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 مذكرة من األمني العام  
 

، يتـشرف األمـني العـام       ** والـثالثني  بعةوفقا لطلب اللجنـة اإلحـصائية يف دورـا الـسا           
امج املقارنات الدولية التابع للبنك الـدويل       بأن حييل إليها التقرير الذي أعده املكتب العاملي لربن        

إطـار الربنـامج    ض التقـدم احملـرز يف       اسـتعر االلجنـة   يرجـى مـن     و. عن برنامج املقارنـات الدوليـة     
 .وإبداء التوجيهات بشأن استمرار العمل به
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 مقدمة -أوال  
برنــامج املقارنــات الدوليــة هــو مبــادرة إحــصائية عامليــة تــشارك فيهــا وكــاالت وطنيــة   - ١

ويتكون هيكـل اإلدارة فيـه مـن جملـس تنفيـذي            . ويقوم بتنسيقها البنك الدويل   وإقليمية ودولية   
يتألف من أعضاء رفيعي املستوى ينتمون إىل جمموعـة خمتـارة مـن املنظمـات متعـددة األطـراف                   

ويقـوم املكتـب العـاملي    . واإلقليمية والوطنية تشارك مجيعها مشاركة ضـخمة يف إدارة الربنـامج     
الــدويل، بأعمــال أمانــة الــس التنفيــذي، وهــو مــسؤول عــن ســالمة  للربنــامج، ومقــره البنــك 

ــشر          ــاطق، وعــن ن ــني املن ــا ب ــسيق فيم ــة، وعــن التن ــات الدولي ــامج املقارن ــات برن ــاهيم وبيان مف
 .العاملية النتائج

 بلدان ناطقة باإلسـبانية وبلـد واحـد         ٩وكانت منطقة أمريكا الالتينية، اليت تتألف من         - ٢
 أمريكا اجلنوبية، أوىل املناطق يف نشر النتائج املتعلقة مبكونـات النـاتج احمللـي      ناطق بالربتغالية يف  

وقـد متكنـت املنطقـة مـن نـشر النتـائج اخلاصـة ـا                . اإلمجايل املوجهة الستهالك األسر املعيـشية     
بعد مرور ستة أشهر على انتهاء الفتـرة املرجعيـة بفـضل تـضافر بـضعة عوامـل منـها أن املنطقـة                       

دد قليـل مـن البلـدان املتجانـسة هلـا جتـارب سـابقة يف برنـامج املقارنـات الدوليـة،                      تتكون من ع  
وصـدر  . عالوة علـى أن التنـسيق والـدعم قـد تيـسر هلـا مـن مكاتـب إحـصائية وطنيـة متمرسـة                       

 يعـــرض مؤشـــرات تعـــادالت القـــوى الـــشرائية ٢٠٠٦أكتـــوبر /تقريـــر ثـــان يف تـــشرين األول
 . د األساسيةومستويات األسعار على مستوى البنو

وقد انتهت أغلب املناطق األخرى مـن مرحلـة مجـع البيانـات، وتزمـع نـشر إصـداراا                    - ٣
وبالنسبة لكافة بنـود االسـتهالك، فيمـا عـدا الـصحة            . ٢٠٠٧األوىل يف النصف األول من عام       

 والتعليم واإلسـكان، انتـهت عمليـة مجـع البيانـات املتعلقـة باألسـعار لتقـدميها إىل برنـامج ربـط                    
ــاطق  ــة، والــذي   )Ring Comparison Programme(املن ــامج املقارنــات الدولي ، املنبثــق عــن برن

 .سيحدد قيم تعادالت القوى الشرائية اإلقليمية قياسا إىل عملة عاملية

 :وبناء على ما أُحرز من تقدم، حدد موعدان لنشر النتائج العاملية - ٤

ة باسـتهالك األسـر املعيـشية، مبـا يف ذلـك            ، لنشر البيانات املتـصل    ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول • 
 .بنود اإلنفاق احلكومي املتعلقة بالصحة والتعليم

 . ، لنشر البيانات املتصلة مبجمل الناتج احمللي اإلمجايل٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول • 

وتعــرض هــذه الورقــة آخــر املــستجدات بالنــسبة حلالــة برنــامج املقارنــات الدوليــة منــذ  - ٥
، وتتـضمن معلومـات أساسـية       )E/CN.3/2006/8انظـر   ( السابق للجنة اإلحصائية     صدور التقرير 
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عن كيفية إسهام الربنـامج يف بنـاء القـدرات اإلحـصائية لـدى اجلهـات املـشاركة فيـه، وتختـتم                
 . بتقييم موجز للدروس املستفادة ومدى مسامهتها بشكل متصل يف استمرار الربنامج

 التقـدم احملـرز حـىت اآلن واملـسار الـذي ينبغـي أن يتخـذه         وقد تود اللجنة التعليـق علـى       - ٦
 . الربنامج لكفالة استمراره على املدى الطويل

 
 حملة عامة عن الربنامج العاملي -ثانيا  
 مجع البيانات -ألف  

انتهت أغلب املكاتب اإلحصائية الوطنية من عمليـة ضـخمة جلمـع البيانـات حـصرت                 - ٧
ستهالكية، فيما عدا يف قطاعات الصحة والتعلـيم واإلسـكان، علـى            يف إطارها أسعار البنود اال    

وقـد شـارك   .  املرجعيـة ٢٠٠٥أساس شهري وربع سنوي، طوال ما ال يقل عن جزء من سـنة    
 بلــدا، منــها البلــدان األعــضاء يف املكتــب اإلحــصائي   ١٤٤يف الفتــرة نفــسها منــذ عــام مــضى  

وقامــت كــل البلــدان، . مليــدان االقتــصاديمنظمــة التعــاون والتنميــة يف ا/للجماعــات األوروبيــة
 .عدا ثالثة، بتقدمي البيانات بناء على جدول زمين كي يتسىن إدراجها يف النتائج العاملية فيما

وقــد أدت املــشاكل املتعلقــة بنوعيــة البيانــات فيمــا يتــصل بقطــاعي الــصحة والتعلــيم،     - ٨
نـة عـن مكونـات القطـاع العـام،        سيما صعوبات احلصول على بيانـات تقديريـة قابلـة للمقار           ال

وأسفر كـذلك انعـدام إمكانيـة املقارنـة بـني           . إىل تأخر إعداد النتائج الكلية املتعلقة باالستهالك      
 . األساليب املتبعة لتقدير نسبة املساكن اململوكة لقاطنيها عن مشاكل يف نوعية البيانات

ات وأعمـال البنـاء تلزمهـا خـربة،         ونظرا ألن عملية مجع وتدقيق البيانات املتعلقة باملعد        - ٩
وقدم املكتب العـاملي كـذلك استـشاريني دولـيني       . فقد اعتمدت املناطق على خرباء استشاريني     

 . الستعراض البيانات من أجل كفالة إمكانية املقارنة بني خمتلف املناطق
 

 تدقيق البيانات -بـاء  
 بأـا أكثـر طموحـا ممـا سـبقها مـن             تتسم اجلولة احلالية مـن برنـامج املقارنـات الدوليـة           - ١٠

