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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثانية والثالثون 
٦-٩ آذار/مارس ٢٠٠١ 

البند ٤ (هـ) من جدول األعمال املؤقت* 
اإلحصاءات االقتصادية: فريـق أوتـاوا 

   املعين باألرقام القياسية لألسعار 
تقرير فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار    

 مذكرة من األمني العام 
يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اللجنة اإلحصائية تقرير فريق أوتـاوا املعـين باألرقـام  - ١
القياسية لألسعار (دعـت إىل تشـكيله كنـدا)، الـذي يـرد يف املرفـق. وحيـال التقريـر إىل اللجنـة 

اإلحصائية بناء على طلب منها يف دورا احلادية والثالثني(١). 
النقاط املعروضة للنقاش 

يرجى من اللجنة اإلحصائية القيام مبا يلي:  - ٢
مناقشـة مـا إذا كـانت واليـة فريـق أوتـاوا مركـزة وأهدافـــها واضحــة وقابلــة  (أ)

للتحقيق؛ 
التعليق على االقتراحات اليت تقدم ا فريق أوتاوا بشأن األعمال املقبلة.  (ب)

احلواشي 

الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٠، امللحق رقم ٤ (E/2000/24) الفقرة ١.  (١)
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املرفق 
   تقرير فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار 

الغـــرض 
أنشــئ فريــق أوتــاوا ليكــون منتــدى لالختصـــاصيني 
يتبادلون فيه اخلربة ويناقشون البحوث املتعلقة باملشاكل اهلامة 
ـــتركز اهتمــام فريــق أوتــاوا، دون  يف قيـاس تغـري األسـعار. وي
جتنـب القضايـا النظريـة، علـى البحـوث التطبيقيـة، وخاصــة يف 
جمـال األرقـام القياسـية لألسـعار االسـتهالكية، وإن مل يقتصـــر 
علـــى هـــذا اـــال. واملشـــتركون هـــم مـــن االختصـــــاصيني 
واملمارسـني الذيـن يعملـــون يف وكــاالت إحصائيــة يف بلــدان 

خمتلفة أو منظمات دولية أو يعملون كمستشارين هلا. 
 

السنة التنظيمية 
 ١٩٩٤

املشتركون 
أعضـــاء املكـــاتب اإلحصائيـــة لكـــل مـــن أســـــبانيا، 
أســـتراليا، إســـرائيل، أملانيـــا، أيســـلندا، إيطاليـــــا، الــــربازيل، 
الدامنــرك، الســويد، شــيلي، فرنســا، فنلنــدا، كنــدا، اململكـــة 
املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية، الـــــنرويج، 
نيوزيلنــدا، هولنــدا، الواليــات املتحــدة األمريكيـــة، اليابـــان. 
ـــدوق  وحضـر املكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة وصن
ــــة  النقــد الــدويل ومنظمــة العمــل الدوليــة واللجنــة االقتصادي
ــــة يف امليـــدان االقتصـــادي  ألوروبــا ومنظمــة التعــاون والتنمي
اجتماعـا واحـدا علـى األقـل، كمـا حضـر خـرباء آخـرون مــن 

هذه البلدان أو غريها. 
 

االجتماعات (سنوية تقريبا) 
أوتـــاوا، ٣١ تشـــرين األول/أكتوبـــر إىل ٣ تشـــــرين 

الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ 

اســـتوكهومل، ١٥ إىل ١٧ تشـــــرين الثــــاين/نوفمــــرب 
 ١٩٩٥

فوربورغ، هولندا ١٦ إىل ١٨ نيسان/أبريل ١٩٩٧ 
واشنطن العاصمة، ٢٢ إىل ٢٤ نيسان/أبريل ١٩٩٨ 

رييكيافيك، ٢٥ إىل ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٩ 
أستراليا، ٢١-٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١ 

