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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ - فرباير/ شباط٢٨
  *من جدول األعمال املؤقت) ز (٤البند 

  فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار: بنود للعلم
      

  تقرير فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار    
  

  من األمني العاممذكرة     
  

ــ   ـــن  اً لطلــب ـوفق ــة اإلحــصائية فــ صـــادر عـ ـــي دورهتــا الثانيــ ـاللجن انظــر (ن ـة واألربعي
E/2011/24  يتشرف األمني العـام بـأن حييـل تقريـر فريـق أوتـاوا املعـين               ) ألف - ، الفصل األول ،

نة أن حتـيط علمـاً      اللجوُيرجى من   . ة للعلم ــدم إىل اللجن  ــذي يق ــ، ال ام القياسية لألسعار  ــباألرق
  .هبذا التقرير
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  تقرير فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار     
  غرض فريق أوتاوا وتنظيمه  - أوال  

فريـق   ”اسمأُنشئ الفريق العامل الدويل املعين باألرقام القياسـية لألسـعار، املعـروف بــ               - ١
ــاوا ــام “أوتـ ــادلون  ١٩٩٤، يف عـ ــصائيني يتبـ ــدى لألخـ ــون منتـ ــارفهم   ليكـ ــرباهتم ومعـ ــه خـ  فيـ

يف حـني   . األسـعار  بقيـاس تغـري     البالغة األمهيـة املتـصلة      املشاكل  املتعلقة ب البحوث  فيه  ويناقشون  
وبوجـه  املناقشات تتناول املسائل النظرية، فإن الفريق يركز أساسا على البحوث التطبيقيـة،             أن  

 ويـدرس   .عار االسـتهالك  جمـال األرقـام القياسـية ألسـ       خاص، وإن مل يكن بصورة حـصرية، يف         
الفريق مزايا ونقائص خمتلـف املفـاهيم واألسـاليب واإلجـراءات يف سـياق بيئـات عمليـة واقعيـة             

هـم أخـصائيون وممارسـون    الفريـق  واملـشاركون يف  .  حمـددة أمثلـة ذلك إىل  أمكن  كلما  مستندا  
. املـشورة  إليهـا يعملون يف وكاالت إحصائية يف بلدان أو منظمـات دوليـة خمتلفـة، أو يـسدون                 

 بالتنـاوب   ،وكان الفريق يف البداية يعقد اجتماعاته سنويا، لكنـه يعقـدها اآلن مـرة كـل سـنتني                 
مع االجتماعات املشتركة اليت تعقدها اللجنة االقتصادية ألوروبا ومنظمة العمل الدولية بـشأن             

  .األرقام القياسية ألسعار االستهالك
نــشطته وتطورهــا، وهــي تتــألف مــن ممــثلني   وللفريــق جلنــة توجيهيــة تكفــل اســتمرار أ   - ٢
اجتماعـه  اجتماعـات الفريـق أو الـيت ستستـضيف          تكون قد استـضافت أحـدث       لوكاالت اليت   ل

ويتـوىل ممثـل    .  إىل آخـر   مـن وقـت   علـى انـضمامهم     ، إىل جانـب آخـرين يوافـق األعـضاء           املقبل
  .كتب اإلحصاءات األسترايل حاليا منصب األمني التنفيذيمل
ــها ملوضــوع حمــدد   ،ماعــات الفريــق إىل جلــسات وُتقــسم اجت  - ٣ ــدا  ُتكــرس كــل من حتدي

  .موجز للمناقشات وتدوين أي توصياتمسؤولية إصدار يتوىل أيضا منسِّق ، ويعني هلا واضحا
وقـــائع  وترتـــب لتجميـــع ،لالجتماعـــاتالالزمـــة رافـــق املوتـــوفر الوكالـــة املستـــضيفة   - ٤

وتتـضمن املـادة اجملمعـة      .  الـيت تتناوهلـا املناقـشات      رـــ ة وأهـم العناص   ـات املقدم ــاجللسات والورق 
تتـضمن،  راء، أو   واضـح يف اآل   ق  ــــ توافمــن املناقـشــات    ا يتبلور   ــق عندم ـات الفري ــا توصي ــأيض

  .موجزا لآلراء املتباينة مشفوعا بتعليق متوازنإذا مل يتحقق ذلك، 
يف تعلقــة بفريــق أوتــاوا  واملعلومــات املاجللــسات وميكــن االطــالع علــى نــسخ حماضــر    - ٥

ــق    ــشبكي للفري ــع ال ــة    ). www.ottawagroup.org(املوق ــة بأعمــال األمان ــة القائم ــوىل الوكال وتت
تقـرر اللجنـة    وميكـن أن    . مسؤولية تعهد املوقع الـشبكي    ) مكتب اإلحصاءات األسترايل  حاليا  (

ت حالـة   مسحكلما  التوجيهية أيضا حترير خالصات عن مواضيع خمتارة ونشرها بشكل دوري           
  .املواد املتاحة بذلك
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ة الوطنيـة  ــب اإلحـصائي ـــ ي املكاتـون فـ ـــ ون يعملــباحثاجتماعات الفريــق ر ــوقد حض   - ٦
ة، إســبانيا، وأســتراليا، وإســرائيل، وأملانيــا، لــومــن بــني البلــدان املمثَّ. املــشورةإليهــا أو يــسدون 

تايلنــد، ومجهوريــة كوريــا، وجنــوب  وإندونيــسيا، وأيــسلندا، وإيطاليــا، والربازيــل، وبولنــدا، و 
أفريقيــا، والــدامنرك، وســنغافورة، والــسويد، وسويــسرا، وشــيلي، والــصني، وفرنــسا، وفنلنــدا،  
وكندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمـسا، ونيوزيلنـدا،          

لــبعض الجتماعــات أيــضا ممثلــون وحــضر ا. وهولنــدا، والواليــات املتحــدة األمريكيــة، واليابــان
ــةالنظمــات امل املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة، وإدارة اإلحــصاء التابعــة   مثــل  ،دولي

ــدويل، ومنظمــة العمــل     ــد ال ــصندوق النق ــا، واملــصرف     ل ــصادية ألوروب ــة االقت ــة، واللجن الدولي
  .املركزي األورويب، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

