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   برنامج املقارنات الدولية: والبتبنود للمناقشة 
ــرئيس    ــدقاء الــ ــتعراض برنــــ : أصــ ــة   اســ ــة، جولــ ــات الدوليــ امج املقارنــ

 ٢٠٠٥ عام
 لعاممذكرة من األمني ا  

يتشرف األمني العام بأن حييل تقرير أصدقاء الرئيس عـن اسـتعراض برنـامج املقارنـات            
وحيـوي هـذا التقريـر نتـائج تقيـيم أصـدقاء الـرئيس لنطـاق اجلولـة                . ٢٠٠٥الدولية، جولـة عـام      

ويقـدم توصـيات بـشأن اجلوانـب الـيت        . احلالية للربنامج وأنـشطتها والـدروس املستخلـصة منـها         
وتــرد . ني، إضــافة إىل مقتــرح طرحــه أصــدقاء الــرئيس بــشأن مواصــلة الربنــامج تــستلزم التحــس

 .١١٩نقاط املناقشة يف الفقرة 
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 مقدمة -أوال  
يتضمن تقرير أصدقاء الرئيس استعراضـاً لربنـامج املقارنـات الدوليـة، وهيكـل اإلدارة،                - ١

جانـب منـه إىل تقـارير    ويـستند االسـتعراض يف   . والتجارب كما تراها األطـراف املعنيـة بـاألمر    
التقييم الـذايت الـواردة مـن املنظمـات الـيت تـشكل جـزءا مـن هيكـل اإلدارة، مـن قبيـل املكتـب                          

ــاملي ــة     /الع ــن الوكــاالت اإلقليمي ــواردة م ــارير ال ــدويل، وإىل التق ــك ال ــر  . البن ــستعرض التقري وي
األمر، مث يقـّيم     من املؤسـسات املعنيـة بـ       الواردةترتيبات إقامة الشراكات على أساس املعلومات       

وبعدئـذ، خيلـص التقريـر إىل اسـتنتاجات اسـتناداً إىل مـا متخـضت عنـه         . مبادرات بناء القدرات  
 .الدراسات االستقصائية من نتائج، ويتمّعن يف التجارب اليت مرت هبا البلدان املشاركة

نهائيـة  حـصيلة النتـائج ال    علـى    التقييم النهائي ألسـلوب إدارة الربنـامج عمومـاً           ويتوقف - ٢
ويتــضح مــن بعــض النتــائج اإلقليميــة الــيت صــدرت أن مثــة اختالفــات يف مــستويات  . ونوعيتــها

بيـد أن النتـائج اإلقليميـة     . األسعار ويف التصنيف حسب نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل         
الــيت صــدرت حــىت اآلن، شــأهنا يف ذلــك شــأن النتــائج العامليــة النهائيــة الــيت ستــصدر يف وقــت  

ق من هذه السنة، جيب أن جتتاز عـالوة علـى ذلـك حمـّك التحليـل املتعمـق الـذي سـتجريه                       الح
 .بيئة املستعملني

. ويناقش التقرير املسائل املرتبطة بالربنـامج، مث يقـدم توصـيات حتّبـذ مواصـلة الربنـامج                 - ٣
، وترتكز هذه التوصيات يف جزء منها على اسـتعراض وجهـات نظـر املـستعملني إزاء الربنـامج                 

وتــوفر الدراســات االستقــصائية الــيت جيريهــا أصــدقاء   . ٢٠٠٧أغــسطس /الــذي جــرى يف آب
ويف . الرئيس معلومـات مناسـبة ومهمـة عـن ممارسـة اإلدارة علـى املـستويني اإلقليمـي والـوطين                   

الفرع الرابع، ينصّب االهتمام على العناصر الرئيسية يف هيكل اإلدارة، وسـائر التحـديات الـيت             
ــا الرب ــامج    يواجهه ــشأن مواصــلة الربن ــشة ب ــي ذلــك مناق ــامج، مث تل ــى   . ن ــة عل ــار املترتب ــا اآلث أم

ــر    ــا يف األط ــسياسات والتوصــيات، فيجــري إبرازه ــر    . ال ــن التقري ــرع اخلــامس م ــضمن الف ويت
 .املالحظات اخلتامية

 
 معلومات أساسية عن برنامج املقارنات الدولية -ثانيا  

 
 الشرائية؟ملاذا حنتاج إىل تعادالت القوة  -ألف  

. ُتستــشف الفكــرة األساســية الكامنــة وراء تعــادل القــوة الــشرائية مــن املــصطلح نفــسه - ٤
وتتمثّل الفكرة ببساطة يف ضرورة أن تتوافر يف مبلغ معّين مـن املـال القـدرةُ علـى شـراء القـدر                      

بيـد أنـه رغـم سـهولة إدراك األسـاس النظـري الـذي        . نفسه من السلع واخلدمات يف أي مكان     
 فكـرة تعـادل القـوة الـشرائية، تبقـى احلـسابات العمليـة الـيت تنـتظم تلـك التعـادالت                       م عليـه  تقو
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ففي املقام األول، هناك جمال رئيسي يثري القلق، يتمثل يف السلع أو اخلدمات الـيت             . شاقة للغاية 
ويف . ميكن املتاجرة فيها، ممـا يـستلزم توضـيح أسـلوب التعامـل مـع الـسلع غـري املتـاجر فيهـا                       ال

املقـام الثــاين، يطـرح حتديــد الـسلع واخلــدمات املتماثلــة علـى نطــاق خمتلـف االقتــصادات حتــديا      
 يف حالـة العثـور علـى سـلع متماثلـة، يظـل الـسؤال مطروحـا          فحـىت ويف املقام الثالث،    . جسيما

ويف املقـام الرابـع، لـئن كـان مجـع األسـعار             . بشأن كيفية جتميعهـا يف سـلة متثيليـة للمـستهلكني          
را بسيطا، فالواقع أبعد ما يكـون عـن ذلـك، وال سـيما عنـدما يأخـذ املـرء يف احلـسبان                       يبدو أم 

وأخـريا، يـشكل   . جسامة مهّمة مجع األسعار مع احلرص يف الوقت ذاته على بقاء النوعية ثابتـةً   
ومـن نافلـة القـول      . مجع أسعار سلة واحدة والتجميع بينها مهّمة مهولة بالنسبة ألي بلـد كـان             

تتضاعف عندما يسعى املـرء إىل وضـع آليـة لكـي تـسترشد هبـا وتـستخدمها مجيـع                    إن املشاكل   
ــامل   ــى نطــاق الع ــدان عل ــامج      . البل ــذي وضــعه برن ــع هــو املطمــح ال ــك، فهــذا يف الواق ومــع ذل

 .املقارنات الدولية نصب عينيه
وعند استعمال تعادالت القوة الـشرائية كعوامـل حتويـل، تتـيح املقارنـات بـني أحجـام                   - ٥
ج احمللي اإلمجايل قياس الرفاه االجتماعي واالقتصادي النسيب للبلدان، ورصد نـسبة الفقـر،              النات

 التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وتوجيــه الــربامج صــوب     مــساروتعقّــب
وتـساعد تعـادالت القـوة الـشرائية أيـضا األسـواق الدوليـة عـن طريـق                  . أهدافها على حنو فعـال    

 .نتاجية النسبية واإلمكانات االستثمارية ملختلف البلدانحتديد اإل
عالوة على ذلـك، جيـوز اسـتخدام أسـعار تعـادالت القـوة الـشرائية كمقيـاس لتحديـد                 - ٦

وجيـوز اسـتخدامها    . أسعار الصرف عنـدما تقـوم اقتـصادات جديـدة بإصـدار عمـالت جديـدة               
إىل ذلـك بـأن أسـعار الـسوق     لتوقع معدالت أسعار الصرف يف الـسوق، مـع االفتـراض إضـافة        

