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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩-٢٦
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند 

    برنامج املقارنات الدولية :بنود للمناقشة واختاذ القرار
 برنامج املقارنات الدوليةتقرير البنك الدويل عن   

  
 مذكرة من األمني العام  

  
، يتـشرف األمـني     **طلب من اللجنة اإلحـصائية يف دورهتـا الثامنـة والـثالثني           بناء على    

ج املقارنـات الدوليـة التـابع للبنـك         الذي أعده املكتب العاملي لربنـام     يها التقرير   العام بأن حييل إل   
ــدويل عــن إجنــاز دورة عــام    ــصعيدين    ٢٠٠٥ال ــائج الــيت مت احلــصول عليهــا علــى ال ــشر النت  ون

 يرجـى مـن اللجنـة التعليـق علـى حـصيلة الربنـامج وعلـى اخلطـوات املتخـذة                .اإلقليمي والدويل 
احــة هــذه البيانــات لنــشر البيانــات الــيت أعــدت علــى الــصعيدين العــاملي واإلقليمــي، لكفالــة إت  

 .والتعريف هبا وتوسيع نطاق استخدامها

 

 * E/CN.3/2008/1. 
، )E/2007/24 (٤م ــــ، امللحــق رق٢٠٠٧ادي واالجتمــاعي، ــس االقتــصــــة للمجلــــق الرمسيــــالوثائر ــــانظ ** 

 .ألف - الفصل األول
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 مقدمة - أوال 
 قـد أُجنـزت     ٢٠٠٥ر هـذا التقريـر تكـون دورة برنـامج املقارنـات الدوليـة لعـام                 بصدو - ١

وأدى العمـل اجلمـاعي الـذي اضـطلعت بـه مكاتـب             . بعد التعاون الوثيق علـى الـصعيد الـدويل        
اإلحصاءات الوطنية ووكاالت التنسيق اإلقليميـة املعينـة واملكتـب العـاملي التـابع للبنـك الـدويل                  

املكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات / والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصاديمنظمـــة التعـــاونوبرنـــامج 
وإن نظـــام . ٢٠٠٣حتقيـــق إجنـــازات هائلـــة منـــذ بـــدء الـــدورة يف مطلـــع عـــام  األوروبيـــة إىل 

تعـادالت القـوة    اإلحصاءات، مبا فيه شـبكة اخلـرباء الـيت أنـشئت لـتعىن جبمـع البيانـات وحتديـد                    
 . سليما للدورات القادمة لربنامج املقارنات الدولية اإلقليمية والعاملية، يشكل أساساالشرائية

ويقدم هذا التقرير آخر املعلومـات عـن اخلطـوات الرئيـسية الـيت اُتخـذت إلجنـاز دورة                    - ٢
وهـو تقريــر  . E/CN.3/2007/15)( منـذ رفـع التقريـر الـسابق إل اللجنـة اإلحـصائية       ٢٠٠٥عـام  

 تفــصيال الــيت غطـت النتــائج الــيت مت   عـدد مــن التقــارير األكثـر  ٢٠٠٧مـوجز إذ صــدر يف عــام  
وهــذه التقــارير متــوافرة لالســتزادة وهــي  . احلــصول عليهــا علــى الــصعيدين العــاملي واإلقليمــي 

عـالوة علـى ذلـك،      . ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٧تشمل التقرير العاملي الـذي صـدر يف         
ن أنـات الدوليـة، إذ      يتطرق التقريـر إىل أي نقاشـات بـشأن الـدورات القادمـة لربنـامج املقار                ال

هــذه الــدورات ســتكون موضــع نظــر خــاص يف الــدورة التاســعة والــثالثني للجنــة اإلحــصائية     
 وإىل  ٢٠٠٥استنادا إىل استعراض فريق أصدقاء الرئيس لدورة برنامج املقارنـات الدوليـة لعـام               
 .وثيقة موجزة أعدها اجمللس التنفيذي للربنامج يعرض فيها آراءه يف مستقبل الربنامج

 
 حملة عامة عن إجنازات الربنامج - ثانيا 

 
 إصدار النتائج العاملية - ألف 

ــة    - ٣ ــات الدولي ــامج املقارن ــذي لربن ــس التنفي ــومي   ُزود اجملل ــده ي ــذي عق  يف االجتمــاع ال
 بنتائج استعراض تعادالت القوة الشرائية األوليـة والتـدابري          ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ و ٥

وطلب اجمللس التنفيذي من املكتـب العـاملي نـشر          . احمللي اإلمجايل ومكوناته  ذات الصلة بالناتج    
ــا يف   ــائج إم ــسمرب / كــانون األول١٧ أو يف ١٣النت ــه ينبغــي حــل بعــض   . ٢٠٠٧دي وأدرك أن

 إىل  ١٩املسائل الفنية املتبقية مع املنسقني اإلقليميني يف االجتمـاع الـذي سـيعقد يف الفتـرة مـن                   
وبنــاء علــى توصــية املــدير العــاملي للربنــامج، فــوض اجمللــس . ٢٠٠٧ نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٢١

رئيَس برنامج املقارنات الدولية، دنيس تريوين، ومديرةَ الفريق املعين ببيانات التنميـة يف البنـك               
 . الدويل، شايدا باديي، سلطةَ إقرار النتائج
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ــامل    - ٤ ــة واملكتـــب العـ ــة اإلقليميـ ــق بـــني األفرقـ ــاون بـــشكل وثيـ ــشرين ومت التعـ ــاء تـ ي أثنـ
وقـد شـكل االجتمـاع الـذي     . نوفمرب، وأمثر ذلك عن إهناء عملية إصدار البيانات األولية /الثاين

 / تـشرين الثـاين  ٢١ إىل ١٩ضم مجيع املنسقني اإلقليمـيني يف واشـنطن العاصـمة يف الفتـرة مـن               
جتمـاع أيـضا    وانـضم إىل هـذا اال     . نوفمرب الستعراض النتائج وحل املسائل املتبقيـة حـدثا بـارزا          

ووافقت املنـاطق علـى النتـائج األوليـة علـى أسـاس أن              . بعض أعضاء الفريق االستشاري التقين    
 .مسؤولية املسائل املتبقية املتعلقة بالبيانات تقع على عاتق املكتب العاملي

وطلب من أعضاء الفريق االستشاري التقين استعراض النتـائج األوليـة، وكانـت ردود               - ٥
 .لبيانات والتقرير العاملي إجيابيةفعلهم على ا

ومشلت الشروط اليت وافق اجمللس التنفيذي على أساسها إصدار البيانات األوليـة علـى               - ٦
االسـتهالك الفـردي    : نشر النتائج املتعلقة بالناتج احمللي اإلمجايل ومكوناته الثالثة وهـي         : ما يلي 

.  االســتثمارات يف رأس املــال الثابــتالفعلــي واســتهالك اإلدارات احلكوميــة اجلمــاعي وإمجــايل
والتعريف على نطاق واسع بعملية إصدار البيانـات لتوسـيع قاعـدة اسـتخدامها؛ وإعـداد ملـف        
إعالمي مقتضب عن البيانات لتوزيعه أثناء املؤمتر الصحايف؛ وتوفري موجز عن النتـائج لتـسليط               

ط ورســوم بيانيــة؛ وتــوفري  الــضوء علــى اجلوانــب املهمــة مــن النتــائج الرئيــسية يف شــكل خــرائ   
 .البيانات وتيسري االطالع عليها على موقع برنامج املقارنات الدولية على الشبكة

 وحظيـت   ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٧أُطلقت عملية إصدار البيانات العاملية يف        - ٧
 ووفـرت هـذه العمليـة مـواد مكثفـة     . بتغطية هامة من جانب وسائط اإلعـالم الوطنيـة والدوليـة       

