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 األسعار مؤشراتبنود للعلم: 
   

 تقرير فريق أوتاوا المعني باألرقام القياسية لألسعار  
  

 مذكرة من األمين العام  
 

واملمارســـال القـــاتقرف اتمـــر  األم   2018/227ملقرر اجمللس االقتصـــادا واالجتماع  وفقاً  
العام تأن حييل تقرار فراق أوتاوا املعين تاألرقام القياســير لعســعار القا اقدىلم لل اللانر ائيصــاعير للعلم  

 واللانر مدعوة لل أن حتيط علماً تالتقرار 
 

  

 

 * E/CN.3/2019/1  

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2019/1


 E/CN.3/2019/26 

 

2/5 18-21457 

 

 المعني باألرقام القياسية لألسعار وتنظيمهغرض فريق أوتاوا  -أوال  
عين فراق أوتاوا امل”لقياســـير لعســـعارف املعرو  تاســـم نمـــل القراق العامل الدومل املعين تاألرقام اأ   - 1

ليكون منتدى للمتخصـــــصـــــ  من األمادسي  واملمارســـــ   1994ف يف عام “تاألرقام القياســـــير لعســـــعار
واناقمــــــــون البحوة املتعلقر تاملمــــــــامل البالبر األ ير املتصــــــــلر تقياس تب   اتبادلون فيه خرباهتم ومعارفهم

األســـعار  ولكن مانت املناقمـــال تتناول املقـــاعل الن رارف ف ن القراق ارمع أســـاســـاً علق البحوة الت بيقيرف 
ق معااا ال ســـيما يف  ال األرقام القياســـير ألســـعار االســـته اف علق ســـبيل املرال ال ايصـــر  وادرس القرا

عير مقــــــــــتنداًف ملما أمكن ذل ف ومقــــــــــاوو املقاييم واألســــــــــاليي وائجرا ال يف ســــــــــيا  تيكال عمل واق
ن يف وماالل ليصــاعير يف تلدان أمرلر ملموســر  واملمــارمون يف القراق يم أخصــاعيون و ارســون اعملو  لل
تالتناوب مي اجتماعال فراق  من مال دوليرف أو ا قـــدون لليها املمـــورة  ولتمي القراق مرة مل ســـنت  أو

 اخلربا  املعين تاألرقام القياســــــير ألســــــعار االســــــته اف الل امــــــةا يف تن يمها مل من اللانر االقتصــــــادار
 ألوروتا ومن مر العمل الدولير 

وت وريا  وانقــــــــــــق القراق أنمــــــــــــ ته ولدى فراق أوتاوا جلنٌر توجيهير تكقل اســــــــــــتمرار أنمــــــــــــ ته  - 2
أخرى تتعلق ت يصــــــــــــا ال األســــــــــــعارف من قبيل اجتماعال فراق اخلربا  املعين تاألرقام أنمــــــــــــ ر دولير  مي

القياسـير ألسـعار االسـته ا والقراق العامل املمـةا ت  األمانال املعين ت يصـا ال األسـعار  واقـتعر  
يلير مـد من أن لـداهـا ةـــــــــــــــرحيـر  رفراق أوتـاوا عوـــــــــــــــواـر اللانـر دوراـاً يف مـل اجتمـا  من اجتمـاعـاتـه للتـأ

اخلربا ف والتعاماً تالتنو  )مرل نو  اجلنس والقـــــن واالنتمـــــار اجلبرايف(ف ومقـــــتقب ً مقـــــتداماً فيما اتعلق  من
تتخ يط تعاقي املوظق   وتتألف اللانر يالياً من  رل  املكاتي ائيصــــــــاعير الوانير وأمادسي  وخربا  

لتاتعر لقراق اخلربا  املعين تاألرقام القياســــــــــير آخران يف  ال ليصــــــــــا ال األســــــــــعارف و رل للانر التن يم ا
ألســــــــعار االســــــــته اف و رل للقراق العامل املمــــــــةا ت  األمانال املعين ت يصــــــــا ال األســــــــعارف و رل  
الوماالل الل اســـــتوـــــافت يف ا ونر األخ ة اجتماعال فراق أوتاوا أو ســـــو  تقـــــتوـــــيقها يف املقـــــتقبل  

