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البند ٤ (هـ) من جدول األعمال املؤقت* 
اإلحصاءات االقتصادية: فريق أوتاوا املعـين 

  باألرقام القياسية لألسعار 
  تقرير فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار 

تصويب 
يصحح رقم بند جدول األعمال املؤقت وعنوانه على النحو الوارد أعاله. 
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ـــية  تقريـر فريـق أوتـاوا املعـين باألرقـام القياس
لألسعار   
الغـرض 

أنشـئ فريـق أوتـاوا املعـين باألرقـام القياسـية لألســـعار 
ليكـون منتـدى لالختصـاصيني يتبـادلون فيـه اخلـربة ويناقشــون 
البحــوث املتعلقــة باملشــاكل اهلامــة يف قيــاس تغــري األســـعار. 
ودون جتنب القضايا النظرية، يتركز اهتمام فريق أوتاوا، على 
البحوث التطبيقية، وخاصة يف جمال األرقام القياسـية لألسـعار 
االسـتهالكية، وإن مل يقتصـر علـى هـــذا اــال. واملشــتركون 
هم من االختصاصيني واملمارسني الذين يعملـون يف وكـاالت 
إحصائيــة يف بلــدان خمتلفــة أو منظمــــات دوليـــة أو يعملـــون 

كمستشارين هلا. 
 

السنة التنظيمية 
 .١٩٩٤

 
املشاركون 

ـــــبانيا،  أعضـــاء املكـــاتب اإلحصائيـــة لكـــل مـــن اس
اســتراليا، إســــرائيل، أملانيـــا، إندونيســـيا، أيســـلندا، إيطاليـــا، 
ــــايلند، الدامنـــرك، ســـنغافورة، الســـويد، شـــيلي،  الــربازيل، ت
الصــني، فرنســا، فنلنــدا، كنــدا، كوريــا، اململكــــة املتحـــدة، 
الــنرويج، النمســــا، نيوزيلنـــدا، هولنـــدا، الواليـــات املتحـــدة 
األمريكيـة، اليابـان. وحضـر أعضـاء مـــن املكتــب اإلحصــائي 
ــــدويل، ومنظمـــة  للجماعــات األوروبيــة، وصنــدوق النقــد ال
العمل الدولية، واللجنة االقتصادية ألوروبـا، ومنظمـة التعـاون 
والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، اجتماعـا واحـدا علـى األقــل، 
وكذلك فعل أعضاء من املكاتب اإلحصائية الوطنية يف بلـدان 

أخرى. 

االجتماعات (كل ١٢ إىل ١٨ شهرا تقريبا) 
 

االجتماعات اليت عقدت حىت اآلن 
أوتـــاوا، ٣١ تشـــــرين األول/أكتوبــــر - ٣ تشــــرين 

الثاين/نوفمرب ١٩٩٤. 
ستوكهلم، ١٥ - ١٧ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥. 

فوربورغ، ١٦ - ١٨ نيسان/أبريل ١٩٩٧. 
واشنطن العاصمة، ٢٢ - ٢٤ نيسان/أبريل ١٩٩٨. 

رييكيافيك، ٢٥ - ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٩. 
كانبريا، ١٦-٢١ نيسان/أبريل ٢٠٠١. 

 
االجتماعات املقررة 

باريس، تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢. 
فنلندا، ٢٠٠٣. 

ــــة  وتشــمل مــداوالت االجتماعــات الورقــات املقدم
وموجزًا للمناقشات، وتقريرًا بالتوصيـات الـيت مت التوصـل إىل 

اتفاق بشأا. 
وتركز االجتماعات على عدد قليل من املواضيــع مـن 
أجل تركــيز العمـل التحضـريي واملناقشـات. وميكـن االطـالع 
على مداوالت آخر االجتماعات الـذي عقـد يف كانبـريا علـى 
ـــــايل:  موقــــع الفريــــق بالشــــبكة العامليــــة علــــى العنــــوان الت

 .www4.statcan.ca/secure/english/ottawagroup/
 

املواضيع اليت نظر فيها 
ظلــت مشــاكل القيــاس األساســية، وال ســيما علـــى 
املسـتوى اجلزئـي، تشـكل مواضيـع دائمـة. وتشـــمل املشــاكل 
الفرعية التقدير (مثل اعتماد وسط هندسـي يف اخلطـوة األوىل 
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مـن احلسـاب)، وأخـذ العينـات، ومعاملـة تغـري النوعيـة جبميــع 
مظاهره. ويف اجتماعي عـامي ١٩٩٤ و١٩٩٧، نظـر الفريـق 
بشــكل صريــح يف مشــاكل التحــيز. ونوقــش يف أكــــثر مـــن 
اجتماع اختالف االحتياجات من األرقام 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 