مشلــت، مــن ضــمن مــواد أخــرى، التقريــر العــاملي وملــف معلومــات خاصــا بالــصحافة وقائمــة   
ومت التشديد عرب التقرير وإطـالق النتـائج العامليـة علـى أن العمليـة               . باألسئلة اليت يتكرر طرحها   

كـان  . قد مجعت جنبـا إىل جنـب بيانـات برنـاجمني منفـصلني مـن بـرامج تعـادل القـوة الـشرائية                 
نامج العاملي لربنامج املقارنات الدولية الذي نفذه املكتـب العـاملي لربنـامج املقارنـات               أوهلما الرب 

ــة         ــات املتعلق ــع البيان ــشاملة جلمي ــسيق ال ــة التن ــوىل عملي ــذي ت ــدويل، ال ــابع للبنــك ال ــة الت الدولي
وُنظـم  ). معظمها من البلدان النامية   (  بلد   ١٠٠بتعادالت القوة الشرائية وحساهبا يف أكثر من        

أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، ورابطة الدول املـستقلة،        : ربنامج يف مخس مناطق جغرافية هي     ال
وأدت اللجـان اإلقليميـة الـدور الريـادي يف تنـسيق العمـل يف        . وأمريكا اجلنوبيـة، وغـرب آسـيا      

 . املناطق اخلمس
 ومنظمـة   وشدد التقرير العاملي أيضا على أن املكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة            - ٨

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي قد نفذا، يف موازاة ذلك، برنـامج تعـادل القـوة الـشرائية                 
الـدول  :  بلدا هي  ٣٧وغطى املكتب اإلحصائي    .  بلدا ٤٦ اخلاص هبما الذي مشل      ٢٠٠٥لعام  
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ـــ ــدان  ٢٥ ال ــة وهــي    األعــضاء يف االحتــاد األورويب، وبل ــا ألبرابطــة التجــارة احلــرة األوروبي اني
سـالفية  ووأيسلندا وبلغاريا والبوسنة واهلرسك وتركيا واجلبل األسود ومجهوريـة مقـدونيا اليوغ     

ومشل اجلزء مـن الربنـامج الـذي نفذتـه          . السابقة ورومانيا وسويسرا وصربيا وكرواتيا والنرويج     
ــدان أخــرى هــي       ــسعة بل ــصادي ت ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي االحتــاد الروســي  : منظمــة التع

أســـتراليا وإســـرائيل ومجهوريـــة كوريـــا وكنـــدا واملكـــسيك ونيوزيلنـــدا والواليـــات املتحـــدة  و
 . األمريكية واليابان

ومجع املكتب العاملي لربنامج املقارنات الدولية النتائج من كل من املناطق اخلمس مـع               - ٩
/ وروبيـة نتائج برنامج تعادالت القـوة الـشرائية الـذي نفـذه املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األ                 

منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي وذلــك يف إطــار مقارنــة عامليــة شــاملة، حبيــث    
واعُتمــد .  مباشــرةمقارنــةيتــسىن مقارنــة النتــائج املتعلقــة جبميــع البلــدان املــشاركة يف الربنــامج   

املنـاطق  بالتحديد لـربط تعـادالت القـوة الـشرائية يف     ) Ring Comparison(برنامج ربط املناطق 
 .بدون تغيري النتائج النسبية داخل منطقة معنية ما

ومنــذ إطــالق البيانــات األوليــة واملكتــب العــاملي منكــب علــى إعــداد التقريــر العــاملي      - ١٠
ويف الوقـت نفـسه، سيـصدر       . ٢٠٠٨النهائي الذي من املقرر إصداره يف الربع األول من عـام            

 .  يف شكله النهائيالكتيب املتعلق بربنامج املقارنات الدولية
 

 إطالق البيانات اإلقليمية - باء 
 عقــب إطــالق ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٠ونــشرت آســيا نتائجهــا النهائيــة يف  - ١١

 ٢٠٠٥وعنــوان تقريــر آســيا ومنطقــة احملــيط اهلــادئ لعــام  . يونيــه/البيانــات األوليــة يف حزيــران
 “القـــوة الـــشرائية والنفقـــات الفعليـــة  تعـــادالت ” :املتعلـــق بربنـــامج املقارنـــات الدوليـــة هـــو 

)Purchasing Power Parities and Real Expenditures()ويتوافر التقرير وجـداول البيانـات   . )١
-http://adb.org/Documents/Reports/ICP( على موقع مصرف التنمية اآلسـيوي علـى الـشبكة         

Purchasing-Power-Expenditures/default.asp(،      وقــد قوبلــت باستحــسان وحظيــت بتغطيــة
وشرعت املنطقة تطبق منهجيـة جديـدة يف        . هامة من جانب وسائط اإلعالم اإلقليمية والدولية      

احلجـــم يف جمـــال  - واُتبـــع هنـــج املرجـــع. جمـــايل تعويـــضات الـــسكن والتعويـــضات احلكوميـــة
 . ومت تطبيق التعديالت يف اإلنتاجية على بيانات استهالك اإلدارات احلكومية. املساكن

ن وذلـــك بالنـــسبة ونـــشرت أفريقيـــا النتـــائج املتعلقـــة باالســـتهالك، مـــا خـــال املـــساك  - ١٢
وخضعت البيانات النهائية لعدد من عمليات املراجعة اليت شـاركت فيهـا            .  بلدا ٤٨جمموعه   ملا

__________ 
 .٢٠٠٧ديسمرب /مانيال، مصرف التنمية اآلسيوي، كانون األول )١( 

http://adb.org/Documents/Reports/ICP-Purchasing-Power-Expenditures/default.asp
http://adb.org/Documents/Reports/ICP-Purchasing-Power-Expenditures/default.asp
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ــانون           ــرا يف ك ــد يف أك ــاع خــاص ُعق ــن اجتم ــة كجــزء م ــة النهائي ــت املراجع ــدان، وأجري البل
 الستعراض جودة البيانات، ضـم رؤسـاء مكاتـب اإلحـصاءات الوطنيـة              ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
إعـالن أكـرا املنبثـق مـن     ”ومتثلت إحدى نتائج هذا االجتمـاع يف إصـدار   .  بلدا أفريقيا٥٠من  

، مع بيـان    “نامج املقارنات الدولية اليت عقدها مصرف التنمية األفريقي       حلقة العمل املتعلقة برب   
عن أوجه التقدم الذي أحرزته املنطقة يف جمايل تنفيذ برنامج املقارنات الدوليـة وبنـاء القـدرات                 

ــة   . اإلحـــصائية ــية احلكومـــات األفريقيـــة واملنظمـــات الثنائيـــة والدوليـ واخُتـــتم اإلعـــالن بتوصـ
ــة ومــصرف الت  ــاء القــدرات اإلحــصائية    واإلقليمي ــة لبن ــة األفريقــي بتكثيــف اجلهــود املبذول . نمي

وأشرف مصرف التنمية األفريقي أيضا على مراجعة دقيقـة للحـسابات القوميـة جلميـع البلـدان                
ــرد        ــرجيح النفقــات وجمــاميع االســتهالك لكــل ف ــاِمالت ت ــة مع ــة مقارن . هبــدف حتــسني إمكاني

 أيــضا صــندوق النقــد الــدويل والبنــكاحمللــي اإلمجــايل واســتعرض آخــر النتــائج املتعلقــة بالنــاتج 
 ٢٠٠٧أكتـوبر  / تـشرين األول ١٨ و ١٧الدويل أثناء جلسات تشاورية خاصة عقـداها يـومي     