جوالت، وذلك من حيث عدد املنتجـات املـسعرة وعـدد البلـدان، ولتطبيقهـا منهجيـة جديـدة                   
 . واهتمامها بالعمليات اإلحصائية عموما

ــات بتقــدمي طــرق حــساب        - ١١ ــهائي للبيان ــدعم لالســتعراض الن ــاملي ال ــوفر املكتــب الع وي
. األساسـية وجمـاميع النـاتج احمللـي اإلمجـايل لكـل منطقـة             تعادالت القوى الشرائية ضـمن البنـود        

ــشأن درجــة         ــائج، حيــث ســتقدم إرشــادات ب ــشر النت ــة ن ــدعم طــوال مرحل ــستمر هــذا ال وسي
وتتباين نوعية البيانات من بلد آلخر نظـرا لتفـاوت مـستويات            . التفاصيل املستصوبة عند النشر   
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ولـذلك، فـإن   . عـدد ممكـن مـن البلـدان    واهلدف هو إشراك أكرب . املوارد والقدرات اإلحصائية  
وبعـد االنتـهاء مـن احلـسابات األخـرى،         . حساب تعادالت القوى الشرائية سيتم علـى مراحـل        

وسـيتم  . ستضاف البيانات اليت ال ترقى إىل مستوى جودة البيانـات املقدمـة مـن بعـض البلـدان             
 .ا يف عملهمتزويد مستخدمي البيانات مبعلومات وصفية عن هذه البيانات لالستعانة 

 
 اإلعداد الستعراض معامالت ترجيح النفقات احمللية واحلسابات القومية -جيم  

ــة       - ١٢ ــة اإلمجالي ــواتج احمللي ــاطق علــى التفاصــيل الالزمــة عــن تقــسيم الن حــصلت مجيــع املن
ــددها     ــالغ ع ــود األساســية الب ــة إىل البن ــات     ١٥٥القومي ــى أحــدث البيان ــاء عل ــك بن ــدا، وذل  بن

وبالنسبة للعديد من البلدان، كانت هذه البيانات تتعلـق بالنـاتج احمللـي اإلمجـايل لعـام                 . املتوافرة
ويف هذا الصدد، فـإن معـامالت التـرجيح، املـستخدمة لتجميـع تعـادالت       .  أو لعام قبله ٢٠٠٤

القـــوى الـــشرائية ضـــمن البنـــود األساســـية يف مـــستويات أعلـــى، ســـتعكس اهليكـــل األحـــدث 
 . ٢٠٠٥احمللية املُُطبق على الناتج احمللي اإلمجايل لعام ملعامالت ترجيح النفقات 

وأعد املكتب العـاملي منوذجـا لتـدقيق معـامالت التـرجيح، الغـرض منـه تقيـيم البيانـات                - ١٣
مصنفة حسب البنود األساسية بالنسبة لبلدان كل منطقة، وحتديـد أوجـه التـضارب يف تقـسيم                 

رع املكتب يف مجـع معلومـات وصـفية مفـصلة عـن             كما ش . احلسابات القومية أو يف مستوياا    
البيانات تتعلق بإجراءات تقدير احلسابات القومية لكل بلد، وذلك لتفهم االحنرافـات الرئيـسية    

 .اليت يتعذر معها املقارنة بني البلدان
 

 كتيب برنامج املقارنات الدولية ودليله التشغيلي -دال  
يــة ودليلــه التــشغيلي املنهجيــة واإلجــراءات الــيت  يوثــق كتيــب برنــامج املقارنــات الدول  - ١٤

ــر الدراســات           ــن وضــع أط ــدمان إرشــادات ع ــامج، ويق ــن الربن ــة م ــةُ احلالي ــا اجلول ــستند إليه ت
ــات   ــصائية، ومجــع البيان ــسعري اخلــدمات      . االستق ــات وت ــصحيح البيان ــصول خمصــصة لت ــة ف ومث

مبـادئ توجيهيـة مـستقلة      وتـرد مـا كـذلك       . احلكومية، واإلسكان، واملعدات، وأعمال البنـاء     
وتوثق فـصول أخـرى منهجيـة تقـدير         . تتعلق جبمع البيانات اخلاصة بقطاعي الصحة واإلسكان      

وقـد قامـت بعـض      . تعادالت القوى الشرائية وجتميعها ألغراض املقارنات، والربط بني املناطق        
 .املناطق بتوفري نسخ مترمجة من الكتيب والدليل لبلداا

 
 اسوبيةالربامج احل -هاء  

ــة ليــصبح      - ١٥ جــرى تطــوير الربنــامج احلاســويب موعــة أدوات برنــامج املقارنــات الدولي
جمموعة من األدوات اليت تدعم أنشطة من قبيل إعداد قـوائم املنتجـات ومواصـفاا باسـتخدام                 
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منـــهج الوصـــف التحليلـــي للمنـــتج، واســـتمارات مجـــع البيانـــات، وجـــداول تأكيديـــة لـــصحة 
) Ring Product List(ربات املكتسبة أثناء مواءمة وإعداد قائمة ربط املنتجـات  أما اخل. البيانات

 . فتستخدم حاليا لدعم حتضري قوائم منتجات املناطق يف املستقبل

وكانت جمموعة أدوات برنامج املقارنات الدولية عبارة عن برنامج حاسويب يـستخدم             - ١٦
، وذلـك لتبـسيط وتيـسري    “وينـدوز ”يقـات نظـام   على شبكة اإلنترنت، مث حولت إىل أحد تطب     

ــى اســتخدام نظــم         ــة صــارمة عل ــود أمني ــا قي ــيت تفــرض فيه ــدان ال ــاطق والبل اســتخدامها يف املن
 .اإلنترنت شبكة

واستحدثت مناذج جديدة إلدخال البيانات خاصة ببنود املعدات والبناء والتعويـضات            - ١٧
مـع منـاذج إدخـال البيانـات هـذه ملـساعدة       وجرت مواءمـة منـاذج حاسـوبية جديـدة        . احلكومية

واسـتحدث  . اخلرباء االستشاريني يف مراجعة وتدقيق بيانات األسعار امعة بشأن هـذه البنـود            
منــوذج تــدقيقي جديــد كــي تــستخدمه املنــاطق للتحقــق مــن صــحة بيانــات معــامالت تــرجيح    

 .النفقات احمللية اليت تقدمها البلدان
 

  لربنامج املقارنات الدولية وموقعه على شبكة اإلنترنتالرسائل اإلخبارية -واو  
تواصل الرسالة اإلخبارية الربع سنوية توسيع حجمها ونطاق تغطيتـها لتـضم مقـاالت               - ١٨

عن منـهجيات تعـادالت القـوى الـشرائية واسـتخداماا، إضـافة إىل تقـدميها آخـر املـستجدات                    
م موقــع الربنــامج علــى شــبكة اإلنترنــت لنــشر واســتخد. بــشأن التقــدم احملــرز يف اجلولــة احلاليــة

