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 اإلحصائية اللجنة
 واخلمسون احلادية الدورة

 2020 مارس/آذار 3-6
 املؤقت* األعمال جدول )و( من 3البند 
 األسعارإحصاءات  القرار: واختاذ للمناقشة بنود

   
 األسعار إبحصاءات املعين األماانت بني املشرتك العامل الفريق تقرير  

  
 العام األمني من مذكرة  

 
وللممارســــاس الةــــارق ا مت ــــر  األم   2019/210وفقا ملقرر اجمللس االقتصــــااال واالجتماع   

العام إبحال  تقرمر الفرمق العامل امل ــ ب ر  األما س املعإب إبحصــاااس األســعارا الَّال مقدام جن الل ن  
التقرمرا موجز الفرمق العامل آخر التطوراس واألن ـــط     ال جحصـــاااس اإلحصـــا ل  للمناق ـــ ذ و   َّا 

األســـــعارا وال ســـــلما عملل  مدمر اللل مؤ ـــــراس  ســـــعار املةـــــتالر ذ ورعد ججراا عملل  ت ـــــاور عاملل  
اللل مؤ ـــــــراس  ســـــــعار املةـــــــتالر   املفا لم ” ـــــــامل ا الل ن  مدعوة جن املوافق  علر املن ـــــــور املعنو  

ابعتباره معلارا جحصـــــــا لا اوللاا وت ـــــــ لق اســـــــتيفدامي من قبل البلدا     ملق مؤ ـــــــرا ا “ لبواألســـــــال
 الوطنل  ألسعار املةتالر ذ

  
 موجز - أوال 

 العامل الفرمق وجيمقذ الدولل  املنظماس من عدا اختصــــا  ضــــمن األســــعار جحصــــاااس تندرج - 1
 العام وخاللذ املصــــــــلح  صــــــــاحب  اجلااس  َّه ر  األســــــــعار إبحصــــــــاااس املعإب األما س ر  امل ــــــــ ب
  ســــــعار مؤ ــــــراس اللل” رعنوا  املةــــــتالر   ســــــعار مؤ ــــــراس  ملق ر ــــــ   حمدث اللل  عدا املاضــــــ 

 منا ل  مةــــ  ومتواصــــلذ عللي للموافق  اإلحصــــا ل  الل ن  جن وُقدم “واألســــاللب املفا لم املةــــتالر  
 العقاراس  ســعار ر ــ   ابلعمل خمصــصــ   فرق  تقوم جذ االعقاراس خبصــو  للمقارن  قارل  مؤ ــراس  ملق

 القوة تعااالس ر ــــ   جدمدة رلا س إبصــــدار قرمبا الدولل  املقار س رر مج وســــلقومذ والت ارم  الةــــرنل 
 ذاإلحصا ل  الل ن  جن املوضوع  َّا عن منفصال تقرمرا وسلقدما رلدا 176 لـ ابلنةب  ال را ل 
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 مقدمة - اثنيا 
لوضــــــق  1998 ُن ــــــي الفرمق العامل امل ــــــ ب ر  األما س املعإب إبحصــــــاااس األســــــعار   عام  - 2

معامري وتوصـــــلاس اولل  ر ـــــ   جحصـــــاااس األســـــعار وتو لق املبااا التوجلال  ألف ـــــل املمارســـــاس واعم 
سعارذ و ع اا الفرمق العامل  م املرتب تنفلَّ ا وتنةلق عمل املنظماس الدولل    ملدا  جحصاااس األ

اإلحصـــــــــــــــا   لالماا األوروا ومنظم  العمل الدولل  وصـــــــــــــــندوا النقد الدو  ومنظم  التعاو  والتنمل  
 امللدا  االقتصااال والل ن  االقتصاام  ألورواب والبنك الدو ذ ومتون البنك الدو  حاللا رائس  الفرمقذ  
 منَّ األســـعار جحصـــاااس  ال   املةـــت دة الر لةـــل  التطوراس عن عام   حمل التقرمر  َّا ومقدم - 3

 2019 عام   املعقواةا اخلمةـــــــــ  ارو ا   اإلحصـــــــــا ل  الل ن  جن املقدم العامل للفرمق الةـــــــــارق التقرمر
(E/CN.3/2019/13) والتوجلااس الدولل  املعامري   الر لةـــــــل  التطوراس التقرمر من الثاين الفرع وم ـــــــملذ 

 الدو ؛ الصــــــــــــعلد علر األســــــــــــعار رلا س جبمق املتعلق  املةــــــــــــا ل الثالر الفرع ومغط  ابملنا ل ؛ املتعلق 
 ذمؤخرا ُعقدس اليت واملؤمتراس االجتماعاس عن معلوماس علر لرارقا الفرع وحيتوال

