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*1821452*  

 اللجنة اإلحصائية
 الخمسونالدورة 

 2019مارس /آذار 5-8
 )ي( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 

 األسعار إحصاءاتبنود للمناقشة واتخاذ القرار: 
   

 تقرير الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بإحصاءات األسعار  
  

 مذكرة من األمين العام  
وللممارســــــاب ال ــــــاألقني   ت ــــــر  األم   2018/227وفقا ملقرر اجمللس االقتصــــــاجي واالجتماع   

العام ألإحالني تقر ر الفر ق العامل امل ــــــــــنا أل  األماإاب املع  ألإحصــــــــــاماب األســــــــــعار  ال ي  قدم    الل نني 
ر ر آخر التطفراب واألإ ـــطني    ال  حصـــاماب األســـعار  اإلحصـــا لني للمناق ـــنيز و فجي الفر ق العامل   التق

وال ســلما التقدم ازرف فلما  تعلق ألتحد د جللل مؤاــراب رســعار امل ــتللج ز والل نني مدعفة    التعللق عل  
 2019التقدم ازرف حىت اآلن  ومالحظني رن امل ـــاورة العامللني أل ـــلن الدللل ســـتعقد   النصـــم األول من عام 

 وت  لع اجللاب الفطنلني اليت تتف  جتملع األسعار عل  رن ت ت لب للم اورة   الفقت املناسبز

 مقدمة - أوال 
لفضــــع  1998رُإ ـــــر الفر ق العامل امل ـــــنا أل  األماإاب املع  ألإحصـــــاماب األســـــعار   عام  - 1

ألفضـــــل املمارســـــاب وجعم  معا ري وتفصـــــلاب جوللني أل ـــــلن  حصـــــاماب األســـــعار وتف لق املباج  التفجلللني
تنفل ها وتن لق عمل املنظماب الدوللني   ملدان  حصاماب األسعارز ورعضام الفر ق العامل هم املجتب 
اإلحصـــــــــــــا   لالناج األورول ومنظمني العمل الدوللني وصـــــــــــــندوو النقد الدويف ومنظمني التعاون والتنملني   

 لبنك الدويفز و تف  البنك الدويف حاللا ر اسني الفر قزامللدان االقتصاجي والل نني االقتصاج ني ألوروألا وا
و قدم ه ا التقر ر زني عامني عن التطفراب الر ل ـــلني امل ـــت دة    ال  حصـــاماب األســـعار من   - 2

ز و  ـــمل الفرل ال ان من التقر ر 2018تقر ر الفر ق العامل ال ـــاألق املقدم    الل نني اإلحصـــا لني   عام 
ل ـــلني   املعا ري الدوللني واإلراـــاجاب املتعلقني ألاملنل لنيي و فط  الفرل ال الد القضـــا ا املتصــلني التطفراب الر 
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جبمع أللــاإــاب األســـــــــــــــعــار عل  الصـــــــــــــــعلــد الــدويفي واتفي الفرل الراألع عل  معلفمــاب عن االجتمــاعــاب 
 واملؤمتراب اليت عقدب مؤخراز

 جيةالمعايير الدولية واإلرشادات المتعلقة بالمنه - ثانيا 
 تحديث دليل مؤشرات أسعار المستهلكين - ألف 

  رإ ـــــــــــل الفر ق العامل فر قا من اني ام التقنل  لتحد د جللل مؤاـــــــــــراب رســـــــــــعار 2015  عام  - 3
وتتم ل رهدا  التحد د    )ر( مراعاة التطفراب اليت اســـــــــت دب عل   ز(1)امل ـــــــــتللج   النظر ني والتطبلق

  جتملع مؤاــــــراب رســــــعار امل ــــــتللج  و  مصــــــاجر البلاإابي ) ( تقد  األســــــاللب واملمارســــــاب املتبعني 
تفصــلاب و راــاجاب رو ر وضــفحا وند دا حل ما رمجني )ك( مفاوبني التطفراب   احتلاجاب امل ــتعمل ي 

ز و عمل فر ق 2008)ج( مفاممني مفاهلم مؤاـــــــراب رســـــــعار امل ـــــــتللج  مع إظام ا  ـــــــاألاب القفملني لعام 
 ألقلاجة صــــــــــندوو النقد الدويف  و ضــــــــــم خ ام جولل  وجلاب جتملع من املجاتب اإلحصــــــــــا لني اني ام التق 

 الفطنلنيز وجيري تنفل  ه ا التحد د ألرعا ني الفر ق العامل  وهف امل ؤول عن املفافقني النلا لني عللهز
ؤاراب جللل م”وقد مت االتفاو عل   عداج من فر ن منفصل   سريوي األول ال ي امل عنفان  - 4

  عل  امل ـــا ل املتعلقني ألت ملع مؤاـــراب رســـعار امل ـــتللج ي “رســـعار امل ـــتللج   املفاهلم واألســـاللب
نظر ني ملؤاــــــــراب األســــــــس ال “إظر ني مؤاــــــــراب رســــــــعار امل ــــــــتللج ”أللنما ســــــــل ــــــــتعر  ال ان وعنفاإه 

 امل تللج ز رسعار
تعلقني أللســــــاللب جتملع مؤاــــــراب ففلما  تعلق ألاملن ــــــفر األول  جرب صــــــلالني للع الفصــــــفل امل - 5

