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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

   ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤
  *من جدول األعمال املؤقت) ك (٤البند 

  إحصاءات األسعار: بنود للعلم
  

  تقرير فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار    
  

  مذكرة من األمني العام    
  

، يتـشرف األمـني العـام بـأن          ٢٠١٣/٢٣٥ي واالجتمـاعي    وفقا ملقرر اجمللس االقتصاد     
. حييل تقرير فريق أوتاوا املعين باألرقـام القياسـية لألسـعار، املقـدم إىل اللجنـة اإلحـصائية للعلـم                   

  .واللجنة مدعوة لإلحاطة علماً هبذا التقرير
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  تقرير فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار    
  

  اوا وتنظيمهغرض فريق أوت  -أوال   
فريـق  ”أُنشئ الفريق العامل الدويل املعين باألرقام القياسـية لألسـعار، املعـروف بــاسم                 - ١

 ليكون منتدى للمتخصصني من األكادمييني واملمارسني يتبـادلون فيـه           ١٩٩٤، يف عام    “أوتاوا
ة بقيـاس تغـري     خرباهتم ومعارفهم ويناقشون فيه البحوث املتعلقة باملشاكل البالغة األمهيـة املتـصل           

ــى      . األســعار  ــق يركــز أساســا عل ــإن الفري ــة، ف ــسائل النظري ــاول امل ــشات تتن ويف حــني أن املناق
ر االسـتهالك، علـى سـبيل املثـال         البحوث التطبيقيـة، ال سـيما يف جمـال األرقـام القياسـية ألسـعا              

اق ويـدرس الفريـق مزايـا ونقـائص خمتلـف املفـاهيم واألسـاليب واإلجـراءات يف سـي               . احلصر ال
واملـشاركون يف الفريـق هـم       . بيئات عملية واقعية مستندا كلما أمكن ذلـك إىل أمثلـة ملموسـة            

ــون يف وكــاالت إحــصائية يف ب    ــة،   أخــصائيون وممارســون يعمل ــة خمتلف ــدان أو منظمــات دولي ل
وجيتمع الفريق مرة كل سنتني بالتناوب مع اجتماعات فريـق اخلـرباء            . يسدون إليها املشورة   أو

رقام القياسية ألسعار االستهالك اليت يشترك يف تنظيمهـا كـل مـن اللجنـة االقتـصادية                 املعين باأل 
  .ألوروبا ومنظمة العمل الدولية

وهـي  . ولدى فريق أوتاوا جلنة توجيهية تكفل استمرار أنشطته وتطورها يف آن واحـد      - ٢
ــة األخــري     ــألف مــن ممــثلني للوكــاالت الــيت استــضافت اجتماعــات الفريــق يف اآلون ة أو الــيت تت

ستستضيف اجتماعاته املقبلـة، إىل جانـب آخـرين ممـن حيظـون مبوافقـة األعـضاء، وممثـل للجنـة           
التنظيمية الجتماعات فريق اخلرباء املعين باألرقـام القياسـية ألسـعار االسـتهالك الـيت يـشترك يف             

لعامــل تنظيمهــا كــل مــن اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا ومنظمــة العمــل الدوليــة، وممثــل للفريــق ا 
ويتـوىل ممثـل ملكتـب اإلحـصاءات األسـترايل          . املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسـعار      

  .حاليا منصب األمني التنفيذي
وُتقسم اجتماعات فريق أوتاوا إىل جلسات، ُتكرس كل منـها ملوضـوع حمـدد حتديـدا                  - ٣

ويتـضمن املـوجز    . تواضحا، ويعـني هلـا منـسِّق يتـوىل أيـضا مـسؤولية إعـداد مـوجز للمناقـشا                  
توصيــات الفريـق عندمــا يتبلور مــن املناقـشــات توافــــق واضـح يف اآلراء، أو تلخيـصا لـآلراء         

  .املتباينة مشفوعا بتعليق متوازن، مىت تعذر التوصل إىل توافق لآلراء
  .وتوفر الوكالة املستضيفة املرافق والدعم اإلداري لالجتماعات  - ٤
لى نسخ حماضر كل اجتماع علـى حـدة واملعلومـات املتعلقـة بفريـق          وميكن االطالع ع    - ٥

وقد تقـرر اللجنـة التوجيهيـة أيـضا         ). www.ottawagroup.org(أوتاوا يف املوقع الشبكي للفريق      
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ويتــوىل . حتريــر خالصــات عــن مواضــيع خمتــارة ونــشرها بــشكل دوري علــى املوقــع الــشبكي   
  .عاألمني التنفيذي للفريق مسؤولية تعهد املوق

وقد حضــر اجتماعات الفريــق باحثــون يعملـــون فــي املكاتـــب اإلحـصائيــة الوطنيـة         - ٦
ومــن بــني البلــدان املمثَّلــة إســبانيا، وأســتراليا، وإســرائيل، وأملانيــا،   . أو يــسدون إليهــا املــشورة 