  
 ابملنهجية املتعلقة والتوجيهات الدولية املعايري - اثلثا 

 املستهلكني أسعار مؤشرات يللد حتديث  
 الصــــــــــــــــاار املن ـــــــــــــــور لتحــدمــر التقنل  اخلرباا من فرمقــا العــامــل الفرمق  ن ــــــــــــــــ ا 2015 عــام   - 4
   دا  وكانت ذ(1)“والتطبلق النظرم  املةــــــــــــــتالر    ســــــــــــــعار مؤ ــــــــــــــراس اللل” واملعنو  2004 عام  

 فلاا مةــــتدع  اليت احلاالس   وجلزاما وضــــوحا  كثر توجلال  ومبااا توصــــلاس تقدمي ) (     التحدمر
  هنا فلاا متب  واليت التوجلال  واملبااا التوصـــــــــــــــلاس  َّه تقدمي العملل  واخلربة املنا   والتطومر البحر
 وفا دتي؛ 2004 عام اللل انطباا مبدى متعلق فلما املرتةـــــــــــــــب  اخلرباس االعتبار   األخَّ )ب( مفلدة؛
 مدى علرا والبحوث النظرايس عن ف ـــالا واملمارســـاس األســـاللب   الصـــل  ذاس التطوراس جاراج )ج(
 طرا من هبا متصل وما البلا س مجق و ساللبا البلا س مبصاار املتعلق  املواا مدمر )ا( املاض ؛ العقد

 احتلاجاس   األخرية التغرياس ذكر )ه( ؛2004 عام منَّ املةـــــــــــــــت داس الدللل معرس ك   احلةـــــــــــــــاب
 القومل  احلةــــــــــاابس نظام مق مت ــــــــــلا املةــــــــــتالر   ســــــــــعار مؤ ــــــــــراس مفا لم مواام  )و( املةــــــــــتعمل ؛

  ملق وجااس اولل  خربااا الدو  النقد صــــندوا مقواه الَّالا التقنل  اخلرباا فرمق وم ــــمذ 2008 لعام
 ذ العامل الفرمق رعام  مت الدللل مدمر وجيرالذ الوطنل  اإلحصا ل  املراتب من
 مؤ ــــراس اللل” العنوا  حيمل الَّال األول ســــريكز منفصــــل   من ــــورمن جعداا علر االتفاا ومت - 5

 املةـــتالر ؛  ســـعار مؤ ـــراس رت ملق املتعلق  ملةـــا لا علرا “واألســـاللب املفا لم املةـــتالر    ســـعار
 ملؤ راس النظرم  األسس استعراض جن “املةتالر   سعار مؤ راس نظرم ” وعنواني الثاين سلاد  فلما

 ذ املةتالر   سعار
ــــــــــــــــ جللي امل ــارا األول املن ــور مدمر مت وقد - 6 ذ متعداة مةــتوايس علر واســتعراضــيا “الدللل” رـ

 من واســـتعراضـــاا املةـــتالر   ســـعار مؤ ـــراس  ملق أبســـاللب املتعلق  الفصـــول مجلق صـــلا   جرسا  وال
__________ 

)جنلفا منظم  العمل  اللل مؤ ـــــــــــــــراس  ســـــــــــــــعار املةـــــــــــــــتالر ا النظرم  والتطبلقمنظم  العمل الدولل  وجااس  خرىا  (1) 
 (ذ2004 الدولل ا
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 علر وذلكا ابلت ملق القا م  اجلااس جانب من اإلضــــــــــــــــافل  والتعللق للمراجع  وجاتحتاا النظراا قبل
 والتعللقاس املالحظاسا اإلمرا  قدرا و ُارجتذ الدو  النقد صــــــــــــــندوا مةــــــــــــــت ــــــــــــــلفي  ــــــــــــــبر  موقق

 مقدم احملدث الدللل    الت ملق جااس الحظتا وعموماذ الت ــاور عمللاس خالل املقدم  واالق احاس
  ذالةارق  ابلنةيف  مقارن   كرب ردرج  وعملل     وضح م ورة

 األع ــــــــاا الوكاالس  جر ا االســــــــتعراض من جوالس لعدة الفصــــــــول م ــــــــارمق خ ــــــــعتا اثنلا   - 7
 وقت و ذ فصــــــل كل  ملناق ــــــ  2018  كتورر/األول ت ــــــرمن   ابرمس   اجتماع وُعقدا العامل الفرمق  

 ذ مجاعل   اتفل  حماااثس   حيَرز الَّال والتقدم الزمإب اجلدول نوقشا الحق
 لبلا س املتزامد االســـــتيفدام مثلا اجلدمدة البلا س ومصـــــاار الرقمن  ردا احملدث الدللل ومعرس - 8

