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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الرابعة والثالثون 

٤ - ٧ آذار/مارس ٢٠٠٣ 
البند ٤ (ط) من جدول األعمال املؤقت* 

املســائل االقتصاديــة: فريــق أوتــاوا املعـــين 
   باألرقام القياسية لألسعار 

  تقرير فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار 
  مذكرة من األمني العام 

يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اللجنة اإلحصائية تقرير فريق أوتاوا املعـين باألرقـام القياسـية 
لألسعار (مركز االتصال: الوكالة اإلحصائية الكنديـة). وامتثـاال لطلـب اللجنـة اإلحصائيـة يف 
ـــع ــا فريــق  دورـا الثالثـة والثالثـني**، قـد ترغـب اللجنـة يف اسـتعراض األنشـطة الـيت يضطل

أوتاوا. 

 
 

 .E/CN.3/2003/1 *
E)، الفقرة ١.  ** انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٢، امللحق رقم ٤ (2002/24/



202-74741

E/CN.3/2003/17

 تقرير فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار 
 الغـرض 

أنشـئ فريـق أوتـاوا املعـين باألرقـام القياسـية لألســـعار ليكــون منتــدى لالختصــاصيني  - ١
يتبادلون فيه اخلربة ويناقشون البحوث املتعلقة باملشـاكل اهلامـة يف قيـاس تغـري األسـعار. ودون 
جتنب القضايا النظرية، يتركز اهتمام فريق أوتـاوا، علـى البحـوث التطبيقيـة، وخاصـة يف جمـال 
األرقام القياسية لألسعار االستهالكية، وإن مل يقتصـر علـى هـذا اـال. واملشـتركون هـم مـن 
االختصاصيني واملمارسني الذيـن يعملـون يف وكـاالت إحصائيـة يف بلـدان خمتلفـة أو منظمـات 

دولية أو يعملون كمستشارين هلا. 
 

 سنة اإلنشاء 
أنشئ فريق أوتاوا يف عام ١٩٩٤.  - ٢

 
 املشاركون 

أعضاء املكاتب اإلحصائية يف كل من إسبانيا، اسـتراليا، إسـرائيل، أملانيـا، إندونيسـيا،  - ٣
أيسـلندا، إيطاليـا، الـربازيل، تـايلند، الدامنـرك، مجهوريـة كوريـا، ســنغافورة، الســويد، شــيلي، 
الصني، فرنسا، فنلندا، كندا، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، الـنرويج، 
النمسا، نيوزيلندا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكيـة، اليابـان. وحضـر أعضـاء مـن املكتـب 
اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة، وإدارة اإلحصـــاءات يف صنــدوق النقــد الــدويل، ومنظمــة 
العمل الدولية، واللجنة االقتصادية ألوروبا، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، 
اجتماعـا واحـدا علـى األقـل للفريـق، وكذلـك فعـل خـــرباء أو أعضــاء آخــرون مــن املكــاتب 

اإلحصائية الوطنية يف بلدان أخرى. 
 

 االجتماعات (كل ١٢ إىل ١٨ شهرا تقريبا) 
االجتماعات اليت عقدت حىت اآلن:  - ٤

أوتاوا، من ٣١ تشرين األول/أكتوبر إىل ٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤  �
ستوكهلم، من ١٥ إىل ١٧ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥  �
فوربورغ، هولندا، من ١٦ إىل ١٨ نيسان/أبريل ١٩٩٧  �
واشنطن العاصمة، من ٢٢ إىل ٢٤ نيسان/أبريل ١٩٩٨  �
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رييكيافيك، من ٢٥ إىل ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٩  �
كانبريا، من ١٦ إىل ٢١ نيسان/أبريل ٢٠٠١.  �

االجتماعات املقررة  - ٥
باريس، أيار/مايو ٢٠٠٣.  �

فنلندا، ٢٠٠٤.  �
وتشــمل مــداوالت االجتماعــات الورقــات املقدمــة وموجــزًا للمناقشــات، وتقريـــرًا  - ٦

بالتوصيات اليت مت التوصل إىل اتفاق بشأا. 
ــــدد قليـــل مـــن املواضيـــع مـــن أجـــل تركـــيز العمـــل  وتركــز االجتماعــات علــى ع - ٧
التحضـــريي واملناقشـــات. وميكـــن االطـــالع علـــى مـــداوالت آخـــر االجتماعـــــات الــــذي 
عقـــــد يف كانبـــــريا علـــــى موقـــــع الفريـــــق بالشـــــبكة العامليـــــة علـــــى العنـــــــوان التــــــايل: 

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

 املواضيع اليت نظر فيها 
ظلـت مشـاكل القيـاس األساسـية، وال سـيما علـى املسـتوى اجلزئـي، تشـكل مواضيــع  - ٨
ـــل اعتمــاد وســط هندســي يف اخلطــوة األوىل مــن  دائمـة. وتشـمل هـذه املشـاكل التقديـر (مث
احلساب)، وأخذ العينات، ومعاملة تغري النوعية جبميع مظـاهره. ويف اجتمـاعي عـامي ١٩٩٤ 
و١٩٩٧، نظـر الفريــق بشــكل صريــح يف مشــاكل التحــيز. ونوقــش يف أكــثر مــن اجتمــاع 
اختـالف االحتياجـات مـن األرقـام القياسـية بـــاختالف األغــراض، كاختالفــها لغــرض قيــاس 
التضخم عنها لغرض التعويض. ومن املواضيع األخرى اليت مشلها البحـث بعـض اـاالت الـيت 
يعسر فيها اسـتنباط األرقـام القياسـية لألسـعار االسـتهالكية، مثـل اخلدمـات الصحيـة واملاليـة، 
ومنهجيـة االسـتقصاءات وإدارـا، وتزايـد توفـر قواعـــد البيانــات لعمليــات البيــع اإللكــتروين 