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

 وحــضر االجتماعــات أيــضا ممثلــون لــبعض. وهولنــدا، والواليــات املتحــدة األمريكيــة، واليابــان
املنظمــات الدوليــة، مثــل املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة، وإدارة اإلحــصاء التابعــة    

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  -ثانيا   

  : مناسبة كاآليت١٣ الفريق يف اجتمع  - ٧
  ١٩٩٤نوفمرب / 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 / آب٢٥-٢٣هلسنكي،   •  
  ٢٠٠٦مايو / أيار١٦-١٤لندن،   •  
  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٢-١٠أوتاوا،   •  
  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩-٢٧نوشاتيل، سويسرا،   •  
  ٢٠١١مايو / أيار٦-٤ويلينغتون،   •  
  ٢٠١٣مايو / أيار٣-١كوبنهاغن،   •  
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وقــد نــاقش فريــق أوتــاوا مواضــيع خمتلفــة، مــن بينــها تغــري النوعيــة، واملنــهج اهليــدوين،    - ٨
ويتمثـل  . ووضع صيغة حلساب األرقام القياسية، واملعاينـة، والتحيـز ومؤشـرات تكلفـة املعيـشة              

 رات أســعار املــستهلكنيدليــل مؤشــاإلجنــاز الرئيــسي للفريــق يف تعبئــة املــوارد الالزمــة لــصياغة  
:  وميكـــــــــــن االطـــــــــــالع عليـــــــــــه يف املوقـــــــــــع ٢٠٠٤الـــــــــــذي نـــــــــــشر يف عـــــــــــام (

www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htm#manual (  ــرات ــل مؤشـ ودليـ
ــتجني  ــعار املنـ ــام    (أسـ ــضا يف عـ ــشر أيـ ــذي نـ ــع  ٢٠٠٤الـ ــه يف املوقـ ــالع عليـ ــن االطـ : ، وميكـ

www.imf.org/external/np/sta/tegppi/index.htm .(     ــع ــق صــياغة مجي ــضاء الفري ــوىل أع ــد ت وق
  .فصول الدليلني تقريبا

ويتمثل أحد مواطن القوة الرئيسية لدى فريق أوتاوا يف أنه يـضم أخـصائيني أكـادمييني                - ٩
يف جمال قياس األسعار وممارسني يف الوكاالت اإلحصائية اليت تضع يف الواقـع األرقـام القياسـية            

ــتع. لألســعار ــدليلني يف كــل مــن      وي ــراءة ال ــذلك تتــسىن ق لم الفريقــان أحــدمها مــن اآلخــر، وب
  .األوساط األكادميية وأوساط املمارسني

  
  األنشطة املضطلع هبا مؤخرا  -ثالثا   

اجتمع فريـــق أوتـاوا، منـــذ صـدور تقريــره األخـري املقـدم إىل اللجنــة اإلحـصائيــة يف                        - ١٠
  . يف كوبنهاغن٢٠١٣مايو /، مرة واحدة يف أيار)E/CN.3/2012/26 (٢٠١٢عام 
وظل االهتمام أثناء االجتماع األخري ينـصب علـى املـشاكل األساسـية املتعلقـة بقيـاس                   - ١١

ونظر فريق أوتاوا يف مواضـيع مـن قبيـل األرقـام القياسـية ألسـعار العقـارات الـسكنية           . األسعار
والتجاريــة، وقيــاس أســعار اخلــدمات، وآخــر املــستجدات يف منــهجيات احلــساب والتــرجيح،   

املعـــاَمالت، وتطـــورات ) معـــدات مـــسح(والتطـــورات احلاصـــلة يف جمـــال اســـتخدام بيانـــات  
التعــديالت املومسيــة وغريهــا مــن قياســات األســعار التحليليــة، وقابليــة املقارنــة الدوليــة لألرقــام  

  .ها من املقارنات الدوليةالقياسية لألسعار وغري
 ورقـة يف جلـسات      ٢٣ ورقة للمناقشة يف اجللسات العامة و        ٢٠ويف اجملموع، قُدِّمت      - ١٢

ــصقات  ــى      . عــرض املل ــشات عل ــات االجتمــاع، وركــزت املناق ــضا ورق ــشاركون أي وتلقــى امل
. يعهـا مواضيع خمتلفة تتعلق مبفاهيم األرقام القياسية لألسعار وأسـاليب وضـعها وإجـراءات جتم             

وترد النقاط الرئيـسية املنبثقـة عـن كـل جلـسة يف التقريـر الكامـل عـن االجتمـاع الثالـث عـشر                 
  . لفريق أوتاوا، وهو متاح على املوقع الشبكي للفريق

  
  