النتائج اخلاصة مبنطقة أمريكا الالتينية، وستنشر فيه أيـضا نتـائج املنـاطق األخـرى، عـالوة علـى             
وترد يف املوقع تغطية شاملة للمسائل اإلدارية اليت تناقش يف اجتماعات الـس             . التقرير العاملي 

وحيتـوي املوقـع أيـضا علـى أحـدث نـسخ مــن       . سقنيالتنفيـذي وحلقـات العمـل اإلقليميـة للمنـ     
وجيري حاليـا اسـتعراض املوقـع توطئـة لنـشر           . كتيب برنامج املقارنات الدولية ودليله التشغيلي     

 .التقارير اإلقليمية والعاملية
 

 الربط بني املناطق -زاي  
 ســتؤدي العمليــة التــصاعدية لوضــع مواصــفات إقليميــة متفــردة للمنتجــات إىل حتــسني  - ١٩

ــاطق     ــى صــعيد املن ــشرائية عل ــادالت القــوى ال ــيم تلــك     . تع ــد ق ــاك حاجــة إىل حتدي غــري أن هن
وكانـت العمليـة    . التعادالت قياسا إىل عملة عاملية، تيسريا إلجـراء مقارنـات فيمـا بـني املنـاطق               

السابقة، اليت اعتمدت على قيام بلد واحـد بتـسعري منتجـات مـن قـوائم منـاطق أخـرى بغـرض                 
ني تعــادالت القــوى الــشرائية، قــد متخــضت عــن نتــائج هــيمن عليهــا هيكــل  بــ“ســد الفجــوة”

 .التسعري املتبع يف البلد املستخدم مبثابة اجلسر الرابط بني املناطق
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للتغلـب علـى   ) Ring comparison(وجرى تطبيق منهجية جديدة تسمى ربط املنـاطق   - ٢٠
القائمـة  ”تج اهلامـة هلـذه املنهجيـة        ومن النوا . نقاط الضعف امللحوظة اليت اعترت النهج السابق      

. الـيت أُعـدت بـاملزج بـني قـوائم املنـاطق      ) Global Ring Product List (“العاملية لربط املنتجـات 
والناتج النهائي هلذه القائمة هو جمموعة دولية من مواصفات املنتجات تغطـي املنـاطق املختلفـة                

 .استنادا إىل مصطلحات وتعاريف متجانسة

 تطبيق مفهـوم ربـط املنـاطق اسـتحداث منهجيـة جديـدة السـتخدام تعـادالت          واقتضى - ٢١
ويــرد بيــان . القــوى الــشرائية املنبثقــة عــن هــذا املفهــوم ملعــايرة البيانــات اإلقليميــة بعملــة عامليــة 

 .  من كتيب برنامج املقارنات الدولية١٥ و ١٤باملنهجية املستحدثة يف الفصلني 

 التقرير البلدان املشمولة بربنامج ربط املناطق، واليت ال تـدخل          ويبني املرفق امللحق ذا    - ٢٢
ــدول املــستقلة   ــدان رابطــة ال وعوضــا عــن ذلــك، قامــت روســيا بتــسعري قائمــة    . يف عــدادها بل

املواصفات الصادرة عن منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، وهـو مـا سيـسمح هلـا                    
ك أن أول مرحلـة مـن مراحـل الـربط العـاملي ستـشمل               ويعـين ذلـ   . باالنضمام إىل تلـك املقارنـة     

أفريقيا وآسيا وغريب آسيا وأمريكا الالتينية واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ومنظمـة            
وحاملا ينتهي إعداد تلك النتائج، ستنضم روسـيا وبقيـة          . التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    

 املقارنة، حبيث تكون روسيا مبثابـة جـسر تقليـدي بـني       البلدان أعضاء رابطة الدول املستقلة إىل     
 .منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والرابطة

 
 املنشورات - حاء 

 القيم اإلمجاليـة    -طالع على املوجز والنتائج املفصلة بالنسبة ألمريكا الالتينية         ميكن اال  - ٢٣
ومـن  . التـابع للبنـك الـدويل     قارنـات الدوليـة     امل على موقع برنامج     -  الشرائية ىتعادالت القو و

عن املقاييس اليت تستند إىل االسـتقراءات         ختتلف كثريا  بالفردالنتائج اهلامة أن املقاييس اخلاصة      
قـر البلـدان نـسبيا قـد        هي تظهر أن الفجوة بني أغـىن وأف       ف. ربنامج السابقة من جولة ال  املستنبطة  

 .حسب إنفاق الفردالبلدان ترتيب  علىأ قد طر اً كبرياً تغيريأن وضاقت كثريا،

 مهـا   ،وحـدد موعـدان   . وتتبع املناطق األخرى جداوهلا الزمنية اخلاصة ا لنـشر النتـائج           - ٢٤
ــة ٢٠٠٧ ديــسمرب/ســبتمرب وكــانون األول/أيلــول ــائج العاملي ــائج   .، لنــشر النت فــسوف تنــشر نت

 على عنصري الـصحة والتعلـيم،       ، مبا يف ذلك اإلنفاق احلكومي     ٢٠٠٥االستهالك الفعلي لعام    
وسوف تستخدم آخر التقديرات الرمسية للناتج احمللي اإلمجـايل لعـام           . ٢٠٠٧سبتمرب  /يف أيلول 
ــه يف     .  األساســيةهعناصــرو ٢٠٠٥ ــاتج احمللــي اإلمجــايل بكامل ــر ــائي يظهــر الن وسينــشر تقري

سـبتمرب  / أيلـول   تقرير إدراجها يف ولرمبا أضيفت بلدان مل يتسن      . ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 
منظمــة كتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة واملبالتــشاور مــع منــاطق الربنــامج وو .٢٠٠٧
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، سيحدد املكتب العاملي مـستوى التفاصـيل الـيت ستنـشر            التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    
ــاملي  ــر العـ ــيل       .يف التقريـ ــن التفاصـ ــد مـ ــشر مزيـ ــون يف نـ ــسقون اإلقليميـ ــب املنـ ــد يرغـ  يف وقـ

 .الحق وقت
 

 املوارد املالية والتقنية -طاء  
 وبينمـا . ٢٠٠٥تبذل جهود كبرية للحصول على موارد إضافية الختتـام برنـامج عـام            - ٢٥

 ماليــني دوالر ٨أكثــر مــن (حتمــل البنــك الــدويل النــصيب األكــرب مــن متويــل الربنــامج العــاملي  
مقدمة مـن منظمـات املعونـة يف أسـتراليا،          ، استفاد الربنامج من مسامهات مالية كبرية        )أمريكي

يرلندا الشمالية، وصندوق النقد الـدويل وبرنـامج        ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأ    وكندا، وامل 
ومــصرف التنميــة اآلســيوي مــوارد   األفريقــيرف التنميــة قــدم مــصو. األمــم املتحــدة اإلمنــائي 

لإلمناء االقتـصادي واالجتمـاعي    عريب  الصندوق ال  على غرار ما قدمه   ضخمة لرباجمها اإلقليمية،    
وقـــدم املكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات . إىل اللجنـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة لغـــرب آســـيا 