ويعـزى تزايـد احلاجـة إىل تعـادالت         .  أسعار تعادالت القـوة الـشرائية يف األجـل الطويـل           جتاري
القوة الشرائية أيضا إىل تطور حقوق التصويت وشروط اإلقراض علـى املـستوى الـدويل، وإىل                

 .املبادرات املرتبطة بتغري املناخ العاملي
لـي اإلمجـايل املعدلـة حـسب تعـادالت القـوة الـشرائية عنـصراً                وتشكل أرقام النـاتج احمل     - ٧

أساسياً مكّمالً حلسابات النـاتج احمللـي اإلمجـايل باألسـعار الثابتـة، ويتجلـى اجلانـب املكّمـل يف                    
). داخل البلـد   (أكثرإضافة إىل املقارنات الزمنية املألوفة      ) بني البلدان (تقدميها مقارنات مكانية    

قدير أدوار مهمة يف تفسري النمو االقتصادي يف عامل يشهد توسـع نطـاق              وسيكون جملموعيت الت  
وبالتــايل، ســتمثّل أرقــام النــاتج احمللــي اإلمجــايل   . التجــارة واالســتثمار الــدوليني بــوترية ســريعة 

املعّدلة حسب تعادالت القوة الشرائية إضافةً كـبرية إىل نظـام اإلحـصاءات االقتـصادية الدوليـة                 
 .ليات صنع السياسات والرصد والتقييماملطلوب إلثراء عم
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 برنامج املقارنات الدولية -باء  
 حملة تارخيية موجزة - ١ 

ــام       - ٨ ــق يف ع ــد انطل ــستينات، وق ــة إىل أواخــر ال ــات الدولي ــامج املقارن ــود برن  ١٩٧٠يع
 ١٩٧٥وانعقدت جوالت أخرى للربنامج يف األعـوام        .  بلدان ١٠كمشروع صغري يتألف من     

ــا فقـــط  (١٩٩٠ و ١٩٨٥  و١٩٨٠ و ــان   . ١٩٩٣ و) جزئيـ ــرية، كـ ــة األخـ ــاد اجلولـ وبانعقـ
 . بلدا ويشمل مناطق العامل كافة١١٨الربنامج قد حتّول إىل برنامج عاملي يغطي 

 والبنك الدويل يضطلع بدور املنسق العاملي للربنامج يف البلـدان غـري             ١٩٨٥ومنذ عام    - ٩
ــدان    ــة يف املي ــاون والتنمي ــصادياألعــضاء يف منظمــة التع ــام   .  االقت ــامج لع ــة الربن ــشكل جول وت

ــادات املوجهــة      ٢٠٠٥ ــصدي لالنتق ــامج، إذ كانــت ترمــي إىل الت ــاريخ الربن  نقطــة حتــّول يف ت
 .)١(للربنامج ومعاجلة مشاكل النوعية اليت يوجزها تقرير راينت

ــرة       - ١٠ ــامج لفت ــة الربن ــادات متعمقــة ومفــصلة جلول ــر رايــنت انتق ــد محــل تقري -١٩٩٣وق
ــر لكاســلز  . ســاً أسا١٩٩٦  يــستند أساســاً إىل )٢(وورد معظــم تلــك االنتقــادات أيــضا يف تقري

. ١٩٩٣يــستند إىل بيانــات أفريقيــة لعــام   )٣(بيانــات أوروبيــة، ويف تقريــر لفومبليــدا وفــاريونني 
وتعــزى املــشكلة إىل ضــعف اإلدارة واإلشــراف . وارتــبط تقريــر رايــنت مبــشكلة إنتــاج البيانــات

ى املـستوى القطـري، وحتريـر البيانـات وجتهيزهـا، وغيـاب التنـسيق بـني         على مجـع البيانـات علـ    
وقـد تـسببت املـشكلة بالتـايل يف ظهـور حالـة             . املعاهد اإلحصائية الوطنية واملنسقني اإلقليمـيني     
وأشــار التقريــر أيــضا إىل عــدم كفايــة التمويــل  . مــن انعــدام املــصداقية بــني أصــحاب املــصلحة 

 . وشدد على ضرورة توسيع نطاق بيئة املستعملنيوغياب منسق دويل ذي مصداقية،
وتأسيــساً علــى التوصــيات الــواردة يف تقريــر رايــنت، قــام البنــك الــدويل بإعــداد إطــار     - ١١

، بالتعاون مع عدد مـن الوكـاالت الدوليـة واإلقليميـة            ٢٠٠١-٢٠٠٠استراتيجي جديد لفترة    
بنك الدويل، باملـسؤولية عـن اإلدارة   واضطلع املكتب العاملي، الذي يوجد مقره يف ال . والوطنية

__________ 
، مـن إعـداد     )١٩٩٩، األمـم املتحـدة، نيويـورك،        E/CN.3/1999/8(تقرير عن تقييم برنامج املقارنات الدولية        )١( 

 .جاكوب راينت
حصائي املكتب اإل  - استعراض برنامج تعادالت القوة الشرائية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي           )٢( 

، )١٩٩٧، منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، بـاريس،     STD/PPP (97) 5(للجماعات األوروبية 
 .من إعداد إيان كاسلز

املرحلـة  : راميوندو فومبليدا وسـيبو فـاريونني، التقيـيم اخلـارجي لربنـامج املقارنـات الدوليـة، املنطقـة األفريقيـة               )٣( 
 ).١٩٩٦اإلحصائي للجماعات األوروبية، لكسمربغ، املكتب (السادسة 
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وتولّت املعاهـد اإلحـصائية الوطنيـة تنفيـذ الربنـامج علـى             . ٢٠٠٥والتنسيق الفعليني جلولة عام     
 .أرض الواقع، بتوجيه وتنسيق عاّمني من الوكاالت اإلقليمية

عقودة عـام   لألمم املتحدة، امل  التابعة  وتناولت الدورة الثالثة والثالثون للجنة اإلحصائية        - ١٢
، موضوع ترتيبات اإلدارة الوارد يف مقترح مـشروع أعـده البنـك الـدويل مبـسامهة مـن                   ٢٠٠٢

ودعــا املقتــرح إىل إقامــة هيئــة إدارة دوليــة، وهيئــة استــشارية، وأمانــة  . أصــدقاء الــرئيس آنــذاك
 .دولية
 ٢٠٠٣ام  وورد يف التقرير املرحلي املقـدم إىل اللجنـة اإلحـصائية لألمـم املتحـدة يف عـ                  - ١٣

ــة،         ــات الدولي ــامج املقارن ــذي لربن ــس التنفي ــضم اجملل ــذي ي ــد، ال توصــيٌف هليكــل اإلدارة اجلدي
ــة    ــامج املقارنــات الدولي وأنــشئ اجمللــس التنفيــذي يف عــام   . واملنــسقني اإلقليمــيني، وجملــس برن

ــدم       ٢٠٠٢ ــذ اإلطــار االســتراتيجي اإلمجــايل باإلضــافة إىل رصــد التق ــسؤولية تنفي ــضطلع مب  لي
 أن يقـوم املكتـب   ٢٠٠٣فربايـر  /وطلب اجمللس التنفيذي يف االجتماع املعقود يف شـباط     . زاحملر

 يف الفريــق االستــشاري الــتقين إلســداء املــشورة التقنيــة اءالعــاملي بتعــيني عــدد مــن اخلــرباء أعــض
وأُســندت مهــام املــدير العــاملي إىل املكتــب العــاملي للربنــامج يف البنــك . ورصــد نوعيــة البيانــات

ومل ُتعـط جمللـس الربنـامج أولويـة عاليـة منـذ البدايـة،               . ٢٠٠٢نـوفمرب   /، يف تشرين الثاين   الدويل
وأُدرجـت املـسألة حبــزم أكـرب يف جـدول أعمــال اجمللـس التنفيـذي يف عــام       . نظـرا لعـدة أســباب  