وسـيجري إصـدار البيانـات النهائيـة        . لتقليص الفـوارق املوجـودة بـني البيانـات إىل احلـد األدىن            
 ُبعيـد  ٢٠٠٧ديـسمرب   / يف كـانون األول    ٢٠٠٥ املتعلقة بربنامج املقارنات الدولية ألفريقيا لعام     

وحــذت املنطقــة حــذو آســيا حبــساهبا أيــضا تعــادالت القــوة الــشرائية مــن . نــشر النتــائج العامليــة
ــة املرجــع  ــة    - خــالل منهجي احلجــم يف جمــال املــساكن وتعــديل األجــور يف اإلدارات احلكومي

 . ألغراض اإلنتاجية
 املناطق اليت نشرت بياناهتا النهائية يف الربـع األول          وكانت منطقة أمريكا الالتينية أوىل     - ١٣

غــري أن املنــسقني اإلقليمــيني يف املنطقــة بقــوا يــشاركون يف الربنــامج العــاملي  . ٢٠٠٧مــن عــام 
 .وشاركوا يف إعداد النتائج العاملية

ووافقـت  . ٢٠٠٨ينـاير   /وستصدر منطقة غرب آسيا البيانات النهائية يف كانون الثاين         - ١٤
واعتمـدت املنطقـة طريقـة يف    . دان علـى النتـائج النهائيـة والتقريـر النـهائي يف طـور اإلعـداد       البلـ 

ــة علــى      ــة الفعلي جمــال املــساكن تأخــذ يف االعتبــار البيانــات املتعلقــة باإلجيــار ومؤشــرات الكمي
وعلـى غـرار مـا حـدث يف آسـيا وأفريقيـا، مت تعـديل                . السواء حلساب تعادالت القـوة الـشرائية      

 .ت احلكومية ألغراض اإلنتاجيةالتعويضا
منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان         /وأصدر املكتب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة        - ١٥

رابطــة الــدول املــستقلة بياناهتــا يف تــارخيني منفــصلتني، فــصدر اجلــزء الــذي أعدتــه   /االقتــصادي
 كــانون ١٧ئي يف نــوفمرب واجلــزء الــذي أعــده املكتــب اإلحــصا / تــشرين الثــاين٢١املنظمــة يف 

ونفـذ املكتـب اإلحـصائي      . ، وأُدرجت مجيـع النتـائج يف املنـشور العـاملي          ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
ــشتركة       ــة م ــضاء باســتخدام منهجي ــداهنما األع ــصلة لبل ــة منف ــرامج مقارن ــة ب وشــارك . واملنظم
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ء املنظمة مشاركة تامة يف املقارنة بـني املنـاطق، حيـث مجـع أربعـة مـن البلـدان األعـضا                    /املكتب
األسعار اليت اسُتخدمت لـربط النتـائج الـيت توصـلت إليهـا بالنتـائج الـيت توصـلت إليهـا املنـاطق                 

وقــدم املكتــب واملنظمــة املــساعدة الســتعراض  . األخــرى املــشمولة بربنــامج املقارنــات الدوليــة 
 وينكــب املكتــب. البيانــات العامليــة وإلدراج منطقــة رابطــة الــدول املــستقلة يف النتــائج النهائيــة 

 .٢٠٠٦ اليت بدأ مجع بيانات بشأهنا يف عام ٢٠٠٨واملنظمة حاليا على إجراء املقارنة لعام 
 

 برنامج ربط املناطق -جيم  
عــام لــدورة بنــاء علــى قــرار الفريــق االستــشاري الــتقين واجمللــس التنفيــذي، اخــتريت     - ١٦

قارنـات عامليـة     يف م  ت شـارك  ،من كل منطقة   واألقاليم، عدد قليل      جمموعة من البلدان   ٢٠٠٥
باسـم  ُتعـرف  هـذه العمليـة   أصـبحت  و.  خصيـصا للـربط بـني املنـاطق      تظمـ منفصلة ومتوازية نُ  

وقامـت  .  يف العـامل  خمتلفـة بـني منـاطق  تبيـان العالقـات    ألهنا تعمل على   “برنامج ربط املناطق  ”
سـعار   بلدا، بعمليات خاصة جلمع األ     ١٨وعددها اإلمجايل   ،  )٢(ربطالاملشمولة بربنامج   بلدان  ال

 أسـعار الـسلع األساسـية قياسـا      وذلـك حـىت يتـسىن حـساب    ،قائمة عاملية للمنتجاتمستخدمة  
 .للسلع األخرى

هـو رابطـة الـدول    بالنسبة لربنامج ربـط املنـاطق       اإلقليمي  على الصعيد   وكان االستثناء    - ١٧
يـــدان املـــستقلة الـــيت جـــرى ربـــط نتائجهـــا اإلقليميـــة مبنطقـــة منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امل   

حلقـة وصـل     باستخدام االحتاد الروسـي ك     املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية   /االقتصادي
قـام االحتـاد الروسـي بتـسعري قائمـة منتجـات            إلقامة هذه الصلة،    و.  تعادالت القوة الشرائية   بني

ــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي         املكتــب /كــل مــن رابطــة الــدول املــستقلة ومنظم
لتجميع نتائج املنـاطق اخلمـس      ربنامج ربط املناطق    واسُتعني ب . ئي للجماعات األوروبية  اإلحصا
عـن  مث جرى الربط بني نتائج بلـدان رابطـة الـدول املـستقلة ونتـائج املنـاطق األخـرى            . األخرى

املكتـب  / بني االحتاد الروسي ومنطقة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي          طريق الصلة 
وبــذلك، يكــون الــربط بــني نتــائج رابطــة الــدول املــستقلة   . ئي للجماعــات األوروبيــةاإلحــصا

انطـوت األوىل علـى اسـتخدام االحتـاد     :  عمليـا علـى مـرحلتني     متونتائج بقيـة منـاطق العـامل قـد          
عـن طريـق    املناطق األربـع األخـرى      إقامة صلة مع    جرى يف الثانية    حلقة وصل؛ فيما    الروسي ك 

__________ 
 زامبيـا،  أفريقيا، جنوب :أفريقيا  يف٢٠٠٥يف ما يلي البلدان واألقاليم املشمولة بربنامج ربط املناطق لدورة عام      )٢( 

 إداريـة  منطقـة ( كونـغ  هونـغ  و ماليزيـا،  الفلـبني،  النكـا،  سـري : آسـيا يف  و ومـصر؛  ،كينيا الكامريون، السنغال،
يف منطقـة   و وعمـان؛  األردن،: آسـيا يف غـرب    و شـيلي؛  و الربازيـل، : الالتينيـة  أمريكـا يف  و ؛)للصني تابعة خاصة
 سـلوفينيا،  ،إسـتونيا : األوروبيـة  للجماعـات  اإلحـصائي  املكتـب /االقتـصادي  امليـدان  يف والتنميـة  التعـاون  منظمة
 .واليابان الشمالية، وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة
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ــيت أُرســيت  ــات ال ــني العالق ــاون  ب ــدان منظمــة التع ــصادي بل ــدان االقت ــة يف املي املكتــب / والتنمي
وكــان الــسبب  . برنــامج ربــط املنــاطق  اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة الــيت شــاركت يف     

هـو جنـاح    حلقـة وصـل     االحتـاد الروسـي ك    استخدام  هذا النهج املتمثل يف     اعتماد  الرئيسي وراء   
يف وبالتـايل أصـبحت تتـوافر       ،  األورويب للمقارنـات   ربنـامج الدورات األخـرية لل   هذه العملية يف    

 . النهجن إلجناح هذاتاوالتجربة العملية الالزميف جمال إعداد املفاهيم تلك املنطقة اخلربة 
عـدة  مت على   ألنه  معقدا  ربط  الاملشمولة بربنامج   لبلدان  لوكان وضع قائمة االستهالك      - ١٨