ــا    ــا عينيـ ــة يف امليـــدان االقتـــصادي دعمـ ــة التعـــاون والتنميـ ــاًاألوروبيـــة ومنظمـ  ومـــساعدة قيمـ
برنـامج  ا املـشاركة يف  لدعم عملية مجع البيانات اليت اضطلعت ـا الـدول األعـضاء فيهمـ             تقنية

وقــدمت كــذلك املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة يف أســتراليا وكنــدا واململكــة        . ربــط املنــاطق 
ــا   املتحــدة وكانــت مــسامهات املكاتــب  . اإلقليميــةكــبرياً للــربامج وفرنــسا وروســيا دعمــا تقني

ي تعـويض  مجع البيانـات املتعلقـة باألسـعار أ   يف اإلحصائية الوطنية كبرية، إذ جتاوزت جهودها   
 .حصلت عليه

 
 السياسات املعتمدة -ثالثا  

املقارنــــات الدوليــــة برنــــامج  علــــى الــــسياسات التاليــــة يف موقــــع  طــــالع االميكــــن - ٢٦
 :االنترنت على

احلصول على البيانـات وتبادهلـا   ب يتقرر السماح : سياسات استعراض البيانات العاملية    • 
ــة مــع كــل منطقــة بــني كــل منطقــة واملكتــب العــاملي مبوجــب ترتيبــات     ــة . ثنائي وورق

اخلطـوات  وسـريتها يف إطـار       بـني املنـاطق      البيانـات السياسات هذه حتدد شروط تبادل      
 .املؤدية إىل نشر النتائج العاملية

حـددت  :  الـشرائية العامليـة والتـدابري ذات الـصلة          تعـادالت القـوى    نـشر إجراءات   • 
ــات  ــاملي    البيان ــب الع ــزم املكت ــيت تل ــربامج ا ال ــن ال ــة وبرم ــإلقليمي ــط املنــاطق امج ن . رب

ومــسؤوليات املنــاطق واملكتــب ووضــعت أيــضاً تفاصــيل اخلطــوات املؤديــة إىل النــشر  
ــتقرارووضـــعت أيـــضا الـــسياسات املتعلقـــة  . العـــاملي  النتـــائج اإلقليميـــة والعملـــة  باسـ
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ــة ــة  كمــا أن. املرجعي منظمــة التعــاون   و دور املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي
 . قد مت بيانه امليدان االقتصادي يف هذه املرحلةوالتنمية يف

يـأيت هـذا نتيجـة       :احلصول على البيانـات اجلزئيـة للربنـامج والنتـائج غـري املنـشورة              • 
فريــق عامــل أنــشأه الــس التنفيــذي واملكتــب العــاملي لتقــدمي سياســات تتعلــق   جهــود

ملنشورة بعد نشر النتـائج     بإمكانية حصول الباحثني على البيانات اجلزئية والنتائج غري ا        
لبـاحثني وقيـود    لوقـد حـددت الـسياسات املتعلقـة بإتاحـة البيانـات              .اإلقليمية والعامليـة  

 . املفروضة عليهاالسرية
 

ــة    حملــة عامــة علــى  -رابعا   ــة ومقارن ــات الدولي ــامج املقارن ــة لربن ــربامج اإلقليمي  ال
نميــة يف منظمــة التعــاون والت واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة 

 امليدان االقتصادي
 وضـع اللمـسات األخـرية علـى بيانـات       منـها تعمل منـاطق الربنـامج يف جبـهات شـىت،            - ٢٧

املتبقيـة،  النـاتج احمللـي اإلمجـايل        مجع البيانات بالنسبة لعناصـر       واالنتهاء من االستهالك لنشرها،   
 .البياناتالعاملي وبلدان برنامج ربط املناطق يف مجع وتدقيق مشاركة املكتب و

بيانــات  وحتليــل ونــشر تقيــيمكانــت هــذه أول منطقــة جيــري فيهــا  : أمريكــا الالتينيــة • 
ويــضع حاليــا الفريــق اإلقليمــي اللمــسات األخــرية علــى عناصــر  . االســتهالك اإلمجــايل

واجــه عــددا مــن الــصعوبات غــري املتوقعــة، أنــه يالنــاتج احمللــي اإلمجــايل األخــرى، غــري 
فمـثال، يـصعب احلـصول علـى البيانـات املهنيـة املتعلقـة              . ميـا معظمها عاملي ولـيس إقلي    

 بيانـات التجـارة اخلارجيـة ليـست         كما أن . باحلكومة واليت ال ميكن ترجيحها بسهولة     
وتعمــل املنطقــة، مبــساعدة مــن  .  كمــا هــو متوقــع اإلنتاجيــةمــصدرا ســهال للمعــدات  

 للنـشر  وحتـضريها بيانـات،   اللتـدقيق املكتب العاملي، على االنتـهاء مـن املرحلـة النهائيـة      
 .٢٠٠٧على مستوى الناتج احمللي اإلمجايل يف الربع األول من عام 

، جممل الناتج احمللـي اإلمجـايل    بلدا يف مقارنة     ٢٢يشارك  : منطقة آسيا واحمليط اهلادئ    • 
ــد أرســل   ــق ب  ١٣وق ــات تتعل ــدا بيان ــاء،أعمــال  بل ــدم  البن ــق   ١٦وق ــات تتعل ــدا بيان  بل

نسبة للصحة والتعلـيم، فيوجـد تفـاوت يف البيانـات املتعلقـة باألسـعار             أما بال . باملعدات
ــه مــن  املقدمــة مــن البلــدان،   ويف إطــار .  املكتــب العــامليحيــث جيــري التمــاس التوجي
. قـدمت آسـيا بيانـات إىل املكتـب العـاملي وفـق اجلـدول الـزمين                برنامج ربـط املنـاطق،      
ليـة آلسـيا يف الربـع األول مـن عـام       الـشرائية األو تعـادالت القـوى   ومن املقرر أن تنشر     
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يف مـشروع إقليمـي يف   منطقة آسيا واحمليط اهلادئ مع البنك الـدويل  وتتعاون  . ٢٠٠٧
 .لدى الفقراء جمال تعادالت القوى الشرائية

ــاأ •  ــدم : فريقي ــا     ٤٨ق ــة باالســتهالك، وتاله ــه املتعلق ــدا بيانات ــى  ٣٢ و ٤٥ بل ــدا عل  بل
وجـاري إرسـال البيانـات      . ات الـصيدالنية والتعلـيم    بيانات عن املنتج  تضمنت  التوايل،  

البيانـــات املتعلقـــة كافـــة بلـــدان برنـــامج ربـــط املنـــاطق  وقـــدمت . املتعلقـــة باملـــساكن
ــوم . باالســتهالك ــي اإلمجــايل     ٤٦ويق ــاتج احملل ــة بالن ــات املتعلق ــدا باســتعراض البيان  بل