ــرار حبــذف اجمللــس مــن هيكــل اإلدارة    ٢٠٠٦ واســتعيض عــن اجمللــس  . ، ممــا أدى إىل اختــاذ ق
احتياجات االتصال مع بيئات املستعملني، ويتـألف مـن جمموعـات أصـحاب         مبحفل يعىن بتلبية    

 .٢٠٠٨ومن املقرر عقد أول اجتماع للمحفل يف منتصف عام . املصلحة ذاهتا
 تغطـي   ٢٠٠٥فجولة الربنامج لعـام     . والربنامج إمنا هو مبادرة إحصائية كبرية ومعقدة       - ١٤

  برنــامج تعــادالت القــدرة الــشرائيةوســتجمع النتــائج مــع.  مــن البلــدان١٠٢مخــس منــاطق و 
، الـذي   املكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة     /ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     

ويـستخدم الربنـامج سلـسلة      .  بلـدا  ١٥٠ بلدا، مما سـريفع جممـوع البلـدان إىل زهـاء             ٤٥يغطي  
ــات أ    ــسلع واخلــدمات،  ســعار ســلة مــن مــن الدراســات االستقــصائية اإلحــصائية جلمــع بيان  ال

 .يغطي مجيع عناصر الناتج احمللي اإلمجايل مبا
   

 والية اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة - ٢ 
وافقــت اللجنــة اإلحــصائية لألمــم املتحــدة، يف دورهتــا الثامنــة والــثالثني املعقــودة عــام    - ١٥

ــشار      ٢٠٠٧ ــدان امل ــي البل ــن ممثل ــألف م ــرئيس، تت ــة ألصــدقاء ال ــشاء هيئ ــى إن كة، بغــرض ، عل
االضطالع بتقييم برنامج املقارنـات الدوليـة احلـايل مـن حيـث نطاقـه وأنـشطته وتقـدمي مقتـرح                     

 .جولة جديدةإجراء بشأن مدى استصواب 
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 :وعلى أصدقاء الرئيس أن يسعوا إىل أداء املهام التالية، على وجه التحديد - ١٦
والـوطين يف تنفيـذ الربنـامج       عد العاملي واإلقليمي    تقييم فعالية اإلدارة على الصُ     )أ( 
 .وتسيريه

اســـتعراض الربنـــامج الـــتقين، مبـــا يف ذلـــك دليـــل برنـــامج املقارنـــات الدوليـــة   )ب( 
 .وجمموعة أدوات برنامج املقارنات الدولية

 .تقييم النتائج اإلقليمية األولية )ج( 

. امج مـشروع إطـار السـتعراض الربنـ        ٢٠٠٧مـايو   /وقد تلقّى أصدقاء الـرئيس يف أيـار        - ١٧
 :وقُّسم اإلطار إىل مرحلتني

ينبغــي أن تــشمل استعراضــاً هليكــل إدارة الربنــامج، يرتكــز يف       : ١املرحلــة  )أ( 
عـالوة  . ٢٠٠٥ن املـشاركة خـالل جولـة عـام          جانب منه على استبيانات ترصد جتارب البلـدا       

علــى ذلــك، ســيكون لزامــاً علــى املنظمــات الــيت تــشكل جــزءا مــن هيكــل اإلدارة، مــن قبيــل     
وينبغـي أن   . البنك الدويل والوكاالت اإلقليمية، أن تقـدم تقـارير التقيـيم الـذايت            /ملكتب العاملي ا

تــشمل هــذه املرحلــة أيــضا استعراضــاً لوجهــات النظــر العامــة للمــستعملني إزاء الربنــامج، مــع   
. ٢٠٠٧ديــسمرب / لــن تكــون متاحــةً حــىت كــانون األول ٢٠٠٥مراعــاة أن نتــائج جولــة عــام  

، وأن يقـدموا    ٢٠٠٥تعرض أصدقاء الرئيس الدروس املستخلصة من جولـة عـام           وينبغي أن يس  
 ١وينبغــي إعــداد تقريــر عــن املرحلــة . توصــيات بــشأن اجلوانــب الــيت تــستلزم إجــراء حتــسينات

 ليعـــرض علـــى الـــدورة التاســـعة والـــثالثني للجنـــة ٢٠٠٧ديـــسمرب /وتقدميـــه يف كـــانون األول
 .٢٠٠٨فرباير / يف شباطاإلحصائية لألمم املتحدة، اليت ستنعقد

ينبغــي أن تــشمل تقييمــا إمجاليــا للجولــة احلاليــة للربنــامج، مبــا يف  : ٢املرحلــة  )ب( 
ذلـك إجـراء تقيــيم أكثـر تعمقـا للمــسائل املنهجيـة وتقيــيم إمجـايل للنوعيـة علــى أسـاس النتــائج         

لــس وينبغــي اختــاذ قــرار بــشأن تنفيــذ مــشروع مــشترك يــضم أصــدقاء الــرئيس واجمل  . التجريبيــة
 ).االستعانة مبصادر خارجية(التنفيذي للربنامج ويعتمد جزئيا على الكفاءات اخلارجية 

 
 أساليب عمل أصدقاء الرئيس - ٣ 

، علـى جوانـب اإلدارة بوجـه        ١ تركيز استعراض أصـدقاء الـرئيس، يف املرحلـة           بينص - ١٨
مات املتصلة هبيكـل    وتتسم املعلو . عام، وعلى جوانب اإلدارة من املنظور الوطين، بوجه خاص        

إدارة الربنـامج، والكيانـات املـشاركة، واألدوار واملـسؤوليات املنوطـة هبـا، ومـسائل االتـصال،         
ويشمل ذلك حماضـر االجتماعـات املعقـودة يف إطـار اجمللـس      . بكوهنا موثقة جيدا إىل حد كبري 

لكــن  . مــيني التنفيــذي، والفريــق االستــشاري الــتقين، إضــافة إىل اجتماعــات املنــسقني اإلقلي      
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. املعلومات تـشّح عنـدما يتعلـق األمـر بـاإلدارة الفعليـة كمـا هـي ممارسـة علـى الـصعيد الـوطين                        
 .وترد أدناه حملة عامة عن املصادر املستعملة واالستبيانات املستخدمة إلجراء االستعراض

دراســـة استقـــصائية موجهـــة إىل مجيـــع البلـــدان املـــشاركة يف اجلولـــة العاديـــة   )أ( 
ويغطي االستبيان عددا من اجملاالت املوضوعية، مركّزا يف الغالـب علـى        . ٢٠٠٥لعام  للربنامج  

 . عملية صنع القرار واالتصالتقوم عليهمسائل اإلدارة، من قبيل األساس الذي 

ويتبـع االسـتبيان   . دراسة استقصائية تشمل البلدان املشاركة يف حلقـة املقارنـة     )ب( 
 .اهليكل املوضوع لالستبيان العادي

 منظمـة  ٤٥ويـشمل هـذا اجلـزء      . طلب يلتمس آراء املـستعملني إزاء الربنـامج        )ج( 
 .دولية

تقـــارير التقيـــيم الـــذايت الـــيت أعـــدهتا املنظمـــات املـــشاركة يف اجلولـــة احلاليـــة    )د( 
الـــدويل، وبعـــض الوكـــاالت البنـــك /ويـــشمل هـــذا اجلـــزء تقـــارير املكتـــب العـــاملي. للربنـــامج
 .صائية الوطنية اليت جيري إشراكها يف ترتيبات إقامة الشراكاتواملعاهد اإلح - اإلقليمية

وباإلضافة إىل هذه اآلليات، ُعقدت اجتماعات مـع املكتـب العـاملي، والبنـك الـدويل،               - ١٩
وُعثــر علــى معلومــات أساســية . وصــندوق النقــد الــدويل، وأعــضاء الفريــق االستــشاري الــتقين 

