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العام أبن حييل إىل اللجن  اإلحصــــــاري  فقرمر فرما اوعوا املعا  ألرقام القياســــــي  لنســــــعار  واللجن  مدع ة 
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 املعين ابألرقام القياسية لألسعارتقرير فريق أواتوا   
 

 غرض فريق أواتوا املعين ابألرقام القياسية لألسعار وتنظيمه - أوال 
فرما اوعوا املعا ”اُن ـــل القرما العامل الدومل املعا  ألرقام القياســـي  لنســـعارا املعرو   ســـم  - 1

  من األكااميي  واملمارســـــــ  ليك ن منتدى للمتخصـــــــصـــــــ 1994ا يف عام “ ألرقام القياســـــــي  لنســـــــعار
متباال ن فيه خرباهتم ومعارفهم ومناق ـــــــــ ن البح   املتعلق   مل ـــــــــاكل البالي  األغي  املتصـــــــــل  رقياس في  
األسعار  ولئن كانت املناق اس فتناول املةارل النظرم ا فإن القرما مركز اساساً على البح   التطبيقي  يف 

ألرقام القياسي  ألسعار االستهالكا وذلك على سبيل املثال ال احلصر  جماالس منها على وجه اخلص ص ا
ومدرس القرما مزااي ومةــــاوف املقاويم واألســــاليء واإلجراااس يف ســــياو ريئاس عمل واقعي ا مةــــتنداً إىل 
امثل  ملم ســـــــــ  كلما امكن ذلك  وامل ـــــــــارك ن يف القرما وم اخصـــــــــاري ن و ارســـــــــ ن معمل ن يف وكاالس 

رلدان او منظماس اولي ا او ُمةــــــــــدون امل ــــــــــ رة إىل فلك ال كاالس  و تم  القرما مرة كل  إحصــــــــــاري  يف
ســــنت   لتناو  م  اجتماعاس فرما اخلرباا املعا  ألرقام القياســــي  ألســــعار االســــتهالكا ال  م ــــ ك يف 

 فنظيمها كل من اللجن  االقتصاام  ألورو  ومنظم  العمل الدولي  
عوا جلنٌ  ف جيهي  فكقل اســــــــتمرار ان ــــــــطته وفط روا  ومنةــــــــا القرما ان ــــــــطته م  ولدى فرما او  - 2

ان ــــــط  اولي  اخرى فتعلا تحصــــــاااس األســــــعارا من قبيل فرما اخلرباا املعا  ألرقام القياســــــي  ألســــــعار 
االســـــــتهالك والقرما العامل امل ـــــــ ك ر  األماتس املعا تحصـــــــاااس األســـــــعار  ومةـــــــتعر  فرما اوعوا 
عضـــــ م  اللجن  اورايً يف كل اجتماا من اجتماعافه للتنكد من ان لدمها متـــــرحي  اثيلي  من اخلربااا والتزاماً 
 لتن ا )من حيث خصــــار  من قبيل ن ا اجلنس والةــــن واالنت ــــار اجليرايف(ا ومةــــتقبالً مةــــتداماً فيما 

فء اإلحصـــــــــــــاري  ال طني  واكااميي  متعلا رتخطيط فعاقء امل ظق   وفتنلف اللجن  حالياً من  ثل  املكا
وخرباا آخرمن يف جمال إحصـــــــــــــــاااس األســـــــــــــــعارا و ثل للجن  التنظيم التارع  لقرما اخلرباا املعا  ألرقام 
القياســـــي  ألســـــعار االســـــتهالكا و ثل للقرما العامل امل ـــــ ك ر  األماتس املعا تحصـــــاااس األســـــعارا 

ون  األخ ة اجتماعاس فرما اوعوا او ســـــــــ   فةـــــــــتضـــــــــيقها يف و ثل  ال كاالس ال  اســـــــــتضـــــــــافت يف اآ
 املةتقبل  ومق م  ثل املكتء األس امل لإلحصاا حالياً ردور األم  التنقيذال للقرما 