  
  االجتماعات  -نيا ثا  

  : مناسبة كما يلي١٢اجتمع الفريق يف   - ٧
  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٣ -أكتوبر / تشرين األول٣١أوتاوا،   •  
  ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٧-١٥ستوكهومل،   •  
  ١٩٩٧أبريل / نيسان١٨-١٦فوربورغ، هولندا،   •  
  ١٩٩٨أبريل / نيسان٢٤-٢٢واشنطن العاصمة،   •  
  ١٩٩٩أغسطس / آب٢٧-٢٥يك، ريكياف  •  
  ٢٠٠١أبريل / نيسان٢١-١٦كانبريا،   •  
  ٢٠٠٣مايو / أيار٢٩-٢٧باريس،   •  
  ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٥-٢٣هلسنكي،   •  
  ٢٠٠٦مايو / أيار١٦-١٤لندن،   •  
  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٢-١٠أوتاوا،   •  
  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩-٢٧نوشاتيل، سويسرا،   •  
  .٢٠١١مايو / أيار٦-٤، ويلينغتون، نيوزيلندا  •  
  .٢٠١٣مايو /ومن املقرر عقد االجتماع املقبل للفريق يف كوبنهاغن يف أيار  - ٨
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  هبا مؤخرااملضطلع األنشطة   - ثالثا  
 ٢٠١٠ة يف عـام     ــة اإلحـصائي  ـإىل اللجنـ  الـسابـق   ره  ـذ تقـدمي تقريـ    ـــ ق، من ـــ اجتمع الفري   - ٩
  . يف ويلينغتون٢٠١١مايو /، مرة واحدة يف أيار)E/CN.3/2010/25انظر (

املــشاكل األساســية لقيــاس األســعار، وخباصــة علــى صــعيد االقتــصاد اجلزئــي،  وظلــت   - ١٠
، نظــر الفريــق أيــضا يف آخــر اجتمــاع منــهاويف . الجتماعــات الــيت عقــدت مــؤخرا ُتطــرح يف ا

دة والتطـورات اجلديـ   األرقـام القياسـية ألسـعار املـساكن والعقـارات الـسكنية،             مسائل من قبيل    
ــهجيات احلــساب   ــدير األوزانيف من ــستجدة ، والتطــورات وتق ــات اليف جمــال اســتخدام  امل بيان

أجهـزة املـسح، وقابليـة األرقـام القياسـية لألسـعار للمقارنـة علـى الـصعيدين                  املستمدة بواسـطة    
تقنيـــات الويواصـــل الفريـــق التركيـــز علـــى اســـتخدام  . الـــوطين والـــدويل واملقارنـــات الدوليـــة

األساليب القائمـة علـى     وخباصة  (املنتجات  ختلفة للتعامل مع التغريات يف نوعية       املجراءات  اإلو
على سبيل املثال، التخفيضات املرتبطـة بـاجلمع        (، وخطط التسعري املتزايدة التعقيد      )تقدير املتعة 

وقــد . التكنولوجيــات اجلديــدةوتــأثري ؛ )بــني خــدمات اهلــاتف واإلنترنــت والتلفزيــون الكــابلي 
األرقـام القياسـية لألسـعار،      من حيث تكـوين     الصعوبة  الشديدة   للمجاالت   ُخصصت جلسات 

من قبيل اخلدمات املالية وخدمات التأمني، وخدمات الرعاية الـصحية، وخـدمات االتـصاالت              
  .السلكية والالسلكية، واإلسكان

ني ويف اجتمــاع ويلينغتــون، أقــر فريــق أوتــاوا باإلجنــاز اهلــام للفريــق العامــل املــشترك بــ   - ١١
ألرقـام  لدوليـة   سـياق األعمـال اجلاريـة بـشأن األدلـة ال          األمانات املعين بإحصاءات األسـعار، يف       

ــق     . القياســية لألســعار  ــة للكتيــب املتعل ــق النــسخة النهائي ــاقش الفري وعلــى وجــه اخلــصوص، ن
). Handbook On Residential Property Price Indices(ة ـة ألسعار العقارات السكنيــام القياسيـباألرق

ويواصل فريق أوتاوا تأييده القوي لرأي الفريق العامل املشترك بني األمانات القائل بأنـه ينبغـي          
ويتــوخى  . “وثــائق حيــة  ”علــى أهنــا   ) وخباصــة النــسخ اإللكترونيــة  (األدلــة   هالنظــر إىل هــذ 

ــا املــشاركون  ــاوا    حالي ــق أوت ــة يف اجتماعــات فري ــات املقدم ــشة الورق ــة التوصــل إىل يف مناق أي
  .ميكن أن ُتحال إىل الفريق العامل املشترك بني األمانات للنظر فيهاشورة بشأن األدلة م

وتتفــق اللجنــة التوجيهيــة لفريــق أوتــاوا مــع التوصــيفات الــيت وضــعها الفريــق العامــل       - ١٢
كـل مـن الفريـق العامـل املـشترك      للـدور الـذي يـضطلع بـه       ) رفقاملانظر  (املشترك بني األمانات    

 وفريق أوتاوا واالجتماعات املشتركة للجنـة االقتـصادية ألوروبـا ومنظمـة العمـل             بني األمانات 
وتتشاور اللجنة التوجيهية لفريـق أوتـاوا مـع    .  الدولية بشأن األرقام القياسية ألسعار االستهالك   

أعضاء الفريق العامل املشترك بني األمانات ومنظمي االجتماعات املـشتركة للجنـة االقتـصادية              
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مــن أجــل كفالــة  ومنظمــة العمــل الدوليــة بــشأن األرقــام القياســية ألســعار االســتهالك ألوروبــا 
  . هذه الكياناتالتنسيق املالئم بني جداول أعمال اجتماعات

  :جهة االتصال بفريق أوتاوافيما يلي بيانات و  - ١٣
         Lewis Conn, Director  
       Consumer Price Index Section  
       Australian Bureau of Statistics  
     Locked Bag 10, Belconnen ACT 2616  
                Australia  
 7326 6252 2 (61) :اهلاتف  
  lewis.conn@abs.gov.au :اإللكتروينالربيد   

  

mailto:lewis.conn@abs.gov.au�
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  املرفق
منظمـة العمـل    أدوار االجتماعات املشتركة للجنـة االقتـصادية ألوروبـا و             