ة مـن الربنـامج إىل اللجنـة اإلحـصائية لألمـم املتحـدة،              إضافية مهمة يف التقـارير الـسنوية املقدمـ        
ودليل برنامج املقارنات الدولية، واألدلة التشغيلية، ومقـاالت صـادرة يف النـشرات اإلخباريـة،               

 .على سبيل املثال ال احلصر
 

 ٢٠٠٥اخلربات املكتسبة من برنامج املقارنات الدولية لعام  -ثالثا  
 .  من دراسات استقصائية والنتائج الرئيسية ما أُجريالفرعيقدم هذا  - ٢٠
 

 املستعملةاجلهات وجهة نظر  - ألف 
ــران٨يف  - ٢١ ــه / حزي ، وجهــت رســالة مــن مــنظم اجتماعــات فريــق أصــدقاء    ٢٠٠٧يوني

 لتعادالت القـوة الـشرائية   مستعملة منظمة دولية تطلب آراءها بوصفها جهات     ٤٥الرئيس إىل   
 إعطـاء حملـة مقتـضبة عـن         املستعملةوطلُب من اجلهات     .لدوليةاليت يصدرها برنامج املقارنات ا    

ــى          ــة عل ــشرائية واملؤشــرات القائم ــوة ال ــادالت الق ــن تع ــة م ــة واملقبل ــة احلالي احتياجــات املنظم
 : تعادالت القوة الشرائية عن طريق اإلجابة على األسئلة التالية
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 كأســاس ستعملتــهــل  . املنظمــة الفعلــي أو املعتــزم هلــذه املؤشــرات اســتعمال )أ( 
الختاذ القـرارات بـشكل فعلـي، أم هـي ضـرورية يف املقـام األول لألغـراض التحليليـة، مـثال يف                       

 إجراء البحوث؟

ائية يف  هل تعتزم منظمتكم إدراج مؤشرات قائمـة علـى تعـادالت القـوة الـشر               )ب( 
 ؟أي من منشوراتكم الدورية

 لربنامج املقارنـات  ما هو رأي منظمتكم بشأن استصواب إجراء جولة أخرى        )ج( 
 ؟)٢٠١٠عام  املقرر مبدئيا موعدها(الدولية 

  ؟ املقارنات الدولية على نطاق أعمهل لدى منظمتكم أي آراء بشأن برنامج )د( 

ــوافر تعــادالت للقــوة      املــستعملونوأعــرب  - ٢٢ ــه مــن املهــم ت ــاده أن  عــن رأي مــشترك مف
ــشرائية      ــوة ال ــادالت الق ــى تع ــة عل ــشرائية ومؤشــرات قائم ــن اجلــودة    ال ــة م ــة عالي ــى درج .  عل

وتستخدم تعـادالت القـوة الـشرائية لألغـراض التجاريـة، ووضـع الـسياسات، ولكـن تـستخدم                   
شدد علـى أن تعـادالت القـوة الـشرائية     وُي. بشكل أكثر تواترا يف البحوث ولألغراض التحليلية   

لعامــة أو تــستخدم كنقــاط مرجعيــة إلجــراء املقارنــات الدوليــة املتعلقــة بوضــع الــسياسات ا        
 .التحليالت االقتصادية

وعلى ما يبـدو    .  مؤشرات قائمة على تعادالت القوة الشرائية      املستعملنينشر أغلب   يو - ٢٣
ــة          ــة عومل ــالنظر إىل عملي ــستقبل ب ــد يف امل ــرض أن يزي ــع وُيفت ــرات مرتف ــى املؤش ــب عل أن الطل

ومبـا أن   . شة والفقـر  وكـثريا مـا تطلـب املؤشـرات الـيت تقـيس مـستويات املعيـ               . االقتصاد العاملي 
توقعات مستويات الفقر اإلقليمية حتظى باهتمام عام شديد، فإن مؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة              

 .  والتنمية قد يذهب إىل حد دعم حساب تعادالت قوة شرائية تتصل حتديدا بالفقر
 علـى   نظر إىل برنـامج املقارنـات الدوليـة كخطـوة كـربى وقيِّمـة حنـو األمـام، والـرد                   وُي - ٢٤

هــو رد  ٢٠١٠ســؤال مــا إذا ينبغــي إجــراء جولــة أخــرى لربنــامج املقارنــات الدوليــة يف عــام    
البيانـات تقـدم يف   ذلـك ممكنـا إال إذا كانـت    وُيؤكد أنه لن يكون   . ا ال يقبل اجلدل   باإلجياب مب 

وأُعـرب عـن رأي مفـاده    . حينها وكانت موثوقا هبا ومتاحة على صعيد عدد كبري مـن البلـدان         
  . بغي يف املستقبل توسيع نطاق قائمة البلدان النامية املشاركةأنه ين
ومن احملبذ إقامة تعاون وثيق بـني األمـم املتحـدة والبنـك الـدويل يف حـساب تعـادالت                     - ٢٥

 تـسويات أمـا البـديل فمـن الواضـح أنـه أمـر غـري مرغـوب فيـه، وهـو عـدد مـن                         .القوة الشرائية 
نظـر إىل  وُي.  الـيت قـد ختتلـف كـثريا بـني شـىت املؤسـسات         تعادالت القوة الـشرائية غـري املنـسقة،       

التكــاليف األوليــة الكــبرية الــيت يتطلبــها بنــاء توافــق اآلراء بــشأن املنــهجيات وتــدريب اخلــرباء    
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كـر أنـه مـن املمكـن تـصنيف بيانـات            وذُ. الوطنيني، مبثابة حجج قويـة ملواصـلة الربنـامج احلـايل          
مثال لتشمل عناصـر النـاتج احمللـي اإلمجـايل، مبـا يف ذلـك               بدرجة أكرب،    تعادالت القوة الشرائية    
ومــن املهــم أيــضا أن تكــون منهجيــة جتميــع تعــادالت القــوة الــشرائية   . الــواردات والــصادرات

متماثلــة علــى نطــاق االحتــاد األورويب ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي وبــاقي  
صلة تعزيز التعـاون بـني منظمـة التعـاون والتنميـة            ولذلك، ينبغي تأكيد ضرورة موا     .العاملدول  

. املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة وبرنــامج املقارنــات الدوليــة/يف امليـدان االقتــصادي 
 .تلفة من األمور املرغوب فيهايبدو أن زيادة تقارب النهج وإمكانية تكامل برامج خمو
 

 الدراسات االستقصائية ألصدقاء الرئيس - باء 
 :  ومهاأجرى أصدقاء الرئيس دراستني استقصائيتني - ٢٦

 الــيت تغطــي مجيــع البلــدان املــشاركة يف جولــة  املنتظمــةالدراســة االستقــصائية  )أ( 
 . ٢٠٠٥برنامج املقارنات الدولية لعام 

الدراسة االستقصائية الـشاملة لبلـدان خمتـارة الـيت تغطـي البلـدان املـشاركة يف                  )ب( 
  . ملختارةاملقارنة بني البلدان ا

 جـزءا مـن الفئـات املـشمولة         ة اإلقليميـ  تنـسيق وتشكل الوكاالت اإلقليمية أو جهات ال      - ٢٧
 .وتركز كلتا الدراستني االستقصائيتني على اإلدارة. بالدراسة االستقصائية

تركيز علـى مـسائل اإلدارة      الوترد النتائج الرئيسية للدراستني االستقصائيتني أدناه، مع         - ٢٨
وحـسب االقتـضاء، جــرت اإلشـارة إىل األجـزاء ذات الطـابع الــتقين بدرجـة أكـرب مــن        . العامـة 

 .الدراستني االستقصائيتني إلبراز االختالفات املوجودة يف الردود
ــر تفــصيال    - ٢٩ ــستعرضوســيجري إعــداد وثيقــة أكث ــهج  ت  الدراســتني االستقــصائيتني والن