وفُقةَّم اجتماعاس فرما اوعوا إىل جلةاس ُفكرَّس كل واحدة منها مل ض ا حمدا ر ض حا ومع   - 3
م جز للمناق ــــاس  ومتضــــمن امل جز ف رــــياس القرما عندما متبل ر من هلا مدمر مك ن مةــــؤوالً عن إعداا 

املناق اس ف افا واضح يف اآرااا او فلخيصاً لآلراا املتبامن  م ق عاً رتعليا مت ازنا مىت فعذر الت رل إىل 
 ف افا لآلراا 

 وفظل اجللةــــاس املخصــــصــــ  للملصــــقاسا ال  فنط ال على عر  م اضــــي  ومناق ــــاهتا يف إطار - 4
جمم عاس رــــــي ةا م  الجتماعاس فرما اوعوا  ومُنظر إىل وذا االرتكار  عتبارا فط راً واماً ميةــــــر فباال 
املعار  يف اج اا اقل افةـــاما  لطار  الرم   ومالحمل امل ـــارك ن ان وذا الصـــيي  ال فزال ف ـــكل عنصـــراً 

 إ ارياً يف اجتماعاس القرما 
 افا والدعم اإلاارال لالجتماعاس وف فر ال كال  املةتضيق  املر  - 5
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وميكن االطالا على نةـــــو من وقار  كل اجتماا ومعل ماس عن فرما اوعوا يف امل ق  ال ـــــبك   - 6
(  وقد فقر ِّر اللجن  الت جيهي  امضــاً يرمر خالرــاس عن م اضــي   تارة www.ottawagroup.orgللقرما )

 م  التنقيذال مةؤولي  فعهُّد امل ق  ون روا ر كل اورال على امل ق  ال بك   ومت ىل األ
ومركز فرما اوعوا رق ة على ف ـــــــــجي  املنظماس يف اي  ا اا العاض على اســـــــــتضـــــــــاف  اجتماعافه  - 7

وحضـــــ روا لتيةـــــ  التمثيل وامل ـــــارك  اإلقليمي ا ال ســـــيما من البلد املضـــــيف واملنطق  املضـــــيق   فالتمثيل 
حصــــــــــــــــاريــ  األقــل فقــدمــاً فررــــــــــــــــ  التقــاعــل م  البلــدان ذاس النظم اإلقليم  متيح للبلــدان ذاس النظم اإل

اإلحصــــــــــاري  األكثر فقدماً والتعلم منهاا  ا متيح هلا البناا على النظم اإلحصــــــــــاري  يف منطقتها وم ارــــــــــل  
فعزمزوا  وم ـــــــــــــــارك يف اجتماعاس القرما  ثل ن من رلدان يف امرمكا ال ـــــــــــــــمالي  واجلن ري ا واورو  اليرري  

  ا وآسيا واحمليط اهلاافا وافرمقيا وال رقي
  

 االجتماعات واألنشطة املضطلع هبا حديثا -اثنيا  
مةـــــــتقيد فرما اوعوا من امل ـــــــارك  الن ـــــــط  لكبار األكااميي  واملمارســـــــ  يف جمال إحصـــــــاااس  - 8

ينها في   األســـعارا الذمن مةـــاغ ن رصـــ رة منتظم  يف اجتماعافه  وقد تقم القرما م اضـــي   تلق ا من ر
الن عي ا واملنهج اهليدوينا ورــيح حةــا  األرقام القياســي ا واخذ العيناسا واال يازاسا ومؤمتــراس فكلق  
املعي    وفتصل آخر إجنازاس القرما تعداا اساليء وض  األرقام القياسي  لنسعار وإجراا حب   جترمبي  

ك  ســــــتخدام رياتس ردمل  من قبيل رياتس ر ــــــنأا من اجل جتمي  األرقام القياســــــي  ألســــــعار االســــــتهال
اليل مؤمتــراس اســعار ”املاســحاس والبياتس الضــخم   وســاوم القرما رن ــا  يف يدمث املن ــ ر املعن ن 