ا ال ــــــــبرل  البلق ومنافَّا اإلن نت وتةــــــــعريا اإلن نت من البلا س واســــــــتيفراجا ال ــــــــو   املةــــــــح  جازة
 مصـــــــــاار   ر جانب جنا االرتراراس  َّه وت ـــــــــرلذ اجلدمدة الرقم  االقتصـــــــــاا خدماس تقدمي وجااس
  ارِجت مق ح  حبثل  خط  من جزاا  ا الرفاه قلاس   املةـــتالر   ســـعار مؤ ـــراس واور اجلدمدة البلا س
 ذ للدللل كمرفق

 /األول ت ـــرمن حىت واســـتمرس 2019 ســـبتمرب/ ملول   األع ـــاا للدول رمسل  م ـــاوراس ورد س - 9
ذ األع ـــاا الدول تلقتاا اليت واالق احاس التعللقاس لتعرس الفصـــول م ـــارمق مدمر ومتذ 2019  كتورر
 احلصول جن العامل الفرمق ومةعرذ الدللل علر العامل الفرمق وافقا احملد   للفصول هنا   استعراض ورعد
 اســـتيفدام علر البلدا  ت ـــ ق    الل ن  جن  م ـــا ومطلبا او  كمعلار  الدللل علر الل ن  موافق  علر

 ذاملةتالر  ألسعار الوطنل  مؤ را ا  ملق   الدللل
 وابإلضــــــــــاف  ذ(2)الغرض هلَّا خمصــــــــــ   ــــــــــبر  موقق خالل من رقمل  صــــــــــلغ    الدللل ومتاح - 10
ا الر لةـــل  للمةـــتعمل  وســـتتاح الوطنل  اإلحصـــا ل  املراتب مجلق علر مطبوع  نةـــ  ســـتوزعا ذلك جن
 ذ الطلب عندا املركزم  البنوب مثل
 من املةــــتالر   ســــعار مؤ ــــراس نظرم  ر ــــ   الثاين املن ــــور فصــــول ومدمر اســــتعراض وجيرال - 11
 لصـــــندوا ال ـــــبر  املوقق خالل من فقط رقمل  صـــــلغ    املن ـــــور وســـــلتاحذ احلاج  حةـــــب األقرا  قبل
 ذ الدو  النقد
  

 الدويل الصعيد على األسعار بياانت مجع - رابعا 
 املستهلكني أسعار مؤشرات - ألف 

 امللــدا    والتنملــ  التعــاو  ومنظمــ  الــدو  النقــد صـــــــــــــــنــدوا ر  م ـــــــــــــــ ب م ـــــــــــــــروع جطــار   - 12
 ررل املرتبط  واألوزا  املةــــتالر   ســــعار مؤ ــــراس عن مفصــــل  رلا س  ملق  ــــاراي جيرالا االقتصــــااال

ــــــــــــــــال التصــنلفاس من  ألســعار الوطنل  املؤ ــراس لةــالســل ابلنةــب  الغرض حةــب الفراال لالســتاالب 12 ـ
 ومنظم  (3)الدو  النقد صندوا موقع  علر متاح  و  ا املةتالر  ألسعار املنةق واملؤ ر املةتالر 

__________ 

 ذwww.imf.org/en/Data/Statistics/cpi-manualانظر   (2) 

 ذhttp://data.imf.org/CPIانظر   (3) 
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 من  كثر عن رلا س حاللا وتتوافرذ اإلن نت  ـــــــــــــــبر  علر (4)االقتصـــــــــــــــااال امللدا    والتنمل  التعاو 
 ســـالســـل وجمراا امل ـــمول   ري البلدا  جضـــاف   جل منا التغطل  نطاا لتوســـلق اجلاوا وتتواصـــلا رلدا 150
 النقد لصــندوا امل ــ ب اجلاد ومتلحذ البلا س ن ــر علر مةــلناس جاخال  م ــا وســلتواصــلذ  طول زمنل 
 ر  املةــــــــتالر   ســــــــعار مؤ ــــــــراس رلا س تباال االقتصــــــــااال امللدا    والتنمل  التعاو  ومنظم  الدو 

ذ املركزم  واملصــــــار  الوطنل  اإلحصــــــا ل  املراتب علر االســــــت ار  عبا خيفف فتي وما الدولل  املنظماس
 لت ملق التفصـــللل  املعلوماس االقتصـــااال امللدا    والتنمل  التعاو  منظم  اســـتيفدمتا 2018 عام ومنَّ

  َّه علر االطالع وميرنذ املةــتالر   ســعار مؤ ــراس   الةــنوال الت ــيفم   املةــاتاس عن البلا س
 ذاإلن نت علر املنظم  موقق علر البلا س