 الــدورة التاســعة والــثالثني للجنــة وثيقــة مــن وثــائق غــرف االجتماعــات يفكوالنتــائج وســتتاح 
 .  ٢٠٠٨فرباير /اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة يف شباط

 
 الدراسات االستقصائية املنتظمة ألصدقاء الرئيس - ١ 

 ١٤٧تضم الفئات املـشمولة بالدراسـة االستقـصائية مجيـع البلـدان املـشاركة وعـددها                  - ٣٠
 : يقدم عدد البلـدان املـشاركة بـني قوسـني    -مناطق  ٦ويغطي برنامج املقارنات الدولية . بلدا

، )١٠(، وأمريكــا الالتينيــة )١١(، وغــرب آســيا )٢٣(، وآســيا واحملــيط اهلــادئ )٤٨(أفريقيــا 
منظمـة  /أمـا جمموعـة املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة         ).١٠(ورابطة الدول املـستقلة     
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عقــود خــارج نطــاق برنــامج منــذ مــت فقــد ُنظ) ٤٥(التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي 
 .املقارنات الدولية

حتت رعايـة برنـامج   ) جمموعة برنامج املقارنات الدولية  (وتوجد املناطق اخلمس األوىل      - ٣١
بوصـفها جـزءا     - وتـضطلع الوكـاالت اإلقليميـة     . املقارنات الدولية وُتدار مـن املكتـب العـاملي        

 .وتقدمي الدعم للبلدان املشاركةاخل املنطقة  باملسؤولية عن التنسيق د-من هيكل اإلدارة 
ومـن  .  بلـدا ٧٧  من، وردت ردود٢٠٠٧أكتوبر من عام    /وحبلول هناية تشرين األول    - ٣٢

 ردود مـــن أمريكـــا ٣ ردا مـــن آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ، و  ١٥ ردا مـــن أفريقيـــا، و ١٩بينـــها 
 منطقة املكتـب اإلحـصائي       بلدا يف  ٣٣ ردود من رابطة الدول املستقلة، وشارك        ٤الالتينية، و   

وميثـل املعـدل اإلمجـايل    . منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي     /للجماعـات األوروبيـة  
وقـد ردت معظـم البلـدان    . منطقة وأخـرى  يف املائة رغم أنه خيتلف إىل حد ما بني          ٥٣للردود  
الـيت ردت علـى      بلـدا مـن البلـدان        ٦٨وشـارك   ). من حيث عـدد الـسكان واالقتـصاد       (الكبرية  

 بلـــدان يف اجلـــزء املتعلـــق ٩أســـاس تغطيـــة كاملـــة للنـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل، بينمـــا شـــاركت   
 .رييبباالستهالك فقط أو على أساس جت

 
 املشاركة يف الدراسات االستقصائية املقبلة لربنامج املقارنات الدوليةب  املتعلقةفتراضاتاال  

 بلدا مـن أصـل   ٤١( برنامج املقارنات الدولية أعربت أغلبية ساحقة من بلدان جمموعة  - ٣٣
 وتؤكد أهنـا ستـشارك يف جولـة مقبلـة           ٢٠٠٥عن ارتياحها ملشاركتها يف جولة عام       )  بلدا ٤٤

 . على أساس اخلربات املكتسبة من اجلولة احلالية
 إجيابيـة علـى   اوتؤكد التعليقات الواردة من البلدان أن لربنـامج املقارنـات الدوليـة آثـار        - ٣٤
.  علـى حـد سـواء   القوميـة لربامج اإلحصائية الوطنية ـ يف جمال إحصاءات األسعار واحلـسابات   ا

وقـــدم برنـــامج املقارنـــات الدوليـــة إســـهامات كـــبرية يف بنـــاء القـــدرات اإلحـــصائية الوطنيـــة    
وُيعترف أيضا بفضل العديد مـن      . يف البلدان الكبرية والصغرية على السواء     ) املؤسسية والتقنية (

/  ماليـا ويف تقـدمي املـساعدة يف حـل املـشاكل التقنيـة              - اإلقليمية ملا قدمتـه مـن دعـم          الوكاالت
ويـشيد املـشاركون أيـضا باألعمـال الـيت أجنـزت يف حتـسني القاعـدة         . سـواء حـد  املنهجية علـى   

اإلحــصائية املتعلقــة باملقارنــات بــني البلــدان وكــذلك بإســهام الربنــامج يف حتــسني األســاس          
 . ليط الضوء على مشاكل الفقراإلحصائي من أجل تس

ــشاركة        - ٣٥ ــق بامل ــردد فيمــا يتعل ــيت أعربــت عــن عــدم ارتياحهــا أو تت ــدان ال ــشترك البل وت
مــستقبال يف كوهنــا مــن البلــدان املنــضمة حــديثا إىل برنــامج املقارنــات الدوليــة أو مــن البلــدان    



E/CN.3/2008/4  
 

07-64886 13 
 

وميكـن  .  منطقتـها  وتشمل هذه البلدان أيـضا اقتـصادات كـبرية كـل يف           . هاحلديثة العهد نسبيا ب   
 : إيراد بضعة تعليقات من بلدين من هذه البلدان إلعطاء فكرة عن املواقف املتخذة

 البيانـات وحمدوديتـها، مـن اجلـدير بالتقـدير أن             يف قص الـن  يع أوجه    مج رغم”  
جهودا مجة بذلت يف املرحلة احلالية من برنـامج املقارنـات الدوليـة حلـل املـشاكل الـيت                   

راعــاة التعقيــدات املتعــددة اجلوانــب الــيت  مبإال أنــه،   .ت الــسابقةووجهــت يف اجلــوال
 يـتعني   مـا زال  تنطوي عليها هذه العملية الـضخمة حلـساب تعـادالت القـوة الـشرائية،               

علينا أن نقطع شوطا طـويال للغايـة قبـل اعتبـار هـذه األرقـام أرقامـا موثوقـا هبـا ومتثـل                         
 .“حقائق على أرض الواقع

ن املــشاكل العمليــة أضــعفت دقــة تعــادالت القــوة الــشرائية إال أن العديــد مــ”  
 ضـرورة   يـنص علـى   ، مثل االبتعاد عن مبدأ برنـامج املقارنـات الدوليـة الـذي              نوعيتهاو

ــة،       ــات الدولي ــامج املقارن ــة يف برن ــة املقارن ــي وقابلي ــة بــني الطــابع التمثيل وذلــك املوازن
ــص     ــة االقت ــستويات التنمي ــات كــبرية يف م ــسبب وجــود اختالف ــاط  ب ــدخل وأمن ادية وال

وهــذا ال يكفــل االســتهالك بــني البلــدان املــشاركة مــن منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ،   
ومـن الواضـح أن تعـادالت القـوة الـشرائية املـستمدة             . التوجيه يف جمال تعـديل النوعيـة      

من جولـة برنـامج املقارنـات الدوليـة احلاليـة قـد قللـت مـن قيمـة مـستوى األسـعار يف                        
حل املشاكل اليت صودفت خالل هذه اجلولة لربنامج املقارنـات الدوليـة            وجيب  . بلدنا

 .“ قبل اجلولة املقبلة على وجه االستعجال
ــات    - ٣٦ ــضا التعليق ــشمل أي ــة وت ــة إجــراء الدراســات    النقدي ــة بكيفي ــسائل اإلدارة املتعلق م

ــشييد (االستقــصائية  ــسكن والت ــيت ) ال ــداال ــاُت ــشأن   . ر مركزي ــة ب ــسائل وحتــث النقــاط املقدم امل
املنهجية واهليكليـة كـذلك علـى اختـاذ إجـراءات قبـل بـدء جولـة جديـدة مـن جـوالت برنـامج                         

