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 * )ز( من جدول األعمال المؤقت  4البند 

 بنود للعلم: إحصاءات األسعار 
   

 تقرير الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بإحصاءات األسعار   
  

 مذكرة من األمين العام  
 

وللممارســـــاا ال،ـــــا قألم نت ـــــر  األم ن   2021/224وفقا لمقرر المجلس االقتصـــــاالج واالجتماع   
العام  إحالأل تقرير الفريق العامل الم ــــترن ا ن األماااا المعن   إحصــــاااا األســــعارم الاج جقدم  ل  اللجنأل  

ــام.أل للعلما ويقدم التقرير م ج ا   ر   ــعارم ومن ا  اإلحصــــــ ــاااا األســــــ ــطأل ف  مجال  حصــــــ التط راا واألا ــــــ
ــت لل ن المحدورم  عد يا يقرتا اللجنأل ف  الورت ا الحاالجأل وال م،ـــــــ نم  ــدار الل ل مؤعـــــــراا يســـــــعار الم،ـــــ  صـــــ

يثناا جامحأل مرض  مؤعـــــرات ا  والت ج  اا المقدمأل  ل  البلداا ف.ما نتعلق  جمع ا.اااا عن األســـــعار وتجم.ع
ــدار الن،ـــــ أل  19-دف روس ك رواا )ك ف   ــا  ل  يا تح.ا علما  التقرير ويا ت ـــــجع  صـــ (ا واللجنأل مدع ة يجضـــ

الت  يقرت ــا اللجنــأل ف  الورت ــا    2018الن ــام.ــأل من تصــــــــــــــن.س االســــــــــــــت  ن الفرالج ح،ـــــــــــــــ  ال رض لعــام  
 واألربع نا التاسعأل
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 تقرير الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بإحصاءات األسعار   
  

 مقدمة  - أوال   
تندرج  حصــــــاااا األســــــعار دــــــمن ا تصــــــاة عدال من المنلماا الدول.أل  وي جمو ع الفريق العامل  - 1

الم ــترن ا ن األماااا المعن   إحصــاااا األســعار جاا الج اا صــاححأل المصــلحألا ومنا آ ر مرة قدم ف  ا 
نلماا األعضاام لجامحأل مرض الفريق العامل تقريرا  ل  اللجنألم ف  الورت ا الحاالجأل وال م، نم استجاات الم

(  إصـــــــــدار ماكراا ت ج  .أل   ـــــــــ ا ك.ل.أل  الارة جمع ومعالجأل ا.اااا األســـــــــعارا  19-ف روس ك رواا )ك ف د
الل ل مؤعـراا يسـعار الم،ـت لل ن   وع وة عل  ذلكم صـدر الل ل تجم.ع مؤعـراا يسـعار الم،ـت لل ن المعن ا  

ــال   ــدر اراامم المقارااا الدالمفاه.م واألســ ــلأل  ل  اللجنألم ا.اااا جدندة ا ويصــ ول.ألم الاج جقدم تقارير منفصــ
ــ  م والل   للبلداا    ا الت صل  ل  يوجا التآزر 2020الدا ف  يجار/مان     176   ا تعاالالا الق ة ال رام.أل لـ

ا ويتطلع الفريق 2021ا ن عمل.اا  اتاج مؤعـــــــراا يســـــــعار الم،ـــــــت لل ن وبراامم المقارااا الدول.أل ف  عام 
 ف  ح ناا 2018ل  ل   صدار تصن.س االست  ن الفرالج ح،  ال رض لعام العام

ل دـع   1998ف  عام    ( 1) وي ا ـ  الفريق العامل الم ـترن ا ن األماااا المعن   إحصـاااا األسـعار - 2
معان ر وت صـــــ.اا الول.أل   ـــــ ا  حصـــــاااا األســـــعارم وت ث ق المحاالم الت ج  .أل ألفضـــــل الممارســـــاا والعم 

،ـــ ق عمل المنلماا الدول.أل ف  م داا  حصـــاااا األســـعارا ويعضـــاا الفريق العامل جم الم ت  تنف اجام وتن 
ــندو، النقد الدول م ومنلمأل التعاوا والتنم.أل ف    ــام  ل تحاال األوروب م ومنلمأل العمل الدول.ألم وصـــــ اإلحصـــــ

 الرم.س الحال ا الم داا االقتصاالجم واللجنأل االقتصاالجأل ألوروبا والبنك الدول ا والبنك الدول  ج 

ويقــدم جـاا التقرير لمحــأل عـامـأل عن التط راا الرم.،ــــــــــــــ.ــأل ف  مجــال  حصـــــــــــــــاااا األســــــــــــــعــار ف   - 3
منا صــــــدور التقرير ال،ــــــااق للفريق العامل المقدم  ل  اللجنأل اإلحصــــــام.أل ف  الورت ا   2021و  2020 عام 