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

  
االجتماعات املشتركة للجنة االقتصادية ألوروبا ومنظمـة العمـل الدوليـة بـشأن                 

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

االستهالك فرصـة فريـدة للخـرباء الـوطنيني لتبـادل اآلراء واخلـربات يف                األرقام القياسية ألسعار    
واالجتماعــات املــشتركة هــي  . املمارســات اجليــدةوللتعــرف علــى جمــال إحــصاءات األســعار  

ــة الدو  ــام القياســية ألســعار االســتهالك علــى     االجتماعــات احلكومي ــة باألرق ــدة املعني ــة الوحي لي
هذه االجتماعـات   توفر  وعالوة على ذلك،     .من االحتاد األورويب  نطاقا  جغرايف أوسع   مستوى  

منتدى هاما للفريق العامل املـشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات األسـعار ملناقـشة املـسائل                    
االجتماعـات املـشتركة إىل مكتـب    نتـائج   غلَّـ بوُت. ار االسـتهالك  باألرقام القياسـية ألسـع    املتصلة  

  .اإلحصاءات التابع ملنظمة العمل الدولية ومؤمتر اإلحصائيني األوروبيني
الـيت هلـا صـلة مباشـرة بتجميـع          املـسائل    على   ، يركز املشاركون  االجتماعاتهذه  يف  و  - ٢

مجيــع وتتنــاول املناقــشة . ية الوطنيــةاألرقــام القياســية ألســعار االســتهالك يف املكاتــب اإلحــصائ
املتـصلة  أيـضا املـسائل   وتتنـاول  خطوات عملية التجميع، أي مجع البيانات وجتهيزهـا ونـشرها،     

  .كل سنتنيمرة عقد االجتماعات عادة وُت. باملوارد واملسائل التنظيمية
ــاش     - ٣ ــشجيع النق ــشأن وهتــدف االجتماعــات إىل ت ــيت ميكــن أن   ب ــدة ال املمارســات اجلي

عـد جـدول األعمـال حـسب الطلـب          وُي.  وتقـدمي توصـيات بـشأهنا      ،املكاتب اإلحصائية تطبقها  
يقـدمها  ة تقـرر بنـود جـدول األعمـال املؤقـت بنـاء علـى مقترحـات         ممن حيث أن اللجنة املنظِّ    

  .البلدان يف االجتماعات املشتركةممثلو 
الـدليل الـدويل    بعلقـة   منتـدى هامـا لألعمـال املت      توفر  االجتماعات املشتركة   وقد ظلت     - ٤

البلـدان  التعليقـات مـن      ولتلقـي    ،٢٠٠٤يف عام   لألرقام القياسية ألسعار االستهالك الذي نشر       
  .بشأن تنقيح النسخة اإللكترونية للدليل

ــافة إىل   - ٥ املواضـــيع اجلوهريـــة يف االجتماعـــات، نـــاقش املـــشاركون يف     مناقـــشة وإضـ
األرقــام املتعلــق ب للكتيــب األويلاملــشروع  ٢٠١٠مــايو /يف أيــارمــؤخرا االجتمــاع املعقــود  

) Handbook on Residential Property Price Indices(ارات الـسكنية  ـــ ار العقـــ ة ألسعـــ القياسي



E/CN.3/2012/26  
 

11-62195 7 
 

عمـل  الحلقـات   مـن   وسـبقت ذلـك االجتمـاع سلـسلة         . تعقيبات هبـذا الـصدد    موافاهتم ب وطلبوا  
سح، واألرقــام القياســية املتــسقة أجهــزة املــتتعلــق بالبيانــات املــستمدة بواســطة مواضــيع غطــت 

  . واخلدمات املالية،ألسعار االستهالك، وتعديل النوعية واملنتجات املومسية
مـن   مـشارك،  ١٠٠ مـشاركا و    ٨٠بـني   عـدد يتـراوح     وحيضر االجتماعات املـشتركة       - ٦

بـا  األعـضاء يف اللجنـة االقتـصادية ألورو   الـدول  خرباء من املكاتب اإلحصائية الوطنية يف    بينهم  
لمكاتب اإلحـصائية الوطنيـة يف آسـيا، والبلـدان الناطقـة بالعربيـة، وأفريقيـا، وأمريكـا              ل نوممثلو

وحيـضر االجتماعـات أيـضا      . منظمة العمـل الدوليـة    حيضرون االجتماعات بدعوة من     اجلنوبية،  
امليـدان   صندوق النقد الـدويل، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف            (خرباء من منظمات دولية أخرى      

 هاحيـضر و،  )القتصادي، ومنظمة العمـل الدوليـة، واملكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة             ا
وميثــل املــصرف املركــزي األورويب، منــها مــثال ركزيــة، املصارف مــن بعــض املــممثلــون كــذلك 
فريق أوتـاوا   من  عضاء  األوحيضر االجتماعات أيضا بعض     . الرئيسينياملستعملني  منظور  هؤالء  

  .شترك بني األماناتوالفريق العامل امل
ــل        - ٧ ــق العام ــصال املعلومــات إىل الفري ــدى إلي ــضا منت ــشتركة أي ــوفر االجتماعــات امل وت

املشترك بني األمانات وغريه مـن اهليئـات الدوليـة بـشأن األنـشطة واملـشاكل واالحتياجـات يف                   
ىل الفريــق إم وُتقــدَّ. جمــال جتميــع األرقــام القياســية ألســعار االســتهالك يف املكاتــب اإلحــصائية 

، وكـذلك املقترحـات      وتوصـياهتا  تقـارير االجتماعـات املـشتركة     العامل املشترك بـني األمانـات       
  .املتعلقة جبداول األعمال املقبلة

  
  فريق أوتاوا    

ــام القياســية لألســعار، الــذي أُنــشئ يف عــام       - ٨ ــاوا املعــين باألرق ــوفر فريــق أوت ، ١٩٩٤ي
البالغــة البحــوث املتعلقــة باملــشاكل فيــه م ويناقــشون لألخــصائيني يتبــادلون فيــه خــرباهت  منتــدى 

املناقــشات تتنــاول املــسائل النظريــة، فــإن  ويف حــني أن . األســعار تغــري األمهيــة املتــصلة بقيــاس  
ــام القياســية ألســعار          ــة، وال ســيما يف جمــال األرق ــى البحــوث التطبيقي ــضا عل ــق يركــز أي الفري