 يالياً أميناً تنقيقااً للقراق  إليصا واعمل  رل املكتي األسةامل ل
م اجتماعال فراق أوتاوا لل جلقــــــــال ت كرىلس مل وايدة منها ملو ــــــــو   دد تو ــــــــو ف  - 3 وت ققــــــــىل

واع  هلا مدار اكون مقؤواًل عن لعداد موجع للمناقمال  واتومن املوجع توصيال القراق عندما اتبلور 
 تعقر التوصل لخيصاً لآلرا  املتباانر ممقوعاً تتعليق متوازنف مىتمن املناقمال توافق وا ح يف ا را ف أو ت

 لل توافق لآلرا  
وت ل اجللقــــال املخصــــصــــر للملصــــقالف الل تن وا علق عر  موا ــــيي ومناقمــــاهتا يف لاار  - 4

 موعال صـــــــــــــــب ةف رر الجتماعال القراق  وا ن ر لل يقا االتتكار تاعتباري ت وراً ياماً ايقـــــــــــــــر تبادل 
 للاتياً ملعار  يف أجوا  ال ابلي عليها ال اتي الرر  مر ا  وا يظ املمـــــارمون أن ذل  ال اعال عنصـــــراً ا

 يف اجتماعال القراق 
 رافق والدعم ائدارا ل جتماعال وتوفر الومالر املقتويقر امل - 5
المـــــــــــــــبك  وسكن االا   علق نقـــــــــــــــج من وقاعي مل اجتما  ومعلومال عن القراق يف املوقي  - 6

(  وقد تقرِّر اللانر التوجيهير أاوــاً حترار خ صــال عن موا ــيي  تارة www.ottawagroup.orgللقراق )
 التنقيقا مقؤولير تعهُّد املوقي ونمريا تمكل دورا علق املوقي المبك   واتول األم  
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اجتماعاته  وارمع القراق تقوة علق تمـــــــــــــــايي املن مال يف عيي أسا  العا  علق اســـــــــــــــتوـــــــــــــــافر - 7
ويوـــــوريا لتيقـــــ  التمريل واملمـــــارمر ائقليمي ف ال ســـــيما من البلد املوـــــيف واملن قر املوـــــيقر  فالتمريل 
ائقليم  اتيح للبلدان ذال الن م ائيصــــــاعير األقل تقدماً فرصــــــر التقاعل والتعلم من البلدان ذال الن م 

 م ائيصــاعير يف من قتها ومواصــلر تععاعيا  وامــارا ائيصــاعير األمرر تقدماًف  ا اتيح هلا البنا  علق الن
وآســــــــــــيا يف اجتماعال القراق  رلون من تلدان يف أمراكا المــــــــــــمالير واجلنوتيرف وأوروتا البرتير والمــــــــــــرقيرف 

 واحمليط اهلادوف وأفراقيا 
  

 االجتماعات - ثانيا 
  يف  ال ليصــــا ال األســــعارف اقــــتقيد القراق من املمــــارمر النمــــ ر لكبار األمادسي  واملمارســــ - 8

القان اقــــــا ون تصــــــورة منت مر يف االجتماعال  وقد ناقض القراق موا ــــــيي  تلقرف من تينها تب   النوعيرف 
واملنهج اهليدوينف وو ــــــي صــــــيبر يقــــــاب األرقام القياســــــيرف واملعاانرف والتحيعف ومؤةــــــرال تكلقر املعيمــــــر  

يي و ـي األرقام القياسـير لعسـعار ولجرا   وة برابير تمـأنا من وتتصـل آخر لاازال القراق ت عداد أسـال
أجل عي األرقام القياسير ألسعار االسته ا تاستخدام تيانال تدالر من قبيل تيانال املاسحال والبيانال 

  (1)(2004) “ر املقــــتهلك ن الن رار والت بيقدليل مؤةــــرال أســــعا”الوــــخمر  وســــايم القراق يف لعداد 
عامر للتحدارالف ف تقدم لل القراق ممــاراي    ال 2015ومنق صــدور نقــخر  دنر من الدليل يف عام 

