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 اللجنة اإلحصائية
 ة والثالثونالسادسالدورة 

 ٢٠٠٥مارس / آذار٤-١
 *من جدول األعمال املؤقت) و (٤البند 

   سعارإحصاءات األ: اإلحصاءات االقتصادية
   باألرقام القياسية لألسعار املعين أوتاوا فريقتقرير   
   مذكرة من األمني العام  

باألرقـام القياسـية    املعـين  أوتـاوا  فريـق نـة تقريـر   أن حييـل إىل اللج بـ يتشرف األمني العـام   
 طلـب   ى بنـاء علـ    املقـدم إليهـا للعلـم     )  االسـترايل  اإلحصـاءات مكتـب   : االتصالجهة  ( لألسعار

 .)أ(تقدمت به يف دورهتا اخلامسة والثالثني

 

 * E/CN.3/2005/1 
 .، الفصل األول، ألف)E/2004/24( ٤، امللحق رقم٢٠٠٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، )أ(
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 مرفق 
 باألرقام القياسية لألسعار املعين أوتاوا فريقتقرير   

 
 هدف الفريق وهيكل تنظيمه  

 ليكــون منتــدى ١٩٩٤يف عــام املعــين باألرقــام القياســية لألســعار نشــئ فريــق أوتــاوا أُ - ١
اكل احلامسـة لقيـاس تغـري       بحـوث بشـأن املشـ     ال يتقامسون فيـه خـرباهتم ويناقشـون         لالختصاصيني

ودون جتنب اخلوض يف املسائل النظرية، يركز الفريق على البحـوث التطبيقيـة وعلـى               . األسعار
ــام القياســية أل جمــال  ــزه    االســتهالك ســعار األرق ــه حمــط تركي بصــورة خاصــة دون أن يتخــذ من
بيئـات   وينظر الفريق يف مزايـا ونقـائص عـدة مفـاهيم وأسـاليب وإجـراءات يف سـياق                    .األوحد

ــغيلية واقعيــة مدعومــة حيثمــا أمكــن بأمثلــة ملموســة       واملشــاركون يف املنتــدى هــم مــن    . تش
ــف البلــدان، أو يف      واملمارســنياالختصاصــيني  ــاالت إحصــائية يف خمتل ــذين يعملــون يف وك  ال
ويعقــد الفريــق اجتماعاتــه علــى فتــرات تتــراوح  . أو يعملــون مستشــارين هلــا منظمــات دوليــة،

 . شهرا١٨  و١٢ بني
وتضــم اللجنــة ممــثلني عــن . وللفريــق جلنــة توجيهيــة تكفــل اســتمرار أنشــطته وتطورهــا - ٢

الوكالة اليت تستضيف اجتماعات الفريق احلديثـة واملقبلـة، إىل جانـب آخـرين يوافـق األعضـاء                  
مكتـب اإلحصـاءات االسـترايل    ويتـوىل ممثـل   . اآلخرون على انضمامهم إليهم بني فترة وأخرى    

 . التنفيذيحاليا منصب األمني
وتقسم االجتماعات إىل جلسـات تكـرس كـل جلسـة منـها ملوضـوع حمـدد بوضـوح،                    - ٣

 .  حترير موجز للمناقشات وتدوين أي توصياتأيضاويعني هلا ميسر يتوىل 
ويتضـمن ذلـك   . وتقدم الوكالة املستضيفة مرافق االجتماعات وترتب لنشر املداوالت  - ٤

ــتم عرضــها وأهــم العنا    أيضــاوتنــدرج يف ذلــك . صــر الــيت تتناوهلــا املناقشــات الورقــات الــيت ي
، أو مــوجز لــآلراء توافــق لــآلراءالتوصــيات الــيت يقــدمها الفريــق كلمــا انتــهت املناقشــات إىل  

 . توافق لآلراءمشفوعا بشروح متوازنة مىت تعذر التوصل إىلاملتباينة 
 واملعلومـات   طـالع علـى شـبكة االنترنـت، علـى نسـخ مـن املـداوالت                اال أيضـا وميكن   - ٥