فرنسا، ٢٠٠٢ 
 

املواضيع اليت نظر فيها 
كــانت مشــاكل القيــاس األساســية، وخاصــة علــــى 
املسـتوى الصغـري، هـي مواضيـع البحـث الثابتـة. وهـي تشــمل 
التقديـر (مثـل اعتمـاد وســـط هندســي يف اخلطــوة األوىل مــن 
احلســاب)، وأخــذ العينــات ومعاملــــة تغـــري النوعيـــة جبميـــع 
مظـــاهره. ويف اجتمـــاعي ١٩٩٤ و ١٩٩٧، نظـــــر الفريــــق 
بشــكل صريــح يف مشــاكل التحــيز. ونوقــش يف أكــــثر مـــن 
اجتماع اختالف االحتياجات إىل األرقـام القياسـية بـاختالف 
األغـراض، كاختالفـها لغـــرض قيــاس التضخــم عنــها لغــرض 
ـــض  التعويـض. ومـن املواضيـع األخـرى الـيت مشلـها البحـث بع
ـــية لألســعار  اـاالت الـيت يعسـر فيـها اسـتنباط األرقـام القياس
االســتهالكية، مثــل اخلدمــــات الصحيـــة واملاليـــة، ومنهجيـــة 
االستقصاءات وإدارا، وتزايد توفر قواعد البيانـات لعمليـات 

 .(“scanners” بيانات أجهزة املسح) البيع اإللكتروين
ويف عـــــام ١٩٩٩، جـــــرت مناقشـــــة موضوعـــــــني 
رئيسـيني. وقـد خصـص املوضـوع األول وهـو �معاملـــة تغــري 
النوعية يف األرقام القياسية لألسعار بالنسـبة للسـلع املعمـرة�، 
بشكل رئيسي لبحث استعمال التقنيات واإلجراءت املختلفـة 
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ملعاجلة التغريات يف نوعية السلع املعمـرة. أمـا املوضـوع الثـاين 
وهـو �املفـاهيم املختلفـة لألرقـام القياسـية لألسـعار الـيت ختــدم 
أغراضـا خمتلفـة� فقـد خصـص بشـكل رئيسـي ملســـألة مــا إذا 
كـان ينبغـي أن تقـوم األرقـام القياسـية لألســـعار االســتهالكية 
الــيت يــراد ــا قيــاس التضخــم أو زيــادة الدخــل أو ختفيـــض 

االستهالك الشخصي على نفس القاعدة الفلسفية. 
 

النواتج 
نشرت ورقات ووقائع االجتماعات. 

 
األنشطة املعتزم االضطالع ا 

وسيستضيف املكتــب األسـترايل لإلحصـاء االجتمـاع 
القــادم املقــرر عقــده يف الفــترة مــن ٢ إىل ٦ نيســــان/أبريـــل 
٢٠٠١، وسيسـتضيف املعـهد الوطـين لإلحصـــاء والدراســات 

االقتصادية (فرنسا) هذا االجتماع يف عام ٢٠٠٢. 
وسـيكون املوضـوع العـام الـذي ســـيتناوله االجتمــاع 
القادم �األرقام القياسـية ألسـعار اخلدمـات�. ويف إطـار هـذا 
املوضوع العام، اختري املوضوعان التاليان للعرض واملناقشـة يف 
ـــية ألســعار االتصــاالت  االجتمـاع السـادس: �األرقـام القياس
السلكية والالسلكية� و �األرقام القياسـية ألسـعار اخلدمـات 

املالية�. 
واقـترح بـــدء االجتمــاع بعــرض إحــدى املشــكالت 
املفاهيميـة الكبـرية ومناقشـتها. يعقبـها عـرض ومناقشـــة لعــدد 
حمـدود مـن املشـــكالت التفصيليــة اخلاصــة باألرقــام القياســية 
لألسعار، على أن خيصص العرض واملناقشة الستخدام خمتلف 

اإلجراءات واألساليب التقنية امللموسة. 
 

النواتج املتوقعة مستقبال (التواريخ) 
ســــتتضمن أعمــــال االجتمــــاع األوراق، وموجـــــزا 
للمناقشـات وتقريـرا عـن التوصيـات عندمـا ميكـن التوصـل إىل 

اتفاق. 

وستركز االجتماعات على عدد صغـري مـن املواضيـع 
من أجل تركيز األعمـال التحضرييـة واملناقشـات. ومناقشـات 
اجتماع رييكيافيك متاحة على موقع فريق أوتاوا على شـبكة 

اإلنترنِـت وهو: 
  http://www.statcan.ca/secure/english/ottawagroup
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