(بيانات أجهزة املسح). 
ـــات وإجــراءات  ومنـذ عـام ١٩٩٩، أخـذ الفريـق يركـز مناقشـاته علـى اسـتخدام تقني - ٩
خمتلفــة ملعاملــة التغــريات يف نوعيــة الســلع واخلدمــات املعمــرة مــن أجــل اســتخالص بعـــض 
املمارسات املثلى. وعلى الرغم من أن االجتمـاع الـذي عقـد يف رييكيـافيك قـد ركـز بصـورة 
رئيسية على السلع املعمرة، فإن املشتركني ناقشـوا أيضـاً األسـاس املفـاهيمي لالحتياجـات مـن 

األرقام القياسية اليت ختدم أغراضاً خمتلفة. 
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ويف عــام ٢٠٠١، ظــل تغــري النوعيــة ميثــل مســألة هامــة للنقــاش، ولكــن يف ســـياق  - ١٠
اخلدمات. ونوقشت مخسة مواضيع رئيسية يف االجتمـاع، وهـي: (أ) تسـوية النوعيـة وبيانـات 
أجهزة املسح؛ (ب) السلع اجلديدة والسلع اليت هي يف طـور االختفـاء؛ (ج) اخلدمـات املاليـة؛ 
ــــ) جمــاالت متنوعــة للبحــوث اجلديــدة  (د) خدمـات االتصـاالت السـلكية والالسـلكية؛ و (ه

أو اجلارية. 
 

وميكـن االطـالع علـى عـرض موجـز عـن كـل دورة علـى موقـع الفريـق علـى الشــبكة  - ١١
العاملية. 

 
 النواتج 

تنشر ورقات االجتماعات ومداوالا على موقع الفريق على الشبكة العاملية.  - ١٢
 

 األنشطة املعتزم االضطالع ا 
سيستضيف املعهد الوطين لإلحصاء والدراسات االقتصاديـة االجتمـاع القـادم للفريـق  - ١٣
يف باريس يف الفترة من ٢٧ إىل ٢٩ أيــار/مـايو ٢٠٠٣. وكـان مـن املقـرر أن يعقـد االجتمـاع 
ـــدا اســتضافة االجتمــاع  يف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢. وعرضـت الوكالـة اإلحصائيـة لفنلن

التايل يف عام ٢٠٠٤. 
وسيتناول اجتماع باريس املواضيع التالية:  - ١٤

مواكبـة التغيـريات يف خطـط التسـعري املعقـدة. جيمـع الكثـري مـن املنتجــات،  (أ)
ـــار األســعار الــيت  وخاصـة اخلدمـات، أو حتسـب قيمتـه بطـرق معقـدة جتعـل مـن الصعـب اختي
تــدرج يف األرقــام القياســية ألســعار الســلع االســتهالكية. وتنشــأ تعقيــدات أخــــرى نتيجـــة 
للخصومات والتخفيضات أو املكافـآت الـيت متنـح تقديـرا للـوالء، أو نتيجـة للخطـط األخـرى 
اليت تغري السعر الـذي يدفعـه املسـتهلك. وينطـوي جـانب آخـر مـن اجلوانـب املعقـدة للتسـعري 
علـى التعـــامل مــع التغيــريات يف نطــاق اخلدمــات امعــة (املصــارف واالتصــاالت الســلكية 
والالسـلكية علـى سـبيل املثـال). وتشـمل املسـائل األخـرى الـيت يتعـني النظـر فيــها حتــت هــذا 

املوضوع األسعار اليت حتدد على أساس الدخل واملنتجات املدعومة. 
اخلدمـات املاليـة، مبـا فيـها خدمـات التـأمني. تنطـوي اخلدمـــات املاليــة علــى  (ب)
مسائل فريدة ومعقدة فيما يتصل بالتسعري، تشمل حتديـد الوحـدة الـيت جتـري بشـأا املعاملـة. 
ـــيارات  وسـيجري يف إطـار هـذا املوضـوع تنـاول كيفيـة معاملـة األنـواع املختلفـة للتـأمني (الس

واملساكن واملسؤولية جتاه الغري والصحة). 
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اخلدمات الصحية واالجتماعية. تعـد الرعايـة الصحيـة مـن أصعـب اـاالت  (ج)
بالنسبة ملعاجلة األرقام القياسية ألسعار املســتهلك. ومـن املسـائل الـيت سـيجري تناوهلـا يف هـذا 

الصدد اخلدمات املدعومة والتخفيضات والتسوية حسب النوعية. 
التجـارة اإللكترونيـة. سـيتناول هـذا املوضـوع البـــت يف مســألة مــا إذا كان  (د)
يتعني أن يتضمن الرقم القياسي لألسعار االستهالكية خدمات اإلنترنت أو الكيفية اليت جيـري 
ا ذلك. وسيسـتعرض االجتمـاع خـربات الوكـاالت الوطنيـة يف معاجلـة التجـارة اإللكترونيـة 

بالنسبة ألرقامها القياسية ألسعار االستهالك، واملشاريع اليت تضطلع ا يف هذا الصدد. 
املسـائل الـيت جيـري تناوهلـا يف املسـتقبل. سـيجري يف دورة اجتمـاع بــاريس  (هـ)

النظر يف املسائل واملواضيع اليت ينبغي تناوهلا يف االجتماعات اليت تعقد يف املستقبل. 
وسـيدرج املزيـد مـن التفـاصيل بشـأن اجتمـاع بـاريس يف موقـع الفريـق علـى الشــبكة  - ١٥

حبلول كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣. 
 

مسؤول االتصال 
 

 George Beelen, - ١٦
 Director, Prices Division,
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