(ا وي ــــمل الفرث ال اا  من التقرير التط راا الرم.،ــــ.أل ف  المعان ر  E/CN.3/2020/10الحاالجأل وال م،ــــ ن )
ــعار عل   ــامل المتعلقأل  جمع ا.اااا األســــــــ الدول.أل والت ج  اا المتعلقأل  المن ج.أل  وي ط  الفرث ال الث الم،ــــــــ

 مؤ راا الصع د الدول   ويقدم الفرث الرا ع تقريرا عن االجتماعاا والمؤتمراا الت  ع قدا
  

 المعايير الدولية والتوجيهات المتعلقة بالمنهجية  - ثانيا  
 صدور دليل مؤشرات أسعار المستهلكين -ألف   

الل ل مؤعـــراا يســـعار الم،ـــت لل ن   م  2020يصـــدر صـــندو، النقد الدول  ف  ت ـــرين ال اا /ا فمبر   - 4
ــال   ــ ن )االر المفاه.م واألســـــــ ــام.أل ف  الورت ا الحاالجأل وال م،ـــــــ (ا  E/2020/24م الاج يقرتا اللجنأل اإلحصـــــــ

وال رض الرم.،ــ  من الدل ل ج  م،ــاعدة البلداا ف   اتاج مؤعــراا يســعار الم،ــت لل ن الت  تع س المفاه.م 
ــ  ا ا الول.اا ــاا الم صــــــ ــال   والممارســــــ ــعأل من التجارا وال براا ف     واألســــــ وج  جعتمد عل  مجم عأل واســــــ

وصـــــا األســـــال   العمل.أل والمناســـــحأل لت ج.ا البلداا ف  ج  الجا الرام.أل  ل  تح،ـــــ ن ج الة مؤعـــــراا يســـــعار  
الم،ـت لل ن وقاال ت ا للمقاراأل الدول.أل وتلب.أل احت.اجاا الم،ـت دم نا ويت.ا الدل ل للم ات  اإلحصـام.أل ال ةن.أل  

م صــع عل   المرك يأل ف  عــ ل ا،ــ أل مطب عأل مجلدةم وتت افر الن،ــ أل اإلللتروا.أل عل  م قع والمصــار 
__ ________ 

 اwww.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/IWGPS.htmlاالر  لم يد من المعل ماام (1) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/10
https://undocs.org/ar/E/2020/24
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/IWGPS.html
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ــ.ألم ومن  ( 2) اإلاترات ــ.أل والعرب.أل والفرا،ــــ ــحاا.أل والروســــ ــندو، النقد الدول  ف  ترجمأل الدل ل  ل  اإلســــ ا وبدي صــــ
عل  ذلكم ما فت  صــندو،    ا وع وة2022المت قع يا تت افر الن،ــا الن ام.أل المترجمأل من الدل ل  حل ل عام 

النقد الدول  ننلم حلقاا الراســـــ.أل عـــــح .ألم ويقدم عرودـــــا ف  االجتماعاا الدول.أل ح ل الدل ل الجدندا ويق م 
 يجضا  إعداال الورة تدريب.أل عل  اإلاترات    ا مؤعر يسعار الم،ت لل نم ت،تند  ل  محت ى الدل لا

متاح ل سـتعراضا وينصـ  ترك  ا    م ( 3) م،ـت لل ن الريأل مؤعـراا يسـعار ال وثمأل من ـ ر مصـاح  ج م  - 5
عل  األســس المفاه.م.أل والنلريأل الت  تحف  يســال   وممارســاا تجم.ع مؤعــراا يســعار الم،ــت لل نا ويتضــمن  

م ال ارالاا ف  المن ــ ر المصــاح م معالجأل ا.اااا يج  ة  2004الت   راا الرم.،ــ.اا عن المن ــ ر األصــل  لعام 
الق.م اإلجمال.أل األول.ألم ويســـــال   تعدنل الن ب.أل لب.اااا يج  ة الم،ـــــا الضـــــ م ا الم،ـــــا الضـــــ م  ف  ح،ـــــاا  

 ويجريت تحدن اا ي رى لتع س األسس النلريأل لألسال   المتط رة لمؤعر يسعار الم،ت لل نا 
 

 19- إصدار مواد توجيهية عن جمع األسعار وتجميع المؤشرات في التصدي لجائحة كوفيد  - باء   
الفريق العامل والمنلماا األعضـاا ف.ا عدالا من الماكراا اإلرعـاالجأل الم ج أل  ل  الم ات  يصـدر   - 6