 (“ 2004املةتهلك : النظرم  والتطبيا )
وف ــــكل التط راس احلارــــل  يف اســــتخدام البياتس الضــــخم  لتجمي  األرقام القياســــي  لنســــعار  - 9
ال على م اطن ق ة فرما اوعوا  فه  مضـــــم اخصـــــاري  اكااميي  يف جمال قياس األســـــعار و ارســـــ  من مثا

ال كاالس اإلحصــــاري  ال  فت ىل  يف ال اق  جتمي  األرقام القياســــي  لنســــعار  ومتعلم كل من وذمن القرمق  
  على الةــ اا  وقد فبدَّى ذلك من اآخرا  ا متيح إحراز فقدم يف األوســا  األكااميي  واوســا  املمارســ

رصــ رة ملح ظ  لليام  يف اجتماا القرما األخ ا حيث افضــت التط راس واألفكار املبتكرة إىل إعداا أج 
 جدمدة يف جمال جتمي  األرقام القياسي  ألسعار االستهالك  ستخدام البياتس البدمل  

 
 االجتماع األخري  

(ا اجتم  القرما E/CN.3/2019/26را الةـــارا إىل اللجن  اإلحصـــاري  )منذ فقدمي فرما اوعوا فقرم - 10
ا يف رم  اال جـــان وا الربازمـــلا وو  اول مرة  تم  2019ااير/مـــام   10إىل  8مرة واحـــدة يف الق ة من 

مرة  وقد حضـــــــــــــــر االجتماا األخ   16رما قد اجتم  فيها القرما يف امرمكا الالفيني   ورذلك مك ن الق
الذال ف ـــــاركت يف اســـــتضـــــافته مؤســـــةـــــ  ايت لي  فارااس واملعهد الربازمل  للجيرافيا واإلحصـــــاا اكثر من 

منظم  اولي  وعدا من كبار األكااميي   20معهداً إحصـــــــــــــــارياً ومصـــــــــــــــرفاً مركزايً و  20م ـــــــــــــــاركا من  85
 واملنظماس الراردة 

وظلت التحدايس األســـــــــــاســـــــــــي  يف جمال قياس األســـــــــــعار ف ـــــــــــكل رؤرة فركيز االجتماا  وفناول  - 11
امل ـــــارك ن م اضـــــي  من قبيل األرقام القياســـــي  لنســـــعار ر  النظرم  والتطبياا وفةـــــع  املنتجاس امل مي ا 

 لبياتس الضــــــخم ا واســــــاليء فعدمل األرقام القياســــــي  فبعا للن عي  واملنهج اهليدوينا والتحدايس املرفبط  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/26
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/26
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واألساليء املتصل   ألرقام القياسي  املتعداة اجل انءا وامل اكل املتعلق  مبصاار البياتس اجلدمدةا وفطبيا 
منهجي  رياتس املاســـــحاس  وركزس املناق ـــــاس على االعتباراس النظرم  واملنهجي  لكل م ضـــــ ا والتطبيا 

ورق  للمناق  ا  26اإلحصاري  ال طني   وُقد مت يف اجملم ا العمل  للنظرم  واألساليء يف سياو ال كاالس 
ورق  ر رــــقها ورقاس  صــــصــــ  جللةــــاس عر  امللصــــقاس  ولقيت ال رقاس قب الً حةــــناً من  29وُقد مت 

 امل ارك  وركزس املناق اس على التحدايس واملقاويم والطرو وإجراااس جتمي  األرقام القياسي  لنسعار  
ا اســتمر يف االجتماا ال كيز على اســتخدام مصــاار البياتس البدمل  والتحدايس وكم ضــ ا عام - 12