 
 السكنية العقارات أسعار - ابء 

 طومل  خربة االقتصــــــــــااال امللدا    والتنمل  التعاو  ومنظم  الدولل  التةــــــــــوايس مصــــــــــر  لدى - 13
 الرمسل  اإلحصـــــــاااس مصـــــــدر ا كا   ســـــــوااا الةـــــــرنل  العقاراس أبســـــــعار املتعلق  البلا س ون ـــــــر مجق  
 زمخا الةـــــرنل الرتلب املتعلق مبؤ ـــــراس  ســـــعار العقاراس  ولد وقدذ اخلا  القطاع من املنت   اجلااس  و

 ومن ــرذ الرمسل  ابإلحصــاااس املتصــل  األعمال  مل جطار   الةــرنل  العقاراس ألســعار مؤ ــراس لوضــق
 جلملق ابلنةـــــــب  ملزم  ال ح  جن ابالســـــــتناا (5)األوروا لالماا اإلحصـــــــا   املرتبُ  حاللا الرمسل َ  البلا سِ 
 والتنمل  التعاو  ومنظم  (6)الدولل  التةـــوايس مصـــر   م ـــا ومن ـــر ا األوروا االماا   األع ـــاا الدول

 ممارســــاس ر  املواام  تعزمز ورغل ذ الن ــــر  ال   الةــــارق  مبمارســــا ما مق ن   ا (7)االقتصــــااال امللدا   
رلا الةــرنل  العقاراس أبســعار متعلق فلما الدولل  املنظماس تتبعاا اليت والن ــر اجلمق  معىن عامل فرمق  ــُ

 التارق واملالل  االقتصـــاام  ابإلحصـــاااس املعإب الوكاالس ر  امل ـــ ب الفرمق مظل  متا املةـــاكن أبســـعار
 مصــــــــر  عن ممثل  ع ــــــــومتي   م ــــــــم الَّالا العامل الفرمق  َّا ومقومذ  ا ه( )انظر الع ــــــــرمن جملموع 

 الدو  النقد وصـــندوا األوروا لالماا اإلحصـــا   واملرتب األوروا املركزال واملصـــر  الدولل  التةـــوايس
 الفرمق مق و لق حنو علر  ن ــــطتي رتنةــــلقا الدو  والبنك االقتصــــااال امللدا    والتنمل  التعاو  ومنظم 
 جللاا خل  اليت الر لةــل  النتا ج جحدى وكانتذ األســعار إبحصــاااس املعإب األما س ر  امل ــ ب العامل
  سعار مؤ راس ر    اوللا   للمقارن  القارل  البلا س وتةللم لت ملق حمدا منوذج وضق    العامل الفرمق

 جقرار متا الوكاالس ر  امل ــــ ب الفرمق من ورتوجليذ الصــــل  ذاس اإلســــرا  ومؤ ــــراس الةــــرنل  العقاراس
 ومؤ ــراس الةــرنل  العقاراس  ســعار مؤ ــراس ر ــ   الع ــرمن جملموع  املواضــلعل  العمل حلق    النموذج
 وفقا 2018 عام   ورد ذ 2018 منامر/الثاين كانو     األرجنت    ُعقدس اليتا الت ارم  العقاراس  ســـعار
 التعاو  منظمـ    األع ــــــــــــــــاا والـدول األوروا االمـاا لبلـدا  الوطنلـ  البلـا س مجق عللـي املتفق للنموذج
 البلدا  تغطل  نطاا توســــــــــــــلق هبد  وذلكا الع ــــــــــــــرمن  موع  ورلدا  االقتصــــــــــــــااال امللدا    والتنمل 

__________ 

 ذhttps://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PRICES_CPIانظر   (4) 

 ذhttps://ec.europa.eu/eurostat/web/housing-price-statistics/data/databaseانظر   (5) 

 ذwww.bis.org/statistics/pp.htmانظر   (6) 

)مـــــؤ ـــــــــــــــــــراس  ســـــــــــــــــــعــــــــار الـــــعـــــقــــــــاراس  http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RPPI_TARGETانـــــظـــــر   (7) 
)مؤ ــــراس  ســــعار  http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HOUSINGالر لةــــل (؛ و  املؤ ــــراس - الةــــرنل 

قــــاعــــدة البلــــا س الرــــاملــــ ا مبــــا   ذلــــك مؤ ـــــــــــــــراس  ســـــــــــــــعــــار املةــــــــــــــــــاكن ذاس الصـــــــــــــــلــــ (؛  - العقــــاراس الةـــــــــــــــرنلــــ 
 ملةاكن(ذ)املؤ راس التحلللل  ألسعار ا http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HOUSE_PRICES و
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 نطاا توسلق علر حاللا االقتصااال امللدا    والتنمل  التعاو  منظم    اجلارال العمل ومركزذ واملؤ راس
 ذ الوطإب او  الصعلد علر الةرنل  العقاراس  سعار مؤ راس لل مل البلا س مجق
 

 الدولية املقارانت برانمج - جيم 
 الرب مج عناصـــــر من اا ما عنصـــــرا ابعتباره الدولل  املقار س رر مج اإلحصـــــا ل  الل ن  وضـــــعت - 14

