق املشــترك بــني الوكــاالت عــن  “ي ملصــرف التســويات الدوليــةاملوقــع الشــبك
  كثب مع الفريق العامل للمضي قدما بتنفيذ هاتني التوصيتني.

ويف سياق هذه املبـادرة، تقـوم منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي حبسـاب           - ٢٢
ك بالنسبة موعـة العشـرين علـى أسـاس     ونشر اموع الكلي لألرقام القياسية ألسعار االستهال

شهري، إضافة إىل اموع الكلي للنمو االقتصادي للمجموعة كل ثالثة أشهر. وتنشر البيانات 
  .)٩(ذات الصلة املتعلقة باألرقام القياسية ألسعار االستهالك يف نشرة صحفية شهرية

    
  االجتماعات واملؤمترات  -  رابعا  

  املعين باألرقام القياسية ألسعار االستهالكفريق اخلرباء   - ألف  

ــا اجتماعــات فريــق اخلــرباء املعــين باألرقــام القياســية       - ٢٣ ــة االقتصــادية ألوروب تــنظم اللجن
ألسعار االستهالك مرة كل سـنتني بالتعـاون مـع منظمـة العمـل الدوليـة. ويـدعم فريـق اخلـرباء          

ام القياسـية ألسـعار االسـتهالك، ويقـدم     وضع معايري وأساليب متفق عليها دوليا يف جمال األرقـ 
ــة          ــة االحصــاءات املتعلق ــا إىل حتســني نوعي ــدف عموم  ــدة توصــيات بشــأن املمارســات اجلي
باألرقــام القياســية ألســعار االســتهالك وقابليتــها للمقارنــة الدوليــة. وتــنظم االجتماعــات حتــت  

ــيني وحيضــرها أخصــائيو إحصــاءات األ     ــؤمتر اإلحصــائيني األوروب ــة م ــدان   رعاي ــن البل ســعار م
األعضاء يف املؤمتر، فضال عن امعني من مناطق أخرى. كما حيضـر االجتماعـات خـرباء مـن     

  منظمات دولية وباحثون يف جمال األرقام القياسية.

أيار/مـايو.   ٤إىل  ٢يف جنيـف يف الفتـرة مـن     ٢٠١٦وعقد اجتماع فريق اخلرباء لعام   - ٢٤
بيانــات أجهــزة املســح الضــوئي والبيانــات الضــخمة؛ وأوجــه  ونــاقش الفريــق املواضــيع التاليــة: 

التآزر بني األرقام القياسية ألسعار االستهالك وتعـادالت القـوة الشـرائية وحتقيـق التكامـل بـني       
أنشطة االستقصاء؛ وطرائق حساب األرقام القياسـية األوليـة والعليـا لألسـعار؛ وصـعوبة قيـاس       

__________ 

 .www.oecd.org/std/prices-pppنظر ا  )٩(  
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ــي  ــام القياسـ ــدمات؛ واألرقـ ــكانية   املنتجـــات واخلـ ــات السـ ــتهالك ملختلـــف الفئـ ــعار االسـ ة ألسـ
وجمموعات الدخل واملناطق اجلغرافيـة؛ واألرقـام القياسـية ألسـعار املسـاكن. إضـافة إىل ذلـك،        

دليــل األرقــام القياســية قــدم صــندوق النقــد الــدويل معلومــات بشــأن العمــل املتعلــق بتحــديث   
ع اجتماعـات فريـق اخلـرباء متاحـة     . ووقـائ النظريـة والتطبيـق  : ٢٠٠٤لعـام   ألسـعار االسـتهالك  

. ومن املقرر أن يعقد الفريق اجتماعـه املقبـل   )١٠(على املوقع الشبكي للجنة االقتصادية ألوروبا
  .٢٠١٨يف أيار/مايو 

  
  ملعين باألرقام القياسية لألسعارفريق أوتاوا ا  - باء  

سـيما   التطبيقيـة، ال يركز فريق أوتاوا املعين باألرقـام القياسـية لألسـعار علـى البحـوث        - ٢٥
يف جمال األرقـام القياسـية ألسـعار االسـتهالك، علـى سـبيل املثـال ال احلصـر. وينظـر الفريـق يف           
مزايا ومساوئ خمتلـف املفـاهيم واألسـاليب واإلجـراءات يف سـياق بيئـات العمليـات الواقعيـة.         

ة ت وطنيــاواملشــاركون يف الفريــق هــم أخصــائيون وممارســون يعملــون يف مكاتــب إحصــاء       
منظمــات دوليــة. وجيتمــع فريــق أوتــاوا مــرة كــل ســنتني، بالتنــاوب مــع فريــق اخلــرباء املعــين  أو

باألرقام القياسية ألسعار االسـتهالك. وبـالنظر إىل كونـه فريـق مـن أفرقـة املـدن التابعـة للجنـة،          
  .)١١(فإنه يقدم تقاريره إىل اللجنة بصورة مستقلة مرة كل سنتني يف السنوات الزوجية

ــن       و  - ٢٦ ــرة م ــا يف الفت ــل يف أملاني ــاوا اجتماعــه املقب ــق أوت ــد فري ــرر أن يعق ــن املق إىل  ١٠م
، وسيستضـيفه املصــرف االحتـادي األملـاين. وســتناقش خـالل االجتمــاع     ٢٠١٧أيار/مـايو   ١٢

املواضيع التالية: مصادر البيانات اجلديدة لتجميع األرقام القياسية ألسعار االسـتهالك؛ وجتميـع   
ــام القيا ــة احتياجــات      األرق ــام القياســية؛ وتلبي ــق حســاب األرق ــارات؛ وطرائ ســية ألســعار العق

املستخدمني؛ ومعاجلـة التغـيريات النوعيـة واملنتجـات املومسيـة. ويـرد مزيـد مـن املعلومـات عـن           
  .)١٢(وقائع اجتماعات فريق أوتاوا على املوقع الشبكي للفريق

    
  املسائل اليت يتعني مواصلة النظر فيها  -  خامسا  

  اللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما ذا التقرير.  - ٢٧

 

__________ 

  )١٠(  www.unece.org/statistics/meetings-and-events.html#/.  
 .http://unstats.un.org/unsd/methods/citygroup/ottawa.htmالتقارير متاحة على املوقع الشبكي التايل:   )١١(  

  )١٢(  www.ottawagroup.org. 