د البلــدان وتواجــه املنطقــة أعلــى درجــة مــن التعقيــد بــسبب عــد. لتحديــد الترجيحــات
ــاخ         ــث املن ــن حي ــها م ــا بين ــادة فيم ــات ح ــشاركة ووجــود تباين ــدامل ــدرة والتقالي  والق

وتقــدم املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة يف فرنــسا واململكــة املتحــدة الــدعم    . اإلحــصائية
وتأمـل املنطقـة أن تنـشر    . التقين، ويقدم املكتـب العـاملي املـساعدة يف عمليـات التقـدير       

 ظـروف غـري     تطـرأ ، ما مل    ٢٠٠٧ستهالك يف الربع األول من عام       البيانات املتعلقة باال  
 .منظورة

دراسـات  مـن إجـراء     هت مجيع البلدان املشاركة يف منطقة غرب آسيا         تنا: غرب آسيا  • 
ــعار   ــن األسـ ــصائية عـ ــتهالكااستقـ ــر السـ ــشيةية لألسـ ــات  . املعيـ ــد أجريـــت دراسـ وقـ

ــيم يف عــام     تعــادالت ودراســةومت حــساب  .٢٠٠٦استقــصائية حــول الــصحة والتعل
أعمـال  وتقـوم البلـدان جبمـع أسـعار عـن      .  األوليـة  الـشرائية والقياسـات الفرديـة     القوى

 ، بلــدا١١ ومــن بــني. القطــاع احلكــومي املــوظفني يف واســتحقاقاتالبنــاء واملعــدات 
، ٢٠٠٤ بلدان معامالت ترجيح النفقات احمللية للناتج احمللي اإلمجـايل لعـام            ١٠أرسل  

ومـن املقـرر أن يعقـد اجتمـاع إقليمـي يف كـانون              . التـدقيق  الثالثـة مـن      ولـة باجلاليت متر   
 الســتعراض النتــائج األوليــة للفــرد مــع البلــدان للكــشف عــن أي   ٢٠٠٧ينــاير /الثــاين

وجيب أن تكون نتـائج االسـتهالك النهائيـة جـاهزة للنـشر             . مشاكل حمتملة يف البيانات   
. سـاء املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة        رؤ  بعد تقـدميها إىل    ٢٠٠٧ من عام    يف الربع األول  

 .٢٠٠٧نشر الناتج احمللي اإلمجايل بأكمله يف الربع الثاين من عام تتجه إىل  والنية

ومل تؤكـد   .  بلدان يف عملية مقارنة الناتج احمللـي اإلمجـايل         ١٠: رابطة الدول املستقلة   • 
ــا قرارهــا يف املــشاركة أوز  إال أــا ،انــستان مــشاركته ا وأكــدت تركم.بكــستان رمسي
 تلقـي   ومـن املنتظـر   .  وقـد تنـسحب مـن عمليـة املقارنـة          ،تقدم حىت اآلن أي بيانـات      مل

عرضـها، للموافقـة،    ؛ وسيتم   ٢٠٠٧سبتمرب  /النتائج النهائية يف موعد ال يتجاوز أيلول      
سـيبت  ساء الدوائر اإلحـصائية يف بلـدان رابطـة الـدول املـستقلة، الـذي                على جملس رؤ  

 .ئجمواعيد نشر النتايف 
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ــة  امل •  ــدان   كتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي ــة يف املي ــاون والتنمي  ومنظمــة التع
يقوم املكتـب واملنظمـة بـإجراء بـرامج مقارنـة منفـصلة للبلـدان األعـضاء                 : االقتصادي

حيـث تقـوم    برنـامج ربـط املنـاطق،       ويشارك املكتب واملنظمة مشاركة تامة يف       . فيهما
لــضم بياناــا إىل بيانــات األســعار الــيت ستــستخدم  جبمــع مــن البلــدان األعــضاءأربعــة 

ــة  وســيقدم املكتــب واملنظمــة املــساعدة الســتعراض   . منــاطق برنــامج املقارنــات الدولي
البيانـــات العامليـــة واخلطـــوات املتخـــذة إلدراج منطقـــة رابطـــة الـــدول املـــستقلة يف         

 .النهائية النتائج
 

 ات وبناء القدرات اإلحصائية البياننوعيةاخلطوات الرامية إىل حتسني  -خامسا  
ــة  بينــت - ٢٨ ــة املعنون ــة  ” الوثيق ــات الدولي ــامج املقارن ــيم برن ــيت (E/CN.3/1999/8) “تقي ، ال

حـددت   و،اجلوالت الـسابقة  تفاصيل نقائض   ،  الثالثنينظرت فيها اللجنة اإلحصائية يف دورا       
صميم جوانـب عديـدة مـن       ونتيجة لذلك، أعيد ت   . اإلجراءات الالزمة لكفالة استمرار الربنامج    

الربنـــامج، مـــن خـــالل اســـتخدام طرائـــق وإجـــراءات جديـــدة ملعاجلـــة مـــواطن الـــضعف الـــيت  
 .التقييم كشفها

فرصة فريدة لتحـسني وتنـسيق املنهجيـة اإلحـصائية يف          املقارنات الدولية   برنامج  ويتيح   - ٢٩
تبط بـالربامج اإلحـصائية     ويتقاسم الربنامج لغة تقنية مـشتركة وإطـارا مفاهيميـا يـر           . أحناء العامل 

 اجلـوهر   ويتمثـل . القوميـة الرقم القياسي لألسعار االستهالكية ونتائج احلـسابات         لدعم   ةالوطني
مقارنـة النتـائج بـني البلـدان، وااللتـزام الـشديد باجلـداول الزمنيـة،                يف إمكانية   احلقيقي للربنامج   
نـامج إحـصائي آخـر يتطلـب        وال يوجـد بر   . وسـريتها تبـادل البيانـات     لـشروط   والفهم املشترك   

 .هذا القدر من التعاون بني املنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية

 الـشرائية يكمـن يف أن        تعـادالت القـوى    املفهوم األساسي الـذي ينطـوي عليـه تقـدير         و - ٣٠
حيـب  املنتجـات املختـارة     ف. أسعار املنتجات املزمع مقارنتها تستند إىل مبادئ التمثيـل واملقارنـة          

 . عرب البلدانمتماثلةخصائص كذلك وأن تكون هلا ثل ما يشتريه مستهلكو كل بلد، أن مت

ــباب،  - ٣١ ــذه األس ــصميم  وهل ــد ت ــراء أعي ــد مواصــفات املنتجــ  ات إج ــق   اتحتدي ــن طري ع
للمنــتج، الــذي يــسمح لكــل منطقــة بــأن تــضع مواصــفاا   اســتحداث ــج الوصــف التحليلــي  

 . مشاركة تامةاخلاصة ا، وبإشراك البلدان يف العملية

لتــصنيف النفقــات املتعلقــة بالنــاتج ومــن جهــة أخــرى، فــإن هيكــل الترميــز التفــصيلي   - ٣٢
ملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ومنظمـة التعـاون والتنميـة    الذي وضعه ا احمللي اإلمجايل   
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 يف تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض، الـذي هـو    ، قد مت إدماجه   يف امليدان االقتصادي  
 . من أجل مجع وحتليل نفقات االستهالكالقوميةمعيار دويل اعتمد الستخدامه يف احلسابات 

