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  اللجنة اإلحصائية
    الدورة احلادية واألربعون  

  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦-٢٣
  *من جدول األعمال املؤقت) ط (٤البند 

        فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار: بنود للعلم
  فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار    

    
  عاممذكرة من األمني ال    

  
الفـصل  ،  E/2009/24انظـر    (وفقاً لطلب قدمته اللجنة اإلحـصائية يف دورهتـا األربعـني            

يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل اللجنــة، للعلــم، تقريــر فريــق أوتــاوا املعــين   ، )األول، ألــف
  .ويطلب إىل اللجنة أن حتيط علماً هبذا التقرير. باألرقام القياسية لألسعار
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  اوا املعين باألرقام القياسية لألسعارتقرير فريق أوت    
    

  غرض فريق أوتاوا وتنظيمه  -أوال   
ـــ        - ١ ــام القياســية لألســعار املعــروف ب ــدويل املعــين باألرق فريــق ”أُنــشئ الفريــق العامــل ال

 ليكون منتدى لألخصائيني يتبادلون فيه خـرباهتم ومعـارفهم ويناقـشون            ١٩٩٤ يف عام “ أوتاوا
 لـئن كانـت املناقـشات تتنـاول       و. األسعار ساسية يف جمال قياس تغري      البحوث بشأن املشاكل األ   

يركـز أساسـا علـى البحـوث التطبيقيـة، وخباصـة يف جمـال األرقـام                 فـإن الفريـق     املسائل النظرية،   
ويــدرس الفريــق مزايــا   .القياســية ألســعار االســتهالك، وإن كــان ذلــك لــيس بــصورة حــصرية  

جراءات يف سياق بيئات عمليـة واقعيـة مـستندا حيثمـا            ونقائص خمتلف املفاهيم واألساليب واإل    
واملــشاركون يف املنتــدى هــم أخــصائيون وممارســون يعملــون يف      . أمكــن إىل أمثلــة ملموســة  

وكــان  .وكــاالت إحــصائية يف بلــدان أو منظمــات دوليــة خمتلفــة، أو يعملــون مستــشارين هلــا   
ن مــرة كــل ســنتني بالتنــاوب مــع  الفريــق يف البدايــة يعقــد اجتماعاتــه ســنويا، لكنــه يعقــدها اآل 

االجتماع املشترك الذي تعقده جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبـا ومنظمـة العمـل الدوليـة                
   .بشأن األرقام القياسية ألسعار االستهالك

تتـألف مـن ممـثلني عـن      هـي    و ،وللفريق جلنة توجيهية تكفل استمرار أنشطته وتطورهـا         - ٢
 اجتماعات الفريق أو اليت ستستـضيف االجتماعـات املقبلـة، إىل            آخرالوكاالت اليت تستضيف    

ــيهم األعــضاء مــن وقــت آلخــر    ويتــوىل ممثــل مكتــب اإلحــصاءات  . جانــب آخــرين يوافــق عل
  .األسترايل حاليا منصب األمني التنفيذي

ــها ملوضــوع حمــدد         - ٣ ــسات ُتكــرس كــل واحــدة من ــق إىل جل وُتقــسم اجتماعــات الفري
  . يتوىل أيضا حترير موجز للمناقشات وتدوين أي توصياتبوضوح، ويعني هلا رئيس

وتــوفر الوكالــة املستــضيفة مرافــق لالجتمــاع وترتــب لتجميــع حماضــر اجللــسات الــيت      - ٤
وتتـضمن أيـضا توصـيات      . تتضمن الورقات اليت ُعرضت وأهم العناصر اليت تتناوهلا املناقـشات         

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

ــاوا علــى املوقــع       - ٥ وميكــن االطــالع علــى نــسخ احملاضــر واملعلومــات املتعلقــة بفريــق أوت
وتتوىل الوكالة القائمـة بأعمـال       ).www.ottawagroup.org(اإللكتروين للفريق املتاح للجمهور     

