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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩-٢٦
 *تمن جدول األعمال املؤق) و (٤البند 

 ين باألرقام القياسية لألسعارفريق أوتاوا املع :بنود للعلم
  

 فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار  
 

 مذكرة من األمني العام  
 

، يتشرف األمني العـام     **عمال بطلب من اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثامنة والثالثني         
، الـذي يقـدم      ة لألسعار بأن حييل إىل اللجنة اإلحصائية تقرير فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسي          

 .تقريرال من اللجنة أن حتيط علما برجوملوا .إىل اللجنة للعلم
 

 

 * E/CN.3/2008/1. 
، الفــصل )E/2007/24( ٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٧الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  انظــر  ** 

 . ألف-األول 
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 تقرير فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار  
 

 غرض فريق أوتاوا وتنظيمه –أوال  
ــدويل  فريــق الأُنــشئ  - ١ ـــ   العامــل ال ــام القياســية لألســعار املعــروف ب يــق فر” املعــين باألرق

 فيــه خــرباهتم ويناقــشون البحــوث لألخــصائيني يتبــادلون ليكــون منتــدى ١٩٩٤ ســنة “أوتــاوا
ودون جتنـب اخلـوض يف املـسائل النظريـة،           .األسـعار  قياس تغري   يف جمال   بشأن املشاكل احلامسة    

ــق  ــايركــز الفري ــة   أساس ــى البحــوث التطبيقي ــعار    يف، وخباصــة  عل ــية ألس ــام القياس ــال األرق  جم
ــ ،االســتهالك ــ . لــيس بــصورة حــصرية كوإن كــان ذل ــا ونقــائص  درسوي  خمتلــف الفريــق مزاي

 أمثلـة    إىل يثمـا أمكـن    ح مـستندا  واقعيـة    عمليةجراءات يف سياق بيئات     اإلساليب و األفاهيم و امل
ن يعملـون يف وكـاالت إحـصائية يف         و وممارسـ  أخصائيوناملشاركون يف املنتدى هم     و .ملموسة

 كـان الفريـق يعقـد    ،يف البدايـة و. مستـشارين هلـا  ، أو يعملـون   خمتلفـة بلدان، أو منظمات دولية   
  . شهرا٢٤ إىل ١٨  فترة تتراوح من حاليا كله يعقدها لكن،اجتماعاته سنويا

  مـن   التوجيهية  اللجنة تألفوت .وللفريق جلنة توجيهية تكفل استمرار أنشطته وتطورها       - ٢
ــاال  ــن الوكـ ــثلني عـ ــضيف  تممـ ــيت تستـ ــدث الـ ــق   أحـ ــات الفريـ ــيتوأاجتماعـ ــضيف ست الـ  ستـ

ويتـوىل ممثـل   . مـن وقـت آلخـر    األعـضاء    علـيهم  املقبلة، إىل جانب آخـرين يوافـق       االجتماعات
 .سترايل حاليا منصب األمني التنفيذيمكتب اإلحصاءات األ

ــسات تُ  وُت - ٣ ــق إىل جل ــها ملوضــوع حمــدد     قــسم اجتماعــات الفري كــرس كــل واحــدة من
 .ناقشات وتدوين أي توصياتز للم يتوىل أيضا حترير موجرئيسابوضوح، ويعني هلا 

 الــيت حماضــر اجللــساتالجتمــاع وترتــب لتجميــع  لوتــوفر الوكالــة املستــضيفة مرافــق   - ٤
وتتـضمن أيـضا توصـيات      .  وأهم العناصر اليت تتناوهلا املناقـشات      ترضتتضمن الورقات اليت عُ   

 مـشفوعا بتعليـق   يتبلور توافق آراء واضح من املناقشات، أو موجز لآلراء املتباينة      عندما  الفريق  
 .متوازن، مىت تعذر التوصل إىل توافق لآلراء

لكتـروين   املتعلقة بالفريق على املوقـع اإل       واملعلومات اضرنسخ احمل ميكن االطالع على    و - ٥
عمــال األمانــة  الوكالــة القائمــة بأىلوتــوت). www.ottawagroup.org(لجمهــور ل املتــاحللفريــق 

وقد تقـرر    .لكتروينتعهد املوقع اإل  مسؤولية  ) قت الراهن سترايل يف الو  مكتب اإلحصاءات األ  (
 مسحـت    دوري مىت  بشكلنشرها  وعن مواضيع خمتارة    خالصات  اللجنة التوجيهية أيضا حترير     

