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تقرير فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار
مذكرة من األمني العام
وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي  ،216/2015يتشـر األمـني العـام بـ ن
حييــت تقريــر فريــق أوتــاوا املعــين باألرقــام القياســية لألســعار الــذي يقـدةم إ اللجنــة اإلحصــائية
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تقرير فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار
أوال  -غرض فريق أوتاوا وتنظيمه
 - 1أُنشئ الفريق العامت الدويل املعين باألرقـام القياسـية لألسـعار ،املعـرو بــاسم ”فريـق
أوتاوا“ ،يف عام  1994ليكون منتدى للمتخصصني من األكادمييني واملمارسـني يتبـادلون فيـه
خرباهتم ومعارفهم ويناقشون فيه البحوث املتعلقة باملشاكت البالغة األمهيـة املتصـلة بقيـاس تغـ
األســعار .ولــان كانــت املناقشــات تتنــاول املســائت النظريــة ،فــسن الفريــق يرك ـ أساســا عل ـ
البحوث التطبيقيـة ،ال سـيما يف لـال األرقـام القياسـية ألسـعار االسـته ك ،علـ سـبيت امل ـال
ال احلصر .ويدرس الفريق م ايـا ومسـاوم تلـ املفـاميم واألسـاليا واإلجـراءات يف سـيا
بياات عملية واقعية مستندا ،كلما أمكن ذلك ،إ أم لة ملموسة .واملشاركون يف الفريـق مـم
أخصــائيون ورارســون يعملــون يف وكــاالت إحصــائية يف بلــدان أو منظمــات دوليــة تلفــة،
أو يُسدون إليها املشورة .وجيتمع الفريق مرة كت سنتني بالتناوب مع اجتماعات فريـق اربـرباء
املعين باألرقام القياسية ألسعار االسته ك ،اليت يشترك يف تنظيمها كت مـن اللجنـة االقتصـادية
ألوروبا ومنظمة العمت الدولية.
 - 2ولــدى فريــق أوتــاوا جنــة توجيهيــة تكفــت اســتمرار أنشــطته وتطورمــا وتنســيقها مــع
أنشــطة دوليــة أخــرى تتعلــق بسحصــاءات األســعار ،مــن قبيــت اجتماعــات فريــق اربــرباء املعــين
باألرقام القياسية ألسعار االسته ك والفريق العامـت املشـترك بـني األمانـات املعـين بسحصـاءات
األسعار .وتضم اللجنة التوجيهية يف عضويتها ر لـي املكاتـا اإلحصـائية الوةنيـة ،وأكـادمييني
وخرباء آخرين يف لال إحصاءات األسعار ،ور ـت للجنـة التنظـيم الجتماعـات اربـرباء املتعلقـة
باألرقــام القياســية ألســعار االســته ك ،ور ــت للفريــق العامــت املشــترك بــني األمانــات ،ور لــي
الوكاالت اليت استضافت يف اآلونـة األخـ ة اجتماعـات فريـق أوتـاوا أو سـو تستضـيفها يف
املستقبت .ويعمت ر ت ملكتـا اإلحصـاءات األسـترايل حاليـا أمينـا تنفيـذيا للفريـق .ويسـتعرض
فريق أوتاوا عضوية اللجنة التوجيهية يف كت اجتماع من اجتماعاته.
 - ٣وتُقسم اجتماعات فريق أوتاوا إ جلسات ،تُكرس كت منـها ملووـوع دـدد حتديـدا
واوـحا ،ويعـني ـا منسيـق يتـو أيضـا مسـؤولية إعـداد مـوج للمناقشـات .ويتضـمن املـوج
توصيــــات الفريـــق عنــدما يتبلــور مــن املناقشــات توافــق واوــخ يف اآلراء ،أو تلخيصــا ل ـ راء
املتباينة مشفوعا بتعليق متوازن ،مىت تعذر التوصت إ توافق ل راء.
 - 4وقد كان االجتماع ال الث عشـر ،الـذي عُقـد يف كوبنـهاغن ،االجتمـاع األول الـذي
اعتُمــدت خ ل ـه اســتخدام اجلســات املخصصــة للملصــقات .وتنطــوي اجلســات املخصصــة
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للملصــقات عل ـ عــرض مواوــيع ومناقشــتها يف إةــار لموعــات صــغ ة .وقــد حظــي مــذا
االبتكار بالترحيا باعتباره تطـورا يسـهم يف تيسـ تبـادل املعـار يف أجـواء ال يغلـا عليهـا
الطــابع الر ــي ك ـ ا .وخ ـ ل االجتمــاع الرابــع عشــر ،الــذي عُقــد يف ةوكيــو ،بــدأ العمــت
بابتكارَيني تنفيذيَني مها :موقع شبكي لتقاسـم الواـائق ،والبـث املباشـر لوقـائع االجتمـاع علـ
شبكة اإلنترنت .وقد أسهم مذان التطوران يف جناح االجتماع.
-5

وتوفر الوكالة املستضيفة املرافق والدعم اإلداري ل جتماعات.