البيع اإللكتروين (بيانات أجهزة املسح). 
ومنذ عام ١٩٩٩، أخذ الفريق يركـز مناقشـاته علـى 
استخدام تقنيات وإجراءات خمتلفة ملعاملـة التغـريات يف نوعيـة 
الســـلع واخلدمـــات املعمـــرة مـــن أجـــل اســـتخالص بعــــض 
املمارسات املثلى. وعلى الرغم مـن أن االجتمـاع الـذي عقـد 
يف رييكيـافيك قـد ركـز بصـورة رئيسـية علـى السـلع املعمــرة، 
فإنه ناقش أيضاً األسـاس املفـاهيمي لالحتياجـات مـن األرقـام 

القياسية اليت ختدم أغراضاً خمتلفة. 
ويف عام ٢٠٠١، ظل تغري النوعيـة ميثـل مسـألة هامـة 
للنقاش، ولكن يف سياق اخلدمات. ونوقشــت مخسـة مواضيـع 
ــــات  رئيســية يف االجتمــاع، وهــي: (أ) تســوية النوعيــة وبيان
أجهزة املسح؛ (ب) السلع اجلديدة والسلع الـيت هـي يف طـور 
االختفــاء؛ (ج) اخلدمــات املاليــة؛ (د) خدمــات االتصــــاالت 
السلكية والالسلكية؛ (هـ) جمـاالت متنوعـة للبحـوث اجلديـدة 

أو اجلارية. 
 

تسوية النوعية وبيانات أجهزة املسح  - ١
مشلت الورقات اليت نظر فيها يف إطـار هـذا املوضـوع 
طائفة من املسائل املتعلقة بتسـوية األسـعار بسـبب تغـريات يف 
ـــام  النوعيــة واســتخدام بيانــات أجــهزة املســح لتجميــع األرق
القياسية لألسعار االستهالكية. وقدم عدد مـن التوصيـات إىل 

ـــف وســائل  الوكـاالت اإلحصائيـة فيمـا يتعلـق باسـتخدام خمتل
املراقبـة أو التسـوية بسـبب تغـــري النوعيــة، واســتخدام بيانــات 

أجهزة املسح. 
التوصيات 

اسـتكمال عينـات األسـعار بصـــورة متكــررة  (أ)
بأكرب قدر ممكن ومعقول. 

اسـتخدام عينـــات متفارقــة يف احلــاالت الــيت  (ب)
ـــة فيــها  يتوقـع أن تكـون نسـبة السـلع املتفارق
ـــع أال تشــكل الســلع  كبـرية (أي عندمـا يتوق
اجلديدة واليت يف طور االختفـاء سـوى نسـبة 

صغرية من السلع). 
ــا  اسـتخدام منـاذج لطريقـة تسـعري املتعـة عندم (ج)
ـــيت يف  يتوقــع أن تشــكل الســلع اجلديــدة وال

طور االختفاء نسبة كبرية من السلع. 
ينبغـــي لنمـــاذج احنـــــدار تســــعري املتعــــة أن  (د)
تسـتخدم لوغـــاريتم األســعار كمتغــري تــابع، 
ومـن األفضـل أيضـــاً اســتخدام لوغاريتمــات 
متغــريات مســتقلة – مــع تفــادي اســــتخدام 

احندرات خطية يف املتغريات اخلام. 
ينبغـي القيـام بفصـل احنـدارات تســـعري املتعــة  (هـ)

لكل فترة زمنية. 
ينبغـــي اســـتخدام الترجيحـــــات الكميــــة يف  (و)

احندارات تسعري املتعة، إذا أمكن ذلك. 
تستخدم بيانات أجهزة املسح حالياً كوسيلة  (ز)
جلمــع األســعار؛ ويتطلــب ذلــك أن تغطــــي 

ميدان السلع وأن تزيد درجة موثوقيتها. 
بيـد أن بيانـات أجـهزة املســـح لســلع خمتلفــة  (ح)
واعــدة جــدًا فيمــا يتعلــق بــإجراء دراســـات 
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حتليليــة، وال ســيما الختبــار فرضيــات عــــن 
ــــة  حركــة األســعار وحملاكــاة الطــرق املختلف

لقياسها. 
وتنطوي بيانات أجهزة املسـح علـى إمكانيـة  (ط)
تقـــدمي معلومـــات مفيــــدة إىل اإلحصــــائيني 
املعنيـني باألسـعار، وهـي تسـتحق مزيـدًا مـــن 

االستكشاف. 
جيب مواصلة دراسـة فعاليـة التكلفـة لبيانـات  (ي)