 .حالة املواد املتاحة بذلك
شورة هلــا  أو يــسدون املــملكاتــب اإلحــصائية الوطنيــةيف اوقــد حــضر بــاحثون يعملــون  - ٦

إندونيــسيا، وأملانيــا، وإســرائيل، وأســتراليا، ومــن إســبانيا، حثون ، منــهم بــااجتماعــات الفريــق
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سويــسرا، ومجهوريــة كوريــا، والــدامنرك، وتايلنــد، وبولنــدا، والربازيــل، وإيطاليــا، ويــسلندا، وآ
ملكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى        املوكندا،  وفنلندا،  والصني،  وشيلي،  والسويد،  وسنغافورة،  و
الواليـات املتحـدة األمريكيـة،      وهولنـدا،   ونيوزيلنـدا،   والنمـسا،   وج،  النـروي ويرلندا الشمالية،   أو
ــانو ــة مــن قبيــل املكتــب اإلحــصائي      اوكــ. الياب ــاك مــشاركون أيــضا مــن منظمــات دولي ن هن

الدوليـة،   ندوق النقد الدويل، ومنظمة العمـل    التابعة لص للجماعات األوروبية، وإدارة اإلحصاء     
 . التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديواللجنة االقتصادية ألوروبا، ومنظمة

 
 تجتماعااال -ثانيا  

 : مناسبات كما يلي١٠اجتمع الفريق يف  - ٧
 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٣ -أكتوبر / تشرين األول٣١أوتاوا،  • 
 ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٧-١٥ستوكهومل،  • 
 ١٩٩٧أبريل / نيسان١٨-١٦فوربورغ، هولندا،  • 
 ١٩٩٨أبريل / نيسان٢٤-٢٢نطن العاصمة، واش • 
 ١٩٩٩أغسطس / آب٢٧-٢٥ريكيافيك،  • 
 ٢٠٠١أبريل / نيسان٢١-١٦كانبريا،  • 
 ٢٠٠٣مايو / أيار٢٩-٢٧يس، ربا • 
 ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٥-٢٣هلسنكي،  • 
 ٢٠٠٦مايو / أيار١٦-١٤لندن،  • 
 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٢-١٠أوتاوا،  • 
 .٢٠٠٩االجتماع املقبل للفريق يف نوشاتيل، سويسرا، سنة ومن املقرر عقد  - ٨
 

 اخرمؤاألنشطة اليت اضطلع هبا  -ثالثا  
ــة اإلحــصائية، ســنة       - ٩ ــره األخــري الــذي قدمــه إىل اللجن اجتمــع الفريــق مــرتني منــذ تقري

 ويف تـــــشرين ، يف لنـــــدن٢٠٠٦مـــــايو /، يف أيـــــار مـــــرتني)E/CN.3/2005/8انظـــــر  (٢٠٠٥
 . يف أوتاوا٢٠٠٧أكتوبر /األول
  اجلزئـي، صـعيد االقتـصاد   املشاكل األساسية لقياس األسـعار، وخباصـة علـى    ما فتئت و - ١٠

وتــشمل هــذه املــشاكل  .الــيت عقــدت مــؤخراالجتماعــات ل رئيــسية متكــررة مواضــيع تــشكل
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طرق حتديد األسـعار    وخباصة  (وإجراءات خمتلفة للتعامل مع تغري نوعية املنتج        تقنيات  استخدام  
علـى سـبيل    (، والتعود على استخدام خطط التسعري املعقدة على حنو متزايـد            )س املتعة على أسا 

 وآثـار   ؛)اإلنترنـت وتلفزيـون الكابـل     و خدمات اهلاتف    باجلمع بني املثال، التخفيضات املرتبطة    
إعـداد  ة يف   لغـ ابالصعوبة  الـ مجـاالت ذات    للصـصت جلـسات     وقـد خُ   .التكنولوجيات اجلديـدة  
الرعايــة خــدمات ســعار، مــن قبيــل اخلــدمات املاليــة وخــدمات التــأمني، و  األرقــام القياســية لأل

ــلكية خـــدمات لـــصحية، وا ــ،االتـــصاالت الـــسلكية والالسـ ــاعني  .كناس واملـ وخـــالل االجتمـ
ــضا يف مــسائل أخــرى مــن قبيــل ضــمان اجلــودة يف إ      ــق أي ــن، نظــر الفري ــام دداعــاألخريي  األرق