ــراا   ل جامحأل ك ف د ــعار وتجم.ع المؤعــــ ــ ا جمع األســــ ــام.أل ال ةن.أل   ــــ ــدر الفريق   19-اإلحصــــ فقد يصــــ
ــت لل ن  ت ج  اا   ـــــ ا اســـــتمراريأل تصـــــريس األعمال”العامل  (م 2020)يجار/مان   “مؤعـــــراا يســـــعار الم،ـــ

ــاالجأل ألوروبا  ــدرا اللجنأل االقتصــــ ــم تداا ر ”ويصــــ ــت لل ن ف   ضــــ ــعار الم،ــــ ــراا يســــ ــ ا  اتاج مؤعــــ الل ل   ــــ
م ويصـدر صـندو، النقد الدول  سـل،ـلأل من الت ج  اا المتعلقأل  إحصـاااا  2021ف  آا/يغ،ـطس    “اإلغ ،

م  ( 4) 19-لجامحأل ك ف د  األسـعار ف   ةار سـل،ـلتا ال اصـأل   ـ ا الت ب.أل  الم،ـامل اإلحصـام.أل عند االسـتجا أل
(م وم عام  ا الترج.ا المتعلقأل  مؤعــراا يســعار  2020المتصــلأل  مؤعــراا يســعار الم،ــت لل ن )ا.،ــاا/ياريل  

(م وا ر الب.اااا من يجل  صدار  حصاااا  2020الم،ت لل ن وياماط  افا، األسر المع. .أل )آا/يغ،طس  
ت ج.ا   ـ ا  ”الم ت  اإلحصـام  ل تحاال األوروب    (ا وع وة عل  ذلكم يصـدر2020األسـعار )ا.،ـاا/ياريل  

ــ.ا، يزمأل ك ف د ــت لل ن ف  ســ ــعار الم،ــ ــر الم حد ألســ ــاا/ياريل    “19-تجم.ع المؤعــ الماكرة  ”(م و  2020)ا.،ــ
  “الت ج  .أل   ـــــ ا الم،ـــــامل المتعلقأل  المؤعـــــر الم حد ألســـــعار الم،ـــــت لل ن الناعـــــ أل عن رفع تداا ر اإلغ ، 

ت ج.ا   ـ ا تجم.ع معام ا الترج.ا المتعلقأل  المؤعـر الم حد ألسـعار الم،ـت لل ن ”(م و 2020)تم ز/ن ل.ا  
(ا ويصـــــــــدرا منلمأل  2020)كاا ا األول/الج،ـــــــــمبر  “ف  حالأل حدور ت   راا كب رة ف  افقاا الم،ـــــــــت لل ن

 “مؤعــــــــــراا يســــــــــعار الم،ــــــــــت لل ن -ت ج  اا لجمع ا.اااا  حصــــــــــاااا العمل    19-ك ف د”العمل الدول.أل 
(ا وباإلدــــــافأل  ل  ذلكم يصــــــدر فريق التن،ــــــ ق الم ــــــترن ا ن ال كاالا التا ع لبراامم  2020ياريل  )ا.،ــــــاا/

تلب.أل متطلحاا ا.اااا األســـعار لبراامم المقارااا الدول.أل يثناا جامحأل  ”المقارااا الدول.أل ماكرت ن ت ج   ت ن   
ــحاط/فبرانر   “19-ك ف د ــا”( و 2021)عـــــــــ  اا الق م.أل لبراامم المقارااا تلب.أل احت.اجاا ا.اااا افقاا الح،ـــــــــ

 (ا2021)يجار/مان   “19-الدول.أل يثناا جامحأل ك ف د
 

__ ________ 

 اwww.imf.org/en/Data/Statistics/cpi-manual االر (2) 

 االمرجع اف،ا (3) 

 اwww.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notesالر  (4) 
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 2018عرض لتصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض لعام   -جيم   
ج ــ ر الفريق العامل  ل  يا ا.ام ال ــعحأل اإلحصــام.أل التا عأل إلالارة ال ــؤوا االقتصــاالجأل واالجتماب.أل   - 7

م الاج يقرتا اللجنأل ف   2018  تصـن.س االسـت  ن الفرالج ح،ـ  ال رض لعام  إال ال تعدن ا تحريريأل عل
(م جار حال.ام وي جع الفريق عل   صدار الص. أل الن ام.أل ف   E/2018/24الورت ا التاسعأل واألربع ن )االر 