رسعار امل تللج  واستعراضلا من قبل النظرام و تاحتلا للمراجعني والتعللق اإلضافل  من جاإب اجللاب 
القا مني ألالت ملع واجللاب امل تعملني  وذلك عل  مفقع ابج    تضلفه صندوو النقد الدويفز ورُجرجت 

  إطاو واســــــع رن الدللل ازد   ففر م ــــــفرة رو ر مالحظاب اجللاب اليت قدمت تعللقاب  ولفحظ عل
و لخ  الدللل   اعتباره ر ضــــــــا ألدم  وضــــــــفحاا ورو ر اتصــــــــافا ألالطاألع العمل   ا وان علله ا ال من قبلز

الرقمنني  م ل االسـتددام املتيا د لبلاإاب رجلية امل ـا الضـف    واسـتدراك البلاإاب من اإلإنإت  وت عري 
وت ــــــــــــــجل تلك  لبلع ال ــــــــــــــبجلني  وجلاب تقد  خدماب االقتصــــــــــــــاج الرقم  اجلد دةزاإلإنإت  ومناف  ا

االألتجاراب     جاإب مصـاجر البلاإاب اجلد دة وجور مؤاـراب رسـعار امل ـتللج    قلاس الرفاه  جيماا 
  اســــــــــتعر  الفر ق 2018روتفألر /من خطني حب لني مقنحنيز و  اجتمال عقد   ألار س   ت ــــــــــر ن األول

امل ــــــنا أل  األماإاب املع  ألإحصــــــاماب األســــــعار للع الفصــــــفلز د قام   اجتمال متاألعني عقد العامل 
  مبناق ــــــــــــني ما رحرف من تقدم    جاإب مناق ــــــــــــني 2018إففم  /ألتقنلني التداول من ألعد   إففم  ال ان

 لصلني    الفصفلزجدول فم ز و قفم فر ق اني ام التقنل  حاللاا ألإضافني التعللقاب واملدخالب ذاب ا
ز وســتدع  الل نني 2019وســت رم م ــاوراب رللني للدول األعضــام   النصــم األول من عام  - 6

 اإلحصا لني    رن تقر    جورهتا ا اج ني وانيم    اعتبار الدللل ازّد  معلارا  حصا لا جوللاز 

__________ 

)جنلم  مجتب العمل  جللل مؤاراب رسعار امل تللج   النظر ني والتطبلقمجتب العمل الدويف وجلاب رخرم   (1) 
 (ز2004 الدويف 
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النقد الدويفز وألاإلضــافني    وســلتاا الدللل   صــلفني رقملني من خالل املفقع ال ــبج  لصــندوو  - 7
ذلك  ســتففل إ ــب مطبفعني عل  للع املجاتب اإلحصــا لني الفطنلني وســتتاا جللاب االســتددام الر ل ــلني  

 م ل البنفا املروي ني  عند الطلبز
وفلما  تعلق ألاملن ــــــــفر ال ان أل ــــــــلن إظر ني مؤاــــــــراب رســــــــعار امل ــــــــتللج   جيري حاللا ند د  - 8

استعراضلا من ِقبل النظرامز وسلتاا املن فر ألصلفني رقملني فقط من خالل املفقع الفصفل ح ب ا اجني و 
 ال بج  لصندوو النقد الدويفز

 إرشادات بشأن مؤشرات أسعار العقارات التجارية - باء 
  وعل  خلفلني مباجرة  مفعني الع ــــــــر ن (2)احت اما ألدللل مؤاــــــــراب رســــــــعار العقاراب ال ــــــــجنلني - 9

العمـــل    عـــداج  2013هـــام رجإـــاه(  ألـــدر   عـــام  -   البلـــاإـــاب )اإظر الفرل  ـــال ـــا املتعلقـــني ألـــال فراب
 راـــــــاجاب مفاهلملني وعمللني أل ـــــــلن جتملع مؤاـــــــراب رســـــــعار العقاراب الت ار نيز وه  مؤاـــــــراب جد دة 
وم ــــفألني ألالتحد اب وت ري عدجا من القضــــا ا البالفني الصــــعفألنيز ونت رعا ني املنظماب األعضــــام   الفر ق 

عامل امل ــــنا أل  األماإاب املع  ألإحصــــاماب األســــعار  تف  املجتب اإلحصــــا   لالناج األورول فمام ال
القلاجة   تن ـــــــلق عمللني صـــــــلالني و لقني  راـــــــاج ني قام ها فر ق من اني امز ورســـــــلم   ه ه العمللني ر ضـــــــا 

 نك املرويي األورولزصندوو النقد الدويف ومنظمني التعاون والتنملني   امللدان االقتصاجي والب
مؤاـــراب رســـعار العقاراب الت ار ني  املصـــاجر والطرا ق ”وتففر مثرة ه ا العمل وه  و لقني ألعنفان  - 10

  األساس ال ي ميجن االستناج  لله   وضع وتلب أل لن مؤاراب رسعار العقاراب الت ار ني (3)“والقضا ا
املؤاراب وتعر  الطرا ق الر ل لني ومصاجر البلاإاب    امل تقبلز وه  ندج  طارا مفاهلملا لت ملع ه ه