 .املقارنات الدولية
 بعض مسائل اإلدارة العامة   

فيما يتعلق باملواقف مـن مـدى فعاليـة االتـصاالت املتعلقـة مبختلـف جوانـب الربنـامج،            - ٣٧
وجتيـب فئـة مماثلـة مـن        . عن مواقف إجيابية  ) ا بلد ٧٧ بلدا من أصل     ٦٥(أعربت أغلبية البلدان    

والفئات متماثلة علـى    . البلدان بأن فرصا كافية أتيحت لتقدمي مدخالت فيما اختذ من قرارات          
العموم داخل جمموعة برنـامج املقارنـات الدوليـة وجمموعـة منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                    

 .املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية/االقتصادي
أن برنــامج الدراســات االستقــصائية االنتبــاه، نظــرا إىل املوقــف اإلجيــايب العــام يلفــت و - ٣٨

وتسبب استمرار عملية وضـع منهجيـة جديـدة         . لربنامج املقارنات الدولية قد تأخر منذ البداية      
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ورغم تعديل السنة املرجعيـة مـن عـام         . ويف مزيد من التأخري   من نواح عديدة    يف إثارة مشاكل    
ــائج العامــة  . عمليــات االتــصالنفــذ الوقــت املتــاح ل  فقــد ٢٠٠٥إىل  ٢٠٠٣ وقــد تعكــس النت

 . تكيف املشاركني مع تغريات االفتراضات
إال أن بعــض املــشاركني حتججــوا بــأن عمليــة االتــصال واختــاذ القــرار كانــت انفراديــة  - ٣٩

 البء عمـ   عـ  حتمـل  مـن الـدول      اعـدد أن  وهذا يعكـس إىل حـد مـا         . وإلزامية يف بعض الفترات   
 يف املواعيـد    أجزاء من برنامج الدراسـات االستقـصائية      يف تنفيذ   تأخريات  ال بسبب   ا كبري اإضافي
وينطبق الشيء نفسه على عناصر اإلدارة املهمة ذات الصلة بالكيفية الـيت عوجلـت هبـا                . املقررة

 .ناتالدراسات االستقصائية اليت تدار مركزيا، مبا يف ذلك االطالع على ما ُجمع من بيا
 
 
 
 
  

 هلـا  الدوليـة  املقارنـات  برنامج من شىت أجزاء أن على ابلد ٧٧ بني من بلدا ٤٩ تؤكد - ٤٠
 فئـة  حـصة  وبلغـت  .الوطنيـة  اإلحـصاءات  معاهـد الـذي تـضطلع بـه        عملال عبء على كبري أثر

 ائـة امل يف ٤٥ نسبة بلغت بينما املائة يف ٧٧ نسبة باإلجياب ردت اليتالدولية    املقارنات برنامج
ــسبة ــة بالنـ ــاون ملنظمـ ــة التعـ ــدان يف والتنميـ ــصادي امليـ ــصائي املكتـــب/االقتـ ــات اإلحـ  للجماعـ
 .األوروبية

 مئـات  عـدة  تـسعري إىل   اضطرت اليت للبلدان بالنسبة كبريا اإلضايف العمل عبء وكان - ٤١
 الـيت  البلـدان  ومتكنـت  .االسـتهالك  ألسـعار  القياسـي  الـرقم  اللسـ  نطـاق  خـارج  املنتجـات  من
 هـذه  مـع  للتعامـل  املرنـة  واملـوارد  االسـتهالك  ألسـعار  القياسـي  للـرقم  متطـورة  نظـم  فيهـا  رتتوف

 إحـصائية  نظـم  هبـا  توجـد  الـيت  البلـدان  أمـا  .كـبرية  مـشكالت  دون ذلـك  معاجلـة  من األوضاع
فتــرات  زيــادة إىل أدى ممــا متاحــة غــري مــوارد اإلضــايف العمــل عــبء تطلــب فقــد تطــورا لــــأق

ــأخري ــم .الت ــك، ورغ ــدرك ذل ــدان معظــم ت ــامج أن البل ــصاء برن ــرقم استق  ألســعار القياســي ال
 وينبغـي  .الوطنيـة  القياسـي  الـرقم  لسـال  نطاق خارج إضافية نتائج يغطي أن نبغـيي االستهالك

 اإلضـايف  العـبء  علـى  احلفـاظ  مـع  البلـدان  عـرب  األسعار مقارنات يضمن مما أفضل توازن إجياد
 .دىناحلد األ إىل
  
 
 

ــاملي   ــضطلع املكتــب الع ــة     ي ــة واضــحة لكيفي ــادئ توجيهي  باملــسؤولية عــن وضــع مب
جهـات  ومن الدروس املستفادة ضرورة حتسني االتصال بني        . التنسيق بني خمتلف املستويات   

 .ةالوطني  وجهات التنسيق ة اإلقليميالتنسيق

من الدروس املـستفادة أن عـبء العمـل اإلضـايف املتمثـل يف تـسعري عـدة مئـات مـن                 
 .ة أكرب مما جيبلي الرقم القياسي الوطنية يف اجلولة احلالاملنتجات خارج نطاق سال
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ــ ويف - ٤٢ ــاليم، عمجي ــرت األق ــربامج أث ــة اجلهــود يف ال ــاج إىل الرامي ــامج إدم ــات برن  املقارن
 ) بلـدا  ٧٧ مـن  ٣٦( البلـدان  نـصف  حنـو  ويؤكـد  .الوطنيـة  اإلحصائي التسعري برامج يف الدولية
 يف البلـدان  مـن  املائـة  يف ٦٤ نـسبة  وتفيـد  .احلاليـة  الـدورة  أثنـاء  اختذت املبادرات تلك أن على
 يف والتنميـة  التعـاون  منظمـة  فئـة  ويف .بـذلت  قـد  اجلهـود  تلـك  أن الدولية اتاملقارن برنامج فئة

 البلـدان  مـن  منـاظرة  ةنـسب  هنـاك  األوروبيـة،  للجماعـات  اإلحصائي املكتب/االقتصادي امليدان
 .املائة يف ٢٤ تبلغ
 جولـة  يف املهمـة  العناصـر  بـني  مـن  اإلمجـايل  احمللـي  للنـاتج  الكاملة التغطية اعتماد ويعد - ٤٣
 عةضبـ  أن حـني  يف البلـدان،  معظـم  علـى  ذلـك  ويـسرى  .٢٠٠٥ عام الدولية املقارنات رنامجب

 احمللـي  النـاتج  ملكونـات  وبالنـسبة  .املعيشية األسر استهالك شق على مشاركتها اقتصرت بلدان
 اإلحـصائي  األساس هلا يتوفر مل جديدة/بديلة أساليب تعدييد، أُ شتوال اإلسكان مثل اإلمجايل
 يــدار هنــج باســتخدام االستقــصاء برنــامج مــن أجــزاء أجريــت لــذلك، ونتيجــة .الئــمامل الــوطين
 .األحوال أغلب يف حمدودة وطنية مبشاركة أو وطنية مشاركة دون مركزية، بطريقة
 توجـه  وهـذا  .املركـزي  النـهج  بـشأن  املطروحـة  احلجـج  تقبـل  البلـدان  معظم أن ويبدو - ٤٤
 نـسبة  وتـدعم  .مركزيـة  بصورة تدار اليت ستقصاءاتاال خيص فيما رئيسي بشكل إجيايب/إجيايب
 برنـامج  فئة يف واسعة أغلبية وتدعو .املفهوم هذا الدولية املقارنات برنامجفئة   من املائة يف ٥٥

ــة املقارنــات ــادة إىل - والكــبرية الــصغرية االقتــصادات كــال - الدولي ــة املــشاركة زي  يف الوطني
 والتعلـيم  الـصحية  املنتجـات  تغطـي  الـيت  تقنية األكثر التاجملا على الرد عند املستقبلية اجلوالت
 .اجلادة االنتقادات بعض نطاقا األوسع االقتصادات بعض وصاغت .والسكان واحلكومة