 يف مكتــب اإلحصــاءات االســترايل( وتتعهــد الوكالــة القائمــة بأعمــال األمانــة .املتعلقــة بــالفريق
وقــد . ليظــل مفتوحــا للجمهــور) www.ottawagroup.org(املوقــع االلكتــروين ) الوقــت الــراهن

واعيـد  تقرر اللجنة التوجيهية أيضا حترير جمموعة من املقاالت عن مواضيع خمتـارة لنشـرها يف م               
 . حالة املواد املتاحة بذلكمسحت مىت  دورية
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 املشاركون  
سـبانيا،  أيف كـل مـن   الوطنيـة  أعضـاء املكاتـب اإلحصـائية    يضم املشـاركون يف الفريـق      - ٦

 تايلنــد، الــدامنرك،  بولنــدا،اســتراليا، إســرائيل، أملانيــا، إندونيســيا، أيســلندا، إيطاليــا، الربازيــل،  
غافورة، السويد، شيلي، الصني، فنلنـدا، كنـدا، اململكـة املتحـدة             سن ،سويسرا مجهورية كوريا، 

لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، النـرويج، النمسـا، نيوزيلنـدا، هولنـدا، الواليـات املتحـدة                   
حضـر أعضـاء مـن املكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة، وإدارة               قـد   و. األمريكية، اليابان 

ويل، ومنظمـة العمـل الدوليـة، واللجنـة االقتصـادية ألوروبـا،             اإلحصاءات يف صندوق النقد الد    
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، اجتماعا واحـدا علـى األقـل للفريـق، وكـذلك                 

 .فعل خرباء أو أعضاء آخرون من املكاتب اإلحصائية الوطنية يف بلدان أخرى
 

 االجتماعات  
 :كما يلياجتمع الفريق يف مثاين مناسبات  - ٧

 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٣ -أكتوبر / تشرين األول٣١أوتاوا،  � 
 ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٧ - ١٥مل، وستوكه � 
 ١٩٩٧أبريل / نيسان١٨ - ١٦فوربورغ،  � 
 ١٩٩٨أبريل / نيسان٢٤ - ٢٢واشنطن العاصمة،  � 
 ١٩٩٩أغسطس / آب٢٧ - ٢٥ريكيافيك،  � 
 ٢٠٠١أبريل /ان نيس٢١ - ١٦كانبريا،  � 
 ٢٠٠٣مايو / أيار٢٩ - ٢٧باريس،  � 
 ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٥ - ٢٣هلسنكي،  � 
 االجتماعات املقررة - ٨

 ٢٠٠٦مايو / أيار١٦ - ١٤لندن،  � 
 .٢٠٠٧أوتاوا،  � 
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 األنشطة اليت مت االضطالع هبا يف اآلونة األخرية  
اجتمع الفريق مرتني منذ هناية الفترة األخـرية املشـمولة بـالتقرير الـذي قـدم إىل اللجنـة           - ٩

 واملـرة الثانيـة يف هلسـنكي يف عـام           ٢٠٠٣، مـرة يف بـاريس يف عـام          ٢٠٠٣اإلحصائية يف عام    
٢٠٠٤. 
ومن املواضيع اليت كانت حاضـرة دومـا املواضـيع املتعلقـة باملشـاكل األساسـية لقيـاس                   - ١٠

تشـمل أخـذ العينـات، واالسـتعانة مبختلـف أسـاليب            ور، وخباصة على املستوى اجلزئي؛      األسعا
علــى طريقــة حتديــد األســعار علــى مــع التركيــز خباصــة (وإجــراءات التعامــل مــع الــتغري النــوعي 

، والتعـود علـى االسـتخدام املتزايـد خلطـط التسـعري املعقـدة، وصـيغ تقـدير                   )أساس النهج املتعي  
وقسم كل اجتماع إىل جلسات كرست جملال من اجملـاالت الـيت يصـعب فيهـا                . اجملاميع األولية 

ــأمني،      ــة، وخــدمات الت ــام القياســية لألســعار، كمجــاالت اخلــدمات املالي كــثريا حســاب األرق
وعــاجل الفريــق أيضــا مســألة مراقبــة النوعيــة يف . واإلســكان واالتصــاالت الســلكية والالســلكية