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2012/26�
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  األنشطة املقررة  -رابعا   
ــار       - ١٣ ــان يف أي ــاوا يف الياب ــق أوت ــل لفري ــاع املقب ــيعقد االجتم ــايو /س ــزال . ٢٠١٥م وال ي

. الجتماع مفتوحا للنقاش، وهو يتوقف على برامج العمـل واألولويـات املقبلـة            جدول أعمال ا  
  :ومن بني املواضيع اليت ميكن مناقشتها ما يلي

ــام القياســية         )أ(   ــع األرق ــسح لتجمي ــدات امل ــستمدة مــن مع ــات امل اســتخدام البيان
  لألسعار؛
  األرقام القياسية ألسعار العقارات التجارية؛  )ب(  
  ام القياسية لألسعار باستخدام صيغ خمتلفة؛تفكيك األرق  )ج(  
  تنسيق األرقام القياسية لألسعار على الصعيد الدويل؛  )د(  
  .تسعري السلع األساسية املومسية  )هـ(  

ــني          - ١٤ ــشترك ب ــل امل ــق العام ــع أعــضاء الفري ــاوا م ــق أوت ــة لفري ــة التوجيهي ــشاور اللجن وتت
ماعـــات املـــشتركة للجنـــة االقتـــصادية األمانـــات املعـــين بإحـــصاءات األســـعار ومنظمـــي االجت

مــن أجــل كفالــة  ألوروبــا ومنظمــة العمــل الدوليــة بــشأن األرقــام القياســية ألســعار االســتهالك 
  .التنسيق املالئم بني جداول أعمال اجتماعات هذه الكيانات