اسة قوائم املنتجات لكل منطقة ووضع عالمـة علـى          درمتثلت املرحلة األوىل يف     . مراحل خمتلفة 
اسـتبعاد  جـرى  و. بلـدان بتـسعريها يف املقارنـات اإلقليميـة    هـذه ال املنتجات اليت قام كل بلد من   

كـن  املتبقيـة كمنتجـات مي    باملنتجـات   االحتفـاظ   مـع   بلدان بتسعريها،   هذه ال قم  تأية منتجات مل    
وكــان مــن الواضــح أن . املــشمولة بربنــامج الــربطاملقارنــة اخلاصــة بالبلــدان إدراجهــا يف قائمــة 

 واصـفات اخـتالف امل  ورغـم   . يف هـذه املرحلـة    مفيـدا   لوصف اهليكلي للمنتجات     العاملي ل  نهجال
نطقة، اسـُتخدمت املواصـفات اإلقليميـة لتحديـد املنتجـات الـيت             باختالف امل لمنتجات  ل النهائية
وأعـد املكتـب العـاملي، بالتـشاور مـع      . اطقاملنبني   أن تكون قابلة للمقارنة       على األغلب  ُيرجح

 .ة املرتلييةلمنتجات االستهالكل، القائمة النهائية املذكورةبلدان ال
وعلى غـرار مـا حـدث بالنـسبة للمقارنـات اإلقليميـة، مل تغـط هـذه العمليـة املنتجـات                       - ١٩

ــساكن  ــة باملـ ــتهالك املتعلقـ ــاإلدارات ، واسـ ــاء ةاحلكوميـ ــدات والبنـ ــصحة واملعـ ــدت أُو.  والـ عـ
عدا بلدان منـاطق رابطـة الـدول املـستقلة          ما  البلدان كافة،   وقامت  مواصفات عاملية هلذه البنود     

 ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة   
ــة بتــسعريها البيانــات ذاهتــا الــيت اســتخدمت   الســتعانة ب وذلــك با، ألغــراض املقارنــات اإلقليمي

ــة  ل ــائج العاملي ــدان الوقامــت . لحــصول علــى النت ــربط بل ــامج ال  يف منطقــة منظمــة  املــشمولة بربن
املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة بتــسعري     /التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي   

 .برنامج ربط املناطقاملواصفات العاملية لربنامج املقارنات الدولية ألغراض 
ُنُهج حمددة يف كل منطقة من املناطق، كانت الصالت بني املنـاطق            وبالنظر إىل اعتماد     - ٢٠

اليت انبثقت من برنامج ربط املناطق مبثابة كميات ال متجهة أدت إىل تعديل عنـاوين املنتجـات      
ــة      ــة للمقارن ــصبح قابل ــة حبيــث ت ــن كــل منطق ــى   . األساســية م ــك إىل احلــصول عل ــضى ذل وأف

علـى مـستوى عنـاوين املنتجـات        ) تسبة باالستعانة هبا  واألحجام احمل (تعادالت يف القوة الشرائية     
 .األساسية واملستوى الكلي، ميكن مقارنتها بني أي بلدين يف العامل
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 التحقق من صحة البيانات وتناول املسائل اخلاصة املتعلقة بالبيانات -دال  
 يف  على وجه العمـوم، كانـت مـسألة التحقـق مـن صـحة البيانـات دائمـا جانبـا حيويـا                      - ٢١

، مــع ازديــاد التركيــز عليهــا أثنــاء مرحلــة إعــداد  ٢٠٠٥دورة برنــامج املقارنــات الدوليــة لعــام 
وانطوى التحقـق هـذا علـى مراحـل عـدة، منـها مـا تـضمن عمليـات تكراريـة                     . البيانات العاملية 

واستغرق وقتا طويال، واستلزم التنسيق الـدقيق وُحـسن النيـة           . هتدف إىل تنقية البيانات تدرجييا    
وكـان أحـد األهـداف الرئيـسية مـن          . دى املنسق اإلقليمي واملنسقني الـوطنيني يف كـل منطقـة          ل

هذه العملية الشديدة املنهجية اليت اُتبعت يف املناطق كافة للتحقق من صحة البيانات هو جعـل                
، البيانات املتعلقة باألسعار واحلسابات القومية قابلة للمقارنة قدر اإلمكان بـني خمتلـف البلـدان              

ويتـضمن التقريـر العـاملي بابـا يتنـاول بإسـهاب مـسألة              . وذلك بغية احلصول على نتائج متـسقة      
التحقق من صحة البيانـات ويعـرض مجيـع اخلطـوات الرئيـسية املتخـذة يف هـذه الـدورة، مبـا يف              
ــة، واملــسائل املتــصلة      ذلــك التحقــق مــن صــحة البيانــات املتعلقــة باألســعار واحلــسابات القومي

 .ودقتهابالبيانات 
واستلزم التحقق من صحة بيانات البلدان املشمولة بربنامج الربط خطـوة إضـافية هـي                - ٢٢

وأدت هذه العمليـة إىل إثـارة أسـئلة عديـدة       . تقييم عوامل الربط، فضال عن استعراض األسعار      
بشأن ما إذا كانت األسعار اليت وضعتها بعـض هـذه البلـدان تعـرب عـن واقـع منطقتـها، وأيـضا                       

وقـد أُجريـت تقييمـات لألسـواق        . األسئلة عن املستوى العام لألسـعار يف آسـيا وأفريقيـا          بعض  
يف كل مـن املنطقـتني؛ يف مجيـع احلـاالت تـبني أن مـستويات األسـعار يف كـل بلـد مـن البلـدان               

 .املشمولة بربنامج الربط فيهما كانت مالئمة ومتسقة مع األسعار على الصعيد اإلقليمي
 

 اصة املتعلقة بالبياناتبعض املسائل اخل  
قامــت مــصر بتــسعري املنتجــات الــواردة يف مقارنــات كــل مــن أفريقيــا وغــرب  : مــصـر - ٢٣

وقد أجرى الفريق االستشاري الـتقين      . آسيا، وكانت أيضا من البلدان املشمولة بربنامج الربط       
 القـوة  واجمللس التنفيـذي مناقـشات مكثفـة ومـشاورات مـع هـذا البلـد انتـهت إىل أن تعـادالت            

وأُدرجـت  . الشرائية بالنسبة ملـصر سُتحـسب يف إطـار أفريقيـا وغـرب آسـيا علـى حنـو منفـصل                    
النتــائج اخلاصــة مبــصر يف التقريــرين اإلقليمــيني للمنطقــتني، ولــذا تــرد مــصر يف التقريــر العــاملي   

لتـا  وقد ُصنفت مـصر، يف إطـار املقارنـة العامليـة، يف املرتبـة نفـسها يف ك      . ضمن بلدان املنطقتني 
املنطقــتني ألن متوســط النتــائج اخلاصــة هبــا يف إطــار كــل منــهما احُتــسب باالســتعانة باملتوســط 

 .اهلندسي لتعادالت القوى الشرائية
مشـل برنـامج املقارنـات      : املسائل املتعلقة ببيانات البلدان الكـربى وتنبيـه للمـستخدمني          - ٢٤

أخــرى كــربى تتــسم بــالتنوع مثــل الدوليــة بلــدانا ال يزيــد حجمهــا علــى حجــم مدينــة وبلــدانا 
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ائـة   يف امل٤٠الصني واهلند والربازيل واالحتاد الروسي، تربو نسبة السكان فيهـا، جمتمعـة، علـى       
وكـان علـى هـذه البلـدان وبلـدان          . من سكان العامل، يعيش العديد منهم يف مناطق ريفية نائيـة          