ال  اثلها فلك البياتس للمنظماس اإلحصـــــــــاري  ال طني  واملمارســـــــــ  واألكااميي   فالبياتس البدمل ا من 
اإلاارم ا قبيل البياتس املةــــــــــتخلصــــــــــ  من اإلن نتا ورياتس املعامالسا والبياتس الضــــــــــخم ا والبياتس 

ف ـــــــكل يدايس لإلجراااس واملنهجياس التقليدم  لتجمي  األرقام القياســـــــي   ومركز فرما اوعوا على الدف  
ُقُدماً أبحد  األفكارا وقدَّم امل ــــــــــــارك ن يف االجتماا طرقاً عملي  واخرى فق م على النظرم  للتيلء على 

ن ق ـــــــــــــت جتمي  األرقام القياســـــــــــــي   ســـــــــــــتخدام  التحدايس  وكان من ر  األفكار اجلدمدة واملبتكرة ال 
البياتس الضــــــــــخم  ورياتس املعامالس والبياتس املةــــــــــتخلصــــــــــ  من اإلن نت  ومتضــــــــــمن التقرمر الكامل 
لالجتماا م جزاً للنقا  الرريةـــــــــــي  ال  اخ ضـــــــــــت عنها كل جلةـــــــــــ  من جلةـــــــــــاس االجتماا وفعقيباس 

 على امل ق  ال بك  للقرما امل ارك   وو  متاٌح ك ثيق  معل ماس اساسي  و 
وميــــكــــن االطــــالا عــــلــــى املــــ قــــ  ال ــــــــــــــــــبــــكــــ  لــــالجــــتــــمــــــــاا عــــن طــــرمــــا الــــعــــنــــ ان الــــتـــــــامل:  - 13

http://eventos.fgv.br/en/OttawaGroup-2019  
 

 االجتماع املقبل  
ا 2021حزمران/م نيـــه  11إىل  9ســـــــــــــــُيعقـــد االجتمـــاا املقبـــل لقرما اوعوا يف رومـــا يف الق ة من  - 14

يف اســــتضــــافته املعهد ال طا لإلحصــــاااس واملصــــر  املركزال اإلمطامل  وســــت جَّه اع ة لتقدمي  وســــيت ــــارك
 ورقاس ومناق اس ر نن امل اضي  التالي :

مصـــــــــــاار البياتس اجلدمدة لتجمي  األرقام القياســـــــــــي  لنســـــــــــعار )رياتس املاســـــــــــحاس  )ا( 
 ي (؛والبياتس املةتخلص  من اإلن نت؛ فعدمالس القيم فبعا للن ع

 جتمي  األرقام القياسي  ألسعار البي س )الةكني  والتجارم (؛ ) ( 
 اجملاالس املنط م  على يدايس على رعيد القياس )مثل اخلدماس(؛ )ج( 
 األطر املقاويمي  )ريح حةا  األرقام القياسي ؛ اإلحصاااس الةعرم  املتعداة األارا (؛ )ا( 
 ال دمدة امل مي ؛ األسعار الصقرم (  معاجل  احلاالس اخلار  )املنتجاس )ه( 

وســــــــتجرال اللجن  الت جيهي  م ــــــــاوراس م  اعضــــــــاا القرما العامل امل ــــــــ ك ر  األماتس املعا  - 15
تحصــاااس األســعار ومنظ م  اجتماعاس فرما اخلرباا املعا  ألرقام القياســي  ألســعار االســتهالك لكقال  

 جتماعاس التنةيا املالرم ر  جداول اعمال اال
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 جهة االتصال - اثلثا 
 جه  االفصال رقرما اوعوا و : - 16
 

Andrew Tomadini, a/g Program Manager 

Prices and Economic Research Branch 

Australian Bureau of Statistics 

Locked Bag 10, Belconnen ACT 2616 

Australia 

Telephone: 61 2 6252 7094 

Email: Andrew.tomadini@abs.gov.au  
  

 اإلجراء املطلوب من اللجنة اإلحصائية اختاذه - رابعا 
 اللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علماً هبذا التقرير. - 17
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