ر مـن مـصادر التجـارة اإللكترونيـة لتحـسني           القياسية لألسعار واستخدام قواعد بيانات األسـعا      
 .جودة البيانات واحلد من تكلفة جتميع األرقام القياسية لألسعار

ــسنكي ســنة   - ١١ ــق العامــل    ٢٠٠٤ويف اجتمــاع هل ــام للفري ــق باإلجنــاز اهل ــرف الفري ، اعت
 املــشترك بــني األمانــات املعــين بإحــصاءات األســعار املتمثــل يف إصــدار دلــيلني دولــيني جديــدين

رأي الفريـق العامـل املـشترك    وكان مثة تأييد شديد ل. املستهلك واملنتجلألرقام القياسية ألسعار   
علـى  ) ني اإللكتـرونيت نيوخباصة النـسخت ( بأنه ينبغي النظر إىل هذه الدليلني       القائل بني األمانات 

حتقيـق   يف ونـاقش فريـق أوتـاوا أفـضل الـسبل الـيت عـساه يـساهم هبـا                    ،“انفعالتوثيقتان  ”أهنما  
 الـيت يتبعهـا لكفالـة     “قواعـد عملـه   ” فريـق أوتـاوا      عـّدل  االتفاق على أن ي    جرىو .ذلك اهلدف 
 الــيت تتنــاول القــضايا الــيت يغطيهــا أحــد الــدليلني اجلديــدين أو كالمهــا بــشكل  اتإشــارة الورقــ

 إلحــداث مرتــآة الــيت حتــدد أي حاجــة )الــدليلني (صــريح إىل األجــزاء ذات الــصلة مــن الــدليل 
 يف اجتماعـات فريـق أوتـاوا حاليـا إىل إدراج            ات الورقـ  ةوعلى حنو ذلـك، تـسعى مناقـش        .تغيري

 .حـال إىل الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات للنظـر فيهـا                أي مشورة متعلقة بالـدليلني قـد تُ       
 . هـذين   اجتمـاعني لفريـق أوتـاوا مناقـشات لـدليلي األرقـام القياسـية لألسـعار                أحـدث تضمن  و

يـا بـشأن وضـع كتيـب تكميلـي       أيضا تقريرا مرحل ٢٠٠٧ا يف اجتماعه سنة     وناقش فريق أوتاو  
 .“رقام القياسية ألسعار االستهالكدليل عملي لتجميع األ”معنون 
 الفريــق العامــل ا وضــعهيت الــات لفريــق أوتــاوا مــع التوصــيف ةتفــق اللجنــة التوجيهيــ وت - ١٢

مـن الفريـق العامـل املـشترك بـني          ر كـل    ادوأل) انظـر مرفـق هـذا التقريـر       (املشترك بني األمانات    
ــا ومنظمــة العمــل      ــة االقتــصادية ألوروب ــاوا واالجتماعــات املــشتركة للجن ألمانــات وفريــق أوت

ة لفريـق أوتـاوا مـع    وجيهيوتتشاور اللجنة الت . الدولية بشأن األرقام القياسية ألسعار االستهالك   
املــشترك للجنــة االقتــصادية أعــضاء الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات ومنظمــي االجتمــاع 

 تنــسيقاللكفالــة  ألوروبــا ومنظمــة العمــل الدوليــة بــشأن األرقــام القياســية ألســعار االســتهالك   
 .ول أعمال االجتماعاتاجدبني  املالئم
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 : أوتاوافريقاالتصال بجهة  - ١٣
Keith Woolford, Director 

Prices Research and Development 
Australian Bureau of Statistics 

Locked Bag 10, Belconnen ACT 2616 
Australia 

Telephone: (61) 2 62526673 
Email: keith.Woolford@abs.gov.au 
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 املرفق 
 

أدوار االجتماعات املشتركة للجنـة االقتـصادية ألوروبـا ومنظمـة العمـل               
 ،وفريـــق أوتـــاواشأن األرقـــام القياســـية ألســـعار االســـتهالك، الدوليـــة بـــ

  والفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار
 

االجتماعات املشتركة للجنة االقتصادية ألوروبا ومنظمـة العمـل الدوليـة بـشأن               
 األرقام القياسية ألسعار االستهالك

 
ة االقتـصادية ألوروبـا ومنظمـة العمـل الدوليـة بـشأن              االجتماعات املشتركة للجنـ    يئهت - ١