 البلا س ن ـــــــر املقرر ومنذ ســـــــنواس  الث مد ا اورة  ســـــــاس علر تنفلَّه ســـــــل رالا العامل  اإلحصـــــــا  
ذ 2017 املرجعل  الةــــــــــن  جن وســــــــــت ــــــــــريا 2020 عام   الرب مج ونتا ج ال ــــــــــرا ل  القوة رتعااالس املتعلق 

 من متتد اليت الزمنل  والةـــالســـل 2011 املرجعل  للةـــن  منقح  رلا س  م ـــا ســـُتن ـــرا ذلك جن وابإلضـــاف 
 واليت ســـــــــــــــنواس  الث مد ا اليت للرب مج املقبل  الدورة 2019 عام   ورد سذ 2017 عام جن 2011 عام

 احلاام  اور ا   الل ن  جن املقدم للرب مج الرامل التقرمر  ارِج وقدذ مرجعل  ســــــن    2020 ســــــن  من تتيفَّ
 ذالل ن   عمال جدول   مةتقل رند جطار   واخلمة 

 
 البياانت يف ابلثغرات املتعلقة العشرين جمموعة مبادرة - دال 

 اإلحصاااس لتحة  توصل  20 من البلا س   ابلثغراس املتعلق  الع رمن  موع  مباارة تت لف - 15
 ر  امل ــــــ ب الفرمق مدمر ا اليتا املباارة  َّه رلغتا 2015 عام و ذ واملالل  االقتصــــــاام  لألزم  اســــــت ار 
 ا نتا  وتتعلقذ ســـنواس مخس مد ا اليت الثانل  مرحلتااا واملالل  االقتصـــاام  ابإلحصـــاااس املعإب الوكاالس

 العقاراس  ســــعار ر ــــ   17-اثنلا التوصــــل  جطار فف ذ األســــعار إبحصــــاااس مبا ــــرة التوصــــلاس  َّه من
 مبا الةـــرنل  العقاراس  ســـعار مؤ ـــراس ن ـــر   الع ـــرمن  موع  لبلدا  ابلنةـــب  اهلد  متمثلا الةـــرنل 
 الدولل  للمنظماس البلا س  َّه وجاتح  الةــــــرنل  العقاراس  ســــــعار مبؤ ــــــراس املتعلق الرتلب مق متةــــــق
 التعاو  ومنظم  األوروا لالماا اإلحصــا   واملرتب الدولل  التةــوايس مصــر  ذلك   مباا الصــل  ذاس

 الفرمق مق ابلتعاو ا القلام    الوكاالس ر  امل ـــــــــــــ ب الفرمق و  دا ذ االقتصـــــــــــــااال امللدا    والتنمل 
 املؤ ــــــــراس من  موع  لوضــــــــق الالزم رعملا األســــــــعار إبحصــــــــاااس املعإب األما س ر  امل ــــــــ ب العامل
 قا م  وجعدااا طومل  زمنل  مدة ذاس سالسل جنتاج وت  لقا الةرنل  العقاراس ألسعار الر لةل  املوحدة

 ال بر  املوقق علر الر لةل  الةرنل  العقاراس  سعار رلا س ون را ابملةاكن املتصل  األخرى ابملؤ راس
ا الت ارم  العقاراس أبســـــــعار املتعلق  18-اثنلا التوصـــــــل  جطار و ذ (8)الر لةـــــــل  العاملل  ابملؤ ـــــــراس اخلا 
 ر  امل ـــــــــــــــ ب العــامــل الفرمق مق ابلتعــاو ا الوكــاالس ر  امل ـــــــــــــــ ب الفرمق مقوم      األ ــدا  تتمثــل

  ســــعار مؤ ــــراس  ملق ر ــــ   ابملنا ل  املتعلق  التوجلااس رتعزمزا األســــعار إبحصــــاااس املعإب األما س
 ملصــر  ال ــبر  املوقق علر الت ارم  العقاراس أبســعار املتعلق  البلا س ن ــر وت ــ لق الت ارم  العقاراس

 اليت الت ارم  العقاراس  ســــــــعار مؤ ــــــــراس ر ــــــــ   املواضــــــــلعل  العمل حلق     ني  ريذ الدولل  التةــــــــوايس
 املتعلق  البلا س  ملق   قا م  تزال ال اليت التحدايس علر الت كلد متا 2019 فربامر/ ــــــــــــــبا    ُعقدس
 من  ني ربواعتُ ذ خمتلف  حلوال تتطلب واليتا االقتصـــــاااس رفرااى خاصـــــ  مةـــــا ل و ررِزسا املؤ ـــــراس هبَّه