املمجنني والتحد اب الناائنيز وما تقدم زني عامني عن مؤاراب رسعار العقاراب الت ار ني واملؤاراب املتصلني 
 ها املتاحني حاللا   عدج من البلدانز

فر ق العامل امل ــــنا وألعد تنقلا نر ري مج م رجراه صــــندوو النقد الدويف و جخال تعللقاب ال - 11
أل  األماإاب املع  ألإحصـــــــــــــــاماب األســـــــــــــــعار  إ ـــــــــــــــر املجتب اإلحصـــــــــــــــا   لالناج األورول الف لقني   

 ز2017ج  م  /األول واإفن

 تحديث تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض - جيم 
 إ ـــــــدني جد دة من تصـــــــنلم االســـــــتلالا الفرجي 2018اعتمدب الل نني اإلحصـــــــا لني   عام  - 12

ح ـــــب الفر ز ورجرم التنقلاإ نت  اـــــرا  الل نني فر ُق اني ام املع  ألالتصـــــنلفاب اإلحصـــــا لني الدوللني 
وفر قه الفرع  التق  املع  ألتنقلا تصـــــــنلم االســـــــتلالا الفرجي ح ـــــــب الفر ز وســـــــاهم الفر ق العامل 

 ما مبااــرة رو من خالل  امل ــنا أل  األماإاب املع  ألإحصــاماب األســعار   عمل الفر ق الفرع  التق  
  ل  خمتلم املنظماب الدوللني املعنلنيز وســـــــــــلقفم الفر ق العامل مبناق ـــــــــــني ومتاألعني القضـــــــــــا ا املتعلقني ألتنفل  

 من رجل جتملع  حصاماب األسعارز 2018تصنلم االستلالا الفرجي ح ب الفر  لعام 

__________ 

 (2) Eurostat and others, Handbook on Residential Property Price Indices (Luxembourg, 2013)ز 
-https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/8545612/KSميجن االطالل عل  املرجع عن طر ق ه ا الراألط   (3) 

FT-16-001-EN-N.pdf/9e4bbc9b-8c6f-44a9-b686-1083a7a8fa0fز 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/8545612/KS-FT-16-001-EN-N.pdf/9e4bbc9b-8c6f-44a9-b686-1083a7a8fa0f
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/8545612/KS-FT-16-001-EN-N.pdf/9e4bbc9b-8c6f-44a9-b686-1083a7a8fa0f
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 جمع بيانات األسعار على الصعيد الدولي - ثالثا 
 سعار المستهلكينمؤشرات أ - ألف 

   طــار م ـــــــــــــــرول م ـــــــــــــــنا أل  صـــــــــــــــنــدوو النقــد الــدويف ومنظمــني التعــاون والتنملــني   امللــدان  - 13
االقتصاجي  جيري الر ا جتملع أللاإاب مفصلني عن مؤاراب رسعار امل تللج  واألوفان املرتبطني ألجل من 

ــــــــــــــــــ  ؤاــــراب الفطنلني ألســــعار لالســــتلالا الفرجي ح ــــب الفر  ألالن ــــبني ل ــــالســــل امل 12التصــــنلفاب الـ
 (4)امل ــتللج  واملؤاــر املن ــق ألســعار امل ــتللج   وه  متاحني حاللا عل  مفقع  صــندوو النقد الدويف

عل  اـــــــــبجني اإلإنإتز والبلاإاب متاحني حاللا ملا  ي د  (5)ومنظمني التعاون والتنملني   امللدان االقتصـــــــــاجي
تفطلنيز وســلتفاصــل ر ضــا  جخال ن ــلناب عل  إ ــر أللدا وتب ل حاللا جلفج لتفســلع إطاو ال 150عل  

ه ه البلاإابز وســـــلتلا ه ا اجللد امل ـــــنا أل  صـــــندوو النقد الدويف ومنظمني التعاون والتنملني   امللدان 
االقتصــاجي تباجل أللاإاب مؤاــراب رســعار امل ــتللج  أل  املنظماب الدوللني وســلدفم عبم االســت األني 

 لني واملصار  املروي نيزعل  املجاتب اإلحصا لني الفطن

 أسعار العقارات السكنية - باء 
لدم مصـــــر  الت ـــــف اب الدوللني ومنظمني التعاون والتنملني   امللدان االقتصـــــاجي خ ة طف لني    - 14

حصـــــــــاماب الرللني إللع وإ ـــــــــر البلاإاب املتعلقني أللســـــــــعار العقاراب ال ـــــــــجنلني  ســـــــــفام وان مصـــــــــدرها ا
القطال انياصز وقد ولد الجتلب امل وفر رعاله املتعلق مبؤاــــــراب رســــــعار العقاراب اجللاب املنت ني من  رو

فمخا لفضـــع مؤاـــراب ألســـعار العقاراب ال ـــجنلني    طار  مل األعمال املتصـــلني ألاإلحصـــاماب  ال ـــجنلني
 حني مليمني ألاالســـــــتناج    ال (6)الرللنيز و ن ـــــــر البلاإاِب الرللنيإ حاللا املجتُب اإلحصـــــــا   لالناج األورول

ومنظمني  (7)ألالن ــــبني جلملع الدول األعضــــام   االناج األورول و ن ــــرها ر ضــــا مصــــر  الت ــــف اب الدوللني
  مقنإنيا مبمارســاهتما ال ــاألقني    ال الن ــرز وألفلني تعي ي املفاممني (8)التعاون والتنملني   امللدان االقتصــاجي