أجهزة املسح. 
السلع اجلديدة والسلع اليت يف طور االختفاء  - ٢
عـاجل املوضـوع الثـاين مسـألة السـلع اجلديـدة والســلع 
ـــوع  الـيت يف طـور االختفـاء. فاألرقـام القياسـية التقليديـة مـن ن
الترجيح الثابت/السبريز (Laspeyres)، اليت تستخدم يف مجـع 
معظــم األرقــام القياســية لألســعار االســــتهالكية، ال تســـمح 
باالسـتبدال فيمـا بـني الســـلع األساســية وال ميكــن أن تســمح 
بصـورة كافيـة بـإدراج سـلع جديـدة. وبـاملثل، ال ميكـن للرقــم 
ـــترة  القياسـي لبـاش (Paasche) الـذي يسـتخدم ترجيحـات الف
ـــاول الســلع الــيت اختفــت منــذ فــترة األســاس.  احلاليـة أن يتن
ـــيت تشــملها هــذه األرقــام  وال ميكـن معاجلـة تغـريات البنـود ال
القياســـية علـــى مـــر الزمـــن إال عـــــن طريــــق االرتبــــاط (أو 

التسلسل)، الذي يتطلب أيضاً إعادة الترجيح. 
 

التوصيات 
علــى الرغــــم مـــن أن املشـــاركني أوصـــوا بضـــرورة 
تكريس مزيد من العمل هلـذا املوضـوع اهلـام، فقـد مت 
ـــن، ومهــا: (أ) اســتخدام صيغــة  حتديـد بديلـني واعدي
ــــة يف االســـتبدال�؛ و (ب) توســـيع  �املرونــة الدائم
ـــدة والــيت يف  نطـاق صيغـة فيشـر لتشـمل السـلع اجلدي

طور االختفاء. 

اخلدمات املالية  - ٣
يف املاضي، كان يتـم بصـورة منطيـة جتـاهل اخلدمـات 
املالية خبالف التأمني يف األرقام القياسية لألسعار االستهالكية 
أو تتم تغطيتها بصورة غري مالئمة، مما يعكس االفتقــار إلطـار 

مفاهيمي لقياسها وصعوبة احلصول على بيانات موثوقة. 
 

التوصيات 
ــــة  تتطلـــب طريقـــة تعريـــف اخلدمـــات املالي (أ)
وقياســــها إلدراجــــها يف الرقــــــم القياســـــي 
لألسعار االستهالكية مزيدًا من التحقيق مـن 
ـــــاً  أجـــل التوصـــل إىل موقـــف مقبـــول عاملي

بشأا. 
ال بـد مـن إيـالء االهتمـام للتغـريات املتكــررة  (ب)
داخل نطاق هذا القطاع ألن مـدى التشـديد 
علـــى العنـــاصر الصرحيـــة والضمنيـــة يتغـــــري 
ويتفـــاعل، كمـــا تتغـــــري نوعيــــة اخلدمــــات 

املقدمة. 
أعرب املشاركون عن تـأييدهم لنـهج تسـعري  (ج)
تسـهيالت اإليـداع والقـروض الـذي عرضـــه 
ـــح أساســاً  االسـتراليون بإجيـاز، وهـو ـج يتي
نظريـاً سـليماً لإلملـام جبميـع األسـعار املتصلـــة 
ــــن  ــذه اخلدمــات؛ بيــد أن االحتياجــات م
البيانـات كبـرية وقـد ال ميكـــن الوفــاء ــا يف 

عدد كبري من البلدان. 
 

االتصاالت السلكية والالسلكية  - ٤
تربز الورقات املقدمة يف هذه الدورة ما أوجده التغــري 
الســـريع يف التكنولوجيـــا، واســـتيعاب املســـتهلكني الســـــريع 
لتكنولوجيـا االتصـاالت السـلكية والالســـلكية، والتغــريات يف 
البيئات التنظيمية، والتنافس التجاري الكثيف، واتساع نطـاق 
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نظــم التســعري املطبقــة علــى خدمــات االتصـــاالت الســـلكية 
والالســلكية مــن حتديــات لإلحصــائيني املعنيــني بالتســـعري يف 
معظم البلــدان. ومـن ناحيـة، فـإن مجيـع املشـاكل العمليـة الـيت 
ميكن أن حتدث يف وضع رقم قياسي لألسـعار كامنـة يف هـذه 
السـلع األساسـية: الســـلع اجلديــدة والــيت يف طــور االختفــاء؛ 
وتغري النوعية؛ وقياس كمية اخلدمات املستهلكة (وهو، فضال 
عن عدد األسر املعيشية اليت تستعمل اخلدمـات يشـمل، أيضـاً 

كثافة استعماهلا). 
 