. مـسؤولية تعهـد املوقـع اإللكتـروين       ) مكتب اإلحصاءات األسـترايل يف الوقـت الـراهن        (األمانة  
وقد تقرر اللجنة التوجيهية أيضا حترير خالصـات عـن مواضـيع خمتـارة ونـشرها بـشكل دوري           

  .مىت مسحت حالة املواد املتاحة بذلك

http://www.ottawagroup.org/�
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ن يف املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة أو يــسدون املــشورة هلــا وقــد حــضر بــاحثون يعملــو   - ٦
اجتماعــات الفريــق، منــهم بــاحثون مــن إســبانيا، وأســتراليا، وإســرائيل، وأملانيــا، وإندونيــسيا،    

يسلندا، وإيطاليا، والربازيـل، وبولنـدا، وتايلنـد، ومجهوريـة كوريـا، والـدامنرك، وسـنغافورة،                أو
وفنلنـدا، وكنـدا، واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى            والسويد، وسويسرا، وشيلي، والـصني،      

وأيرلندا الشمالية، والنـرويج، والنمـسا، ونيوزيلنـدا، وهولنـدا، والواليـات املتحـدة األمريكيـة،                
ــان ــة مــن قبيــل املكتــب اإلحــصائي      . والياب ــاك مــشاركون أيــضا مــن منظمــات دولي وكــان هن

الدوليـة،   ندوق النقد الدويل، ومنظمة العمـل    للجماعات األوروبية، وإدارة اإلحصاء التابعة لص     
واللجنة االقتصادية ألوروبا، واملصرف املركزي األورويب، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان            

  .االقتصادي
  

  االجتماعات  -ثانياً   
  : مناسبة كما يلي١١اجتمع الفريق يف    - ٧

  ١٩٩٤فمرب نو/ تشرين الثاين٣ -أكتوبر / تشرين األول٣١أوتاوا،   •  
  ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٧-١٥ستوكهومل،   •  
  ١٩٩٧أبريل / نيسان١٨-١٦فوربورغ، هولندا،   •  
  ١٩٩٨أبريل / نيسان٢٤-٢٢واشنطن العاصمة،   •  
  ١٩٩٩أغسطس / آب٢٧-٢٥ريكيافيك،   •  
  ٢٠٠١أبريل / نيسان٢١-١٦كانبريا،   •  
  ٢٠٠٣مايو / أيار٢٩-٢٧باريس،   •  
  ٢٠٠٤أغسطس /ب آ٢٥-٢٣هلسنكي،   •  
  ٢٠٠٦مايو / أيار١٦-١٤لندن،   •  
  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٢-١٠أوتاوا،   •  
  .٢٠٠٩مايو / أيار٢٩-٢٧  سويسرا،،لنوشاتي  •  
 -أبريـل   /ومن املقرر عقد االجتماع املقبل للفريق يف ويلينغتون، نيوزيلنـدا، يف نيـسان               - ٨
  . ٢٠١١مايو /أيار
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   هبا مؤخرااألنشطة اليت اضطلع  -ثالثا   
انظــر  (٢٠٠٨اجتمــع الفريــق، منــذ تقريــره األخــري إىل اللجنــة اإلحــصائية يف عــام           - ٩

E/CN.3/2008/20(يف نوشاتيل بسويسرا٢٠٠٩مايو /، مرة واحدة يف أيار .  
 وما فتئت املشاكل األساسـية لقيـاس األسـعار، وخباصـة علـى صـعيد االقتـصاد اجلزئـي،                    - ١٠

وتـشمل هـذه املـشاكل اسـتخدام        . اعـات الـيت عقـدت مـؤخرا       تشكل مواضيع متكـررة لالجتم    
وخباصـة طـرق حتديـد األسـعار علـى          (تقنيات وإجراءات خمتلفة للتعامـل مـع تغـري نوعيـة املنـتج              