وتتمثل الفائـدة الطويلـة األجـل يف أن هيكـل الترميـز سـيتيح ربطـا بـني املنتجـات عـرب                        - ٣٣
 املـشمولة  قائمة الربنامج مـع منتجاـا        ملواءمةوتستطيع البلدان أن تستخدمه     . جوالت الربنامج 

ــ ــذلك    الرقمب ــتهالك، وب ــعار االس ــل  القياســي ألس ــشطة تتكام ــذه األن ــدة   . ه ــدان ع ــع بل وتزم
القياسـي  استخدام ج الوصف التحليلي للمنتج لتحسني مواصفات املنتجات املشمولة بـالرقم            

 .ألسعار االستهالك

. البنـاء للنــاتج احمللـي اإلمجــايل  أعمـال  ــج جديـد ملقارنـة عنــصر   مت اسـتحداث وتنفيـذ    - ٣٤
 اجلديــد تــسعري قائمــة صــغرية مــن عناصــر البنــاء بــدال مــن جمموعــة كاملــة مــن  النــهجب ويتطلــ

 .مستلزمات البناء

حتديـــد يف للمنـــتج التحليلـــي يف عمليـــة الوصـــف  املتـــضمنة خدمت املفـــاهيم اســـتو  - ٣٥ 
وأعـدت اسـتمارات      . ها لتحـسني املقارنـة بـني املعـدات    ريسعتسيجري  مواصفات املعدات اليت    

ويف حالة عـدم تـوافر         . بديل له منتج  املنتج املستهدف أو     تسعري  إما  يانات تتيح للبلدان    مع الب جل
  . ف املنتجمماثل، مث إمتام هيكل ترميز يعر أي من املنتجني، تتيح االستمارة للبد تسعري شيء 

ا ، فـإن هـذ    ات بنـاء القـدر    هـا  أن الفقرات السابقة قدمت منـاذج حمـددة جـرى في           رغمو  - ٣٦ 
ضـرورة اتفـاق البلـدان علـى قائمـة للمنتجـات            كمـا أن    . ري بشكل غري مباشر أيـضا     جياألخري   

ــدفع  ــيني  ت ــة تعريــف      اإلحــصائيني املعن ــوطين إىل االتفــاق علــى كيفي ــصعيد ال باألســعار علــى ال
ــام      .املنتجــات ــق نفــس املفــاهيم علــى األرق ــسفر هــذا عــن تطبي القياســية ألســعار    وميكــن أن ي

مــا يقــدم مــن تــدريب يف جمــال أســاليب مجــع العينــات   كــذلك، فــإن . اــاالســتهالك اخلاصــة 
 ىدير متوسـط األسـعار وتعـادالت القـو        البيانـات وتقـ   وتـدقيق   الدراسات االستقـصائية     وإجراء  
 .األسعارت حتسني إحصاءاالرامية إىل  ةيف املعرفة القطري إمنا يصب الشرائية 

مهــا املتعلقــة بالنــاتج احمللــي اإلمجــايل ملقارنــة  وعنــدما يــتعني علــى البلــدان إخــضاع أرقا  - ٣٧ 
مـشاكل   وتسود على صعيد البلدان    . بعض اإلجراءات  دولية، تظهر مشاكل تتطلب منها اختاذ       

احلكـم  شـؤون   واإلسـكان   مثـل   ،  لنـاتج احمللـي اإلمجـايل املستعـصية علـى املقارنـة           اتتعلق بعناصر   
برنــامج كتيــب خــضع قــد و   . عرفــة واخلــربةامل ، ممــا يــدعوها إىل تبــادل األمــوال ؤوسوتكــوين ر

حتـسني  الراميـة إىل    املقارنات الدوليـة لعـدة تنقيحـات يف سـياق تطـور املنـهجيات واإلجـراءات                 
 ،ربنــامجالأدوات   براجميــات جمموعــة سلــسلةاإلضــافات النهائيــة إىل كمــا أن    . البيانــات نوعيــة 

 .البيانات  نوعية حتسني يف ، قد سامهت دعم مجع البياناتاهلادفة إىل 
 



E/CN.3/2007/15  
 

06-67280 13 
 

 ستقبل برنامج املقارنات الدوليةالدروس املستفادة وم  - سادسا 
ومنظمات التنسيق اإلقليمية تتـساءل عـن مـستقبل          الوطنيةاإلحصائية  كاتب  املمازالت    - ٣٨ 

سب مـن جتربـة وخـربة مـن      مـا اكتـ   خمـاوف مـن ضـياع     وجود   برنامج املقارنات الدولية بسبب     
وقـد عـرض       . الربنـامج  السـتمرار    املال البشري واملنهجيات يف غياب خطط        االستثمار يف رأس  

اليت شـابت    القصورأوجه  لتدارك  املتخذة  اخلطوات  إجياز بعض   من هذا التقرير ب   السابق  القسم  
لتحديد مدى حتقيـق ذلـك       احلالية   لجولةلوسيجرى تقييم       .البيانات يف اجلوالت السابقة    نوعية  
، وذلـك  حـىت اآلن إىل إبـراز بعـض الـدروس املـستفادة          القسم من التقرير    ا  ويهدف هذ  . اهلدف
  . وختطيط استراتيجيني للمستقبل إلجراء تقييم متهيدا 

 ى القــوت تعـادال إصــدار بلــد يـستطيع  مــا مـن  يف أنـه  ةس املــستفادوالـدر أول ويكمـن    - ٣٩ 
ومــن     . املــشترك بــني البلــدان العــام بــضرورة التنــسيق  وهــذا يتطلــب التــسليم     . مبفــردهالــشرائية 

إجـراءات مجـع البيانـات      البلـدان األخـرى، وتبـادل       لدىالضروري أيضا التقيد باملعايري املقبولة      
ــة  ــات  وإعــداد احلــسابات القومي ــسماح بإخــضاع البيان ورغــم وجــود     . آلخــرينملراجعــة ا، وال

االتفاقـات  هـذه   فـإن   ب العاملي،   اتفاق بني املناطق والبلدان، وأيضا بني املناطق واملكت        خطابات  
نوعيـة البيانـات وتقـدميها      مـن حيـث     شروط املـشاركة    لتبادل  انعدام التفهم امل   بسبب   غري كافية 

 .تقيد باإلجراءات املنصوص عليهاومسؤوليات تبادل البيانات، وال يف حينها، 

ــة فلــصحل  الرئيــسيةعنــاوين اللنتائجهــا تــصدرأمريكــا الالتينيــة نــشر أن ورغــم   - ٤٠   املالي
 املـستخدمني لتـوفري دعـم قـوي مـن أجـل              مـن  قليـل     دعـم  سوىويهِيئ  مل حيشد   فإنه  اإلقليمية،  