 يف  تاالستهالك فرصـة فريـدة للخـرباء الـوطنيني لتبـادل اآلراء واخلـربا              األرقام القياسية ألسعار    
 االجتماعـات    هي واالجتماعات املشتركة  .جمال إحصاءات األسعار وحتديد املمارسات اجليدة     

 جغــرايف صــعيدياســية ألســعار االســتهالك علــى ام القاحلكوميــة الدوليــة الوحيــدة املعنيــة باألرقــ
تــوفر أيــضا منتــدى هامــا للفريــق العامــل املــشترك بــني  مــا أهنــا كأوســع مــن االحتــاد األورويب، 

األمانــات املعــين بإحــصاءات األســعار ملناقــشة املــسائل ذات الــصلة باألرقــام القياســية ألســعار    
ــابع ملنظمــة      .االســتهالك وترفــع االجتماعــات املــشتركة تقاريرهــا إىل مكتــب اإلحــصاءات الت

 .العمل الدولية ومؤمتر اإلحصائيني األوروبيني
ركــز االجتماعــات علــى القــضايا الــيت هلــا صــلة مباشــرة بتجميــع األرقــام القياســية     وت - ٢

يع خطوات عمليـة    وتناقش االجتماعات مج   .ألسعار االستهالك يف املكاتب اإلحصائية الوطنية     
 قــضايا املــوارد والقــضايا   ذلــك أيــضا التجميــع، أي مجــع البيانــات وجتهيزهــا ونــشرها، مبــا يف  

 .وتعقد االجتماعات عادة كل سنتني .التنظيمية
 االجتماعات إىل مناقشة وتقدمي توصيات بشأن املمارسات اجليـدة الـيت ميكـن            وهتدف   - ٣

 أن اللجنـة املنظمـة      عـىن مبحـسب الطلـب     األعمال  جدول  يعد  و .أن تنفذها املكاتب اإلحصائية   
 .تقرر بنود جدول األعمال املقبل بناء على مقترحات ممثلي البلدان يف االجتماعات املشتركة

إجنـاز الـدليل     لألعمـال املتعلقـة ب     منتـدى هامـا   تشكل  االجتماعات املشتركة   ما فتئت   و - ٤
ة مـن   درتـ  ولتلقـي التغذيـة امل     ٢٠٠٤ سنة   نشرذي  الدويل لألرقام القياسية ألسعار االستهالك ال     

 .البلدان لتنقيح النسخة اإللكترونية للدليل
ــيت    - ٥ ــة ال ــاوإضــافة إىل املواضــيع اجلوهري ــات، يــ قشتن ــد  وفر يف االجتماع  صــندوق النق

ــة   ــدويل ومنظمــة العمــل الدولي ــات  ،ال ــق العامــل املــشترك بــني األمان ــاون  ، والفري  ومنظمــة التع
 واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية تقـارير عـن األنـشطة    ،القتصاديوالتنمية يف امليدان ا  
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ويساعد هذا على كفالة إطالع االجتماع املـشترك وممثلـي البلـدان علـى األنـشطة                . واملبادرات
 .ألسعار االستهالكالدولية املتعلقة باألرقام القياسية 

ــو - ٦ ــشتركة  حيـ ــات املـ ــشارك١٠٠ إىل ٨٠ضر االجتماعـ ــ . مـ ــن اخلـــب وإىل جانـ رباء مـ
ــا،      ــصادية ألوروبـ ــة االقتـ ــضاء يف اللجنـ ــدان األعـ ــة يف البلـ ــصائية الوطنيـ ــضماملكاتـــب اإلحـ  يـ

 ، وأفريقيــا، والبلــدان الناطقــة بالعربيــة، املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة يف آســياين ممثلــواملــشارك
 أيـضا   ت االجتماعـا  وحيـضر  . الـدعوة هلـم    منظمة العمـل الدوليـة    وجه  تين  ذ ال ،وأمريكا اجلنوبية 

امليـدان    ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف         ،صندوق النقد الـدويل    ( أخرى خرباء من منظمات دولية   
، كمـا حيـضر     )تب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة      واملك ، ومنظمة العمل الدولية   ،االقتصادي

 منظـور  الذين ميثلون ،   على سبيل املثال   ،املصرف املركزي األورويب  كممثلو املصارف املركزية،    
 بعــض أعـضاء فريـق أوتــاوا والفريـق العامــل     االجتماعـات كمــا حيـضر  .ني الرئيـسي نياملـستخدم 