جل أل   ارســــاب اجلمع والن ــــر اليت تتبعلا املنظماب ا لدوللني فلما  تعلق أللســــعار العقاراب ال ــــجنلني  اــــُ
فر ق عامل  عىن أللسعار امل اون  نت مظلني الفر ق امل نا أل  الفواالب املع  ألاإلحصاماب االقتصاج ني 

ع ــــــــــر ن )اإظر رجإاه(ز و قفم الفر ق العامل  ال ي  ضــــــــــم   عضــــــــــف ته   ل  عن واملاللني التاألع جملمفعني ال
الدوللني واملصــر  املرويي األورول واملجتب اإلحصــا   لالناج األورول وصــندوو النقد مصــر  الت ــف اب 

الدويف ومنظمني التعاون والتنملني   امللدان االقتصــــاجي والبنك الدويف  ألتن ــــلق رإ ــــطته عل   ف و لق مع 
الر ل ــــــــلني اليت الفر ق العامل امل ــــــــنا أل  األماإاب املع  ألإحصــــــــاماب األســــــــعارز وواإت  حدم النتا   

خلص  لللا الفر ق العامل ه  وضـــــع حمفذك تدج لت ملع البلاإاب القاأللني للمقارإني جوللاا أل ـــــلن مؤاـــــراب 
__________ 

 زhttp://data.imf.org/CPIاإظر  (4) 
 زhttps://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PRICES_CPIاإظر  (5) 
 زhttps://ec.europa.eu/eurostat/web/housing-price-statistics/data/databaseاإظر  (6) 
 زwww.bis.org/statistics/pp.htmاإظر  (7) 
 - http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RPPI_TARGET (residential property price indicesاإظر  (8) 

headline indicators) ي وhttp://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RPPI (residential property price 

indices - complete database) ي وhttp://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HOUSE_PRICES 

(analytical house price indicators)ز 

http://data.imf.org/CPI
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PRICES_CPI
https://ec.europa.eu/eurostat/web/housing-price-statistics/data/database
http://www.bis.org/statistics/pp.htm
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RPPI_TARGET
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RPPI
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HOUSE_PRICES
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رســعار العقاراب ال ــجنلني ومؤاــراب اإلســجان ذاب الصــلنيز و  لل  راــاج الفر ق امل ــنا أل  الفواالب  
ع ر ن أل لن مؤاراب رسعار العقاراب ال جنلني مت  قرار ه ا النمفذك   حلقني العمل املفاضلعلني جملمفعني ال

ز وألدر   2018 نا ر /ومؤاـــــــــــراب رســـــــــــعار العقاراب الت ار ني  اليت ُعقدب   األرجنت    واإفن ال ان
وفقا للنمفذك املتفق علله لع البلاإاب الفطنلني لبلدان االناج األورول والدول األعضــــــــــــــام    2018 عام

امللدان االقتصــــــــــاجي و مفعني البلدان الع ــــــــــر ن  وذلك هد  تفســــــــــلع إطاو  منظمني التعاون والتنملني  
 تفطلني البلدان واملؤارابز

 برنامج المقارنات الدولية - جيم 
وضــعت الل نني اإلحصــا لني    جورهتا ال ــاألعني واألرألع   ألرإام  املقارإاب الدوللني ألاعتباره عنصــرا  - 15

العامل   سل ري تنفل ه عل  رساس جورة مدهتا  ال  سنفابز وُحدج جا ما من عناصر ال إام  اإلحصا   
ألاعتباره ســـــنني مرجعلني ألحد  البلاإاب املتعلقني ألتعاجالب القفة ال ـــــرا لني اليت إ ـــــرها ال إام ز  2011عام 

 2017(  مع اختاذ عام 2016-2018و تم حاللاا لع البلاإاب اجلد دة خالل فنة  ال  ســـــــــــــــنفاب )
ز وجتري ر ضـــاا عمللني تقد ر 2019مرجعلني ملنتصـــم الدورة ومن املقرر إ ـــر النتا   حبلفل اا ني عام  و ـــنني

ألعضلا ألبعضز  2017و  2011لل السل اليمنلني لتعاجالب القفة ال را لني لرألط إتا   ال نت  املرجعلت  
 ز2020رجعلني جورة ال إام  املقبلني اليت مدهتا  ال  سنفاب لل نني امل 2019وستبدر   عام 

  مت القلام أللإ ـــطني اـــىت    االب البحف  واملعار  والدعفةز 2017وألالتيامن مع تنفل  جورة  - 16
لتفجله م تقبل ألرإام  املقارإاب الدوللني ورإ ئت فرو عمل فنلني إلجرام حبف   (9)روالا  ُوضع ألرإام  حب  

 اإلاا  مت  إ ــــــام جورة  التق  التاألع لل إام ز  عدة مفاضــــــلع  نت تفجله و اــــــرا  الفر ق االســــــت ــــــاري 
   (10)“رســــــاســــــلاب تعاجالب القفة ال ــــــرا لني”للتعلم اإللجنون    ال تعاجالب القفة ال ــــــرا لني ألعنفان 