علــى ســبيل (؛ والتعــود علــى اســتخدام خطــط التــسعري املعقــدة علــى حنــو متزايــد )أســاس املتعــة
؛ )لكــابلياتف واإلنترنــت والتلفزيــون ااملثــال، التخفيــضات املرتبطــة بــاجلمع بــني خــدمات اهلــ  

وقـد ُخصـصت جلـسات للمجـاالت ذات الـصعوبة البالغـة يف              . وآثار التكنولوجيـات اجلديـدة    
إعداد األرقام القياسية لألسعار، من قبيل اخلدمات املالية وخدمات التأمني، وخـدمات الرعايـة        

 االجتماع األخـري، نظـر      ويف. ناإلسكاالصحية، وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، و     
الفريـــق أيـــضا يف مـــسائل أخـــرى مـــن قبيـــل إحـــصاءات األســـعار وســـوق اإلســـكان، وآخـــر  

ــرجيح      ــق احلــساب، واملــسائل املتعلقــة باســتخدام معــامالت الت ــد يف املــستجدات يف طرائ حتدي
  .األرقام القياسية لألسعار، وقياس معدالت التضخم األساسية

، اعتـرف الفريـق باإلجنـاز اهلـام للفريـق           ٢٠٠٩ُعقـد عـام     ويف اجتماع نوشاتيل الـذي         - ١١
العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار، املتمثل يف مواصلة إصـدار أدلـة دوليـة                
بشأن األرقام القياسية لألسعار، مبا يف ذلـك الـدليل اجلديـد لألرقـام القياسـية ألسـعار التـصدير                    

. شأن الكتيــب املتعلــق باألرقــام القياســية ألســعار املــساكن واالســترياد والعمــل االستقــصائي بــ 
ويواصل فريق أوتاوا تأييده القوي لرأي الفريق العامل املشترك بني األمانات القائل بأنـه ينبغـي          

. “وثيقتـان فعالتـان   ”علـى أهنمـا     ) وخباصـة النـسختني اإللكتـرونيتني     (النظر إىل هـذين الـدليلني       
 أي مـشورة متعلقـة بالـدليلني    تنـاول ماعات فريق أوتاوا حاليا   مناقشة الورقات يف اجت    تتوخىو

وإضـافة إىل ذلـك، تـضمن آخـر     . قد ُتحال إىل الفريق العامل املشترك بني األمانات للنظر فيهـا      
دليل عملي لتجميـع األرقـام    ”اجتماع لفريق أوتاوا مناقشة بشأن وضع كتيب تكميلي معنون          

  . النهائيةيف صيغته“ القياسية ألسعار االستهالك
وتتفــق اللجنــة التوجيهيــة لفريــق أوتــاوا مــع التوصــيفات الــيت وضــعها الفريــق العامــل        - ١٢

ألدوار كـل مـن الفريـق العامـل املـشترك بـني             ) انظـر مرفـق هـذا التقريـر       (املشترك بني األمانات    
ألمانــات وفريــق أوتــاوا واالجتماعــات املــشتركة للجنــة االقتــصادية ألوروبــا ومنظمــة العمــل    ا

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



E/CN.3/2010/25  
 

09-64013 5 
 

لكفالــة التنــسيق  ألوروبــا ومنظمــة العمــل الدوليــة بــشأن األرقــام القياســية ألســعار االســتهالك   
  .املالئم بني جداول أعمال االجتماعات

  :جهة االتصال بفريق أوتاوا   - ١٣
 Todd Evans, Director 

  Consumer Price Index Section 

  Australian Bureau of Statistics 

  Locked Bag 10, Belconnen ACT 2616 

  Australia  
  Telephone: (61) 2 62527326 

  E-mail: todd.evans@abs.gov.au 
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  املرفـــــق
أدوار االجتماعات املشتركة للجنـة االقتـصادية ألوروبـا ومنظمـة العمـل                 

الدوليـــة بـــشأن األرقـــام القياســـية ألســـعار االســـتهالك، وفريـــق أوتـــاوا، 
   والفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار

  
ظمـة العمـل الدوليـة بـشأن        االجتماعات املشتركة للجنة االقتصادية ألوروبا ومن         

  األرقام القياسية ألسعار االستهالك
هتيئ االجتماعات املشتركة للجنـة االقتـصادية ألوروبـا ومنظمـة العمـل الدوليـة بـشأن                   - ١

االستهالك فرصـة فريـدة للخـرباء الـوطنيني لتبـادل اآلراء واخلـربات يف                األرقام القياسية ألسعار    
واالجتماعات املشتركة هي االجتماعـات      .مارسات اجليدة جمال إحصاءات األسعار وحتديد امل    

احلكوميــة الدوليــة الوحيــدة املعنيــة باألرقــام القياســية ألســعار االســتهالك علــى صــعيد جغــرايف  
االحتــاد األورويب، كمــا أهنــا تــوفر أيــضا منتــدى هامــا للفريــق العامــل املــشترك بــني   أوســع مــن 

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

  .ر اإلحصائيني األوروبينيالعمل الدولية ومؤمت
وتركــز االجتماعــات علــى القــضايا الــيت هلــا صــلة مباشــرة بتجميــع األرقــام القياســية       - ٢

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

  .وتعقد االجتماعات عادة كل سنتني. التنظيمية
االجتماعات إىل مناقـشة املمارسـات اجليـدة الـيت ميكـن أن تنفـذها املكاتـب              هذه   وهتدف   - ٣

ويعــد جــدول األعمــال حــسب الطلــب مبعــىن أن اللجنــة . اوتقــدمي توصــيات بــشأهن اإلحــصائية
مقترحـات ممثلـي البلـدان يف االجتماعـات     املنظمة تقرر بنود جـدول األعمـال املقبـل بنـاء علـى        

  .املشتركة
وما فتئت االجتماعات املشتركة تشكل منتـدى هامـا لألعمـال املتعلقـة بإجنـاز الـدليل                    - ٤

البلـدان  مالحظـات    ولتلقـي    ٢٠٠٤الدويل لألرقام القياسية ألسعار االستهالك الذي نشر سنة         
  .تنقيح النسخة اإللكترونية للدليلبشأن 

فة إىل املواضيع اجلوهرية اليت تنـاقش يف االجتماعـات، ركّـز آخـر اجتمـاع ُعقـد                  وإضا   - ٥
 على دليل األرقام القياسية ألسعار االستهالك، وانكـب علـى دراسـة كـل              ٢٠٠٨مايو  /يف أيار 

  .  مبضمونهني املشاركإملامفصل من فصوله لكفالة 
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ب اخلـــرباء مـــن  جانـــ؛ فـــإىل مـــشارك١٠٠ إىل ٨٠وحيـــضر االجتماعـــات املـــشتركة    - ٦
ــضم       ــا، يـ ــصادية ألوروبـ ــة االقتـ ــضاء يف اللجنـ ــدان األعـ ــة يف البلـ ــصائية الوطنيـ املكاتـــب اإلحـ
املــشاركون ممثلــي املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة يف آســيا، والبلــدان الناطقــة بالعربيــة، وأفريقيــا، 

ت أيـضا   وحيـضر االجتماعـا   . وأمريكا اجلنوبية، الذين توجه منظمة العمـل الدوليـة الـدعوة هلـم            
امليـدان   صندوق النقد الـدويل، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف            (خرباء من منظمات دولية أخرى      

، كمـا حيـضر     )االقتصادي، ومنظمة العمل الدولية، واملكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة         
مصارف مركزية، كاملصرف املركزي األورويب، على سـبيل املثـال، ميثلـون منظـور             ن عن   ممثلو
بعـض أعـضاء فريـق أوتـاوا والفريـق العامـل            أيـضا   حيضر االجتماعات   و. خدمني الرئيسيني املست