 - 6وميكن االة ع عل نسـ مـن داوـر كـت اجتمـاع ومعلومـات عـن فريـق أوتـاوا يف
املوقــع الشــبكي للفريــق ( .)www.ottawagroup.orgوقــد تُقــرر اللجنــة التوجيهيــة أيضــا حتريــر
خ صــات عــن مواوــيع تــارة ونشــرما بشــكت دوري علـ املوقــع الشــبكي .ويتــو األمــني
التنفيذي مسؤولية تعهّد املوقع.
 - ٧وقـــد حضـــر اجتماعـــات الفريـــق بـــاح ون يعملـــون فــــي مكاتـــا إحصـــائية وةنيـــة
أو يُسـدون إليهـا املشـورة .ومــن بـني البلـدان الـيت كانــت ر لاـة يف تلـك االجتماعـات إســبانيا،
وأستراليا ،وإسرائيت ،وأملانيا ،وإندونيسيا ،وأيسلندا ،وإيطاليا ،والربازيـت ،والربتغـال ،وبولنـدا،
وتايلنــد ،ومجهوريــة كوريــا ،وجنــوب أفريقيــا ،والــداكرك ،وســنغافورة ،والســويد ،وسويســرا،
وشيلي ،والصني ،وفرنسا ،وفنلنـدا ،وفييـت نـام ،وكنـدا ،ولكسـمرب ،،ومالي يـا ،واملكسـيك،
واململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمــ وأيرلنـــدا الشـــمالية ،والنـــروي  ،والنمســـا ،ونيوزيلنـــدا،
ومولنـدا ،والواليــات املتحــدة األمريكيــة ،واليابــان .وحضـر االجتماعــات أيضــا ر لــون لــبع
املنظمــات الدوليــة ،م ــت املكتــا اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة ،وإدارة اإلحصــاء التابعــة
لصــندو النقــد الــدويل ،ومنظمــة العمــت الدوليــة ،واللجنــة االقتصــادية ألوروبــا ،واملصــر
املرك ي األورويب ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