  ورإ ئت سل لني مدوإاب جد دة لل إام  ضمن ألفاألني مدوإني البلاإاب انياصني ألالبنك الدويف 2018 عام
 إام  وأللاإاتهز  ال اا  مت  طالو مفقع اـــــــــــــــبج  جد د لل إام  و يم من اجللفج لي اجة املعرفني والفلم لل

املتفاصــــلني للدعفة    اســــتددام تعاجالب القفة ال ــــرا لنيز وعالوة عل  ذلك  ُعقدب عدة مناســــباب رفلعني 
ز لالحتفال ألال ورم ال ــــــــنف ني انيم ــــــــ  لل إام  هد  ف اجة ألروفه والتفعلني أله 2018امل ــــــــتفم   عام 

و قدم تقر ر البنك الدويف    الل نني   جورهتا انيم ـــــــــ   املتاا عل  مفقعلا عل  اإلإنإت  زني اـــــــــاملني 
 عن ال إام  واألإ طني ذاب الصلنيز

 تبادل البيانات ومعرِّفات البيانات اإلحصائية  - دال 
لبلاإاب اإلحصـــا لني عل  ألدر تباجل أللاإاب األســـعار ألاســـتددام صـــلفني تباجل البلاإاب ومعر فاب ا - 17

 د فر ق تق   تللم من رعضـــــــام من املجتب اإلحصـــــــا   لالناج األورول  ومنظمني العمل الدوللني  وألنك 
الت ـــــــــف اب الدوللني  ومنظمني التعاون والتنملني   امللدان االقتصـــــــــاجي  والبنك املرويي األورول وصـــــــــندوو 

وألدر العمل عل   املعنلني ألإحصاماب االقتصاج الجل زالنقد الدويف  نت مظلني  مفعني املؤس اب املالجني 
وضـــع تعار م عامللني كلاول البلاإاب املتعلقني مبؤاـــراب رســـعار امل ـــتللج  )مؤاـــراب رســـعار امل ـــتللج  

__________ 

 (9) International Comparison Programme, “Research agenda for the 2017 cycle and beyond”, May 2017 ز
 زwww.worldbank.org/en/programs/icp#7االطالل علله من خالل ه ا الراألط   ميجن

 زwww.worldbank.org/en/programs/icp/brief/e-learningاإظر  (10) 

http://www.worldbank.org/en/programs/icp#7
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/e-learning
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الفطنلني مضـــــافا  لللا املؤاـــــر األورول املن ـــــق ألســـــعار امل ـــــتللج (  وســـــتصـــــدر الن ـــــدني األو  منلا   
ري ألعد ذلك العمُل   النطاقاب الفرعلني األخرم  مبا   ذلك مؤار رسعار وسل  ز(11)2018ما ف /ر ار

املنت   ومؤاــــر رســــعار االســــترياج والتصــــد ر  ومؤاــــر رســــعار العقاراب ال ــــجنلني واملؤاــــراب املتصــــلني أله  
ومؤاـــــر رســـــعار العقاراب الت ار ني واملؤاـــــراب املتصـــــلني ألهز ووان من املقرر رن تناق   مفعني املؤســـــ ــــاب 

 ز2018لجني انيطفاب التاللني    حصاماب األسعار   رواخر عام املا

 مبادرة مجموعة العشرين المتعلقة بالثغرات في البيانات - هاء 
تفصـــــــــــــــلــني لتح ــــــــــــــ   20تتــللم مبــاجرة  مفعــني الع ـــــــــــــــر ن املتعلقــني ألــال فراب   البلــاإــاب من  - 18

اجرة  اليت  د رها الفر ق امل ــــــنا أل  الفواب االحصــــــاماب اســــــت األني ليفمني االقتصــــــاج ني واملاللنيز وه ه املب
املع  ألاإلحصاماب االقتصاج ني واملاللني  قد أللفت مؤخرا مرحلتلا ال اإلنيز وتتصل ا نتان من ه ه التفصلاب 

أل لن رسعار العقاراب ال جنلني   تم ل اكد   17-مباارة ألإحصاماب األسعارز و   طار التفصلني  اإلا
عني الع ـــر ن   إ ـــر مؤاـــراب رســـعار العقاراب ال ـــجنلني مبا  ت ـــق مع الجتلب ألال ـــبني القتصـــاجاب  مف 

املتعلق مبؤاـــــراب رســـــعار العقاراب ال ـــــجنلني و تاحني ه ه البلاإاب للمنظماب الدوللني ذاب الصـــــلني  مبا   
ذلك مصــــر  الت ــــف اب الدوللني واملجتب اإلحصــــا   لالناج األورول ومنظمني التعاون والتنملني   امللدان 
االقتصــــــــــاجيز وهد  الفر ق امل ــــــــــنا أل  الفواالب هف القلام  ألالتعاون مع الفر ق العامل امل ــــــــــنا أل  
األماإاب املع  ألإحصــاماب األســعار  ألعمل الالفم لفضــع  مفعني من املؤاــراب املفحدة الر ل ــلني ألســعار 

راب األخرم املتصـــــــلني العقاراب ال ـــــــجنلني  وت ـــــــ لع  إتاك ســـــــالســـــــل فمنلني طف لني  و عداج قا مني ألاملؤاـــــــ
ألامل ــاون  وإ ــر أللاإاب رســعار العقاراب ال ــجنلني الر ل ــلني ع  املفقع ال ــبج  انياص ألاملؤاــراب العامللني 