ــق  ــ ن،ـــــ ــدارجام ســـــ ــترن ا ن ال كاالا المعن  ال قت المحدالا ولدى  صـــــ الفريق العامل مع الفريق العامل الم ـــــ
ــألم ف.ما نتعلق اتقدجم  ــت ياا المع. ــ ــأل البنك الدول  لق.اس م،ــ ــا اا الق م.أل واألفرقأل األ رىم م ل الراســ  الح،ــ
ت ج  ـاا وتعل.مـاا  ل  البلـدااا وع وة عل  ذلـكم نت قع الم تـ  اإلحصــــــــــــــام  ل تحـاال األوروب  يا ججرج 

الســـــت داما ف  مؤعـــــراا يســـــعار الم،ـــــت لل نم وبحل ل   2026التصـــــن.س الجدند  حل ل عـــــحاط/فبرانر    ت   أل
ل.،ـت دما اراامم الم ت  اإلحصـام  ل تحاال األوروب  ومنلمأل التعاوا والتنم.أل   2025كاا ا األول/الج،ـمبر 

 ف  الم داا االقتصاالج لتعاالل الق ة ال رام.ألا
  

 لى الصعيد الدولي جمع بيانات األسعار ع  - ثالثا  
 أسعار العقارات السكنية -ألف   

ف     ( 5) الل ل التجم.ع العمل    ــــ ا مؤعــــراا يســــعار العقاراا ال،ــــ ن.أليصــــدر صــــندو، النقد الدول   - 8
ــتناالا  ل  2020يوا ر عام  ا ويقدم الدل ل م ــــ رة عمل.أل   ــــ ا تجم.ع مؤعــــراا يســــعار العقاراا ال،ــــ ن.أل اســ

ا  2013م الاج ا ـر ف  عام  الدل ل   ـ ا مؤعـراا يسـعار العقاراا ال،ـ ن.ألفا ف  الن م المفاه.م  ال ارال وصـ 
ــ اا  ــار  المرك يأل ووكاالا اإلسـ ــام.أل والمصـ ــع الدل ل من يجل مجموع  الب.اااا ف  الم ات  اإلحصـ دـ وقد و 

 يو غ رجا من ال كاالا اإلحصام.ألم وي دا ك.ل.أل تجم.ع وا ر جاا المؤعرااا

الدول  ت ســــ.ع يا ــــطأل تنم.أل القدراا لم،ــــاعدة البلداا ف  ودــــع مؤعــــراا   وي اصــــل صــــندو، النقد - 9
يســـــــعار العقاراا ال،ـــــــ ن.ألا و  ل ال،ـــــــنأل المادـــــــ.ألم ا فاا يربعأل ارامم تدريب.أل  قل.م.أل عن يســـــــال   تجم.ع  
ــ.ا ال ســــط م وف    مؤعــــراا يســــعار العقاراا ال،ــــ ن.أل من يجل منطقأل الححر اللاريب م وال ــــر، األوســــا وآســ

ــافأل  ل  ذلكم ي وفدا  اصــــا ال ــ.اا وباإلدــ  ع أل للم،ــــاعدة الفن.أل لدعم البلداا ف  ودــــع  19لرة ال رب م وآســ
 جاا المؤعرااا

ــع النطا،  2019وف  عام  - 10 ــروعا واســــ ــاالج م ــــ م يةلقت منلمأل التعاوا والتنم.أل ف  الم داا االقتصــــ
الح  ماا ف  دــــماا ات،ــــا،    ــــ ا اإلســــ اام ا د  اناا اســــترات.ج.أل لاســــ اا  اصــــأل  المنلمأل لم،ــــاعدة 

التط راا ف  قطاث اإلس اا مع يس ا، اإلس اا الت  تعمل    ل ج د من ح ث العرض ف  مجال اإلس اام 
وج الة ال،ـــ نم وي،ـــر التللفألم والحصـــ ل عل  ال دماا العامألم وكفااة ســـ ، العملم والمرواأل االقتصـــاالجألم  

ــريأل النل.فألا وف  ح ي  ــدرا منلمأل التعاوا والتنم.أل ف   2021راا/ن ا.ا  والحد من الفقرم والب  أل الحضــــ م يصــــ
الم داا االقتصــــــاالج مجم عأل يالواا ل،ــــــ.اســــــاا اإلســــــ اا تتضــــــمن تقريرا تجم.ع.ام وم ج اا قطريألم ول حأل  

 لمتا عأل الب.اااام ويالواا لاجراااا ال،.اسات.ألا

__ ________ 

 اwww.imf.org/en/Data/Statistics/RPPI-guide  االر (5) 

https://undocs.org/ar/E/2018/24
http://www.imf.org/en/Data/Statistics/RPPI-guide
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  2020ج ف  عام  وكج ا من الم ــــــــروثم يصــــــــدرا منلمأل التعاوا والتنم.أل ف  الم داا االقتصــــــــاال - 11
ا وج  ت ــمل مؤعــراا  ( 6) قاعدة ا.اااا جدندة عن المؤعــراا ال ةن.أل والوا ال ةن.أل ألســعار العقاراا ال،ــ ن.أل