لفــرص الــيت قــد تتيحهــا التجــارة اإللكترونيــة يف احلــد مــن  األرقــام القياســية لألســعار واإصــدار
 . تكلفة جتميع األرقام القياسية لألسعار

 
 املسائل اليت ستنظر فيها اللجنة   

نـاقش اجتمـاع بــاريس مـا مت إحـرازه يف اآلونــة األخـرية مـن تقــدم يف التجـارة العامليــة         - ١١
ومما جيدر بالذكر، التحول باجتـاه نظـام       . للتيسري التجارة االلكترونية فيما بني قطاعات األعما      

وكـان العمـل الـذي أجنزتـه        . موحد لترقيم املنتجات يف العامل، واعتماد تصـنيف موحـد للسـلع           
، وجملـس املدونـة التجاريـة الدوليـة املوحـدة باالشـتراك مـع               لتـرقيم األصـناف   األوروبيـة   املدونة  

زامنة البيانات، حمل تقدير باعتبـار أنـه ميكِّـن مـن           املبادرة التجارية العاملية، إلنشاء شبكة عاملية مل      
إدخال حتسن كبري على كفاءة مجع البيانات الالزمة حلساب األرقـام القياسـية ألسـعار اإلنتـاج             
واألرقام القياسية ألسـعار االسـتهالك، وميكِّـن أيضـا مـن إجـراء مقارنـات كاملقارنـات الدوليـة                    

تصـنيف املـواد، والتصـنيف العـاملي املوحـد للمنتجـات       ومت حتديد الدور الرئيسي ل   . بني األسعار 
وشجع اجملتمعون بقوة اجملتمع اإلحصائي الدويل على املشاركة يف وضـع أو تعهـد              . واخلدمات

 أو املشاركة على األقل يف وضـع فهـارس للموائمـة بينـه وغـريه مـن التصـنيفات               ،هذا التصنيف 
ز بأفضـل مـا يكـون إذا مـا كانـت الشـعبة              ودفع بعضهم بأن هـذا العمـل ينجـ        . املرجعية القائمة 

 .اإلحصائية يف األمم املتحدة هي اجلهة املشرفة عليه
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أن تنظـر يف االحتمـاالت الناشـئة عـن كـون التصـنيف              لعـل اللجنـة تـود       : التوصية - ١٢
 وتنظر فيما إن كـان مـن املناسـب    ،��مشتقا��العاملي املوحد للمنتجات واخلدمات تصنيفا    

لألمم املتحدة أن تنظر يف الفوائد اليت قد جتنيها من مواصلة العمـل مـن    للشعبة اإلحصائية   
 .أجل بلوغ هذا اهلدف

وقد سلم الفريق يف اجتماع هلسنكي بالعمل الكبري الـذي أجنـزه الفريـق املشـترك بـني           - ١٣
األمانــات املعــين بإحصــاءات األســعار بإصــداره دلــيلني دولــيني جديــدين، أحــدمها عــن األرقــام 

ووجـد رأي الفريـق   . ة ألسعار االستهالك، واآلخر عن األرقام القياسية ألسعار اإلنتـاج       القياسي
تأييـدا قويـا    ) وخباصـة يف نسـختيهما اإللكترونيـة      ( ��وثيقتني حيتني �الداعي إىل اعتبار الدليلني     

قواعـد  ��واُتفق على أن يعدل الفريق      . وناقش الفريق أفضل سبل املسامهة يف بلوغ هذا اهلدف        
 مبا يكفـل إشـارة الورقـات الـيت تتنـاول املسـائل الـيت يغطيهـا أحـد الـدليلني أو كالمهـا،                         �عمله

وباملثـل، سـُتبذل،    . إشارة صرحية إىل األجزاء ذات الصلة فيهما الـيت ُيـرى أهنـا حتتـاج إىل تغـيري                 
عنــد مناقشــة الورقــات جهــود، كيمــا ُتســجل جانبــا أي نصــيحة بشــأن الــدليلني جــديرة بــأن     

 .فريق لينظر فيهاتعرض على ال
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