املتعلقني أللسعار العقاراب الت ار ني   تم ل اكد    رن  قفم الفر ق  18-الر ل لنيز و   طار التفصلني  اإلا
ق العامل امل ــــــــنا أل  األماإاب املع  ألإحصــــــــاماب األســــــــعار  امل ــــــــنا أل  الفواالب  ألالتعاون مع الفر 

ألتعي ي التفجللاب املتعلقني ألاملنل لني أل ــــــــلن جتملع مؤاــــــــراب رســــــــعار العقاراب الت ار ني وت ــــــــ لع إ ــــــــر 
البلاإاب املتعلقني أللســعار العقاراب الت ار ني ع  املفقع ال ــبج  ملصــر  الت ــف اب الدوللنيز و تعاون الفر ق 

 الفواالب عن و ب مع الفر ق العامل   املض  قدما ألتنفل  هات  التفصلت زامل نا أل  
ولتحقلق األهدا  امل وفرة رعاله  قام الفر ق العامل املع  أللســـعار امل ـــاون  ألالتعاون والت ـــاور  - 19

امل وفر رعاله مع الفر ق العامل امل نا أل  األماإاب املع  ألإحصاماب األسعار  ألفضع واعتماج النمفذك 
لت ملع البلاإاب القاأللني للمقارإني جوللاا أل ـــــلن مؤاـــــراب رســـــعار العقاراب ال ـــــجنلني ومؤاـــــراب اإلســـــجان 
املتعلقني هاز و نتظم النمفذك حفل مخ ـــــني مفاضـــــلع  مؤاـــــراب رســـــعار املمتلجاب العقار نيي واإلحصـــــاماب 

لجللني للم ــاوني والت ــللدز و لد  األخرم ألســعار امل ــاوني ورســفاو العقاراب ال ــجنلنيي واملؤاــراب اك
    تففري فلم رفضل  الني سفو اإلسجان   فراجم البلدانز

و  سلاو مباجرة  مفعني الع ر ن املتعلقني ألال فراب   البلاإاب  تقفم منظمني التعاون والتنملني    - 20
الن ـــبني جملمفعني الع ـــر ن امللدان االقتصـــاجي حب ـــا  وإ ـــر اجملمفل الجل  ملؤاـــراب رســـعار امل ـــتللج  أل

    ضافني    اجملمفل الجل  للنمف االقتصاجي للم مفعني ول  ال ني رالرز (12)عل  رساس الري

__________ 

 زhttps://sdmx.org/?page_id=1498 SDMX (CPI)اإظر  (11) 
 زhttps://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=G20_PRICESاإظر  (12) 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=G20_PRICES
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 االجتماعات والمؤتمرات - رابعا 
 حلقة العمل المتعلقة بمؤشرات أسعار العقارات السكنية والتجارية  - ألف 

أل ــــــلن مؤاــــــراب رســــــعار العقاراب ال ــــــجنلني  ُعقدب حلقني العمل املفاضــــــلعلني جملمفعني الع ــــــر ن - 21
ز ورويب حلقــني العمــل  اليت وــاإــت جيما من ألرإــام  العمــل لعــام 2018 نــا ر /والت ــار ــني   وــاإفن ال ــان

انياص مبباجرة  مفعني الع ر ن املتعلقني ألال فراب   البلاإاب  عل  تنفل  تفصليْت املباجرة املتعلقت   2018
اراب )اإظر رعاله(ز وإظرا لتفيف األرجنت  ر اســـني  مفعني الع ـــر ن   عام ألت ملع  حصـــاماب رســـعار العق

  فقد اســـــتضـــــا  حلقنيإ العمل املعلُد الفط  للحصـــــاماب والتعداجاب   للفر ني األرجنت     2018
ألف نس آ رسز وت ـــــــــــــارإا   تنظلم حلقني العمل ألنك الت ـــــــــــــف اب الدوللني  واملجتب اإلحصـــــــــــــا   لالناج 

لدان االقتصــــــــــــــاجي  وحضــــــــــــــرها حفايف وصــــــــــــــندوو النقد الدويف  ومنظمني التعاون والتنملني   املاألورول  
 م ؤوالاز 80
وتباجل امل ـــــــاروفن   حلقني العمل وجلاب النظر حفل  ارســـــــاب الت ملع واســـــــتددام رســـــــعار  - 22

ألجل أللدز وللمض  العقاراب ال جنلني والت ار ني أللرا  ال لاسني العامني  ألاإلضافني    التحد اب انياصني 
ا   العمــل  وافق امل ــــــــــــــــاروفن عل  رن  جفإفا عملل  ومفجل   ف البلــاإــاب وعل  رن  ــلخــ وا    قــدمــا
االعتبار ما هف متاا من أللاإاب ذاب مصـــــــــــاجر خاصـــــــــــنيز وعر    لفن من عدة أللدان جتارهم   رقمنني 

 واستددام البلاإاب الضدمني لت ملع  حصاماب رسعار العقارابز

 مؤتمر الدولي لإلحصاءات العقاريةال - باء 
  ال ي  نظمه املجتب اإلحصـــــــــــــــا   لالناج (13)تقرر عقد املؤمتر الدويف للحصـــــــــــــــاماب العقار ني - 32