 
 
 
  

 فئــة داخــل ال ســيما امللكيــة، قــضايا بــشأن جــرت مناقــشة عــن االستقــصاء وكــشف - ٤٥
ــامج ــات برن ــة املقارن ــيت للتعليقــات وميكــن .الدولي ــقدم ال ــدان أحــد اهت  منظــور توضــح أن البل

 .املناقشات
 القـوة  تعـادل  نتـائج  سـياق  يف ال سـيما     كـربى،  أمهيـة  امللكيـة  قـضية  تكتسي”  

 سـائر  تقـدمها  الـيت  البيانـات  وعلـى  بـل  وحـده  البلد بيانات على تعول ال اليت الشرائية
 البلــدان ءأحنــا يف املوحــدة وممارســتها املفاهيميــة والقــضايا والتغطيــة واجلــودة .البلــدان

 املقارنــات برنــامج نتــائج امــتالك مــنعناصــر ال بــد منــها ألحــد البلــدان كــي يــتمكن  
 تقــدمي يف رئيــسية بــصورة احلــايل الوقــت يف املــشارك البلــد مــسؤولية وتتمثــل .الدوليــة

من الدروس املستفادة أن مالمح االتصاالت اليت تنطوي عليهـا االستقـصاءات الـيت                
 .طلب املزيد من االهتمامتدار مركزيا تت
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 التنفيذيـة  اجلهـة  تهاوضـع  الـيت  املواصـفات  مـع  يتفـق  مبـا  املعين للبلد عليها يعول بيانات
 الوقـت  يف تقـوم  الـشرائية  القـوة  تعـادل  نتـائج إمكانيـة الوثـوق ب     لكن ؛بصورهتا النهائية 

 .املشاركة البلدانسائر  بيانات ودقة املتبعة املنهجية على ذاته
 املقارنـات  برنـامج  إدمـاج  املصداقية، نظر وجهة من فيه، املرغوب من أنه بيد  

ــة ــرقم يف الدولي ــا، كمــا .االســتهالك ألســعار القياســي ال ــة أنن ــدينا اركة،مــش كدول  ل
 مـن  املقدمـة  البيانـات  مـصداقية  وعلى اجملاالت، بعض يف املتبعة املنهجية على حتفظات
 “.على قضايا مفاهيمية وعملية أخرىو البلدان، بعض

 
 الرئيس أصدقاء بلدان حلقة استقصاء - ٢ 

ــة اســتبيان أرســل - ٤٦ ــدان حلق ــدا ١٧ إىل البل ــشاركا بل ــة يف م ــة مقارن ــدان حلق ــيت البل  ال
 وقـد  .اإلقليميـة  التنـسيق  وجهـات  الوكـاالت  عـن  فـضال  الدوليـة  املقارنـات  برنـامج  هبا طلعيض

 ويتجـاوز  .٢٠٠٧ سـبتمرب /أيلـول  هناية حبلول إقليمية وكاالت ٣ و ابلد ١٦ من ردود وردت
 .ةشروطامل التعليقات من عدد تقدمي ومت .إمجاال املائة يف ٩٠ نسبة الردود معدل

 
  مستقبالالدولية املقارنات برنامج صاءاتاستق يف املشاركة أسس  

 .البلــدان حلقــة مقارنــة يف امــشاركته إزاء باالرتيــاح اجمليــبني مــن ةكــبري أغلبيــة تــشعر - ٤٧
ــاك ــة يف ٨١ وهنـ ــن ١٣ أي( املائـ ــن )١٦ مـ ــردود مـ ــة الـ ــى اإلجيابيـ ــشاركة علـ ــة يف املـ  جولـ

 .٢٠٠٥ عام
ــى - ٤٨ ــرغم وعل ــن ال ــة م ــف إجيابي ــصورة املوق ــسية ب ــهفإ ،رئي ــدون يكــن مل ن  .حتفظــات ب
 ونتيجـة  .املـشكالت  بعـض  واجهـت  البلـدان  حلقـة  مقارنـة  أن علـى  املشاركة البلدان تؤكد إذ

 يف البلـدان  حلقـة  مقارنـة  بـدأت  ، العاديـة  الدوليـة  املقارنـات  برنـامج  استقصاءات يف للتأخريات
 تفـاقم  وقـد  .اريةاجل التعديالت إلجراء الضرورية املرونة وفقدت العملية، يف جدا متأخر وقت
 اللغـة  ومـشكالت  املنتجـات  مبواصـفات  املتعلقـة  املشكالت كافة جراء من الوطين العمل عبء

 واخــتالف القائمــة علــى االســتهالكية املنتجــات يف الكــبرية والزيــادة االتــصاالت ومــشكالت
 نوعيـة  يف شـكوكها  عـن  بلـدان  عـدة  وتعـرب  .، وغـري ذلـك    األقاليميف خمتلف    املنتجات جودة
 .البلدان حلقة بني املقارنة أجل من اجملمعة األسعار ناتبيا
 .املــشاركة األطــراف بــني االتــصاالت انعــدام العــام بــالقلق البلــدان لــشعور يــدعو وممــا - ٤٩

 سـوف  احللقـة  بلـدان  مجيـع  يـضم  للتحقـق  مـشتركا  اجتماعا بأن مسبقة توقعات هناك وكانت
 نوعيـة  يف اإلقليميـة  واالختالفـات  نتجـات امل قـوائم  يف املعروفـة  املـشكالت  بعض حل يف يسهم

 .املنتجات
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 مقارنــة بــدور للقيــام أساســا تــوفر احلاليــة اترباخلــ أن املــشاركة البلــدان أغلبيــة وتــرى - ٥٠
ي رأ عــن وتعــرب األمــر، هلــذا خمتلفــة نظــرة بلــدان ثالثــة وتنظــر .تاليــة جولــة يف احللقــة بلــدان

 التعـاون  منظمـة  إىل اإلضـايف  العمـل  عـبء  إىل انيشري بلدان وينتمي .الدور هبذا القيام يؤيد ال
 القــضية وكانــت .األوروبيــة للجماعــات اإلحــصائي واملكتــب االقتــصادي امليــدان يف والتنميــة
 االستقـصاءات  يف اجملمعـة  البيانـات  عن الكشف الدولية املقارنات برنامج لبلد بالنسبة الرئيسية
 .مركزية بصورة املدارة

 
 
 
 
 

 .مــستقبال احللقــة بلــدان جــوالت يف تغــيرياتإلجــراء  اقتراحــات شــىت بلــدان وتقــدم - ٥١
 .املقبلـة  الدوليـة  املقارنـات  برنـامج  جلولـة  مبكـرة  مرحلـة  يف املـشاركة  البلـدان  باختيـار  ويوصى
 قبـل  مـا مرحلـة    إىل وضـمها  مبكـرة،  مرحلـة  يف املنتجـات  قـوائم  بـشأن  القـرارات  اختاذ وينبغي

 املراحـل،  كافـة  يف االتـصاالت،  لتحـسني  مبـادرات  اختـاذ  مند  ب الو .االقتضاء عند االستقصاء
 مجيــع يــضم مــشترك اجتمــاع لعقــد قــصوى أولويــة إيــالء وينبغــي .بينــها وفيمــا األقــاليم داخــل
 حتديــدها املمكــن مــن كــان البيانــات مــشكالت مــن العديــد بــأن آراء ومثــة .املــشاركة البلــدان
 يف الكـربى  أمهيتـها  رغـم  طفيفـة،  ظاهرهـا  يف تبدو اليت املشكالت ومن .مبكرة فترة يف وحلها
 مـن  ويبـدو  .املنتجـات  قـوائم  لترمجـة  الكـايف  الوقـت  اهل يتوفر أن ينبغي احللقة بلدان أن الواقع،