أخرى مشاهبة أن حتدد أسعارا متوسطة للسلع واخلدمات على الصعيد الـوطين ميكـن مقارنتـها                 
وتوقفـت دقـة تعـادالت القـوة الـشرائية هلـذه البلـدان علـى مـدى                 . يف بلدان أخرى يف منطقتـها     

لسلع واخلدمات املختارة القتصادها ككل وعلى قدرهتا على تقدمي أسعار متوسطة تعـرب             متثيل ا 
وســيكون القيــاس الــالزم ألســعار الــسلع واخلــدمات القابلــة . عــن الواقــع الــوطين يف كــل منــها

. للمقارنة على الصعيد الدويل، على األرجح، مـرآة لألمنـاط االسـتهالكية يف املنـاطق احلـضرية                
هـذه يف خمتلـف البلـدان ومتاثـل فـروق األسـعار بـني        “ التحيز احلـضري ” حالة   ويف حالة تكرار  

املناطق احلضرية والريفيـة فيهـا، فـسينتهي األمـر بـأن تبطـل هـذه التحيـزات بعـضها بعـضا عنـد                        
تقدير تعادالت القوة الشرائية؛ وإن مل يتحقق ذلك، فستكون نتائج بعض البلـدان غـري حياديـة      

 .سب نسبة التمثيل الزائد أو الناقص للمناطق احلضرية والريفيةمسجلة زيادة أو نقصانا ح
ــصني - ٢٥ ـــ     :ال ــة ب ــعار املتعلق ــصني األس ــدمت ال ــة ١١ ق ــة إداري ــاطق   ، منطق إضــافة إىل املن

هـذه املـدن    وقـد اسـتعان البنـك الـدويل ومـصرف التنميـة اآلسـيوي بأسـعار                 . احلضرية والريفية 
تـرد  وأُضـيف إىل التقريـر العـاملي مرفـق مفـصل          . طين الستقراء األسعار على الصعيد الـو      ١١ الـ
ويتـضمن التقريـر    .  معلومات عن كيفية حساب املتوسطات السنوية الوطنية بالنسبة للـصني          فيه

 .العاملي أيضا معلومات توصيفية أخرى للبيانات املتعلقة بالصني
يقيــا وآســيا أفريف بلــدان المل تقــدم بعــض  :قوميــةمكونــات احلــسابات القيمــة  افتــراض - ٢٦

 واملعـــدات والبنـــاء؛ غـــري أهنـــا بـــبعض أو مجيـــع اإلدارات احلكوميـــةبيانـــات األســـعار املتعلقـــة 
مــن حــساباهتا اســتمدهتا اســتطاعت تــوفري بيانــات عــن مجيــع مكونــات النــاتج احمللــي اإلمجــايل   

 النتــائج افتــراض للبلــدان كافــة، مت  احلقيقــيوللحــصول علــى النــاتج احمللــي اإلمجــايل . القوميــة
. الفئــات الناقــصة باالســتعانة بنتــائج البلــدان الــيت قــدمت نتــائج كاملــة يف كــل منطقــةاملتعلقــة ب

الـسلع   إضـافة إىل أسـعار لكـل    ،وقدمت بلدان بيانـات عـن مجيـع فئـات النـاتج احمللـي اإلمجـايل           
ــاتج احمللــي اإلمجــايل ذه البيانــات مت افتــراضهــوعلــى أســاس االســتهالكية،  ، وهــذه  حجــم الن

ــا فاســـو، توغـــو، جـــزر القمـــر، مجهوريـــة الكونغـــو    : هـــيالبلـــدان  أنغـــوال، أوغنـــدا، بوركينـ
سـوازيلند،   تـومي وبرينـسييب،      نالدميقراطية، جيبويت، الـرأس األخـضر، روانـدا، زمبـابوي، سـا           

ــسودان ــا  ، ال ــا، غيني ــابون، غيني ــا،      - غ ــرب، موريتاني ــديف، املغ ــسوتو، مال ــا، لي ــساو، ليربي بي
 .ناميبياو

ورد  :النـاتج احمللـي اإلمجـايل والـسكان       بشأن البيانات املتعلقـة ب    ل طرحها   مسائل ُيحتم  - ٢٧
عـن  البلـدان   مقارنـة    جـدا موجـه إىل مـستخدمي البيانـات بـشأن             التقرير العاملي تنبيه واضـح    يف  
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ــرد       ــصيب الف ــى أســاس ن ــة أو القياســات احملــسوبة عل ــة اإلمجالي ــا احمللي ــق نواجته ــاة . طري ومراع
الـسكان ويف تقـديرات   عـدد  الناتج احمللي اإلمجايل وحجم ابات الحتمال وقوع أخطاء يف حس    

عطــى قــدرا  يف التقريــر إىل أن الفــروق الــصغرية ال ينبغــي أن ُتريشــأُ الــشرائية، ىتعــادالت القــو
ــة  ــاو. كــبريا مــن األمهي ــستخدمي قُت ــى م ــاترح عل ــدان يف     البيان ــصنيف البل ــى ت ــوا عل أال يعمل

ــصنيفها يف  ،مراتــب ــاألحرى ت ــل ب ــات و ب ــضا  ووردت . اســعة النطــاق فئ ــر العــاملي أي يف التقري
إجـراء مقارنـات ملـستويات األسـعار أو نـصيب الفـرد مـن النفقـات يف                  حذرت من   مالحظات  

 . تفضي األخطاء الطفيفة إىل تباينات هائلةجيوز أن  حيث ،املستويات التجميعية املنخفضة
تـشمل   :من البلـدان املرجـع    تقدير تعـادالت القـوى الـشرائية للبلـدان غـري املدرجـة ضـ               - ٢٨

 بلــدا ٦٤ بلــدا؛ ويوجــد علــى األقــل  ١٤٦ مــن برنــامج املقارنــات الدوليــة  ٢٠٠٥دورة عــام 
إقليما آخر مل تشارك يف هذه الدورة ألسباب شىت منها االفتقار إىل املـوارد أو عـدم وجـود                  أو

 املرجـع ال متثـل   ورغم أن هذه البلدان غري املدرجة ضمن البلـدان . مصلحة وطنية يف هذا اجملال 
إال نسبة صغرية مـن العـامل مـن حيـث االقتـصاد والـسكان، مـن املهـم إدراج أكـرب عـدد ممكـن                          

وقد وافق املكتب العاملي لربنامج املقارنات الدولية، الذي يعمـل          . منها يف قاعدة بيانات شاملة    
ر البيانـات   بالتعاون مـع الفريـق االستـشاري الـتقين، علـى تطبيـق معادلـة بـسيطة وشـفافة لتقـدي                    

وقـد طبقـت هـذه املعادلـة نفـسها يف      . الناقصة باستخدام املعلومات املتوافرة من البلدان املرجـع       
، ويتـضمن التقريـر العـاملي مرفقـا         )١٩٩٦-١٩٩٣(الدورة السابقة لربنامج املقارنـات الدوليـة        

 .خاصا يوضح هذه الطريقة
 

 )واالطالع عليها وسريتهاتنقيح البيانات (السياسات املتعلقة بالبيانات  -هاء  
ــات   - ٢٩ ــيح البيان ــذي       :سياســة تنق ــس التنفي ــصفة خاصــة اإلشــارة إىل أن اجملل ــم ب ــن امله م

لربنامج املقارنات الدولية أقر سياسة لتنقيح البيانـات إلعـداد إصـدار البيانـات العامليـة النهائيـة،                  
يف إصــدار البيانــات ُتعــرض مبوجبــها البيانــات علــى حنــو أكثــر تفــصيال عمــا كــان عليــه احلــال   