ون وممارسون يعملون يف وكـاالت إحـصائية        هم أخصائي فري الفريق   واملشاركون  . االستهالك
  .فريق أوتاوا اللجنة اإلحصائيةويتبع . املشورةإليها وطنية، أو يف منظمات دولية، أو يسدون 

بـني  عـدد يتـراوح     ر االجتماعات   ــوحيض. كل سنتني أن جيتمع مــرة    ق  ــى الفري ــويتوخ  - ٩
أن عــادة ويلــزم لكــل منــهم ة،  مــشاركا مــن املكاتــب اإلحــصائية واملنظمــات الدوليــ٤٠ و٢٠

  .ورقة من أجل املشاركة يف االجتماعاتيقدم 
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حاليـا  تتـألف   الـيت  ،اللجنـة التوجيهيـة  على مستوى على جدول األعمال    ويتم االتفاق     - ١٠
ــدامنرك      ــة ألســتراليا وال ــيت ستستــضيف  (مــن خــرباء وممــثلني مــن املكاتــب اإلحــصائية الوطني ال

وسويــسرا وكنــدا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا ) ٢٠١٣يف عــام التــايل، املقــرر عقــده االجتمـاع  
ن اللجنة االقتصادية ألوروبا، واملكتـب      مالعظمى وأيرلندا الشمالية ونيوزيلندا وهولندا وممثلني       

وحيــضر االجتمــاع ممثــل مــن فريــق . اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة ومنظمــة العمــل الدوليــة
  .لما أمكن ذلك ك،رغ املعين بإحصاءات اخلدماتوفورب
ــام القياســية           - ١١ ــهجي لألرق ــوير النظــري واملن ــام يف التط ــدور ه ــاوا ب ــق أوت واضــطلع فري

ــدليلني     . لألســعار خــالل العقــد املاضــي   ــال، أن عمليــات إعــداد ال ومــن ذلــك علــى ســبيل املث
 يف الدوليني لألرقام القياسية ألسعار االستهالك واألرقام القياسية ألسعار اإلنتـاج اللـذين ُنـشرا            

، قد انتفعـت انتفاعـا كـبريا مـن أعمـال هـذا الفريـق، الـذي                 ٢٠٠٨ وُنقحا يف عام     ٢٠٠٤عام  
يضم خرباء مرموقني يف جمال إحصاءات األسعار مع ممارسني من املكاتب اإلحصائية الوطنيـة،              

ويـضاف إىل ذلـك     . مما يتيح فرصة فريدة ملناقشة املشاكل املرتبطـة بالتنفيـذ العملـي للتوصـيات             
دام املـصادر املوثوقـة     ــــ وارد أو انع  ـــ ا نقـــص امل   ـــ ي يتـسبب فيه   ـــ ة، مثـــل الت   ـــ شاكل العملي أن امل 
 مـن أجـل اإليـضاح أو تقـدمي          “نيـــ اخلـرباء النظري  ”ة، ُتعـرض علـى      ـــ ات أو القيود الزمني   ـــللبيان

  .توصيات بشأهنا
علـى  تـساعد   وتـاوا   ممثلي املنظمات الدولية عادة أيضا يف اجتماعات فريـق أ         ومشاركة    - ١٢

  .املنظمات على آخر التطورات يف جمال األرقام القياسية لألسعارتلك الع كفالة اطِّ
كـل  خيـص   مـوجز   ) www.ottawagroup.org(فريق أوتـاوا    الشبكي ل وقع  املوُيتاح على     - ١٣

الورقـات  مـن   ونـسخ    ،اجتماع من اجتماعات الفريـق، مبـا يف ذلـك االسـتنتاجات والتوصـيات             
  .يف االجتماعاملقدمة 

  
  الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار    

االجتمــاع املــشترك للجنــة االقتــصادية ألوروبــا ومنظمــة   أصــدرها  بنــاء علــى توصــية    - ١٤
دعوة مـن مكتـب اإلحـصاءات       تلبية ل العمل الدولية بشأن األرقام القياسية ألسعار االستهالك،        

نــشئ الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين بإحــصاءات أُالدوليــة، التــابع ملنظمــة العمــل 
حـصاءات  بشأن إ معايري دولية   صوغ  إىل  ليتوىل تنسيق األعمال الرامية      ١٩٩٨يف عام   األسعار  
  .ويتبع الفريق العامل املشترك بني األمانات اللجنة اإلحصائية. األسعار

انظـــــر (ات ــــن األمانــــل املــشترك بيــــق العامـــــفرية للــــات األصليــا لالختــصاصـــــ ووفق– ١٥
www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htm( ، ينبغــــي أن يعمــــل الفريــــق
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ألرقام القياسـية ألسـعار االسـتهالك وإحـصاءات األسـعار           بشأن ا أدلة دولية   على صوغ وإقرار    
وينبغـي للفريـق    . سـعار التجـارة الدوليـة     ألإلنتـاج و  األخرى، وخباصة األرقام القياسية ألسـعار ا      

الـروابط  إيـضاح   ار يكون قـادرا علـى       ــار إلحصاءات األسع  ــإطصـــوغ  ي  ــد ف ــا أن يساع  ــأيض
ــعار     ــية لألس ــام القياس ــف األرق ــني خمتل ــا ب ــن     ،فيم ــا م ــية لألســعار وغريه ــام القياس ــني األرق  وب

  .ةذات الصلالعمل اإلحصاءات االقتصادية وإحصاءات 
ــات         - ١٦ ــني األمان ــشترك ب ــل امل ــق العام ــصاصات الفري ــد ُنقحــت اخت ــام وق  ،٢٠١٠يف ع

وفيمـا يلـي    . ٢٠٠٥يف عـام    التنقيح الـسابق    إجراء  منذ  التطورات املستجدة   يف االعتبار   لتؤخذ  
  :يف االختصاصات املنقحةاملنصوص عليها األهداف 
حصاءات األسـعار ودعـم     إميدان  يف  الدولية  املعايري والتوصيات   صوغ وتعهد     )أ(  

بـشأن  كتيبـات    أدلـة أو  وتعهـد   تنفيذها يف املكاتب اإلحصائية الوطنية، وهـو مـا يـشمل إعـداد              
  إحصاءات األسعار؛