 .املشترك بني األمانات
 منتدى إليصال املعلومات إىل الفريق العامـل         أيضا ومن مث توفر االجتماعات املشتركة     - ٧

 حتياجـات يف  دولية بشان األنـشطة واملـشاكل واال      النظمات  غريه من امل  املشترك بني األمانات و   
قــدم تقـــارير  وُت.  جتميـــع األرقــام القياســـية ألســعار االســـتهالك يف املكاتــب اإلحـــصائية   جمــال 

ــشتركة  ــة   ،وتوصــيات االجتماعــات امل ــة جبــداول األعمــال املقبل  إىل ، وكــذا املقترحــات املتعلق
 .الفريق العامل املشترك بني األمانات

 
 فريق أوتاوا  

ــوفر - ٨ ــاوا املعــين باأل ي ــام القياســية لألســعار  فريــق أوت  ،١٩٩٤ يف عــام نــشئ الــذي أُ،رق
املـشاكل احلامسـة لقيـاس      ب املتعلقـة ون فيه خرباهتم ويناقشون البحـوث       دلابيني يت ئخصالأل منتدى  

 علـى البحـوث    ،خلـوض يف املـسائل النظريـة      اتجنب  ي  أن دون، من   يركز الفريق و .األسعار تغري  
يون ئخـصا أواملـشاركون هـم     . ياسية ألسعار االستهالك   جمال األرقام الق    يف التطبيقية، وال سيما  

وممارسون يعملون يف وكـاالت إحـصائية وطنيـة، أو يف منظمـات دوليـة، أو يقـدمون املـشورة                    
 .للجنة اإلحصائيةاويتبع فريق أوتاوا  .هلا
وحيـضر   . شـهرا ٢٤ و ١٨  فتـرة تتـراوح بـني    الفريـق عقـد اجتماعاتـه كـل     ستهدفيو - ٩

وللمـشاركة   . مـشاركا مـن املكاتـب اإلحـصائية واملنظمـات الدوليـة            ٤٠  إىل ٢٠االجتماعات  
 .، لكن ليس دائماتقدمي ورقة يف االجتماعات يلزم عادة
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ــا مــن ممــثلني مــن        - ١٠ ــشكل حالي ــة الــيت تت ــة التوجيهي توافــق علــى جــدول األعمــال اللجن
الــيت (ويــسرا املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة ألســتراليا واململكــة املتحــدة وهولنــدا وكنــدا وس       

 ).٢٠٠٩ستستضيف االجتماع املقبل سنة 
ــد و - ١١ ــام القياســية      ق ــهجي لألرق ــا يف التطــوير النظــري واملن ــاوا دورا هام ــق أوت لعــب فري

 يف إعــداد  مــن عمــل الفريــقمتــت اإلفــادةفعلــى ســبيل املثــال،  .لألســعار خــالل العقــد املاضــي
نـتج اللـذين     ألسـعار امل   ةم القياسـي  ارقـ  واأل ستهلك ألسـعار املـ    ةم القياسـي  ارقـ  لأل ني الدولي نيالدليل

مارسـني مـن    املرائـدين يف إحـصاءات األسـعار مـع          الرباء  اخلـ   بني وهو جيمع  .٢٠٠٤شرا سنة   ُن
ــا ي   ــة، وهــو م ــئاملكاتــب اإلحــصائية الوطني ــذ    هي ــصلة بتنفي ــشة املــشاكل املت ــدة ملناق  فرصــة فري

الــيت تــسبب فيهــا تلــك  مــن قبيــل  املــشاكل الواقعيــة،عــرضُتو .يف املمارســة العمليــة التوصــيات
 مـن   “املنظـرين ”  علـى  نقص املوارد أو نقص مصادر البيانات املوثوقة أو القيـود الزمنيـة، أيـضا             

 .أجل اإليضاح أو تقدمي توصيات
ويـساعد هـذا     .ويشارك ممثلو املنظمات الدولية عادة أيضا يف اجتماعات فريـق أوتـاوا            - ١٢

 .على آخر التطورات يف جمال األرقام القياسية لألسعارطالع املنظمات الدولية اعلى كفالة 
ــاحُيو - ١٣ ــت     تـ ــى اإلنترنـ ــاوا علـ ــق أوتـ ــع فريـ ــى موقـ ــوجز  www.ottawagroup.org علـ مـ

بكــل اجتمــاع مــن اجتماعــات الفريــق، مبــا يف ذلــك االســتنتاجات والتوصــيات املمكنــة   يتعلــق
 .والورقات املقدمة