وتشمل أنواع التنقيح اليت تـرد يف هـذه الـسياسة بغـرض مراعاهتـا عنـد إصـدار النتـائج                     . األولية
 :النهائية لربنامج املقارنات الدولية ما يلي

تـصدر البلـدان بـشكل دائـم        . إمكانية حتـديث احلـسابات القوميـة أو تنقيحهـا          )أ( 
ويف هـذه احلالـة، ال ُيعـاد احتـساب تعـادالت            . ميـة التنقيحات اليت تدخلها علـى حـساباهتا القو       

القوى الشرائية يف حد ذاهتا حىت تعكس الناتج احمللي اإلمجايل املنقح ألهنـا مقـدرة علـى أسـاس                   
غــري أن مــا ميكــن تنقيحــه هــو النــاتج احمللــي اإلمجــايل  . حــصص النفقــات ال املــستويات الفعليــة

  مكوناته؛احملسوب على أساس تعادالت القوى الشرائية أو
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ومـع هـذا، لـن ُتجـرى        . إمكانية تقدمي معلومات إضافية عن متوسط األسـعار        )ب( 
أيــة تنقيحــات إال بعــد إخــضاع البيانــات اجلديــدة لعمليــة التحقــق الــيت خــضعت هلــا البيانــات    

 األصلية للتأكد من صحتها؛
ــائج إىل      )ج(  قــد تــشري األســئلة الــيت يطرحهــا مــستخدمو البيانــات عــن بعــض النت

ورة إجــراء املزيــد مــن التحليــل ملعرفــة مــا إذا كــان مــن احملتمــل أن تكــون هنــاك أخطــاء يف ضــر
 .البيانات قد أُغفلت وينبغي تصحيحها إن مت الكشف عنها

وأُشري يف سياسة التنقيح أيضا إىل أن من املتوقـع أن تكـون هـذه التنقيحـات قليلـة ألن                   - ٣٠
وسُيـشار يف   . حلسابات القومية ُتنقح بـشكل مكثـف      البيانات ختضع لعملية حتليل بالغة الدقة وا      

منشورات برنامج املقارنات الدولية وموقعه على الشبكة إىل املواضع الـيت ُنقحـت يف البيانـات                
وإىل ســـبب التنقـــيح، وذلـــك ملـــساعدة مـــستخدمي البيانـــات علـــى حتـــديث قواعـــد البيانـــات  

 .هبم اخلاصة
بنك الدويل سياسة تأخـذ يف االعتبـار الـسرية      وضع ال : االطالع على البيانات وسريتها    - ٣١

املفروضة على البيانات اليت متنع االطالع علـى البيانـات املفـصلة الـواردة يف برنـامج املقارنـات                   
وُتحتــرم يف إطــار هــذه  ). أي علــى مــستوى عنــاوين املنتجــات األساســية ومــا دوهنــا  (الدوليــة 

يف البلـدان املـشاركة كافـة، مـع العمـل يف            السياسة قواعد االطالع علـى البيانـات املعمـول هبـا            
وسـتتاح أيـضا الـصيغة      . الوقت نفسه على تيسري اطالع اجلمهور على البيانات قـدر املـستطاع           

اإللكترونيــة للنتــائج اجملمعــة املنــشورة كمطبوعــات؛ غــري أن النتــائج األكثــر تفــصيال لــن تتــوافر 
مثــل البيانــات الــواردة حتــت عنــاوين ولــن يتــسىن االطــالع علــى بيانــات معينــة، . إلكترونيــا إال

تـرد التفاصـيل الكاملـة لـسياسة االطـالع          . املنتجات األساسية وما دوهنا، إال للباحثني الفعلـيني       
 .)www.worldbank.org/data/icp(على البيانات على موقع البنك الدويل على الشبكة 

 
 ٢٠٠٥ لعام الدولية املقارنات برنامج دورة من املكتسبة املعارف بادلت - واو 

ــشكل - ٣٢ ــة املنتجــات إعــداد ي ــدورة هلــذه املعرفي ــامج مــن ال ــات برن ــة املقارن  أحــد الدولي
 يف ومنتجيهـا  البيانـات  مـستخدمي  ساعدةملـ  كافيـة ال علومـات امل إتاحـة  كفالةل اهلامة االعتبارات
 وضـع  نواخلـارجي  وهومستـشار  العـاملي  املكتـب نفـذها    اليت نشطةاأل بني ومن .املقبلة الدورات
 تـسعريها،  املقـرر  واخلـدمات  الـسلع  لتحديـد الـالزم    العمـل  إطـار  اسـتحداث و ربنـامج، ال معايري

 العــاملي املكتــب ينــشر كمــا .العملــي هودليلــ ٢٠٠٦-٢٠٠٣ للفتــرة ربنــامجال كتيــب إعــدادو
 مرموقــون خــرباء يعــدها الــيت األحبــاثو ملقــاالتا جتمــع ،لربنــامجعــن ا إخباريــة رســالة بانتظــام

آخــر املعلومــات عــن دورة  اإلخباريــة الةســالر تقــدم كمــا .بــه املتــصلة األعمــال يف مــشاركون

http://www.worldbank.org/data/icp
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 اطابعـ  لتكتـسب  اإلخباريـة  الرسالة ُعدلت هنايتها، من باقتراب الدورة و .٢٠٠٥ لعام ربنامجال
 .الدولية ارناتاملق برنامج نشرة لتصبح تسميتها وأُعيد ،ةتقنيأكثر 
ــ علــى ربنــامجال موقــع يــزال وال - ٣٣  ملــستخدمي باملعلومــات غنيــا مــصدرا يــشكل ةشبكال

علــى  اإلقليميــة املواقــع مــن عــدد للربنــامج ، علــى الــشبكةالعــاملي املوقــع إىل جانــبو. البيانــات
 يتـوىل شـؤون    العـاملي  املكتـب  يـزال  وال .تفـصيال  أكثـر  إقليميـة  معلومـات  علـى  حتتويالشبكة  
 علــى مــستوى ربنــامجال عــن علومــاتمزيــد مــن امل إىل باإلضــافة يقــدم،و علــى الــشبكة املوقــع

 طائفـة  احتياجـات  تلبيـة ل واسـتخراجها  البيانـات  علـى  لالطـالع  سـهلة  طرائق ،النصوص التقنية 
 .اخلربة ذويب البيانات بدءا من مستخدميها بني فترة وأخرى انتهاء مستخدمي من واسعة

 
  الدولية املقارنات رنامجب براجميات - زاي 

 جمموعـة  يف يتمثـل  ،٢٠٠٥ لعـام  ربنـامج ال دورة يف هامـا  ابتكـارا  الـدويل  البنـك  أدخل - ٣٤
 األســعارب املتعلقــة بيانــاتال مجــع دعــم أجــل مــن ةتكاملــاملو املتخصــصة الرباجميــات أدوات مــن

 خمتلــف علــى ةالــشرائي القــوة تعــادالت إعــداد يتــسىن حــىت ،وجتهيزهــا منــها والتحقــق وختزينــها
 املنتجـات  أسـعار  ختـزين  فيهـا  ميكن بيانات قاعدة إىل األدوات هذه وتستند .اجملاميع مستويات

 النفقـات  تـرجيح  التمعـامِ  البيانـات  قاعـدة  ختـزن  كمـا  .آمنـة  بطريقـة ومتوسط هـذه األسـعار      
 لتـرجيح ا التومعـامِ  ،)ةاألساسـي عنـاوين املنتجـات      مـستوى  على( اإلمجايل احمللي للناتج احمللية

  .السكانية والبيانات الصرف، وأسعار املكانية،
 برنــامج (ToolPack)“ أدوات جمموعــة” بكاملــها الرباجميــات أدوات جمموعــة وُتــدعى - ٣٥