ووان اكد     لج ــــــم  ز 2019ف ا ر /األورول ألالتعاون الف لق مع البنك املرويي األورول    اــــــبا 
الفســــط اإلحصــــا   ورصــــحا  املصــــلحني امللم  وتناول  مفعني هف اجلمع أل  خ ام رفلع  امل ــــتفم من 

واسعني من القضا ا املفاهلملني والعمللني املتعلقني ألإحصاماب العقاراب ال جنلني والت ار ني  وال سلما مصاجر 
البلاإاب للحصـــــــــــــــاماب العقار ني الت ار ني  واإلطار املفاهلم  ملؤاـــــــــــــــراب العقاراب الت ار ني  والتطفراب 

 اس العقاراب ال جنلنيزاألخرية   قل
وســـــــتففر حلقني العمل جملمفعني الع ـــــــر ن أل ـــــــلن مؤاـــــــراب رســـــــعار العقاراب الت ار ني  اليت تعقد  - 24

ألالتيامن مع املؤمتر  منصني ملناق ني العقباب املتبقلني اليت تقم   طر ق نقلق اكد  امل وفر رعاله للتفصلني 
الت ار ني اجملمعني رللاا  عن املؤاـــــــــراب ذاب الصـــــــــلني    واإلألال     للا  مؤاـــــــــراب العقاراب18- اإلاا 

 سفام واإت من جتملع جلاب خاصني رو جلاب رللنيز

  

__________ 

 زwww.real-estate-statistics.euاإظر  (13) 

http://www.real-estate-statistics.eu/
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فرقةةة العمةةل المعنيةةة بمؤشةةةةةةةةةةةرات العقةةارات التجةةاريةةة التةةابعةةة للمكتةةب اإلحصةةةةةةةةةةةةةائي  - جيم 
 األوروبي لالتحاد

جتب اإلحصــــــــــــا   لالناج رإ ــــــــــــئت فرقني العمل املعنلني مبؤاــــــــــــراب العقاراب الت ار ني التاألعني للم - 25
الســـــتج ـــــا  املي د من التطفر   رســـــعار العقاراب الت ار ني واملؤاـــــراب املرتبطني  2018األورول   عام 

هاز وتففر الفرقني منتدم لتباجل اني اب مع امل ـــــــــروعاب الت ر بلني  مع النولي عل  مصـــــــــاجر البلاإاب من 
مصــــاجر البلاإاب انياصــــنيز وللم ــــار ع الت ر بلني   الدول قبلل أللاإاب التقللم وأللاإاب اإلجارة رو امل ــــا و 

األعضام رمهلني رساسلني لبنام القدراب من حلد امل ا ل املتعلقني ألاملنل لني وامل ا ل املفاهلملني واستج ا  
مصــــــــاجر البلاإاب ذاب الصــــــــلنيز و فن  رن تقدم فرقني العمل مدخالب   مفاصــــــــلني تطف ر حلفل طف لني 

 عن العقاراب الت ار نيزاألجل جلمع البلاإاب 
وامل ـــــــــــاروفن   فرقني العمل هم خ ام  تمتعفن ألاني ة وامللاراب ذاب الصـــــــــــلني   ه ا اجملال من  - 26

املعاهد اإلحصــــا لني الفطنلني واملصــــار  املروي ني الفطنلني التاألعني للدول األعضــــام   االناج األورول  وو لك 
صـــا   لالناج األورول )ر ل ـــا(  وصـــندوو النقد الدويف  وألنك من البنك املرويي األورول  واملجتب اإلح

 الت ف اب الدوللني  ومنظمني التعاون والتنملني   امللدان االقتصاجيز

 فريق الخبراء المعني بمؤشرات أسعار المستهلكين - دال 
 ـــتللج  مرة تنظم الل نني االقتصـــاج ني ألوروألا اجتماعاب فر ق اني ام املع  مبؤاـــراب رســـعار امل - 27

ول ســـنت  ألالتعاون مع منظمني العمل الدوللنيز و دعم الفر ق وضـــع معا ري ورســـاللب متفق علللا جوللا   
 ال مؤاـراب رسـعار امل ـتللج  و قدم تفصـلاب أل ـلن املمارسـاب اجللدة اليت ميجن رن تنف ها املجاتب 

وروألل  واضـــــرها خ ام اإلحصـــــاماب اإلحصـــــا لنيز وتنظم االجتماعاب نت رعا ني مؤمتر اإلحصـــــا ل  األ
ال ــــــــعر ني من البلدان األعضــــــــام   املؤمتر  و  ــــــــارا فللا ر ضــــــــا عدج متيا د من اإلحصــــــــا ل  من البلدان 
األفر قلني واآلســـــــــــــــلف ني واألمر جلني اجلنفأللنيز وما اضـــــــــــــــر االجتماعاب خ ام من منظماب جوللني وألاح فن 

 متدصصفن    ال املؤارابز
   2018ُعقــــد اجتمــــال فر ق اني ام املع  مبؤاـــــــــــــــراب رســـــــــــــــعــــار امل ـــــــــــــــتللج  لعــــام وقــــد  - 28
م ــاروا ررألعني مفاضــلع  150  جنلم  واســتضــافته الل نني االقتصــاج ني ألوروألاز وإاق   2018 ما ف/ر ار