معدلأل ح،ــــــــ  الن ب.أل من ال كاالا اإلحصــــــــام.أل الرســــــــم.ألم وم زعأل ح،ــــــــ  المنطقألم وا ث الم،ــــــــ ن وعمر 
ــلألا وجنان تطب ق عـــــح   مصـــــاح    ــل.أل مفصـــ نت.ا للم،ـــــت دم ن تصـــــ ر الم،ـــــ نم فضـــــ  عن ا.اااا وصـــ

 ا( 7) التط راا ف  يسعار المنازل عبر البلداا والا ل ا

 طأل للق.اس اإلحصــام     2021ويتضــمن فصــل من التقرير التجم.ع  للم ــروث الاج صــدر ف  عام  - 12
  مع الترك   عل  يســـعار العقاراا ال،ـــ ن.ألا وتتعلق فج ة الب.اااا الرم.،ـــ.أل المحدالة ف   طأل الق.اس  م،ـــت ياا

ــ.أل لتق .م القدرة عل  تحمل تلال.س ال،ـــ ن والح اج  الت  تح ل   ــاسـ ــاااا يسـ ــاكنا وت ع د جاا اإلحصـ يســـعار الم،ـ
الوا تنقل ال د العاملأل عبر المناةق وبتصم.م س.اساا اإلس اام وللن ا ال تت افر عاالة من ال كاالا اإلحصام.أل  

م تضــــــــع منلمأل التعاوا والتنم.أل ف  الم داا  الرســــــــم.ألا ومن يجل الم،ــــــــاعدة عل  ســــــــد جاا الفج ة ف  الب.اااا 
االقتصاالج من ج.أل لتجم.ع م،ت ياا يسعار الم،اكن عل  الصع د اإلقل.م م الت  تت،ق مع التط راا الم،تمدة 

 من مؤعراا يسعار الم،اكن المعدلأل ح،  الن ب.أل والمـ م   لأل للم  وا األساس  من الم،اكنا 
 

 برنامج المقارنات الدولية -باء   
جعلت اللجنأل اإلحصـام.ألم ف  الورت ا ال،ـا عأل واألربع نم اراامم المقارااا الدول.أل عنصـرا الامما من  - 13

تنف ــــاا عل  الوراا مــــدة كــــل من ــــا ث ر ســــــــــــــن اا  ــام  العــــالم م ججرج  اإلحصـــــــــــــــ البراــــامم  عنــــاصــــــــــــــر 
تعاالالا الق ة ال ـــــــرام.أل والنتامم الم،ـــــــتمدة من الورة اراامم    2020عام  (ا وا  ـــــــرا ف   E/2016/24 )االر

ــنأل المرجع.أل   ــنأل المرجع.أل  2017المقارااا الدول.أل لل،ــ ــا ا.اااا منقحأل لل،ــ ــل   2011ا وا  ــــرا يجضــ وال،ــــ ســ
  ( 8) 2017ا ويتضــــــــــــــمن تقرير للبنـك الـدول  عن الورة عـام  2017 ل  عـام    2011ال من.ـأل الت  تمتـد من عـام  

اقتصــــــاالجأل واتامم م ج ة وتصــــــ راام فضــــــ  عن تفاصــــــ ل عن المفاه.م والمن ج.أل الت  جق م عل  ا  تحل  ا
ــافأل  ل   ــت داماا وتطب.قاا ا.اااا اراامم المقارااا الدول.أل وتاريا البراامم وح كمتاا وباإلدــ البرااممم واســ

ال،ـــــ.اســـــاا  الل ل مرم    ”تعاالالا الق ة ال ـــــرام.أل ألغراض صـــــنع ذلكم صـــــدر من ـــــ ر تفاعل  جدند  عن اا
ــتمدة من اراامم المقارااا الدول.أل“ ا وت جلت الورة اراامم  2021ف  ح يراا/ن ا.ا   الســــــــــت دام الب.اااا الم،ــــــــ

ــنأل المرجع.أل   ــنأل المرجع.أل    2020المقارااا الدول.أل لل،ــــ ( عل  19- ،ــــــب  يثر جامحأل )ك ف د 2021 ل  ال،ــــ
م ا  ــر الل ل للبلداا   ــ ا الت صــل  ل  يوجا تآزر ا ن 2021العمل.اا اإلحصــام.أل العالم.ألا وف  تم ز/ن ل.ا  