 تـؤدي إىل جعـل    و النهايـة،  إىل البدايـة  مـن  ربنـامج ال لعمليـة  حـال  تـوفر  وهي الدولية، املقارنات
ــة ــة الدق ــشفافية عــن فــضال ،“املمارســات أفــضل”و املنهجي ــات   ال  .احلــسابجــزًء مــن عملي

 باســتخدام التــسعري ألغــراض املنتجــات قــوائم إعــداد :مثــل أنــشطة األدوات جمموعــة وتــشمل
 ستخدممبـ  اخلاصـة  نافـذ امل مواصـفات  وحتديـد  االستقـصاءات؛  وإعداد للمنتج؛ اهليكلي الوصف

 البيانـات  مـن  والتحقـق  ت؛البيانا وإدخال األسعاراملتعلقة ب  بياناتال ومجع ؛اتواملنتجالبيانات  
 بــني وتبادهلــا البيانـات  وجتهيــز حمـددة؛  لبلــدانحتليليـة   تقــاريرإعـداد   مــع القطـري  الــصعيد علـى 

 مــن عــددا األدوات جمموعــة تــضم اإلقليمــي، الــصعيد وعلــى .نيوالــوطني نياإلقليمــي املنــسقني
 دون وأ اإلقليميـة  قاملناط عرب بلدان لعدة الشامل التحليل ألغراض البيانات من التحقق أدوات
املتعلقـة   بيانـات ال مجـع  عـن  لإلبالغ مبتكرة خصائص عدة األدوات موعةجمل وأخريا، .اإلقليمية

 األسـاليب  مـن  طائفـة  باستخدام الشرائية القوة تعادالت إعداد أجل من ُيجرى الذي األسعارب
 .اإلحصائية
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 ُيـستحدث  كـان  العامليـة،  البيانـات  وحساب  برنامج الربط  من النهائية املراحل خاللو - ٣٦
 تلـــك وحتتـــوي .األدوات جمموعـــة تـــصاحبل املتقدمـــة اخلـــصائص ذات األدوات مـــن املزيـــد

 يف اإلمجـايل  احمللـي  النـاتج  مكونـات  خمتلف جتميع بكيفية املتعلقة الفوقية البيانات على األدوات
 املقبلـة  راتللـدو  هامـا  معرفيـا  مـصدرا  تـوفر  أن جمتمعـة  األدوات هلـذه  وميكن .أعلى مستويات

 والكفــاءة البيانــات جتهيــز وشــفافية البيانــاتنوعيــة  حتــسني يف املــسامهة ميكنــها كمــا ،لربنــامجل
 .ككل

 
 ٢٠٠٥ لعام الدولية املقارنات برنامج دورة إدارة - حاء 

 وواصـل  اجتمـاعني  عقـد  حيـث  ،٢٠٠٧ عـام  يف كـبري  بنـشاط  التنفيـذي  اجمللـس  عمل - ٣٧
املرحليـة الـيت     تقـارير ال وأبـرزت  .اإللكتـروين  الربيـد  خالل منم  يف ما بينه   االتصاالتأعضاؤه  
 القيــادة تــوفريب تعلــقت ، وهــياجمللــس فيهــا لينظــر رئيــسية مــسائل العــاملي املــدير دوريــا يقــدمها

 قــدم كمــا .عمومــا العمــل وبرنــامج واملعــايري األولويــات بــشأن القــرارات واختــاذ االســتراتيجية
  .لربنامجل العاملي املكتب أنشطة على وأشرفوا املساعدة اآلخرون اجمللس وأعضاء الرئيس
 عــام  لــدورةالنهائيــة املراحــل خــالل كــبريا نــشاطا الــتقين االستــشاري الفريــق وأبــدى - ٣٨

 يف الفريــق مــن فرعيــة جمموعــة وركــزت .التقنيــة املــسائل بــشأن املــشورة قــدم حيــث ٢٠٠٥
 لـه  التوجيـه  وتقـدمي  العاملي املكتب على فاإلشرا يف املتمثل اصاخل الاجمل على األخرية األشهر

 املتعلقــة املــسائل بعــض توثيــق يف الــدعم الفريــق رئــيس قــدم كمــا .برنــامج الــربط  إدارة يف
 الفريـق  ةمـسؤولي  ومتثلـت  .البيانـات  مـن  للتحقـق  النهائيـة  املرحلة خالل ظهرت واليت بالبيانات

 بــالفقر، املعــين االستــشاري الفريــق ىأد كمــا .واملنهجيــة املتعلقــة باملفــاهيم املــسائل تــسوية يف
 آثـار  دراسـة  يف هامـا  دورا الـتقين،  االستـشاري  الفريـق  يفأعـضاء    أعـضائه  بعـض  الذي يشكل 

 .الفقر قياس  على وسائلهذه لربنامجادورة 
 اخلمـس  اجلغرافية املناطق من كل يف ربنامجال عمل تنسيق اإلقليمية املكاتب وواصلت - ٣٩

 ،)آســيا وغــرب الالتينيــة، وأمريكــا املــستقلة، الــدول ورابطــة اهلــادئ، طاحملــي/وآســيا أفريقيــا،(
اإلحـصاءات   ومكتـب  اآلسـيوي  التنميـة  مـصرف و األفريقـي  التنميـة  مـصرف  خالل من وذلك
 الروسـي  االحتـاد  احلكوميـة يف   ءاتاإلحـصا  دائـرة  مـع  بالـشراكة  ،املـستقلة  الـدول  لرابطة التابع

 مـع  بالتعـاون  الكنديـة  الوطنيـة  اتاإلحـصاء  وكالـة و ،)موسـكو ( االقتـصادي  التحليـل  ومكتب
 واالجتماعيـة  االقتـصادية  واللجنـة  الكـارييب،  البحـر  ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة
 القــوة لتعــادل العــادي الربنــامجب املــشمولة البلــدان اعُتــربت ذلــك، إىل اإلضــافةب .آســيا لغــرب

ــشرائية ــذي ال ــديره ال ــة ت ــاون منظم ــةوالت التع ــدان يف نمي ــصادي املي ــب االقت  اإلحــصائي واملكت
 .العامليـة  التقـديرات  يف تقـديراهتا  إدراج ألغـراض  وذلـك  ،مـستقلة  منطقة األوروبية للجماعات



E/CN.3/2008/33  
 

07-65119 15 
 

 الــيت يــتم األوليــة لنتــائجل الــتقين االســتعراض يف األمهيــة بــالغ بــدور اإلقليميــون املنــسقون وقــام
 .نهام والتحققاحلصول عليها على الصعيد العاملي 

 بيانـات الو القوميـة  احلـسابات  تقـدمي  يف خمتلفـة  وكـاالت  شـاركت  البلدان، معظم يفو - ٤٠
لتـؤدي   الوكـاالت  إحـدى  ُترشـح  كانـت  احلـاالت،  تلك ويف .لربنامجلتنفيذ ا  األسعاراملتعلقة ب 

 ومتثلـت  .لربنـامج ل وطـين  منـسق  الوكالـة  هـذه  داخـل  ُيَعـيَّن كان  و الوطين، التنسيق مكتبدور  
تقـديرا   ربنـامج الب املتعلقة القطرية لبياناتا تقدير كفالة يف الوطين للمنسق الرئيسية لياتاملسؤو

 نيوامليـداني  نياإلحـصائي  نياملـوظف  حـصول و ،)واألجـور  واألسـعار  القومية احلسابات(صحيحا  
 واآلثـار  الربنـامج  إليهـا  يستند اليت املفاهيم جمال يفعلى التدريب    )األسعار مجع يف نياملشارك(