التوصيات 
ــــري أســـعار خدمـــات  إن القيــاس الدقيــق لتغ
االتصـاالت السـلكية والالسـلكية أمـر معقـــد. فــهناك 
صعوبـات يف حتديـد مقـــادير االســتعمال، ويف حتديــد 
األســعار املناســبة لتلــك املقــادير، ويف تســــوية تغـــري 
النوعيـــة. والتفكـــــري احلــــايل لإلحصــــائيني املعنيــــني 
باألسعار هو أن استخدام حملات عامة عـن احلسـابات 
ـــــد أن  وعينــــات منــــها ميثــــل أفضــــل الوســــائل. بي
االحتياجـات مـن البيانـــات واملــوارد املطلوبــة لوضــع 
تلك النهج وإدارا كبرية ويعـد التعـاون مـع مقدمـي 
اخلدمات أمرًا أساسياً. واألمر املؤكـد هـو أن الطـرق 

التقليدية ألخذ العينات غري مناسبة هلذا القطاع. 
 

جماالت متنوعة للبحوث اجلديدة أو اجلارية  - ٥
تناولت هذه الـدورة جمـاالت مثـل امليـدان املسـتهدف 
للرقم القياسي لألسعار االستهالكية، وج تكلفـة املسـتعمل، 

وحترير األسواق. 
 

التوصيات 
بـدا مـن الورقـات ومـن املناقشـــة أــا تؤكــد 

عموما مالحظات عامة وفقا لالجتاهات التالية: 

يتسم ميدان السلع واخلدمات للرقم القياسي  (أ)
لألسـعار االسـتهالكية باحليويـة، وال بـد مـــن 
ــبة  أن تكـون تقنيـات وإجـراءات اجلمـع مناس

هلذه الطبيعة املتمثلة يف التغري املستمر. 
إن مفـهوم هيـاكل السـلع األساسـية يف جمـــال  (ب)
حتديد الرقم القياسي لألسـعار االسـتهالكية، 
ـــدر أكــرب إىل مفــهوم تدفــق  الـذي يسـتند بق
ـــة ألنــه أكــثر  خدمـات املنـافع يسـتحق املتابع
ــــد  قــدرة علــى معاجلــة الســلع التكميليــة وق
يســـاعد يف توفـــري أســـاس لتحديـــد الســــلع 

اجلديدة. 
تشكل التغريات يف القواعد التنظيمية املتعلقة  (ج)
بدخول موردين جـدد إىل األسـواق وحتديـد 
األســعار حتديــات كبــرية ومتطلبــات تتعلـــق 
باملوارد جيب أن يتصدى هلــا واضعـو األرقـام 
القياسية لألسعار االستهالكية لكي �حيققوا 

اهلدف�. 
كذلك، وبناء على دعـوة قدمـها فريـق اخلـرباء التقـين 
املعين باألرقام القياسية لألسعار االستهالكية، كُرست إحــدى 
ـــل اجلديــد لألرقــام القياســية لألســعار  الـدورات ملناقشـة الدلي
االستهالكية الذي جيري إعداده ملنظمة العمل الدولية. وكـان 
الشـاغل الرئيسـي للمشـاركني يف فريـق أوتـاوا هـــو أن الدليــل 
يفتقر للتركيز الواضح. وقد أعربوا عن شـعورهم بـأن اهلـدف 
الرئيسـي للدليـل ينبغـــي أن يتمثــل يف توفــري مبــادئ توجيهيــة 
لإلحصائيني يف الوكاالت الوطنيـة املسـؤولة عـن مجـع األرقـام 
ـــــد نقــــل توافــــق آراء  القياســـية لألســـعار االســـتهالكية. وق
املشاركني إىل فريق اخلرباء التقين يف بالغ ستنشـر نسـخة منـه 

على موقع فريق أوتاوا على الشبكة العاملية. 
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ـــن كــل دورة  وميكـن االطـالع علـى عـرض موجـز ع
على موقع الفريق على الشبكة العاملية. 

 
النواتج 

تنشـر ورقـات االجتماعـــات ومداوالــا علــى موقــع 
الفريق على الشبكة العاملية. 

 
األنشطة املعتزم االضطالع ا 

سيســتضيف املعــهد الوطــين لإلحصــاء والدراســــات 
االقتصاديــة االجتمــاع القــادم للفريــق يف بــاريس يف تشـــرين 
الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢. وعرضـت فنلنـدا اســـتضافة االجتمــاع 

التايل يف الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣. 
وسيتناول االجتماعان القادمان املواضيع التالية: 

 • اخلدمات املالية، مبا فيها التأمني؛ 

 • اخلدمات الصحية واالجتماعية؛ 

 • التجارة اإللكترونية؛ 

 • مواكبة التغريات يف خطط التسعري املعقدة. 
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