. علـى إعـداد التقـديرات اإلقليميـة يف حينـها     انـصب  معظـم اجلهـد   نظرا ألن ، إجراء جولة ثانية 
 وتعـريفهم  دعمهـم    مدادمع املستخدمني واسـت   التحاور  يف ضرورة   هنا يكمن   والدرس املستفاد      

 .االستمرارإذا ما أريد للربنامج وذلك أوجه قصورها، بالبيانات وباستخدامات 

وطـين  إحـصائي   ر وجـود مكتـب      دمـن النـا   ف  .ويتصل الـدرس التـايل بقـدرة املـشاركني          - ٤١ 
بــذل جهــود الكــثريين  علــىومــن العــسري   .رمسيــةجمموعــة كاملــة مــن اإلحــصاءات ال يفتقــر إىل 

مئات من األصناف الواقعة خـارج إطـار برنـامج          عدة  أسعار   مجع  دف  إضافية جلمع البيانات    
والـدرس  .  املكاتـب  تلـك  بفـضل    املتقدمـة إال  وصـولنا إىل هـذه املرحلـة          مـا و . املقارنات الدولية 

نفس الوقت، وهذا هـو سـبب احلـصول     هو أا ال تستطيع القيام جبميع األمور يف     هنا  املستفاد  
 مواصـلة مجـع بقيـة عناصـر النـاتج احمللـي اإلمجـايل               ، مـع  ٢٠٠٥على بيانات االستهالك يف عام      

وسوف تتأثر النوعيـة النهائيـة للبيانـات نتيجـة لتـوافر أو انعـدام               . ٢٠٠٦ معظم عام    مدىعلى  
 .٢٠٠٦بيانات عام لتدارك  أي مؤشرات 

يف متوافرتــان الــربامج اإلحــصائية املتــشعبة وتنــسيق واملعرفــة واخلــربة الالزمتــان لتنظــيم   - ٤٢ 
املنظمــات اإلقليميــة مبــا يفــوق احلــال يف  ،لبلــدان املتقدمــة النمــوباالوطنيــة اإلحــصائية   املكاتــب
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مــن حــصاءات يف أمريكــا الالتينيــة، واملكتــب الكنــدي لإل جانــب مــنالــدعم  دم وقُــ  . والدوليــة
مـن جانـب    و روسـيا يف منطقـة رابطـة الـدول املـستقلة،            مـن جانـب     أستراليا يف آسـيا، و    جانب  

ايـة   هـو ضـرورة الـسعي منـذ البد         املهم املـستخلص  والدرس    . ايملكة املتحدة وفرنسا يف أفريق    امل
  .  بالنسبة للجوالت املقبلة مماثلةترتيبات شراكة اختاذ إىل 

فقــد    .  الــدول ال تــتكلم نفــس اللغــة كــل أن ،بقــدر أكــربأن نــدرك، ومــن الــضروري   - ٤٣ 
ــا يكفــي    ــوفري م ــأخريحــاالت وارد للترمجــة يف مــن الوقــت واملــ  تــسبب عــدم ت  ومــشاكل يف ت

  . البيانات نوعية

لربنامج املقارنات الدولية يشمل مجـع األسـعار، فـإن          الرئيسي  ورغم أن برنامج العمل       - ٤٤ 
النـواتج احملليـة اإلمجاليـة      لتحديـد قـيم      الـشرائية    ىتعـادالت القـو    النتيجة النهائيـة هـي اسـتخدام        

يف حـني  و   . واهلياكـل لفرد الواحد بالنسبة ل ميكن إجراء املقارنات     حىت   ،إىل عملة موحدة  قياسا  
 حتـسني اإلحـصاءات املتعلقـة باألسـعار،         سـعت إىل    احلاليـة   يف اجلولـة    املبذولـة  اجلهودمعظم   أن

 .للبلدانالقومية على اجلوالت املقبلة التركيز بقدر أكرب على النوعية األصلية للحسابات فإن 

ــة   - ٤٥  ــة  وتطــورت جمموع ــات الدولي ــامج املقارن ــة      أدوات برن ــسنوات القليل ــدى ال ــى م  عل
الـيت تعـاين    ربنـامج واحتياجـات البلـدان واملنـاطق والقيـود           النتيجـة لتحـسن فهـم عمليـة          املاضية  
 احلاليـة   هامن جمـرد نظـام قـائم علـى اإلنترنـت إىل مرحلتـ             جمموعة األدوات هذه    وحتولت     . منها

ــى  ــات أحــد عل ــام تطبيق ــدو”نظ ــتخدماو    ،“زوين ــى تس ــصعيد القطــري يف منطقــتني    عل . ال
 أو كــان مــن الــصعب عليهــا  القائمــة بــذاا فإمــا كانــت متلــك براجمياــا  ىاملنــاطق األخــر أمــا   

ــذ ــة األدوات  تنفي ــثمن يف       . جمموع ــدر ب ــنظم ال تق ــة أن هــذه ال ــستفادة القيم ــدروس امل ــن ال وم
املتــسقة، لكــن مــن الواجــب أن تكــون ســهلة   بــإدارة البيانــات واملنــهجيات   العمــل  بــدء جمــال

 .والصيانة االستخدام

أُدخلـت  التغـيريات املنهجيـة العديـدة الـيت         األقسام السابقة من هذا التقرير      وقد أبرزت     - ٤٦ 
الـيت  أمرا غري مؤكد، رهنـا بـإجراء اسـتعراض للبيانـات          زال جناحها    وما   . حلل املشاكل السابقة  

أو زائفـة  يـسفر عـن بـدايات     لتطوير والتنفيذ يف نفس الوقـت، ممـا قـد        ومن الصعب ا     . مت مجعها 
مقبلـة قبـل إجـراء     أي حتسينات وتوجيه ومن الدروس املستفادة ضرورة مراقبة    . جهود متكررة 
 .تقييم مناسب

زم بتغطيــة فقــد التــ . تعليــق علــى املــواردالولــن تكتمــل قائمــة الــدروس املــستفادة دون    - ٤٧ 
وظهـرت مـشاكل        .بالكامل عندما تكون املوارد غري كافية للقيـام بـذلك          ي اإلمجايل   الناتج احملل 

  . الربنامججنازاملفضي إىل إ فتأثر نتيجة لذلك اجلدول الزمين 



E/CN.3/2007/15  
 

06-67280 15 
 

األساسـية   عن إسـهام كـبري متمثـل يف املقومـات            ٢٠٠٥متخضت جولة عام    وعموما،    - ٤٨ 
املنظمــات بقــدرات ويبــدأ هــذا   .بلــة بــسالسةاملق جــل مواصــلة اجلــوالت  أحاليــا مــن املتــوافرة 

هــذا اإلســهام  لكــن  و.توثيقهــا آنفــا الوطنيــة واإلقليميــة ويــشمل مجيــع التطــورات الــيت جــري   
جيـري   فعلـى سـبيل املثـال،          . معرض للخطـر يف حالـة عـدم وجـود ضـمانات قويـة لالسـتمرارية               