فنلني ه   مصــــاجر البلاإاب اجلد دةي وانيدماب    ال مؤاــــراب رســــعار امل ــــتللج ي وامل ــــا ل املتعلقني 
ملنل لنيي وفلم وتلبلني االحتلاجاب املدتلفني للم ــتعمل ز وخالل جل ــاب العر  ألامللصــقاب  عرضـت ألا

البلدان واملنظماب جتارها العمللني    االب من قبلل البلاإاب الضـــــــــــــــدمني  واســـــــــــــــتدراك املعلفماب من 
فني  و جخال اإلإنإت  واســـــــــتددام أللاإاب رجلية امل ـــــــــا الضـــــــــف    واجلمع أل  مصـــــــــاجر البلاإاب املدتل

التعد الب ملراعاة تفلرياب اجلفجة  ورخ  العلناب  وتطبلقاب م ـــــا املصـــــاجر املفتفحني لت ملع األســـــعارز 
واحتفاال ألال ورم األرألع  إلإ ــــــــــام فر ق اني ام  إظمت حلقني إقال ملناق ــــــــــني التحد اب امل ــــــــــتقبللني   

لني متصلني ألاملنل لني  نبف  معاجلتلا  جتملع مؤاراب رسعار امل تللج ز وحدجب ا لقني مخس قضا ا ر ل 
استددام أللاإاب رجلية امل ا الضف   والبلاإاب الضدمنيي واملنت اب املفللنيي وال لع املعمرةي وانيدماب 
املاللنيي وال لع وانيدماب املقدمني  اإاز وإظمت جورة خاصني لبلدان روروألا ال رقلني ومنطقني القفقاف ووسط 
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لتمني ملناق ني امل اول املتصلني ألاملنل لني وامل اول العمللني انياصني ألتلك اجملمفعني آسلا ولريها من البلدان امل
 ز(14)من البلدانز وميجن االطالل عل  وقا ع االجتمال   املفقع ال بج  لل نني االقتصاج ني ألوروألا

 2020و ُقنا عقد االجتمال املقبل لفر ق اني ام املع  مبؤاـــــــراب رســـــــعار امل ـــــــتللج    عام  - 29
وسـلناق  املفاضـلع التاللني  مصـاجر البلاإاب اجلد دةي واالقتصـاج الرقم  والت ـارو ي وقلاس الرعا ني والرفاهي 

 وتعد الب مراعاة اجلفجة ولريها من امل ا ل املتصلني ألاملنل لنيي وفلم وتلبلني احتلاجاب امل تعمل ز

 فريق أوتاوا المعني بمؤشرات لألسعار - هاء 
ق روتاوا املع  مبؤاــــــراب األســــــعار عل  البحف  التطبلقلني  ال ســــــلما    ال مؤاــــــراب  روي فر  - 30

رســـعار امل ـــتللج  )ولجن جون االقتصـــار عل  ذلك(ز و نظر الفر ق   ميا ا وم ـــاو  مفاهلم ورســـاللب 
اتب و جراماب خمتلفني   سلاو أللئاب عمل واقعلنيز وامل اروفن   الفر ق هم رخصا لفن و ارسفن من مج

 حصا لني وطنلني ومنظماب جوللنيز وجيتمع فر ق روتاوا مرة ول سنت   ألالتناو  مع اجتماعاب فر ق اني ام 
املع  مبؤاـــــــراب رســـــــعار امل ـــــــتللج  اليت تعقد ول ســـــــنت ز وميجن االطالل عل  وقا ع االجتماعاب   

ني األمم املتحدة املن ـــــــــفألني    املدن  و قدم فر ق روتاوا  ألاعتباره من رفرق ز(15)املفقع ال ـــــــــبج  لفر ق روتاوا
تقار ره    الل نني اإلحصـــا لني أل ـــجل منفصـــلز وميجن االطالل عل  مي د من التفاصـــلل عن عمل الفر ق 

   تقر ره    الل نني اإلحصا لني   جورهتا انيم    وهف متاا   مفقع الل نني عل  ابجني اإلإنإتز

 خاتمة - خامسا 
العةةةامةةةل المشةةةةةةةةةةةترك بين األمةةةانةةةات المعني بةةةإحصةةةةةةةةةةةةةاءات األسةةةةةةةةةةةعةةةار إلى يطلةةةب الفريق  - 31

 اإلحصائية: اللجنة
أن تحيط علما بالتقدم الذي أحرزه الفريق العامل المشةةةةةةترك بين األمانات المعني  )أ( 

 بإحصاءات األسعار؛
أن تحث الدول األعضاء على تقديم إسهامات في الوقت المناسب في المشاورة  )ب( 

 ؛2019عنية بالدليل المحدَّث لمؤشرات أسعار المستهلكين التي ستعقد في عام العالمية الم
أن تطلب إلى الفريق العامل أن يقدم إليها الدليل المحّدث لمؤشةةةةةةةةةةرات أسةةةةةةةةةةعار  )ج( 

 المستهلكين إلقراره في دورتها الحادية والخمسين.
 

__________ 

 زwww.unece.org/index.php?id=46772اإظر  (14) 
 زwww.ottawagroup.orgإظر ا (15) 

http://www.unece.org/index.php?id=46772
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