، بغـرض  حيثمـا يلـزم ذلـك   فـضل املمارسـات،     بشأن أ وضع املبادئ التوجيهية      )ب(  
معاجلـة  سـتباقي يف  الدوليـة، واتبـاع هنـج ا    للمقارنـة    تـها حتسني نوعية إحـصاءات األسـعار وقابلي      

يف وأولياهتـا   أمهيـة املـشاكل واملـسائل       مـدى   ، والتعبري عن آرائه بـشأن       والناشئةملسائل اجلديدة   ا
  إحصاءات األسعار؛ميدان 

تنسيق أعمال املنظمات الدولية يف تنفيذ أفـضل املمارسـات الـواردة يف األدلـة           )ج(  
ــية لألســـعار، ويف   ــام القياسـ ــة باألرقـ ــات املتعلقـ ــات أو الكتيبـ ــادل املعلومـ ــشأن  تبـ ــدريب بـ التـ

   ويف استخدام املوارد بكفاءة جتنباً الزدواج اجلهود؛،واملساعدة التقنية
ــى        )د(   ــام القياســية لألســعار عل ــة باألرق ــة املتعلق ــشأن املنهجي ــشات ب ــسيق املناق تن

اسـية  الصعيد الـدويل، وال سـيما املنهجيـة املـستخدمة يف إطـار فريـق أوتـاوا املعـين باألرقـام القي                     
ــا ومنظمــة العمــل الدوليــة بــشأن    جتماعــات االلألســعار و املــشتركة للجنــة االقتــصادية ألوروب

األرقام القياسية ألسعار االستهالك، وكفالة وجود الروابط الالزمة مع األعمال األخـرى ذات             
  الصلة، مثل أعمال برنامج املقارنات الدولية وفريق فوربورغ املعين بإحصاءات اخلدمات؛

ــة صــوغ  دعــم   )هـ(   ــروابط     عملي إطــار إلحــصاءات األســعار مــن أجــل توضــيح ال
غريهـا مـن    وبـني األرقـام القياسـية لألسـعار و      ،بني خمتلف األرقام القياسية لألسعار    فيما  القائمة  
األطــر املهمــة وأحــد رى ذات الــصلة؛ ــــاألخالعمــل اءات ـــة وإحــصـــاءات االقتــصاديــاإلحــص

نظامــاً متكــامالً ومتــسقاً   يوفــــر  الــذي  القوميــــة، ات ـــسابام احلــ ــــ نظهـــــو اص ــــ بــشكل خ
  .لإلحصاءات االقتصادية
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ــصادية           - ١٧ ــة االقت ــشمل اللجن ــذي ي ــات، ال ــني األمان ــشترك ب ــل امل ــق العام ويرحــب الفري
ــب اإلحــصائي للجماعــات        ــدويل واملكت ــد ال ــة وصــندوق النق ــة العمــل الدولي ــا ومنظم ألوروب

مـن املنظمـات، ورؤسـاء      تتـوافر لديـه الرغبـة وااللتــزام         اركة مـن     مبش ،األوروبية والبنك الدويل  
األفرقــة االستــشارية املعنيــة بأدلــة األرقــام القياســية لألســعار واخلــرباء مــن املكاتــب اإلحــصائية   

ــة  ــة  الوطني ــة واألوســاط األكادميي ــدعوة   . واملنظمــات الدولي ــه ال ــق توجي ــذه إىل وجيــوز للفري ه
وقد شارك خـرباء مـن الـدامنرك وكنـدا واململكـة      . رنامج عملهاألطراف املهتمة للمشاركة يف ب   

املعقـود مـؤخرا     ،املـشترك بـني األمانـات     العامـل   لفريـق   ااملتحدة ونيوزيلندا وهولندا يف اجتماع      
  .اجتماع فريق أوتاوا يف نيوزيلنداانعقاد  أثناء ،٢٠١١مايو /يف أيار

  