ا ويدرج التقرير اللامل لبراامم المقارااا  ( 9) عمل.اا ااتاج مؤعــراا يســعار االســت  ن وبراامم المقارااا الدول.أل 
 الدول.أل  ل  اللجنأل اإلحصام.أل ف  الورت ا ال ال أل وال م، ن تحت اند منفصل ف  جدول يعمال اللجنألا 

  

__ ________ 

 اhttp://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RHPI  االر (6) 

 ا/https://oecd-main.shinyapps.io/House_price_indices  الرا (7) 

 (ا 2020)واعنطن العاصمألم    2017الا الق ة ال رام.أل وحجم االقتصاالاا العالم.أل  اتامم م،تمدة من اراامم المقارااا الدول.أل لعام  تعاال  ( 8)  

 (ا2021) الل ل إلالماج األا طأل المباولأل إلاتاج مؤعراا يسعار الم،ت لل ن وبراامم المقارااا الدول.أل (9) 

https://undocs.org/ar/E/2016/24
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RHPI
https://oecd-main.shinyapps.io/House_price_indices/
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 االجتماعات والمؤتمرات  - رابعا  
 الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بإحصاءات األسعار -ألف   

ــعار ف   - 14 ــاااا األســ ــترن ا ن األماااا المعن   إحصــ ع قد اجتماث عبر اإلاترات للفريق العامل الم ــ
ــحاط/فبرانر   19 ــت لل نم والد2021عــ ــعار الم،ــ ــراا يســ ــ ر الل ل مؤعــ ــاححأل  ا وااقش الحضــ ورة التدريب.أل المصــ

م 19-المقدمأل عبر اإلاتراتم وت ج  اا للبلداا   ــــ ا تصــــن.س  حصــــاااا األســــعار ف  يثناا جامحأل ك ف د
م وال طأل الحح .أل المتعلقأل  مؤعـــــــر يســـــــعار 2018وعردـــــــا لتصـــــــن.س االســـــــت  ن الفرالج وفقا لل رض لعام  

 الم،ت لل نم واالجتماعاا المقبلألا
 

 المعني بمؤشرات أسعار المستهلكينفريق الخبراء   -باء   
يا ــ  مؤتمر اإلحصــام  ن األوروب  ن فريق ال براا المعن   مؤعــراا يســعار الم،ــت لل ن لدعم  عداال  - 15

ــت لل نا ويجتمع فريق   ــعار الم،ــ ــراا يســ ــاا الدول.أل ف  مجال مؤعــ ــل الممارســ وتنف ا المحاالم الت ج  .أل ويفضــ
 صاالجأل ألوروبا االجتماعاا  التعاوا مع منلمأل العمل الدول.ألاال براا كل سنت نم وتنلم اللجنأل االقت 

ــاالجأل ألوروبا   - 16 ــعارم المت اللجنأل االقتصــــــ ــ.أل لألســــــ وبالتعاوا مع فريق يوتاوا المعن   األرقام الق.اســــــ
لمناق ـــأل   2020ف  ت ــــرين األول/يكت بر وت ــــرين ال اا /ا فمبر    ( 10) ســــل،ــــلأل من يربع حلقاا الراســــ.أل عــــح .أل

مؤعـــراا يســـعار الم،ـــت لل ن يثناا الجامحألم وتحاالل ال براا ا ن جامع  مؤعـــراا يســـعار الم،ـــت لل نا  اتاج 
و  ل الحلقاا الدراسـ.أل ال ـح .ألم ا ق ـت التحدجاا النلريأل والمن ج.أل ويفضـل الممارسـاا ف  جمع الب.اااام 

ال ــح .ألم الت  اجتاات اجتماما    ويســال   اإلســناالم واالتصــاالا ف   ةار اإلغ ،ا واســتندا الحلقاا الدراســ.أل
 عالم.ام  ل  عروض قدم ا  براا قطري ا ومنلماا الول.أل وباح  اا

 2واســتضــافت اللجنأل االقتصــاالجأل ألوروبا يحدر اجتماث لفريق ال براا عل  اإلاترات ف  الفترة من  - 17
ــاالر   500ا وف  االجتماث الاج اجتاا  2021ح يراا/ن ا.ا   10 ل   ــارنم ا ق ــــــــت مصــــــ ا.اااا جدندة م ــــــ

)ا.اااا يج  ة الم،ا الض م  واست راج الب.اااا من عح أل اإلاترات(م والت   راا ف  الن ب.أل ويسال   تعدنل 
الن ب.ألم وتلب.أل احت.اجاا الم،ـت دم نا وا لمت جل،ـأل  اصـأل لمناق ـأل  اتاج مؤعـراا يسـعار الم،ـت لل ن ف   