 التمةــــــــك مبد  من كاســــــــتثنااا  18-اثنلا التوصــــــــل   د  صــــــــلا   جعااة ر ــــــــ   اق اح تقدمي ال ــــــــرورال
 والبلا س الت ارم  العقاراس  سعار مؤ راس رلا س توفري” - صلا تي املعااة واهلد ذ احملداة ابأل دا 
 التةوايس ملصر ا الت ملق وججراااس البلا س )مصاار( مصدر وصف ذلك   مباا هبا املرتبط  الوصفل 

__________ 

 ذhttp://principalglobalindicators.orgانظر   (8) 
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 األخرية  َّه وترو ا رمسل  جحصــــاااس مصــــدر ا كا    و خاصــــ  مصــــاار من كانت  جذا ما ســــوااا الدولل 
 املتعلق  الع ــــرمن  موع  مباارة حول 2019 لعام العامل  املؤمتر خالل امل ــــارك  جن ُقدم “املف ــــل اخللار

“ املتـــاحـــ ” كلمـــ   جعـــااة و وا عللـــي طفلف تغلري جاخـــال مق عللـــي املوافقـــ  ومتـــت البلـــا س   ابلثغراس
(available) (”ذذذ الت ارم  العقاراس  ســـــعار مؤ ـــــراس ر ـــــ   املتاح  البلا س توفري“) الفرمق ومتعاو ذ 

 ذ التوصلت   ات  تنفلَّ   التقدم جحراز  جل من العامل الفرمق مق كثب  عن الوكاالس ر  امل  ب
 والت ـــاور ابلتعاو ا املةـــاكن أبســـعار املعإب العامل الفرمق قاما  عاله املَّكورة األ دا  ولتحقلق - 16
  عاله املَّكور النموذج واعتماا روضقا األسعار إبحصاااس املعإب األما س ر  امل  ب العامل الفرمق مق

 اإلســـــرا  ومؤ ـــــراس الةـــــرنل  العقاراس  ســـــعار مؤ ـــــراس ر ـــــ   اوللا   للمقارن  القارل  البلا س لت ملق
 واإلحصـــــاااس الةـــــرنل ؛ العقاراس  ســـــعار مؤ ـــــراس مواضـــــلق  مخةـــــ  حول النموذج ومنتظمذ هبا املتعلق 
ا ابملةاكن املتعلق  اهللرلل  واملؤ راسا الةرنل  العقاراس  سواا عن املؤ راسو ا املةاكن ألسعار األخرى

 ذ البلدا  فرااى   اإلسرا  سوا حلال   ف ل فام تلةري جن وماد ذ ابلت للد املتعلق  واملؤ راس
 والتنمل  التعاو  منظم  تقوما البلا س   ابلثغراس املتعلق  الع ــــــــرمن  موع  مباارة ســــــــلاا و  - 17
 الع رمن جملموع  ابلنةب  املةتالر   سعار ملؤ راس الرل  اجملموع ون ر حبةاب االقتصااال امللدا   

 ذ   ار  ال   كل  للم موع  االقتصااال للنمو الرل  اجملموع جن جضاف ا (9) ارال  ساس علر
  

 واملؤمترات االجتماعات - خامسا 
  التجارية العقارات أسعار مبؤشرات املتعلقة العمل حلقة - ألف 

 جملموع  املواضـــلعل  العمل حلق  الدو  النقد وصـــندوا األوروا لالماا اإلحصـــا   املرتب نظم - 18
 وح ــــر اا 2019 فربامر/ ــــبا  19   لرةــــمرب    الت ارم  العقاراس  ســــعار مؤ ــــراس ر ــــ   الع ــــرمن
 ذ الع رمن  موع  من رلدا 15 من م اركو  فلام مبنا مةؤوال 40 حوا 
 قــا مـ  ظلــت اليت التحــدايس علر العمــل حلقــ    التــ كلــد متا قبــل من ذلــك جن   ـــــــــــــــري وكمــا - 19
 رفرااى خاصـــــــــــــــ  مةـــــــــــــــا ل و ررِزسا الت ارم  العقاراس  ســـــــــــــــعار مبؤ ـــــــــــــــراس املتعلق  البلا س  ملق  

 التوصـــل   د  صــــلا   إبعااة املتعلق االق اح وُعرضذ احلال  حةــــب خمتلف  حلوال تتطلبا االقتصــــاااس
 ذ العمل حلق    ونوقش 18-اثنلا  
 

  العقارية لإلحصاءات الدويل املؤمتر - ابء 
 األوروا لالماا اإلحصــــــــا   املرتب نظمي الَّالا (10)العقارم  لإلحصــــــــاااس الدو  املؤمتر ُعقد - 20

ذ 2019 فربامر/ ـــــــــــبا  22 جن 20 من الف ة   لرةـــــــــــمرب   ا األوروا املركزال البنك مق الو لق ابلتعاو 
 رلدا 40 من  كثر من املام  املصــلح  و صــحاب املةــتوى الرفلع  اإلحصــا ل  اخلرباا من 130 ر  ومجق
ا والت ارم  الةـــــرنل  العقاراس إبحصـــــاااس املتعلق  والعملل  املفا لمل  املةـــــا ل من واســـــع   موع  وتناول