	اللجنة الإحصائية
	الدورة الثالثة والأربعون
	28 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012
	* E/CN.3/2012/1.
	البند 4 (ز) من جدول الأعمال المؤقت*
	بنود للعلم: فريق أوتاوا المعني بالأرقام القياسية للأسعار
	تقرير فريق أوتاوا المعني بالأرقام القياسية للأسعار
	مذكرة من الأمين العام
	وفقـاً لطلب صـادر عــن اللجنة الإحصائية فـي دورتها الثانيـة والأربعيـن (انظر E/2011/24، الفصل الأول - ألف)، يتشرف الأمين العام بأن يحيل تقرير فريق أوتاوا المعني بالأرقــام القياسية للأسعار، الــذي يقــدم إلى اللجنــة للعلم. ويُرجى من اللجنة أن تحيط علماً بهذا التقرير.
	تقرير فريق أوتاوا المعني بالأرقام القياسية للأسعار 
	أولا - غرض فريق أوتاوا وتنظيمه
	1 - أُنشئ الفريق العامل الدولي المعني بالأرقام القياسية للأسعار، المعروف بـاسم ”فريق أوتاوا“، في عام 1994 ليكون منتدى للأخصائيين يتبادلون فيه خبراتهم ومعارفهم ويناقشون فيه البحوث المتعلقة بالمشاكل البالغة الأهمية المتصلة بقياس تغير الأسعار. في حين أن المناقشات تتناول المسائل النظرية، فإن الفريق يركز أساسا على البحوث التطبيقية، وبوجه خاص، وإن لم يكن بصورة حصرية، في مجال الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك. ويدرس الفريق مزايا ونقائص مختلف المفاهيم والأساليب والإجراءات في سياق بيئات عملية واقعية مستندا كلما أمكن ذلك إلى أمثلة محددة. والمشاركون في الفريق هم أخصائيون وممارسون يعملون في وكالات إحصائية في بلدان أو منظمات دولية مختلفة، أو يسدون إليها المشورة. وكان الفريق في البداية يعقد اجتماعاته سنويا، لكنه يعقدها الآن مرة كل سنتين، بالتناوب مع الاجتماعات المشتركة التي تعقدها اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة العمل الدولية بشأن الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك.
	2 - وللفريق لجنة توجيهية تكفل استمرار أنشطته وتطورها، وهي تتألف من ممثلين للوكالات التي تكون قد استضافت أحدث اجتماعات الفريق أو التي ستستضيف اجتماعه المقبل، إلى جانب آخرين يوافق الأعضاء على انضمامهم من وقت إلى آخر. ويتولى ممثل لمكتب الإحصاءات الأسترالي حاليا منصب الأمين التنفيذي.
	3 - وتُقسم اجتماعات الفريق إلى جلسات، تُكرس كل منها لموضوع محدد تحديدا واضحا، ويعين لها منسِّق يتولى أيضا مسؤولية إصدار موجز للمناقشات وتدوين أي توصيات.
	4 - وتوفر الوكالة المستضيفة المرافق اللازمة للاجتماعات، وترتب لتجميع وقائع الجلسات والورقــات المقدمـة وأهم العناصــر التي تتناولها المناقشات. وتتضمن المادة المجمعة أيضــا توصيــات الفريـق عندمــا يتبلور مــن المناقشــات توافـــق واضح في الآراء، أو تتضمن، إذا لم يتحقق ذلك، موجزا للآراء المتباينة مشفوعا بتعليق متوازن.
	5 - ويمكن الاطلاع على نسخ محاضر الجلسات والمعلومات المتعلقة بفريق أوتاوا في الموقع الشبكي للفريق (www.ottawagroup.org). وتتولى الوكالة القائمة بأعمال الأمانة (حاليا مكتب الإحصاءات الأسترالي) مسؤولية تعهد الموقع الشبكي. ويمكن أن تقرر اللجنة التوجيهية أيضا تحرير خلاصات عن مواضيع مختارة ونشرها بشكل دوري كلما سمحت حالة المواد المتاحة بذلك.
	6 - وقد حضــر اجتماعات الفريــق باحثــون يعملــون فـي المكاتــب الإحصائيــة الوطنية أو يسدون إليها المشورة. ومن بين البلدان الممثَّلة، إسبانيا، وأستراليا، وإسرائيل، وألمانيا، وإندونيسيا، وأيسلندا، وإيطاليا، والبرازيل، وبولندا، وتايلند، وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، والدانمرك، وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، وشيلي، والصين، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان. وحضر الاجتماعات أيضا ممثلون لبعض المنظمات الدولية، مثل المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، وإدارة الإحصاء التابعة لصندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، والمصرف المركزي الأوروبي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
	ثانيا - الاجتماعات
	7 - اجتمع الفريق في 12 مناسبة كما يلي:
	• أوتاوا، 31 تشرين الأول/أكتوبر - 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1994
	• ستوكهولم، 15-17 تشرين الثاني/نوفمبر 1995
	• فوربورغ، هولندا، 16-18 نيسان/أبريل 1997
	• واشنطن العاصمة، 22-24 نيسان/أبريل 1998
	• ريكيافيك، 25-27 آب/أغسطس 1999
	• كانبيرا، 16-21 نيسان/أبريل 2001
	• باريس، 27-29 أيار/مايو 2003
	• هلسنكي، 23-25 آب/أغسطس 2004
	• لندن، 14-16 أيار/مايو 2006
	• أوتاوا، 10-12 تشرين الأول/أكتوبر 2007
	• نوشاتيل، سويسرا، 27-29 أيار/مايو 2009
	• ويلينغتون، نيوزيلندا، 4-6 أيار/مايو 2011.
	8 - ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للفريق في كوبنهاغن في أيار/مايو 2013.
	ثالثا - الأنشطة المضطلع بها مؤخرا
	9 - اجتمع الفريــق، منــذ تقديم تقريـره السابـق إلى اللجنـة الإحصائيــة في عام 2010 (انظر E/CN.3/2010/25)، مرة واحدة في أيار/مايو 2011 في ويلينغتون.
	10 - وظلت المشاكل الأساسية لقياس الأسعار، وبخاصة على صعيد الاقتصاد الجزئي، تُطرح في الاجتماعات التي عقدت مؤخرا. وفي آخر اجتماع منها، نظر الفريق أيضا في مسائل من قبيل الأرقام القياسية لأسعار المساكن والعقارات السكنية، والتطورات الجديدة في منهجيات الحساب وتقدير الأوزان، والتطورات المستجدة في مجال استخدام البيانات المستمدة بواسطة أجهزة المسح، وقابلية الأرقام القياسية للأسعار للمقارنة على الصعيدين الوطني والدولي والمقارنات الدولية. ويواصل الفريق التركيز على استخدام التقنيات والإجراءات المختلفة للتعامل مع التغيرات في نوعية المنتجات (وبخاصة الأساليب القائمة على تقدير المتعة)، وخطط التسعير المتزايدة التعقيد (على سبيل المثال، التخفيضات المرتبطة بالجمع بين خدمات الهاتف والإنترنت والتلفزيون الكابلي)؛ وتأثير التكنولوجيات الجديدة. وقد خُصصت جلسات للمجالات الشديدة الصعوبة من حيث تكوين الأرقام القياسية للأسعار، من قبيل الخدمات المالية وخدمات التأمين، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والإسكان.
	11 - وفي اجتماع ويلينغتون، أقر فريق أوتاوا بالإنجاز الهام للفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات الأسعار، في سياق الأعمال الجارية بشأن الأدلة الدولية للأرقام القياسية للأسعار. وعلى وجه الخصوص، ناقش الفريق النسخة النهائية للكتيب المتعلق بالأرقـام القياسيــة لأسعار العقارات السكنيـة (Handbook On Residential Property Price Indices). ويواصل فريق أوتاوا تأييده القوي لرأي الفريق العامل المشترك بين الأمانات القائل بأنه ينبغي النظر إلى هذه الأدلة (وبخاصة النسخ الإلكترونية) على أنها ”وثائق حية“. ويتوخى المشاركون حاليا في مناقشة الورقات المقدمة في اجتماعات فريق أوتاوا التوصل إلى أية مشورة بشأن الأدلة يمكن أن تُحال إلى الفريق العامل المشترك بين الأمانات للنظر فيها.
	12 - وتتفق اللجنة التوجيهية لفريق أوتاوا مع التوصيفات التي وضعها الفريق العامل المشترك بين الأمانات (انظر المرفق) للدور الذي يضطلع به كل من الفريق العامل المشترك بين الأمانات وفريق أوتاوا والاجتماعات المشتركة للجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة العمل الدولية بشأن الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك. وتتشاور اللجنة التوجيهية لفريق أوتاوا مع أعضاء الفريق العامل المشترك بين الأمانات ومنظمي الاجتماعات المشتركة للجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة العمل الدولية بشأن الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك من أجل كفالة التنسيق الملائم بين جداول أعمال اجتماعات هذه الكيانات.
	13 - وفيما يلي بيانات جهة الاتصال بفريق أوتاوا:
	   Lewis Conn, Director
	   Consumer Price Index Section
	   Australian Bureau of Statistics
	   Locked Bag 10, Belconnen ACT 2616
	        Australia
	الهاتف: (61) 2 6252 7326
	البريد الإلكتروني: lewis.conn@abs.gov.au
	المرفق
	أدوار الاجتماعات المشتركة للجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة العمل الدولية بشأن الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك، وفريق أوتاوا، والفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات الأسعار
	الاجتماعات المشتركة للجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة العمل الدولية بشأن الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك 
	1 - تهيئ الاجتماعات المشتركة للجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة العمل الدولية بشأن الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك فرصة فريدة للخبراء الوطنيين لتبادل الآراء والخبرات في مجال إحصاءات الأسعار وللتعرف على الممارسات الجيدة. والاجتماعات المشتركة هي الاجتماعات الحكومية الدولية الوحيدة المعنية بالأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك على مستوى جغرافي أوسع نطاقا من الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، توفر هذه الاجتماعات منتدى هاما للفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات الأسعار لمناقشة المسائل المتصلة بالأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك. وتُبلَّغ نتائج الاجتماعات المشتركة إلى مكتب الإحصاءات التابع لمنظمة العمل الدولية ومؤتمر الإحصائيين الأوروبيين.
	2 - وفي هذه الاجتماعات، يركز المشاركون على المسائل التي لها صلة مباشرة بتجميع الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك في المكاتب الإحصائية الوطنية. وتتناول المناقشة جميع خطوات عملية التجميع، أي جمع البيانات وتجهيزها ونشرها، وتتناول أيضا المسائل المتصلة بالموارد والمسائل التنظيمية. وتُعقد الاجتماعات عادة مرة كل سنتين.
	3 - وتهدف الاجتماعات إلى تشجيع النقاش بشأن الممارسات الجيدة التي يمكن أن تطبقها المكاتب الإحصائية، وتقديم توصيات بشأنها. ويُعد جدول الأعمال حسب الطلب من حيث أن اللجنة المنظِّمة تقرر بنود جدول الأعمال المؤقت بناء على مقترحات يقدمها ممثلو البلدان في الاجتماعات المشتركة.
	4 - وقد ظلت الاجتماعات المشتركة توفر منتدى هاما للأعمال المتعلقة بالدليل الدولي للأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك الذي نشر في عام 2004، ولتلقي التعليقات من البلدان بشأن تنقيح النسخة الإلكترونية للدليل.
	5 - وإضافة إلى مناقشة المواضيع الجوهرية في الاجتماعات، ناقش المشاركون في الاجتماع المعقود مؤخرا في أيار/مايو 2010 المشروع الأولي للكتيب المتعلق بالأرقام القياسيــة لأسعــار العقــارات السكنية (Handbook on Residential Property Price Indices) وطلبوا موافاتهم بتعقيبات بهذا الصدد. وسبقت ذلك الاجتماع سلسلة من حلقات العمل غطت مواضيع تتعلق بالبيانات المستمدة بواسطة أجهزة المسح، والأرقام القياسية المتسقة لأسعار الاستهلاك، وتعديل النوعية والمنتجات الموسمية، والخدمات المالية.
	6 - ويحضر الاجتماعات المشتركة عدد يتراوح بين 80 مشاركا و 100 مشارك، من بينهم خبراء من المكاتب الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا وممثلون للمكاتب الإحصائية الوطنية في آسيا، والبلدان الناطقة بالعربية، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، يحضرون الاجتماعات بدعوة من منظمة العمل الدولية. ويحضر الاجتماعات أيضا خبراء من منظمات دولية أخرى (صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة العمل الدولية، والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية)، ويحضرها كذلك ممثلون من بعض المصارف المركزية، منها مثلا المصرف المركزي الأوروبي، ويمثل هؤلاء منظور المستعملين الرئيسيين. ويحضر الاجتماعات أيضا بعض الأعضاء من فريق أوتاوا والفريق العامل المشترك بين الأمانات.
	7 - وتوفر الاجتماعات المشتركة أيضا منتدى لإيصال المعلومات إلى الفريق العامل المشترك بين الأمانات وغيره من الهيئات الدولية بشأن الأنشطة والمشاكل والاحتياجات في مجال تجميع الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك في المكاتب الإحصائية. وتُقدَّم إلى الفريق العامل المشترك بين الأمانات تقارير الاجتماعات المشتركة وتوصياتها، وكذلك المقترحات المتعلقة بجداول الأعمال المقبلة.
	فريق أوتاوا