  . ا الالتينيةتفكيك الوحدات املكرسة لربنامج املقارنات الدولية يف أمريك

ــدروس املــستفادة         - ٤٩  ــة لل ــالء األمهي ــة، مــع إي ــة املقبل ــد نطــاق اجلول ــضروري حتدي ومــن ال
فـإن  ويف حالـة التركيـز علـى االسـتهالك،        . وقتنفس الأعاله بشأن ما ميكن فعله يف     املذكورة  

ديث للمنــتج ســتمكن املنــاطق والبلــدان مــن حتــ  التحليلــي لوصــف املتــصلة باالقــدرات القائمــة 
ومـن    . اختاذ القـرار   دمجع بياناا يف غضون أقل من سنة مبجر       الشروع يف   مواصفات منتجاا و  

 . خارج إطار ما تسمح به املوارد حماولة العملمالضروري توافر املوارد وعد

  :  املمكنة ما يلييةوتشمل اخلطوات املستقبل  - ٥٠ 

البلــدان   مــن جانــب ممثلــي  رمبــانــات، لــدروس املــستفادة ونوعيــة البيا اتقيــيم مواصــلة   • 
 املشاركة

تقييم قوائم االستهالك سعيا إىل تـضييق نطـاق وتغطيـة عمليـات مجـع البيانـات املقبلـة                     • 
  النوعيةأمكن احلفاظ على جودة إذا 

عملية مجع البيانـات هـذه مـع    ومواصفات املنتجات إلدماج ربط املناطق تقييم برنامج    • 
 اإلقليمية العمليات 

جموعـة فرعيـة مـن البنـود        مب، بـصورة مـستمرة،       مجـع البيانـات    تقـرن وضع خطة عمل     • 
لبدء الكـبرية الـيت     ا تكاليف   يتفادوتعمل على    ،جيري تسعريها كل عام    اليت  األساسية  

 دوري  برنامجأي نطوي عليها ي

لبلــدان، وذلــك لمواءمــة مواصــفات الــرقم القياســي ألســعار االســتهالك يف جمموعــات   • 
برنـامج املقارنـات    مـع   أكثـر   بيانـات بـسهولة     المجع  عمليات  كون من املمكن إدماج     يل

 الدولية

لوطنيـة، وحتـديث النظـام وفقـا        ااإلحـصائية   تقييم جمموعـة األدوات يف بعـض املكاتـب            • 
 فيمــا يتعلــق بــالرقم القياســي ألســعار     احــىت ميكــن اســتخدامه  املرتقبــة،  للتوصــيات  

 ات الدولية على السواءاملقارن االستهالك وبرنامج 

 ،ألغـراض برنـامج املقارنـات الدوليـة       الالزمة  احلصول على املوارد    يف   البلدانمساعدة    • 
 . براجمها التنفيذية كجزء من 
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 خامتة  - سابعا 
األســـاليب يواجـــه برنـــامج املقارنـــات الدوليـــة حتـــديات فريـــدة مـــن نوعهـــا يف تـــوفري   - ٥١

وتنوعهـا  وتقاليـدها   بلـدان ختتلـف يف حجمهـا         بـصورة عمليـة     اإلحصائية اليت ميكن أن تطبقهـا       
التبـاين الكـبري يف     واقـع   فـإن   باإلضـافة إىل هـذا      و. من حيث السلع واخلـدمات املتاحـة لـسكاا        

 الـيت جـرى     اإلحصائية األنشطةأعقد  من  واحدا  ربنامج  الالقدرات اإلحصائية بني البلدان جيعل      
  .اإلقدام عليها على اإلطالق

 منـذ صـدور التقريـر الـسابق للجنـة يف نـشر النتـائج يف                 كبري يتمثل ما أحرز من تقدم    و  - ٥٢
ذلت جهــود كــبرية يف جمــال تنفيــذ وبــ  .بــسرعةحــذوها  األخــرى مت حــذو املنــاطق ، منطقــة مــا

تعزيـز   يف   ذلككـ سـاهم   األمـر الـذي      ،البيانـات  حتسني نوعية   دف  منهجيات جديدة وحمسنة    
 . واستمرارهمجربناللالقدرة اإلحصائية 

. ٢٠٠٨ قـد نـشرت عنـد بدايـة دورة اللجنـة لعـام               ٢٠٠٥وستكون نتائج جولة عـام        - ٥٣ 
ــكوســيكون     ــذل ــود جل ا تتوجي ــه ــدة سنوات ل ــن ع ــا،    أســفرت ع ــدة وتوثيقه ــج جدي  وضــع 

   .لعــاملي إىل الــصعيد ا الــصعيد الــوطينمــنباإلضــافة إىل اســتثمار كــبري يف رأس املــال البــشري  
تكـاليف البـدء     كـثريا مـن     ، ممـا سـيزيد       يف التنـاقص   املواردأخذ  واصلة العمل، ست  وبدون خطة مل  

  . إذا تعني بدء اجلهود من جديد يف وقت الحق

التـداول  إىل  ، و مـستمرا الربنامج  الالزمة جلعل   واللجنة مدعوة إىل النظر يف اإلجراءات         - ٥٤
جمموعـة خمتـارة مـن      أمـر قيـام ممثلـي       ة يف   قترح أن تنظر اللجنـ    وي  .بشأن اخلطوات املرتقبة املقبلة    

دوى البيانـات، واسـتعراض املـسائل الـيت صـودفت يف            مبدئي جلـ  تقييم  بإجراء  املشاركة   البلدان  
الـشؤون اإلداريـة    تقييم كامل لربنامج     الوفاء باجلداول الزمنية، والتوصية بإجراء أو عدم إجراء         

البلـدان، والتغطيـة     أولية بشأن شروط مشاركة     وينبغي للممثلني أيضا إعداد توصيات        .ةالتقنيو
  . موعد اجلولة املقبلةحتديد الكاملة للناتج احمللي اإلمجايل مقابل االستهالك، و

 
 نقاط للمناقشة  -ثامنا  

وبــصورة أكثــر . والتعليــق عليــهحــىت اآلن اللجنــة اســتعراض التقــدم احملــرز يرجــى مــن   - ٥٥ 
لربنـامج  مبـدئي حـسن التوقيـت    إجـراء تقيـيم   وجيهاـا بـشأن   تتقـدمي   اللجنـة  حتديدا يرجى من   

 . نطاقه واستمرارهاملستقبل املقارنات الدولية لتحديد



E/CN.3/2007/15  
 

06-67280 17 
 

 املرفق
 برنامج ربط املناطققائمة بلدان   

 

 غرب آسيا  أمريكا الالتينية  آسيا أفريقيا

ــصائي   ــب اإلحـــــ املكتـــــ
للجماعــــات األوروبيــــة  
ومنظمة التعاون والتنميـة    

 االقتصادي يف امليدان 

 إستونيا األردن الربازيل سري النكا جنوب أفريقيا
 سلوفينيا عمان شيلي الفلبني زامبيا

 اململكة املتحدة   ماليزيا السنغال
 اليابان   هونغ كونغ، الصني  الكامريون

     كينيا
     مصر

 