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

ياجـات يف   املشترك بني األمانات وغريه من املنظمات الدولية بشأن األنـشطة واملـشاكل واالحت            
وُتقــدم تقـــارير  . جمــال جتميـــع األرقــام القياســـية ألســعار االســـتهالك يف املكاتــب اإلحـــصائية    

 املقترحـات املتعلقـة جبـداول األعمـال املقبلـة، إىل            لكوتوصيات االجتماعـات املـشتركة، وكـذ      
  .الفريق العامل املشترك بني األمانات

  
  فريق أوتاوا

ــاوا املعــين باألرقــ     - ٨ ــوفر فريــق أوت ، ١٩٩٤ام القياســية لألســعار، الــذي أُنــشئ يف عــام   ي
ــه خــرباهتم ويناقــشون البحــوث املتعلقــة باملــشاكل األساســية      منتــدى  ــادلون في لألخــصائيني يتب

علـى  فـإن الفريـق يركـز       املـسائل النظريـة،     لئن كانـت املناقـشات تتنـاول        و .األسعار لقياس تغري   
واملـشاركون هـم    . لقياسـية ألسـعار االسـتهالك     البحوث التطبيقية، وال سيما يف جمـال األرقـام ا         

أخصائيون وممارسون يعملون يف وكاالت إحصائية وطنية، أو يف منظمات دولية، أو يقـدمون              
  .فريق أوتاوا اللجنة اإلحصائيةيتبع و .املشورة هلا

 ٤٠ إىل ٢٠وحيـــضر االجتماعـــات . الفريـــق عقـــد اجتماعاتـــه كـــل ســـنتنييتـــوخى و   - ٩
وللمـشاركة يف االجتماعـات يلـزم عـادة         .  اإلحصائية واملنظمـات الدوليـة     مشاركا من املكاتب  

  .تقدمي ورقة، لكن ليس دائما
وتوافــق علــى جــدول األعمــال اللجنــة التوجيهيــة الــيت تتــشكل حاليــا مــن ممــثلني مــن       - ١٠

املكاتب اإلحصائية الوطنيـة ألسـتراليا واململكـة املتحـدة وهولنـدا وكنـدا وسويـسرا ونيوزيلنـدا                 
  ).٢٠١١ليت ستستضيف االجتماع املقبل سنة ا(
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ــام القياســية            - ١١ ــهجي لألرق ــوير النظــري واملن ــام يف التط ــدور ه ــاوا ب ــق أوت واضــطلع فري
فعلــى ســبيل املثــال، متــت اإلفــادة مــن عمــل الفريــق يف إعــداد  . لألســعار خــالل العقــد املاضــي

 اللـذين   نتـاج م القياسية ألسـعار اإل     واألرقا ستهالكالدليلني الدوليني لألرقام القياسية ألسعار اال     
وهو جيمع بني اخلرباء الرائـدين يف إحـصاءات األسـعار           . ٢٠٠٨ وُنقّحا سنة    ٢٠٠٤ُنشرا سنة   

ــة، و  و  يهيــئ فرصــة فريــدة ملناقــشة املــشاكل   بــذلكاملمارســني مــن املكاتــب اإلحــصائية الوطني
يتـسبب   مـن قبيـل تلـك الـيت          يـة، العملاملـشاكل   و .املتصلة بتنفيذ التوصيات يف املمارسة العملية     

أيــضا علــى ُتعــرض فيهــا نقــص املــوارد أو نقــص مــصادر البيانــات املوثوقــة أو القيــود الزمنيــة،   
  .من أجل اإليضاح أو تقدمي توصيات“ املنظرين”
ويـساعد  . وعادة ما يشارك ممثلـو املنظمـات الدوليـة أيـضا يف اجتماعـات فريـق أوتـاوا            - ١٢

ــة اطــالع املنظمــ   ــة علــى آخــر التطــورات يف جمــال األرقــام القياســية    هــذا علــى كفال ات الدولي
  .لألسعار