	8 - يوفر فريق أوتاوا المعني بالأرقام القياسية للأسعار، الذي أُنشئ في عام 1994، منتدى للأخصائيين يتبادلون فيه خبراتهم ويناقشون فيه البحوث المتعلقة بالمشاكل البالغة الأهمية المتصلة بقياس تغير الأسعار. وفي حين أن المناقشات تتناول المسائل النظرية، فإن الفريق يركز أيضا على البحوث التطبيقية، ولا سيما في مجال الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك. والمشاركون فري الفريق هم أخصائيون وممارسون يعملون في وكالات إحصائية وطنية، أو في منظمات دولية، أو يسدون إليها المشورة. ويتبع فريق أوتاوا اللجنة الإحصائية.
	9 - ويتوخــى الفريــق أن يجتمع مــرة كل سنتين. ويحضــر الاجتماعات عدد يتراوح بين 20 و40 مشاركا من المكاتب الإحصائية والمنظمات الدولية، ويلزم لكل منهم عادة أن يقدم ورقة من أجل المشاركة في الاجتماعات.
	10 - ويتم الاتفاق على جدول الأعمال على مستوى اللجنة التوجيهية، التي تتألف حاليا من خبراء وممثلين من المكاتب الإحصائية الوطنية لأستراليا والدانمرك (التي ستستضيف الاجتماع التالي، المقرر عقده في عام 2013) وسويسرا وكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ونيوزيلندا وهولندا وممثلين من اللجنة الاقتصادية لأوروبا، والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة العمل الدولية. ويحضر الاجتماع ممثل من فريق فوربورغ المعني بإحصاءات الخدمات، كلما أمكن ذلك.
	11 - واضطلع فريق أوتاوا بدور هام في التطوير النظري والمنهجي للأرقام القياسية للأسعار خلال العقد الماضي. ومن ذلك على سبيل المثال، أن عمليات إعداد الدليلين الدوليين للأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك والأرقام القياسية لأسعار الإنتاج اللذين نُشرا في عام 2004 ونُقحا في عام 2008، قد انتفعت انتفاعا كبيرا من أعمال هذا الفريق، الذي يضم خبراء مرموقين في مجال إحصاءات الأسعار مع ممارسين من المكاتب الإحصائية الوطنية، مما يتيح فرصة فريدة لمناقشة المشاكل المرتبطة بالتنفيذ العملي للتوصيات. ويضاف إلى ذلك أن المشاكل العمليــة، مثــل التــي يتسبب فيهــا نقــص المــوارد أو انعـــدام المصادر الموثوقة للبيانـــات أو القيود الزمنيــة، تُعرض على ”الخبراء النظريــين“ من أجل الإيضاح أو تقديم توصيات بشأنها.
	12 - ومشاركة ممثلي المنظمات الدولية عادة أيضا في اجتماعات فريق أوتاوا تساعد على كفالة اطِّلاع تلك المنظمات على آخر التطورات في مجال الأرقام القياسية للأسعار.
	13 - ويُتاح على الموقع الشبكي لفريق أوتاوا (www.ottawagroup.org) موجز يخص كل اجتماع من اجتماعات الفريق، بما في ذلك الاستنتاجات والتوصيات، ونسخ من الورقات المقدمة في الاجتماع.
	الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات الأسعار