__________ 

 ذhttps://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=G20_PRICESانظر   (9) 

 ذhttps://www.real-estate-statistics.euانظر   (10) 
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 املتعلق  املؤ ــــراس لت ملق املفا لم  واإلطارا الت ارم  العقاراس إلحصــــاااس البلا س مصــــاار ســــلما وال
 ذ الةرنل  العقاراس قلاس   األخرية والتطوراسا الت ارم  ابلعقاراس

 مزال ال جحصـــــــا    ال   والبحوث واملعار  املمارســـــــاس تباال  تل  علر امل ـــــــاركو  و ـــــــدا - 21
 املةتعمل  احتلاجاس خمتلف تلبل  جزاا م  ب هنج اتباع ال رورال من  ني جن  م ا و  ارواذ نةبلا جدمدا
 ذالقوال الدو  ابلتنةلق والقلام

 
 األورويب لالحتاد اإلحصائي للمكتب التابعة التجارية العقارات مبؤشرات املعنية العمل فرقة - جيم 

 لالماا اإلحصــــــــــــا   للمرتب التارع  الت ارم  العقاراس مبؤ ــــــــــــراس املعنل  العمل فرق   ن ــــــــــــ ت - 22
ذ هبا املرتبط  واملؤ ــــراس الت ارم  العقاراس ألســــعار املتواصــــل التطور الســــتر ــــا  2018 عام   األوروا
 قبلل من البلا س مصـــــــــــــــاار علر ال كلز مقا الت رمبل  امل ـــــــــــــــارمق مق اخلرباس لتباال منتدى الفرق  وتوفر
 الدول   الت رمبل  وللم ـــــــــــارمقذ اخلاصـــــــــــ  البلا س ومصـــــــــــاار املةـــــــــــح  و اإلاارة ورلا س التقللم رلا س

 واستر ا  املفا لمل  واملةا ل ابملنا ل  املتعلق  املةا ل حلر من القدراس لبناا  ساسل   تل  األع اا
 األجل طومل  حلول وضــق مواصــل   جل من مدخالس العمل فرق  وســتقدمذ الصــل  ذاس البلا س مصــاار
 ذالت ارم  العقاراس عن البلا س جلمق
 من اجملال  َّا   الصــــــــــــل  ذاس واملااراس ابخلربة متمتعو  خرباا  م العمل فرق    وامل ــــــــــــاركو  - 23

 وكَّلكا األوروا االماا   األع ــــاا للدول التارع  الوطنل  املركزم  واملصــــار  الوطنل  اإلحصــــا ل  املعا د
 ورنكا الدو  النقد وصـــندواا )ر لةـــا( األوروا لالماا اإلحصـــا   واملرتبا األوروا املركزال البنك من

 اجتماع  العمل فرق  وعقدسذ االقتصـــــــــــــــااال امللدا    والتنمل  التعاو  ومنظم ا الدولل  التةـــــــــــــــوايس
 االماا رلدا    الت ارم  العقاراس ملؤ ـــراس  ابلنةـــب املتاح  البلا س ملصـــاار جبرا وقامتذ 2019 عام  

 ذ ابملنا ل  متعلق  توجلااس وضق   تقدما مرز و  ا األوروا
 

 املستهلكني أسعار مبؤشرات املعين اخلرباء فريق - دال 
 مرة املةــــتالر   ســــعار مبؤ ــــراس املعإب اخلرباا فرمق اجتماعاس ألورواب االقتصــــاام  الل ن  تنظم - 24
 اوللا عللاا متفق و ســـــــــاللب معامري وضـــــــــق الفرمق ومدعمذ الدولل  العمل منظم  مق ابلتعاو  ســـــــــنت  كل
 تطبقاا    ميرن اليت اجللدة املمارســــــاس ر ــــــ   توصــــــلاس ومقدم املةــــــتالر   ســــــعار مؤ ــــــراس  ال  

 خرباا وحي ــــــــــــــر ا األورورل  اإلحصــــــــــــــا ل  مؤمتر رعام  مت االجتماعاس وتنظمذ اإلحصــــــــــــــا ل  املراتب
 من اإلحصــا ل  من متزامد عدا  م ــا فلاا وم ــاربا املؤمتر   األع ــاا البلدا  من الةــعرم  اإلحصــاااس

 اولل  منظماس من خرباا االجتماعاس حي ــــــــــــر كماذ  اجلنورل   مرمرا ورلدا  واآلســــــــــــلوم  األفرمقل  البلدا 
 ذاملؤ راس  ال   متيفصصو  وابحثو 