مــوجز يتعلــق  www.ottawagroup.orgوُيتــاح علــى موقــع فريــق أوتــاوا علــى اإلنترنــت    - ١٣
والورقـات  بكل اجتماع من اجتماعات الفريق، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصـيات املمكنـة            

  .املقدمة
  

  الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار
بناء على توصية االجتماع املشترك للجنة االقتصادية ألوروبـا ومنظمـة العمـل الدوليـة                  - ١٤

بشأن األرقام القياسية ألسعار االستهالك وبدعوة من مكتب اإلحصاءات التابع ملنظمـة العمـل    
 ١٩٩٨نشئ الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات األسـعار سـنة               الدولية، أُ 

 الفريـق العامـل املـشترك     يتبـع   و. لينسق العمل املتعلق بوضع معـايري دوليـة إلحـصاءات األسـعار           
  .بني األمانات اللجنة اإلحصائية

هي متاحـة علـى     و(ووفقا لالختصاصات األصلية للفريق العامل املشترك بني األمانات            - ١٥
أن ، فإن علـى الفريـق       )www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htmاملوقع  
اءات  مــن أجــل وضــع وإعــداد أدلــة دوليــة لألرقــام القياســية ألســعار االســتهالك وإحــص يعمــل

وينبغـي  .  وألسـعار التجـارة الدوليـة      نتـاج األسعار األخرى، وخباصة األرقام القياسية ألسعار اإل      
للفريق أيضا أن يساعد يف وضع إطار إلحصاءات األسـعار يكـون قـادرا علـى تفـسري الـروابط                    
فيمــا بــني خمتلــف األرقــام القياســية لألســعار وبــني األرقــام القياســية لألســعار وغريهــا مــن            

  .اءات االقتصادية وإحصاءات العمالة ذات الصلةاإلحص

http://www.ottawagroup.org/�
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htm�
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لتأخــذ  ٢٠٠٥وقـد ُنقحــت اختـصاصات الفريــق العامــل املـشترك بــني األمانـات ســنة       - ١٦
ــنة    يف ــذ ســـ ــل منـــ ــور العمـــ ــار تطـــ ـــ . ١٩٩٨االعتبـــ ــا يلــ ــواردة يف  ويف مـــ ــداف الـــ ي األهـــ

  :املنقحة االختصاصات
، نتــاج وألســعار اإلهالكســتوضــع وتنفيــذ دليلــي األرقــام القياســية ألســعار اال  )أ(  

  يشمل تنقيح النسختني اإللكترونيتني للدليلني؛ مبا
الترتيب لوضع معـايري وأدلـة إلحـصاءات األسـعار األخـرى، وخباصـة األرقـام                  )ب(  

  القياسية ألسعار الصادرات والواردات، واألرقام القياسية ألسعار العقارات؛
فيــذ أفــضل املمارســات، وتبــادل تنــسيق أعمــال املنظمــات الدوليــة يف جمــال تن  )ج(  

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

فيمــا بــني خمتلــف األرقــام القياســية لألســعار وبــني األرقــام القياســية لألســعار وغريهــا مــن            
  .صادية وإحصاءات العمالة ذات الصلةاإلحصاءات االقت

صــندوق النقــد : ويتــألف الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات مــن املنظمــات التاليــة    - ١٧
الــدويل، واللجنــة االقتــصادية ألوروبــا، ومنظمــة العمــل الدوليــة، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف  

وجيـوز للفريـق    . والبنك الـدويل  امليدان االقتصادي، واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية،       
وقد شارك خـرباء مـن أسـتراليا والواليـات املتحـدة            . توجيه الدعوة خلرباء للمشاركة يف أعماله     

مــايو /األمريكيــة واململكــة املتحــدة وهولنــدا وكنــدا يف آخــر اجتمــاعني للفريــق ُعقــدا يف أيــار    
  . اجتماع فريق أوتاوا يف نوشاتيلعقب ٢٠٠٩

  