 من أجل التماور 
وتمــــكل الت ورال اياصــــلر يف اســــتخدام البيانال الوــــخمر لتاميي األرقام القياســــير لعســــعار  - 9

قياس األســـــــــــــــعار و ارســــــــــــــ    ال مراال علق مواان قوة القراق  فهو اوـــــــــــــــم أخصـــــــــــــــاعي  أمادسي  يف
الوماالل ائيصاعير الل توي يف الواقي األرقام القياسير لعسعار  واتعلم مٌل من القراق  من ا خرف  من

 ا اتيح ليراز تقدم يف األوســـــــامي األمادسير وأوســـــــامي املمارســـــــ  علق القـــــــوا   وقد تبدىلى ذل  تصـــــــورة 
أفوت الت ورال واألفكار املبتكرة لل لعداد نج جدادة  ملحوظر للباار يف اجتما  القراق األخ ف ييث
 ه ا تاستخدام البيانال البدالر يف  ال بميي األرقام القياسير ألسعار االست

 
 االجتماع األخير  

لقراقف منــــــــق تقــــــــد) تقراري القـــــــــــــــــــــــاتق ) - 10 (ف مرة وايــــــــدة يف E/CN.3/2016/29اجتمي ا
اين أمرر يف لالتقيلف أملانيا  وقد يوــر االجتما  القا اســتوــافه البن  املرمعا األمل 2017 مااوأاار/
من مر دولير وعدٌد من مبار  25تنوا مرمعار و  10معهداً ليصــــــــــاعياً و  30 ممــــــــــارا من 100 من

  الراعدة األمادسي  واملن مال
وظلت التحداال األساسير يف  ال قياس األسعار تمكل تؤرة ترميع االجتما   فقد ن ر القراق  - 11

يف موا ــــــيي من قبيل األرقام القياســــــير من ييث الن رار والت بيقق واألرقام القياســــــير ألســــــعار املقــــــامنق 
والتحداال الل  وال ر  اهليدونيرق وليصـــــــــــا ال أســـــــــــعار اييازال العقارارق وأســـــــــــعار اييازال التاارارق

تن وا عليها البيانال الوــــــــــخمرق وال ر  الل تعتمديا املؤســــــــــقــــــــــال املتعددة األارا  لو ــــــــــي األرقام 
القياســـــــــيرق واملمـــــــــامل الل تن وا عليها مصـــــــــادر البيانال اجلدادةق وتنقيق تيانال املاســـــــــحال  ورمعل 

__________ 

  www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htm#manualن سكن االا   عليه يف املوقي المبك  (1) 

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2016/29
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/guides/cpi/index.htm#manual
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العمل  للن رار وال ر  يف ســــــــــيا  املناقمــــــــــال علق االعتبارال الن رار واملنهاير لكل مو ــــــــــو  والت بيق 
مت يف اجملمو   ناقمـــــــــــــــرف وق دمت ورقتان توصـــــــــــــــقهما ورقر للم 30الوماالل ائيصـــــــــــــــاعير الوانير  وق دِّ

 ها ورقال  صــــصــــر يصــــراً جللقــــال عر ورقر توصــــق 24الوناعق الصــــادرة عن جلقــــالف وق دمت  من
ناقمال علق التحداال واملقاييم وال ر  امللصقال  ولقيت الورقال قبوالً يقناً من املمارم  ورمعل امل

 بميي األرقام القياسير لعسعار ولجرا ال 
ورمع االجتما  علق مو ـــــو  عام يو اســـــتخدام مصـــــادر البيانال البدالر والتحداال الل  رلها  - 12

بيل البيانال تل  البيانال للمن مال ائيصاعير الوانير واملمارس  واألمادسي   فالبيانال البدالرف من ق
املقــــــتخلصــــــر من المــــــبكر العامليرف وتيانال املعام لف والبيانال الوــــــخمرف والبيانال ائدارارف تمــــــكل 
حتداال لإلجرا ال واملنهايال التقليدار لتاميي األرقام القياسير  وارمع القراق علق الدفي ق دماً تأيدة 