الـرد فـورا    و الربنـامج،  بيانـات  قاعـدة  يف إدخاهلـا و البيانـات  حيوتنقـ  األسعار، عمجعلى   العملية
 الوطنيـون  املنـسقون  حـضر  كما .بشأن التنقيح  اإلقليمي املنسق من الواردة االستفسارات على

 مراجعـة  أجـل  مـن  املنـاطق  مـن  كل يف عقدت اليت البيانات من بالتحقق املتعلقة العمل حلقات
 .منطقة كل يف املقدمة لبياناتا اتساق مدى
 بالتنـسيق  القيـام  العاصـمة  واشنطن يف   الدويل البنك يف املوجود العاملي املكتب وواصل - ٤١
 وفريـق  العـاملي  املـدير  نفـذ و .اإلقليمية للجهود واملايل التقين الدعم وتوفري العاملية للبيانات العام
 للبنـك  التـابع  التنميـة  بيانـات املعـين    فريـق ال يف رينياإلدا واملوظفني املتخصصني اإلحصائيني من

 كـانون  ١٧ يف األوليـة  البيانـات  ونـشر الـدورة    إكمـال  هلـم  ليتـسىن  امكثف عمال برنامج الدويل
بــــآخر  التنفيــــذي جمللــــسا وبــــشكل دوري العــــاملي املكتــــب زّودو .٢٠٠٧ ديــــسمرب/األول

املعـين   االستـشاري  واجمللـس  مـيني اإلقلي لمنـسقني لو لـه  اجتماعـات  ونظـم املعلومات عـن عملـه      
 احلاجـة،  حـسب  املنـاطق،  سـاعد  كمـا  برنـامج الـربط    العـاملي  املكتـب  ونـسق  .التقنية لشؤونبا

 بغـرب  املتعلقـة  النتـائج التقرير و  عدادإل كثفامل دعمال توفري،  املثال سبيل على،  بينها من بطرق
 .آسيا
ــاك وكــان - ٤٢ ــصال هن ــق ات ــدويل البنــك بــني وثي ــاونا ومنظمــة ال ــة لتع ــدان يف والتنمي  املي

 لربنــامج التخطــيط مــرحليت خــالل األوروبيــة للجماعــات اإلحــصائي واملكتــب االقتــصادي
الـيت توصـلت     نتـائج ال إدمـاج  يفيف ذلـك     اهلدف ومتثل . وتنفيذه ٢٠٠٥ لعام الدولية املقارنات

 األوروبيـة  اعـات للجم اإلحـصائي  واملكتـب  االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمةإليها  
 يف سادسـة  “منطقـة ”بــ  متعلقـا  الكيـانني  هـذين  برنـامج  عـرب اعتبـار    لربنـامج ا يف امباشرإدماجا  
 منظمـة  هاتسـتخدم ا الـيت  التقنيـات  واختلفـت  .الدولية املقارنات برنامج ألغراض وذلك ،العامل

 بعــض يف األوروبيــة للجماعــات اإلحــصائي واملكتــب االقتــصادي امليــدان يف والتنميــة التعــاون
 مـر  علـى  خاصة أساليب طوَّر برناجمهما ألن ،األخرى املناطق يف املستخدمة تلك عن اجلوانب
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 املنظمــات بــني الوثيقــة العالقــات أن إال .أخــرى منــاطق يف اعتمادهــا دائمــا ميكــن ال الــسنوات
 جــراءاتاإلاخــتالف  رغــم رضُمــ بــشكلمــع بعــض  بعــضها النتــائج ســامهت يف دمــج ةقَسََّنــاملُ

 .تخدمةاملس
 

 إلجناز الدورة املتبقية اخلطوات - ثالثا 
 تركيــزه العــاملي املكتــب واصــل ديــسمرب،/األول كــانون يف األوليــة البيانــات نــشر منــذ - ٤٣
 علـى  األويل التقريـر  ركـز  وبينمـا  .٢٠٠٨ عـام  مـن  األول الربـع  يف النهائيـة  البيانات نشر على
 مــستوى علــى تفــصيال أكثــر بيانــات قدمســي النــهائي التقريــر فــإن املؤشــرات، مــن صــغري عــدد

 أوسـع  جمموعـات  سيـضم  ولكنـه  األويل، التقريـر  إىل النـهائي  العـاملي  التقريـر  وسيستند .الفئات
 .البيانـات  مـن  املـستمدة  الرئيـسية  النتـائج  لتلخـيص  املصممة واخلرائط البيانية الرسوم من نطاقا

 . نفسهالوقت يف ائيةالنه صيغته يف الدولية املقارنات برنامج كتيب وسُينشر
 علـــى الـــرد مـــن يـــتمكن حـــىت البيانـــات إتاحـــة بكفالـــة العـــاملي املكتـــب يلتـــزم كمـــا - ٤٤

ــسارات ــستخدمي استف ــزم .هام ــام ويل ــبعض القي ــن اإلضــايف العمــل ب ــة إكمــال أجــل م  جمموع
 مــع للربنــامج النهائيــة املرحلــة خــاللهلــا  املعــدة الوحــدات تكامــل مجيــع  وكفالــة األدوات
 .خرىاأل الوحدات

 علــى الدوليــة املقارنــات برنــامج موقــعأيــضا تــويل شــؤون  العــاملي املكتــب سيواصــلو - ٤٥
  .املستخدمني طلب على بناء ربنامجال نشرة وإصدار اإلنترنت، شبكة
 كـبري  بقـدر  سـامهت  ،إضـافية  أمواال ٢٠٠٧ يوليه/متوز يف الدويل النقد صندوق قّدمو - ٤٦
 لبيانــاتا مــن حتقــق أعمــال مــن العــاملي للمنــشور يلــزم امــ إجــراء أجــل مــن املبــذول اجلهــد يف

 دعمـا  للتنميـة  اإلسـالمي  البنـك  قـدم  ،٢٠٠٧ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ويف .واستعراضها النهائية
 قـدرات  بنـاء  شاريعاالضـطالع مبـ    أجـل  من ربنامجالب اخلاص العاملي االستئماين للصندوق ماليا
 الـالزم  الـدعم  تـوفري  العـاملي  املكتـب  وسيواصـل  .امج على تنفيذ الربن   البنك يف األعضاء لبلدانا

  .املقبلة للدورة األساس إعداد هبدف البلدان لتلك
 

  للمناقشة نقاط و استنتاجات - رابعا 
ــر هــذا إن - ٤٧ ــر هــو التقري ــهائي التقري ــاملي للمكتــب الن ــر يف املوجــود ،الع  البنــك مق

 الدورة وتشارف .٢٠٠٥ لعام لدوليةا املقارنات برنامج دورة حالة يتناول الذي الدويل،
 شـهر  مطلـع  يف األويل العـاملي  والتقريـر  اإلقليميـة  التقـارير  مـن  عـدد  نشر مع االنتهاء على

 .بنجــاح الدوليــة اإلحــصائية الــربامج أكــرب أحــد اختتــام مــسّجلة ،ديــسمرب/األول كــانون
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 بـشأن  قيمـة  آراء ٢٠٠٥ لعـام  ربنـامج ال رئيس أصدقاء فريق أجراه الذي التقييم وسيوفر
 مناقـشة  املقـرر  ومـن  .حتسينه يلزم ما بشأنو الدورة هبا اتسمت اليت والضعف القوة نقاط
  .اإلحصائية للجنة والثالثني التاسعة الدورة خالل التقرير هذا
 مـن  أي علـى  تعلـق  وأن ،احملرز بالتقدم علما حتيط أن اإلحصائية اللجنة من يرجى - ٤٨

 .٢٠٠٥ لعام الدولية املقارنات برنامج دورة يف املعاجلة إىل حباجة تزال ال اليت اجملاالت
 