ا ومن ( 11)   الم قع ال ــح   للجنأل االقتصــاالجأل ألوروبا ةار اإلغ ،ا ويم ن االة ث عل  وقامع االجتماث ف
 ا2023المت قع يا جعقد االجتماث القاالم لفريق ال براا ف  عام 

 
 فرقة العمل المعنية بمؤشرات العقارات التجارية التابعة للمكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي  - جيم  

يأل التا عأل للم ت  اإلحصـام  ل تحاال األوروب  يا ـ ت فرقأل العمل المعن.أل  مؤعـراا العقاراا التجار  - 18
الســـتل ـــا  التط ر المت اصـــل ألســـعار العقاراا التجاريأل والمؤعـــراا المرتحطأل االكا وت فر   2018ف  عام 

الفرقأل منتدى لتحاالل ال براا مع الم ـــاريع الرامدةم مع الترك   عل  مصـــاالر الب.اااا من قب ل ا.اااا التق .مم  
يأل يو ا.اااا الم،ام ومصاالر الب.اااا ال اصألا وتحل  الم اريع الرامدة ف  الدول األعضاا  والب.اااا اإلالار 

ــا    ــتل ــــ ــامل المفاه.م.أل واســــ ــامل المتعلقأل  المن ج.أل والم،ــــ ــ.أل ف  اناا القدراا من ح ث الم،ــــ ــاســــ   جم.أل يســــ

__ ________ 

 اhttps://unece.org/info/Statistics/events/348358االر  (10) 

 اhttps://unece.org/info/Statistics/events/348376االر  (11) 

https://unece.org/info/Statistics/events/348358
https://unece.org/info/Statistics/events/348376
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األجل لجمع   مصاالر الب.اااا ذاا الصلألا وستقدم فرقأل العمل مد  ا من يجل م اصلأل ودع حل ل ة يلأل
 الب.اااا عن العقاراا التجاريألا

والم ــــــارك ا ف  فرقأل العمل جم  براا نتمتع ا  ال برة والم اراا ذاا الصــــــلأل ف  جاا المجال من  - 19
المعاجد اإلحصـــام.أل ال ةن.أل والمصـــار  المرك يأل ال ةن.أل للدول األعضـــاا ف  االتحاال األوروب م وكالك من 

الم ت  اإلحصــــام  ل تحاال األوروب  )رم.،ــــا(م وصــــندو، النقد الدول م ومصــــر   البنك المرك ج األوروب م و 
ــاالجا وعقدا فرقأل العمل اجتماع ن كل عام  الت،ــــــ ياا الدول.ألم ومنلمأل التعاوا والتنم.أل ف  الم داا االقتصــــ

 ا2018منا عام 

اإلحصــــــــــــــام   واتفـقت فرـقأل العمـل عل  م طا عـام نتعلق ـادلـ ل من ج  م،ــــــــــــــتقبل م وـبدي الم ـت    - 20
ل تحاال األوروب  عمل.أل الصـــ.اغألا وينلم الم ت  اإلحصـــام  ل تحاال األوروب  يجضـــا الم،ـــاعدة التقن.أل الت  

ا وباإلدـــــــافأل  ل  ذلكم 2022تقدم للدول األعضـــــــاا وينلم الورة تدريب.ألم من المقرر تقدجم ا اعتحارا من عام  
لم ت  اإلحصـام  ل تحاال األوروب    ـ ا جمع الب.اااا تتا ع فرقأل العمل اتامم الدراسـاا الحح .أل الت  اديجا ا

تلقام.ا )اســـت راج الب.اااا من عـــح أل اإلاترات( من ا ا اا العقاراا التجاريألم وب ـــ ا جمع الب.اااا تلقام.ا من 
 المعل ماا الت  تن رجا صناالنق االست مار العقارجا

 
 فريق أوتاوا المعني باألرقام القياسية لألسعار -دال   

نرك  فريق يوتاوا المعن   األرقام الق.اســـــــــ.أل لألســـــــــعار عل  الحح ر التطب.ق.أل ف  مجال مؤعـــــــــراا   - 21
ــ.ا، ا  اا عمل  ــال   واإلجراااا ف  ســــ ــاوم المفاه.م واألســــ ــت لل نا ويدرس الفريق م اجا وم،ــــ ــعار الم،ــــ يســــ

نلماا الول.ألا واقع.ألا والم ـــــــارك ا ف  الفريق جم ي صـــــــام  ا وممارســـــــ ا ف  م ات   حصـــــــام.أل وةن.أل وم
ويجتمع فريق يوتاوا مرة كل سـنت نم  التناوا مع اجتماعاا فريق ال براا المعن   مؤعـراا يسـعار االسـت  ن 