	14 -  بناء على توصية أصدرها الاجتماع المشترك للجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة العمل الدولية بشأن الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك، تلبية لدعوة من مكتب الإحصاءات التابع لمنظمة العمل الدولية، أُنشئ الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات الأسعار في عام 1998 ليتولى تنسيق الأعمال الرامية إلى صوغ معايير دولية بشأن إحصاءات الأسعار. ويتبع الفريق العامل المشترك بين الأمانات اللجنة الإحصائية.
	15 – ووفقـــا للاختصاصــات الأصليــة للفريـــق العامــل المشترك بيــن الأمانــات (انظـــر www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htm)، ينبغي أن يعمل الفريق على صوغ وإقرار أدلة دولية بشأن الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك وإحصاءات الأسعار الأخرى، وبخاصة الأرقام القياسية لأسعار الإنتاج ولأسعار التجارة الدولية. وينبغي للفريق أيضــا أن يساعــد فــي صـــوغ إطــار لإحصاءات الأسعــار يكون قادرا على إيضاح الروابط فيما بين مختلف الأرقام القياسية للأسعار، وبين الأرقام القياسية للأسعار وغيرها من الإحصاءات الاقتصادية وإحصاءات العمل ذات الصلة.
	16 - وقد نُقحت اختصاصات الفريق العامل المشترك بين الأمانات في عام 2010، لتؤخذ في الاعتبار التطورات المستجدة منذ إجراء التنقيح السابق في عام 2005. وفيما يلي الأهداف المنصوص عليها في الاختصاصات المنقحة:
	(أ) صوغ وتعهد المعايير والتوصيات الدولية في ميدان إحصاءات الأسعار ودعم تنفيذها في المكاتب الإحصائية الوطنية، وهو ما يشمل إعداد وتعهد أدلة أو كتيبات بشأن إحصاءات الأسعار؛
	(ب) وضع المبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات، حيثما يلزم ذلك، بغرض تحسين نوعية إحصاءات الأسعار وقابليتها للمقارنة الدولية، واتباع نهج استباقي في معالجة المسائل الجديدة والناشئة، والتعبير عن آرائه بشأن مدى أهمية المشاكل والمسائل وأولياتها في ميدان إحصاءات الأسعار؛
	(ج) تنسيق أعمال المنظمات الدولية في تنفيذ أفضل الممارسات الواردة في الأدلة أو الكتيبات المتعلقة بالأرقام القياسية للأسعار، وفي تبادل المعلومات بشأن التدريب والمساعدة التقنية، وفي استخدام الموارد بكفاءة تجنباً لازدواج الجهود؛
	(د) تنسيق المناقشات بشأن المنهجية المتعلقة بالأرقام القياسية للأسعار على الصعيد الدولي، ولا سيما المنهجية المستخدمة في إطار فريق أوتاوا المعني بالأرقام القياسية للأسعار والاجتماعات المشتركة للجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة العمل الدولية بشأن الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك، وكفالة وجود الروابط اللازمة مع الأعمال الأخرى ذات الصلة، مثل أعمال برنامج المقارنات الدولية وفريق فوربورغ المعني بإحصاءات الخدمات؛
	(هـ) دعم عملية صوغ إطار لإحصاءات الأسعار من أجل توضيح الروابط القائمة فيما بين مختلف الأرقام القياسية للأسعار، وبين الأرقام القياسية للأسعار وغيرها من الإحصــاءات الاقتصاديـــة وإحصـــاءات العمل الأخــرى ذات الصلة؛ وأحد الأطر المهمة بشكل خــاص هـــو نظــام الحسابـــات القوميــة، الذي يوفــر نظاماً متكاملاً ومتسقاً للإحصاءات الاقتصادية.
	17 - ويرحب الفريق العامل المشترك بين الأمانات، الذي يشمل اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية والبنك الدولي، بمشاركة من تتوافر لديه الرغبة والالتـزام من المنظمات، ورؤساء الأفرقة الاستشارية المعنية بأدلة الأرقام القياسية للأسعار والخبراء من المكاتب الإحصائية الوطنية والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية. ويجوز للفريق توجيه الدعوة إلى هذه الأطراف المهتمة للمشاركة في برنامج عمله. وقد شارك خبراء من الدانمرك وكندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وهولندا في اجتماع الفريق العامل المشترك بين الأمانات، المعقود مؤخرا في أيار/مايو 2011، أثناء انعقاد اجتماع فريق أوتاوا في نيوزيلندا.