خرى تقوم علق الن راـــر للتبلـــي علق تلـــ  األفكـــارف وقـــدىلم املمــــــــــــــــــارمون يف االجتمـــا  ارقـــًا عمليـــر وأ
التحداال  وقد أفوـــــــــــــــت تل  األفكار املبتكرة اجلدادةف وال ســـــــــــــــيما يف  ال بميي األرقام القياســــــــــــــير 
تاستخدام تيانال املعام ل والبيانال املقتخلصر من المبكر العاملير والبيانال الوخمر لل لدراج فصل 

ار االســـته ان الن رار دليل األرقام القياســـير ألســـع”دنر من املو ـــو  يف النقـــخر احمل جداد  صـــذ هلقا
م التوجيه للممارســـ  عن اراق مناقمـــر املنهاير املتعلقر تقـــبل التنقيق العمل  للبيانال “والت بيق ف ســـيقدِّ

البدالر يف بميي األرقام القياســـــير ألســـــعار االســـــته ا  واتوـــــمن التقرار الكامل ل جتما  موجعاً للنقامي 
رعيقـــــير الل  خوـــــت عنها مل جلقـــــر من جلقـــــال االجتما  وتعقيبال املمـــــارم   ويو متاٌ  مونيقر ال

 ق معلومال أساسير وعلق املوقي المبك  للقرا
 

 االجتماع المقبل  
تقتويف االجتماَ  املقبل للقراق مؤسقر  غيتوليو فارغاس واملعهد الربازال  للابرافيا وائيصا   - 13

ه دعوة لتقد) ورقال 2019أاار/مااو  10لل  8وف الربازالف يف القةة من يف راو دا جان     وســـــــــــــــتوجىل
 ومناقمال تمأن املوا يي التاليرن

مصـادر البيانال اجلدادة لتاميي األرقام القياسـير لعسـعار )تيانال املاسـحال/املعام لق  )أ( 
 والبيانال املقتخلصر من المبكر العاملير(ق

در البيــانــالق والتحــداــال ام القيــاســـــــــــــــيــر ألســـــــــــــــعــار املقــــــــــــــــامن )مصــــــــــــــــابميي األرقــ )ب( 
 واملقاييمير(ق املنهاير
 صيغ أرقام املؤةرالق )ج( 
 ليصا ال األسعار الل تليب االيتياجال املتعددة للمقتخدم ق )د( 
تعدال النوعير )الةميع علق املنتاال القــراعر االســتنقاد والن هج الل اقــتخدمها خربا   )ه( 
 األسعار للتصدا هلقي التحداال(ق ليصا ال
ها خربا  ليصـــــــــــــــا ال األســـــــــــــــعار تقـــــــــــــــع  املنتاال املورير )النهج الل اقـــــــــــــــتخدم )و( 
 للتحداال(ق للتصدا
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قياس االقتصــــــــــاد الرقم  )التعدال غ  املكتمل لتب  النوعير تقــــــــــبي معاجلر أةــــــــــكال  )ز( 
دةق ومعــاجلــر املنتاــال الرقميــر اجلــداــدة الل  تلقــر جــداــدةف و قـــــــــــــــنــر غــالبــاف من منتاــال رقميــر موجو 

 هبا عن منتاال غ  رقمير موجودةقاقتعا  
موا ـــــــــــــــيي أخرى )حتداال يف  االل القياسف مرل اخلدمال واملنتاال أو اخلدمال  ) ( 

 اجملانير )ذال األسعار الصقرار(( 
ن وســــــكــــــن االاــــــ   عــــــلــــــق املــــــوقــــــي المــــــــــــــــــــبــــــكــــــ  لــــــ جــــــتــــــمــــــــا  يف الــــــراتــــــط ائلــــــكــــــةوين - 14

http://eventos.fgv.br/en/OttawaGroup-2019  
وبرا اللانر التوجيهير للقراق ممــــاورال مي أعوــــا  القراق العامل املمــــةا ت  األمانال املعين  - 15

ت يصا ال األسعارف ومن م  اجتماعال فراق اخلربا  املعين تاألرقام القياسير ألسعار االسته ا لكقالر 
 داول أعمال االجتماعال التنقيق امل عم ت  ج

  
 جهة االتصال بفريق أوتاوا - ثالثا 
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