  :وفيما يلي بيانات جهة االتصال بفريق أوتاوا  - ١٥
  Marcel van Kints, Branch Head  

  Prices Branch  
  Australian Bureau of Statistics  

  Locked Bag 10, Belconnen ACT 2616  
  Australia  

  Telephone: 61 2 6252 7785  
  E-mail: marcel.van.kints@abs.gov.au  

  
  استنتاجات  -خامسا  

  .اللجنة مدعوة لإلحاطة علماً هبذا التقرير  - ١٦
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	1 - أُنشئ الفريق العامل الدولي المعني بالأرقام القياسية للأسعار، المعروف بـاسم ”فريق أوتاوا“، في عام 1994 ليكون منتدى للمتخصصين من الأكاديميين والممارسين يتبادلون فيه خبراتهم ومعارفهم ويناقشون فيه البحوث المتعلقة بالمشاكل البالغة الأهمية المتصلة بقياس تغير الأسعار. وفي حين أن المناقشات تتناول المسائل النظرية، فإن الفريق يركز أساسا على البحوث التطبيقية، لا سيما في مجال الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك، على سبيل المثال لا الحصر. ويدرس الفريق مزايا ونقائص مختلف المفاهيم والأساليب والإجراءات في سياق بيئات عملية واقعية مستندا كلما أمكن ذلك إلى أمثلة ملموسة. والمشاركون في الفريق هم أخصائيون وممارسون يعملون في وكالات إحصائية في بلدان أو منظمات دولية مختلفة، أو يسدون إليها المشورة. ويجتمع الفريق مرة كل سنتين بالتناوب مع اجتماعات فريق الخبراء المعني بالأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك التي يشترك في تنظيمها كل من اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة العمل الدولية.
	2 - ولدى فريق أوتاوا لجنة توجيهية تكفل استمرار أنشطته وتطورها في آن واحد. وهي تتألف من ممثلين للوكالات التي استضافت اجتماعات الفريق في الآونة الأخيرة أو التي ستستضيف اجتماعاته المقبلة، إلى جانب آخرين ممن يحظون بموافقة الأعضاء، وممثل للجنة التنظيمية لاجتماعات فريق الخبراء المعني بالأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك التي يشترك في تنظيمها كل من اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة العمل الدولية، وممثل للفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات الأسعار. ويتولى ممثل لمكتب الإحصاءات الأسترالي حاليا منصب الأمين التنفيذي.
	3 - وتُقسم اجتماعات فريق أوتاوا إلى جلسات، تُكرس كل منها لموضوع محدد تحديدا واضحا، ويعين لها منسِّق يتولى أيضا مسؤولية إعداد موجز للمناقشات. ويتضمن الموجز توصيــات الفريـق عندمــا يتبلور مــن المناقشــات توافـــق واضح في الآراء، أو تلخيصا للآراء المتباينة مشفوعا بتعليق متوازن، متى تعذر التوصل إلى توافق للآراء.
	4 - وتوفر الوكالة المستضيفة المرافق والدعم الإداري للاجتماعات.
	5 - ويمكن الاطلاع على نسخ محاضر كل اجتماع على حدة والمعلومات المتعلقة بفريق أوتاوا في الموقع الشبكي للفريق (www.ottawagroup.org). وقد تقرر اللجنة التوجيهية أيضا تحرير خلاصات عن مواضيع مختارة ونشرها بشكل دوري على الموقع الشبكي. ويتولى الأمين التنفيذي للفريق مسؤولية تعهد الموقع.
	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 13 مناسبة كالآتي:
	• 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، 4-6 أيار/مايو 2011
	• كوبنهاغن، 1-3 أيار/مايو 2013
	8 - وقد ناقش فريق أوتاوا مواضيع مختلفة، من بينها تغير النوعية، والمنهج الهيدوني، ووضع صيغة لحساب الأرقام القياسية، والمعاينة، والتحيز ومؤشرات تكلفة المعيشة. ويتمثل الإنجاز الرئيسي للفريق في تعبئة الموارد اللازمة لصياغة دليل مؤشرات أسعار المستهلكين (الذي نشر في عام 2004 ويمكن الاطلاع عليه في الموقع: www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htm#manual) ودليل مؤشرات أسعار المنتجين (الذي نشر أيضا في عام 2004، ويمكن الاطلاع عليه في الموقع: www.imf.org/external/np/sta/tegppi/index.htm). وقد تولى أعضاء الفريق صياغة جميع فصول الدليلين تقريبا.
	9 - ويتمثل أحد مواطن القوة الرئيسية لدى فريق أوتاوا في أنه يضم أخصائيين أكاديميين في مجال قياس الأسعار وممارسين في الوكالات الإحصائية التي تضع في الواقع الأرقام القياسية للأسعار. ويتعلم الفريقان أحدهما من الآخر، وبذلك تتسنى قراءة الدليلين في كل من الأوساط الأكاديمية وأوساط الممارسين.
	ثالثا - الأنشطة المضطلع بها مؤخرا
	10 -  اجتمع فريــق أوتاوا، منــذ صدور تقريـره الأخير المقدم إلى اللجنـة الإحصائيــة في عام 2012 (E/CN.3/2012/26)، مرة واحدة في أيار/مايو 2013 في كوبنهاغن.
	11 - وظل الاهتمام أثناء الاجتماع الأخير ينصب على المشاكل الأساسية المتعلقة بقياس الأسعار. ونظر فريق أوتاوا في مواضيع من قبيل الأرقام القياسية لأسعار العقارات السكنية والتجارية، وقياس أسعار الخدمات، وآخر المستجدات في منهجيات الحساب والترجيح، والتطورات الحاصلة في مجال استخدام بيانات (معدات مسح) المعامَلات، وتطورات التعديلات الموسمية وغيرها من قياسات الأسعار التحليلية، وقابلية المقارنة الدولية للأرقام القياسية للأسعار وغيرها من المقارنات الدولية.
	12 - وفي المجموع، قُدِّمت 20 ورقة للمناقشة في الجلسات العامة و 23 ورقة في جلسات عرض الملصقات. وتلقى المشاركون أيضا ورقات الاجتماع، وركزت المناقشات على مواضيع مختلفة تتعلق بمفاهيم الأرقام القياسية للأسعار وأساليب وضعها وإجراءات تجميعها. وترد النقاط الرئيسية المنبثقة عن كل جلسة في التقرير الكامل عن الاجتماع الثالث عشر لفريق أوتاوا، وهو متاح على الموقع الشبكي للفريق. 
	رابعا - الأنشطة المقررة
	13 - سيعقد الاجتماع المقبل لفريق أوتاوا في اليابان في أيار/مايو 2015. ولا يزال جدول أعمال الاجتماع مفتوحا للنقاش، وهو يتوقف على برامج العمل والأولويات المقبلة. ومن بين المواضيع التي يمكن مناقشتها ما يلي:
	(أ) استخدام البيانات المستمدة من معدات المسح لتجميع الأرقام القياسية للأسعار؛
	(ب) الأرقام القياسية لأسعار العقارات التجارية؛
	(ج) تفكيك الأرقام القياسية للأسعار باستخدام صيغ مختلفة؛
	(د) تنسيق الأرقام القياسية للأسعار على الصعيد الدولي؛
	(هـ) تسعير السلع الأساسية الموسمية.
	14 - وتتشاور اللجنة التوجيهية لفريق أوتاوا مع أعضاء الفريق العامل المشترك بين الأمانات المعني بإحصاءات الأسعار 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.
	15 - وفيما يلي بيانات جهة الاتصال بفريق أوتاوا:
	Marcel van Kints, Branch Head Prices Branch Australian Bureau of Statistics Locked Bag 10, Belconnen ACT 2616 Australia Telephone: 61 2 6252 7785 E-mail: marcel.van.kints@abs.gov.au
	خامسا - استنتاجات
	16 - اللجنة مدعوة للإحاطة علماً بهذا التقرير.