اانيا  -االجتماعات
-8

اجتمع الفريق يف  14مناسبة مي كما يلي:
أوتاوا ٣1 ،تشرين األول/أكتوبر  ٣ -تشرين ال اين/نوفمرب 1994
ستوكهومل 1٧-15 ،تشرين ال اين/نوفمرب 1995
فوربور 18-16 ،،نيسان/أبريت 199٧
واشنطن العاصمة 24-22 ،نيسان/أبريت 1998
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ريكيافيك 2٧-25 ،آب/أغسطس 1999
كانب ا 6-2 ،نيسان/أبريت 2001
باريس 29-2٧ ،أيار/مايو 200٣
ملسنكي 25-2٣ ،آب/أغسطس 2004
لندن 16-14 ،أيار/مايو 2006
أوتاوا 12-9 ،تشرين األول/أكتوبر 200٧
نوشاتيت ،سويسرا 29-2٧ ،أيار/مايو 2009
ويلينغتون 6-4 ،أيار/مايو 2011
كوبنهاغن ٣-1 ،أيار/مايو 201٣
ةوكيو 22-20 ،أيار/مايو 2015
 - 9وناقش فريق أوتاوا مواويع تلفـة ،مـن بينـها تغيّـر النوعيـة ،واملنـه ا يـدوين ،وووـع
صيغة حلساب األرقام القياسية ،واملعاينة ،والتحي  ،ومؤشرات تكلفة املعيشة .ويتصت أمـم إجنـاز
حققه الفريـق يف اآلونـة األخـ ة بسعـداد أسـاليا مؤشـرات األسـعار وإجـراء البحـوث التجريبيـة
جمــع األرقــام القياســية ألســعار االســته ك باســتخدام ’البيانــات الضــخمة‘ .ومــن حســن ح ـ
الفريق أن مثة عددا كب ا من كبار األخصائيني األكـادمييني واملمارسـني يف مـذا اجملـال ويقـدمون
مسامهات منتظمة يف االجتمـاع .وباإلوـافة إ ذلـك ،يتطلـع الفريـق إ املسـامهة يف اسـتكمال
دليل مؤشرات أسعار املستهلكني :النظرية االتبيية (الصـادر يف عـام  2004واملتـاح يف املوقـع
الشــــــــــــبكي.)http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htm#manual :
وتكون مشاركة فريق أوتاوا يف مـذا النشـاب بـدعوة مـن الفريـق العامـت املشـترك بـني األمانـات
املعين بسحصاءات األسعار .وقـد اوـطلع أعضـاء الفريـق بكتابـة مجيـع فصـول دليـت عـام 2004
تقريبا ،ويتبوأ الفريق مكانة جيدة متكّنه من إسداء املشورة يف حتديث الدليت يف املستقبت.
 - 10وتشكت التطورات احلاصلة يف استخدام ’البيانات الضخمة‘ لتجميـع األرقـام القياسـية
لألسعار أم لة عل مواةن قوة الفريق .فهو يضم أخصائيني أكـادمييني يف لـال قيـاس األسـعار
ورارسني من الوكاالت اإلحصائية اليت تضع يف الواقع األرقام القياسـية لألسـعار .ويـتعلم كـت
مــن الفــريقني مــن اآلخــر ،رــا يتــيخ إحــراز تقــدم ســواء يف األوســاب األكادمييــة أو أوســاب
املمارسني.
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اال ا  -األنشطة املضطلع هبا يف اآلونة األخ ة
 - 11اجتمــع فريــــق أوتــاوا ،منــــذ صــدور تقريـــره األخ ـ املقــدم إ اللجنـــة اإلحصائيــــة
يف عـــام  ،)E/CN.3/2014/26( 2014مـــرة واحـــدة يف أيار/مـــايو  2015يف ةوكيـــو .وقـــد
حضـــر االجتمـــاع  6٣مشـــاركا مـــن  28مكتبـــا إحصـــائيا وةنيـــا و  9مؤسســـات أكادمييـــة
و  10منظمات دولية.
 - 12و ظت االمتمام أانـاء أحـد اجتمـاع عقـده الفريـق منصـبا علـ املشـاكت األساسـية الـيت
يشكّلها قياس األسعار .فقد درس فريـق أوتـاوا مواوـيع شـىت ،منـها املصـادر البديلـة للبيانـات
وصــيا األرقــام القياســية ،وألميــع األرقــام القياســية ألســعار العقــارات ،واألســاليا اجديــدة
للتسويات املتعلقة بالنوعية ،ومعاجة البيانات املو ية يف األرقـام القياسـية ألسـعار االسـته ك،
والتطــورات يف لــال اســتخدام البيانــات املســتمدة مــن (معــدات املســخ) املعــا َم ت .وانصــا
االمتمام يف املناقشات عل االعتبارات النظرية واملنهجية يف كت موووع عل حـدة ،والتنفيـذ
العملي لتلك األساليا والنظريات يف سيا املكاتا اإلحصائية الوةنية.
 - 1٣ويف اجملمــوعُ ،ق ـديمت  28ورقــة للمناقشــة فيمــا ُقــدمت  ٧ورقــات بوصــفها واــائق
صادرة عن جلسات .ولقيت ورقـات االجتماعـات استحسـانا مـن لـدن املشـاركني ،وانصـا
االمتمام يف املناقشات اليت دارت بشـ اا علـ مواوـيع تلفـة تتعلـق ففـاميم األرقـام القياسـية
لألسعار وأساليا ووعها وإجـراءات ألميعهـا .أمـا النقـاب الرئيسـية الـيت متخضـت عنـها كـت
جلسة فقد قدمت يف التقرير الكامت عن االجتماع الرابع عشر لفريـق أوتـاوا ،واملتـاح كوايقـة
معلومات أساسية ذا التقرير .والتقرير الكامت متاح أيضا يف املوقع الشبكي للفريق.

رابعا  -األنشطة املقررة
 - 14ســــ ـيُعقد االجتمــــــاع املقبــــــت لفريــــــق أوتــــــاوا يف املصــــــر االحتــــــادي ألملانيــــــا
( )Deutsche Bundesbankيف الفتـــرة مـــن  10إ  12أيار/مـــايو  .201٧وال يـــ ال جـــدول
أعمال االجتماع مفتوحا للمناقشة ويتوق عل بـرام العمـت واألولويـات املقبلـة .ومـن بـني
املواويع اليت ميكن مناقشتها ما يلي:
(أ) املصــادر اجديــدة للبيانــات (م ــت البيانــات املســتمدة مــن املعام ت/معــدات
املسخ ،والبيانات الضخمة ،والتسويات املتعلقة بالنوعية)؛
(ب) لاالت القياس اليت تطرح حتديات (م ت العقارات التجارية ،واربدمات)؛
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(ج) األةر املفاميمية (لألرقـام القياسـية املسـتهدفة وللتوفيـق بـني املسـتويات العليـا
والدنيا لتكوين األرقام القياسية)؛
(د) معاجة احلاالت ارباصة (م ت السـلع األساسـية ذات الطـابع املـو ي الشـديد،
واألسعار الصفرية).
 - 15وألري اللجنة التوجيهية لفريـق أوتـاوا مشـاورات مـع أعضـاء الفريـق العامـت املشـترك
بـــني األمانـــات املعـــين بسحصـــاءات األســـعار ،ومنظمـــي االجتماعـــات املشـــتركة بـــني اللجنـــة
االقتصادية ألوروبا ومنظمة العمت الدولية بشـ ن األرقـام القياسـية ألسـعار االسـته ك ،وذلـك
لكفالة التنسيق امل ئم بني جداول أعمال اجتماعات مذه الكيانات.
 - 16وفيما يلي بيانات جهة االتصال بفريق أوتاوا:
Marcel van Kints, Program Manager
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  -استنتاج
 - 1٧اللجنة مدعوة لإلحاةة علما هبذا التقرير.
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