  ســـــعار مبؤ ـــــراس املعإب خلرباا لفرمق املقبل االجتماع ألورواب االقتصـــــاام  الل ن  وســـــتةـــــت ـــــلف - 25
 الفنل  املواضـــــــــلق االجتماع وســـــــــلناقشذ 2020 مونلي/حزمرا  4 جن 2 من الف ة   جنلف   املةـــــــــتالر 

 مراعاة وتعدمالسا والرفاه الرعام  وقلاسا والت ــــارك  الرقم  واالقتصــــااا اجلدمدة البلا س مصــــاار التالل  
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 املعلوماس وســــــــتتاحذ املةــــــــتعمل  احتلاجاس وتلبل  وفاما ابملنا ل  املتصــــــــل  املةــــــــا ل من و ري ا اجلواة
 ذ (11)ألورواب االقتصاام  لل ن  ال بر  املوقق علر ابالجتماع املتعلق 

 
  األسعار مبؤشرات املعين أواتوا فريق - هاء 

 مؤ ــــــراس  ال   ســــــلما الا التطبلقل  البحوث علر األســــــعار مبؤ ــــــراس املعإب  واتوا فرمق مركز - 26
 و ســــاللب مفا لم ومةــــاوا مزااي   الفرمق ومنظر ذذلك علر االقتصــــار او  ولرنا املةــــتالر   ســــعار

 مراتب   وممارســو   خصــا لو   م الفرمق   وامل ــاركو ذ واقعل  عمل رل اس ســلاا   خمتلف  وججراااس
 اخلرباا فرمق اجتماعاس مق ابلتناوبا ســنت  كل  مرة  واتوا فرمق وجيتمقذ اولل  ومنظماس وطنل  جحصــا ل 

 ذ سنت  كل  تعقد اليت املةتالر   سعار مبؤ راس املعإب
 / اير 10 جن 8 من الف ة  ا الربازملا جانريو اال رمو   2019 لعام  واتوا فرمق اجتماع وُعقد - 27
 و قشذ فار اس  لتوللو ومؤســـــــةـــــــ  واإلحصـــــــاا لل غرافلا الربازمل  املعاد اســـــــت ـــــــافتي   و ـــــــاربذ مامو

  سعار ومؤ راسا املومسل  واملنت اسا األسعار مؤ راس لت ملق اجلدمدة البلا س مصاار التالل   املواضلق
 وميرنذ ابملنا ل  املتعلق  املةــــا ل من و ري ا اجلواة مراعاة وتعدمالسا املؤ ــــراس  رقام وصــــل ا املةــــاكن
ذ (12)للفرمق ال ـــــــــبر  املوقق علر  واتوا لفرمق الةـــــــــارق  واالجتماعاس االجتماع  َّا وقا ق علر االطالع
 اإلحصـــــــــــــــا ل  الل ن  جن تقارمرها املد  جن املنةـــــــــــــــور  املتحدة األمم  فرق  من ابعتبارها  واتوا فرمق ومقدم
 ذ منفصل ر رل

 
  ُمَرقمن عامل يف واألحجام األسعار قياس بشأن جتماعاال - واو 

ا نظم املرتب اإلحصــــا   لالماا األوروا ومنظم  التعاو  والتنمل    2019متوز/موللي  3 و 2   - 28
امللدا  االقتصــــااال اجتماعا م ــــ كا ر ــــ   قلاس األســــعار واألح ام   عات ُمَرقَمنرذ جذ تن ــــي التطوراس 
النا   عن رقمن  االقتصــــــــــــــااا مثل التطور الةــــــــــــــرمق   تصــــــــــــــملم املنت اس اجلدمدةا واجلمق ر  الةــــــــــــــلق 

ماسا ومناذج األعمال الت ارم  اجلدمدةا والتغرياس من التةــــــوا   املتاجر جن ال ــــــراا عرب اإلن نتا واخلد
ا مدايسر جدمدة لقلاس األســــــــــعار واألح امذ و وضــــــــــح االجتماع    “اجملانل ”ومعامل  املنت اس الرقمل  

 املةا لذ م لليفرباس ر     َّهاحملاسب  وخرباا جحصاااس األسعار الوطنل  سلةتفلدو  من التباال املنتظ
  

 اختاذمها اإلحصائية اللجنة من املطلوب اإلجراءان - سادسا 
  اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: - 29

دليل مؤشووووووووورات أسوووووووووعار املسوووووووووتهلكني: املفاهيم ” املوافقة على املنشوووووووووور املعنون ) ( 
  ابعتباره معيارا إحصائيا دوليا؛ “واألساليب
 تشجيع البلدان على استخدامه يف جتميع مؤشراهتا الوطنية ألسعار املستهلكني. )ب( 

 

__________ 

 ذwww.unece.org/statisticsانظر   (11) 

 ذwww.ottawagroup.orgانظر   (12) 