 
 املعين بإحصاءات األسعارالفريق العامل املشترك بني األمانات   

بناء على توصية االجتماع املشترك للجنة االقتصادية ألوروبـا ومنظمـة العمـل الدوليـة                - ١٤
بشأن األرقام القياسية ألسعار االستهالك وبدعوة من مكتب اإلحصاءات التابع ملنظمـة العمـل    

 ١٩٩٨ األسـعار سـنة   الدولية، أُنشئ الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات             
ويتبـع الفريـق العامـل املـشترك         .لينسق العمل املتعلق بوضع معـايري دوليـة إلحـصاءات األسـعار           

 .للجنة اإلحصائيةابني األمانات 
وهي متاحـة علـى     (ووفقا لالختصاصات األصلية للفريق العامل املشترك بني األمانات          - ١٥

  علـــى الفريـــق، فـــإن)www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htmاملوقـــع 
 دوليــة لألرقــام القياســية ألســعار االســتهالك وإحــصاءات ةدلــوإعــداد أالعمــل مــن أجــل وضــع 

وينبغـي   .لدوليـة التجـارة   ألسـعار ا   و نـتج سـعار امل  األرقـام القياسـية أل    األسعار األخرى، وخباصة    
 أن يساعد يف وضع إطار إلحصاءات األسـعار يكـون قـادرا علـى تفـسري الـروابط                    أيضا للفريق

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htm
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فيمــا بــني خمتلــف األرقــام القياســية لألســعار وبــني األرقــام القياســية لألســعار وغريهــا مــن            
 .اإلحصاءات االقتصادية وإحصاءات العمالة ذات الصلة

ــد ُن - ١٦ ــني    قحـــت وقـ ــشترك بـ ــل املـ ــق العامـ ــصاصات الفريـ ــاتاختـ ــنة األمانـ  ٢٠٠٥ سـ
ــذ يف ــنة     لتأخـ ــذ سـ ــل منـ ــور العمـ ــار تطـ ــداف   . ١٩٩٨االعتبـ ــي األهـ ــا يلـ ــواردة يف ويف مـ الـ

 :املنقحة االختصاصات
نـتج، مبـا يـشمل      ستهلك وألسـعار امل   ليلي األرقام القياسية ألسعار امل    وضع وتنفيذ د  ) أ( 

 لدليلني؛تنقيح النسختني اإللكترونيتني ل
الترتيب لوضع معـايري وأدلـة إلحـصاءات األسـعار األخـرى، وخباصـة األرقـام                 )ب( 

 رقام القياسية ألسعار العقارات؛القياسية ألسعار الصادرات والواردات، واأل
 وتبــادل ، تنفيــذ أفــضل املمارســات جمــالل املنظمــات الدوليــة يفاعمــأتنــسيق  )ج( 

  وتفادي تكرار العمل؛،لتقنية التدريب واملساعدة ابشأناملعلومات 
املساعدة يف وضع إطار إلحصاءات األسعار يكون قادرا على تفسري الـروابط        )د( 

فيمــا بــني خمتلــف األرقــام القياســية لألســعار وبــني األرقــام القياســية لألســعار وغريهــا مــن            
 .اإلحصاءات االقتصادية وإحصاءات العمالة ذات الصلة

صــندوق النقــد  :ملــشترك بــني األمانــات مــن املنظمــات التاليــةيتــألف الفريــق العامــل او - ١٧
الــدويل، واللجنــة االقتــصادية ألوروبــا، ومنظمــة العمــل الدوليــة، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف  

وجيـوز للفريـق    .للجماعات األوروبية، والبنـك الـدويل   اإلحصائي امليدان االقتصادي، واملكتب
وقد شارك خـرباء مـن أسـتراليا والواليـات املتحـدة             .مالهتوجيه الدعوة خلرباء للمشاركة يف أع     

يف املعقـــودين للفريـــق   اجتمـــاعني أحـــدثاألمريكيـــة واململكـــة املتحـــدة وهولنـــدا وكنـــدا يف 
عقـود   االجتماع املشترك املعين باألرقام القياسـية ألسـعار االسـتهالك امل           عقب ٢٠٠٥مايو  /أيار

 يف اليـوم الـذي سـبق االجتمـاع العاشـر            ٢٠٠٧أكتـوبر   /يف تـشرين األول    مباشرة، و  يف جنيف 
 .لفريق أوتاوا

 