 الت  تعقد كل سنت نا  

ــا من   - 22 ــاوا ف  رومـ م 2022ح يراا/ن ا.ـــا    10 ل     7ومن المقرر عقـــد االجتمـــاث المقبـــل لفريق يوتـ
ــافتا المع د ال ةن  لا ــتضـ ــترن ف  اسـ ــ. ـ ــ ناقش  وسـ ــاااا ف   جطال.ا والمصـــر  المرك ج اإلجطال ا وسـ حصـ

الفريق الم ادــ.ع التال.أل  مصــاالر الب.اااا الجدندة ويســال   الح،ــاا  ومعام ا ترج.ا النفقاا ف  مؤعــراا  
ــ ن ف    ــترن  وتلال.س ال،ــ ــاال الرقم  والم ــ ــت  ن  وتحدجاا الق.اس المتعلقأل  ال دماا واالقتصــ ــعار االســ يســ

ــعار ــراا يســ ــ راا   مؤعــ ــعار وتصــ ــأل  وت قعاا األســ ــ م وتلال.س المع. ــ ــت  ن  والتداا ر التلم ل.أل للتضــ االســ
ا ويقدم فريق يوتاوام  اعتحارا  ( 12) التضـــ ما ويم ن االة ث عل  وقامع االجتماعاا ف  الم قع ال ـــح   للفريق

 منفصلا من يفرقأل األمم المتحدة المن، بأل  ل  المدام تقاريرا  ل  اللجنأل اإلحصام.أل    ل
 

 حلقة العمل المعنية ببيانات أجهزة المسح الضوئي واستخراج البيانات من اإلنترنت -هاء  
  (13) الم الم ت  اإلحصـام  ل تحاال األوروب م  ل  جاا  فريق عمل ا.اااا يج  ة الم،ـا الضـ م  - 23

ــم.ألم حلقأل عمل  ــاااا الرســــ ــ مأل وعل م الب.اااا ألغراض اإلحصــــ التا ع للجنأل ال براا المعن.أل  الب.اااا الضــــ

__ ________ 

 ا/www.ottawagroup.orgالر   (12) 

يحد فر، العمل المن ـــ ة ف   ةار لجنأل ال براا المعن.أل  الب.اااا الضـــ مأل وعل م الب.اااا ألغراض اإلحصـــاااا الرســـم.ألم الاج جقدم  (13) 
 تقاريرا    ل منفصل  ل  اللجنأل اإلحصام.ألا

http://www.ottawagroup.org/
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 ل    12افترادـــــــــ.أل   ـــــــــ ا ا.اااا يج  ة الم،ـــــــــا الضـــــــــ م  واســـــــــت راج الب.اااا من اإلاترات ف  الفترة من  
ــرين األول/يكت بر  14 ــت دام  ا وكاات يجدا  حلقأل العمل تحاالل ال براا العمل2021ت ـــــــــ ــلأل  اســـــــــ .أل المتصـــــــــ

مصــــاالر ا.اااا جدندة ف  مؤعــــراا يســــعار االســــت  نم وعرض ومناق ــــأل  عا األعمال الت  قام ا ا فريق  
ــام  األوروب ا واجتاات حلقأل العمل يك ر من  الداا  50م ـــــــــــارن من يك ر من   200العمل والنلام اإلحصـــــــــ

ا.اااا يج  ة الم،ــــــــا الضــــــــ م م ويت.حت للم ــــــــارك ن فرصــــــــأل عرض ومناق ــــــــأل يحدر يعمال م ف  مجاالا  
واســت راج الب.اااا من اإلاتراتم والتصــن.س والتحقق من صــحت ام فضــ  عن الم ــاركأل ف  البرامم التعل.م.أل 

 ا( 14) والب.اااا العمل.ألا وتتاح عل  اإلاترات العروض والم اال األ رى من حلقأل العمل
  

 تخاذها ا  اإلحصائية اإلجراءات التي يتعين على اللجنة   - خامسا   
 :اللجنة مدعوة إلى القيام بما يلي - 24

اإلحااا ااة علمااا بااالتقاادم الااذي أحرعا الفريق العاااماال المشاااااااااترك بين الوكاااالت المعني   )ي( 
 ؛19-بإحصاءات األسعار فيما يتصل بالتوجيهات المتعلقة بجمع بيانات األسعار في أثناء جائحة كوفيد

النهائية، في الوقت المحدد، من تصااانيف االساااتهالك الفردي  تشاااجيع إصااادار النساااخة  )ا( 
 التي أقرتها اللجنة في دورتها التاسعة واألربعين. 2018حسب الغرض لعام 

 

__ ________ 
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