 .احللقة بلدان لتمرين مستقل متويل توفري الضروري
 
 
 
 
  

 الدولية املقارنات برنامج تواجه اليت الرئيسية التحديات - رابعا 
 اإلدارة هيكل – ألف 

 وكمـا  .الدوليـة  املقارنات لربنامج اإلداري للهيكل إمجالية صورة أدناه الشكل يف ترد - ٥٢
 .سـتراتيجية الا ةيئـ واهل القـرار  اختـاذ  ةهيئـ  هـو  التنفيـذي  اجمللـس  فـإن  بـاء،  - ثانيـا  فرعال يف درو

ــة بوصــفه العــاملي، املكتــب ويتحمــل ــامج العــام التنــسيق مــسؤولية التنفيــذي، اجمللــس أمان  لربن

من الـدروس املـستفادة أن هنـاك حاجـة لتقيـيم برنـامج بلـدان احللقـة بدقـة لتحديـد                       
الربنـامج  وينبغـي أال ميـضي   . ةتـسعري هلـا   وضعضم، وعدد السلع اليت ست  عدد البلدان اليت ستُ   

 .لألمام دون إشراك البلدان يف جهود اختيار املنتجات والتحقق من البيانات

 مهمة يف االتصاالت شـاهبا التقـصري يف جولـة عـام             مالمحالدروس املستفادة أن    من   
قبـل إطـالق اجلولـة التاليـة مـن استقـصاء بلـدان             بت فيها   وينبغي مناقشة القضايا وال   . ٢٠٠٥
 .احللقة
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 املـسائل  بشأن واإلرشادات البحوث للتكنولوجيا االستشاري الفريق ويقدم .الدولية املقارنات
ــة، ــة املكاتــب وتقــوم .العــاملي املكتــب مــع كثــب عــن ويتــصل التقني ــسيق اإلقليمي  املعاهــد بتن

ــة، اإلحــصائية ــرامج تنفيــذ يف ودعمهــا الوطني  جمــالس أنــشئت وقــد .الــشاملة االستقــصاءات ب
 .األقاليم ملعظم إقليمية ريةاستشا
 مــن أكثــر أو ومعهــد اإلقليميــة الوكــاالت بــني كةاالــشر ترتيبــات إىل الــشكل ويــشري - ٥٣

 التعـاون  منظمـة  برنـامج  وبـني  الكـربى،  جـدواها  علـى  برهنت اليت الوطنية اإلحصاءات معاهد
ــة ــدان يف والتنمي ــصادي املي ــب/االقت ــات اإلحــصائي املكت ــة، للجماع ــا بوصــفه األوروبي  برناجم
 .الدولية املقارنات برنامج إطار يف إقليما وليس مستقال
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العمــوم، وفقــا لــردود األطــراف  وجــه ظــل هيكــل اإلدارة يعمــل بــصورة جيــدة علــى   - ٥٤
وبرهن اهليكل املصمم علـى قدرتـه علـى التعامـل مـع بعـض التحـديات واملـشكالت          .املشاركة

 وأســفر .ألمــم املتحــدةالتابعــة لحــصائية إلالرئيــسية الــيت نوقــشت مــن قبــل يف تقــارير اللجنــة ا  

  هيكل اإلدارة-٢٠٠٥جولة برنامج املقارنات الدولية عام
 ة اإلحصائية باألمم املتحدةحتت رعاية اللجن

 اجمللس التنفيذي

املــساءلة عــرب التقريــر الــسنوي عــن
 تنفيذ الربامج واملعايري

الـــسياسات واألهـــداف، والرقابـــة
ــايري ــة واملعــ ــات وامليزانيــ واألولويــ

 وتعيني مدير املكتب العاملي

 املكتب العاملي
 ستشاري التقينالفريق اال

 مكاتب التنفيذ اإلقليمية اجملالس اإلقليمية االستشارية
ــدان ــة يف امليــــ ــاون والتنميــــ ــة التعــــ منظمــــ

 ) بلدا٤٥(املكتب اإلحصائي /االقتصادي

 الترتيبات التشاركية

مجع واستعراض وتقدمي البيانات بـشأن
 األسعار وموازنات اإلنفاق واألجور

التنسيق والتمويـل والتـدريب والتوجيـه
 التقين وإجراءات العمل

 غرب آسيا
 ) بلدا١١(

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكارييب

 )بلدان١٠(

دولرابطة ال
) بلدان١٠ (املستقلة

 آسيا
 ) بلدا٢٣(

 أفريقيا
 ) بلدا٤٧(
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 عـاملي  نظـام  إىل الدوليـة  املقارنـات  برنـامج  حتويل عن املتخذة اإلدارة ومبادرات اجلديد اهليكل
 بعـض  هنـاك  أن بيـد  .املـستقبلية  اجلوالت يف التحديات مع للتعامل صلبا أساسا يوفر مما فعال،
 علــى وفعاليتــه النظــام شــفافية لتحــسني تعزيزهــا أو تقييمهــا يلــزم الــيت اإلداري اهليكــل عناصــر
 .العموم وجه

 التنفيذي اجمللس - ١ 

 املقارنـات  لربنـامج  التاليـة  اجلولـة  بدايـة  يف التنفيـذي  اجمللس ممثلي يف النظر إعادة ينبغي - ٥٥
  .الدولية
 ألدوار عـرض  االنترنـت  شـبكة  علـى  وموقعـه ليـة   املقارنـات الدو   برنامج دليل يف ويرد - ٥٦

التابعـة   اإلحـصائية  اللجنـة  يف الـرئيس  أصـدقاء  جمموعـة  وكانـت  .التنفيذي اجمللس ومسؤوليات
 أن املتوخــاة املبــادئ مــن وكــان .األمــر بدايــة يف التنفيــذي اجمللــس أعــضاء تعــني املتحــدة ألمــمل

 وكـان  العـاملي،  الربنـامج  يف املشاركة ماألقالي تكوين تعكس أن ينبغي التنفيذي اجمللس عضوية
 العمليــة، الناحيــة مــنلكــن و .كــأفراد بــصفتهم ســنوات ثــالث لفتــرة ينتخبــون األعــضاء مجيــع
 األعـضاء  أحـد  يغيـب  وعنـدما  منظمـاهتم،  ميثلـون  اجمللـس  فأعضاء .النحو هذا على األمر يتم ال
 مــذكرات يف أيــضا بــادئامل هــذه وتــرد .املنظمــة نفــس يف عــضو حملــه حيــل املنظمــة، يغــادر أو

ــاهم ــع التف ــل املنظمــات بعــض م ــة مث ــاون منظم ــة التع ــدان يف والتنمي ــصادي املي ــب/االقت  املكت
 .األوروبية للجماعات اإلحصائي

ــامج لكتيــب وفقــا عــضوا ١٦ علــى اجمللــس عــضوية وتقتــصر - ٥٧ ــة املقارنــات برن  .الدولي
 مــشاركة يــشاركان نعــضوا بينــهم مــن ،٢٠٠٧ عــام يف عــضوا ١٨ اجمللــس عــضوية وبلغــت
بــشرط عــدم  االقتــضاء، عنــد اجلــدد باألعــضاء يــستعني أن ميكنــهأنــه  اجمللــسؤكــد وي .حمــدودة
  .للعضوية األقصى احلدجتاوز 
 اإلحـصاءات  وشـعبة  الـدويل  النقـد  وصندوق الدويل البنك الدائمني األعضاء بني ومن - ٥٨
 يف والتنميــة التعــاون ومنظمــة ،األوروبيــة للجماعــات اإلحــصائي واملكتــب املتحــدة، األمــميف 

 حجـج  عـدة اإلشـارة إىل     وميكـن  .إقليميـة  تنـسيقية  منظمـة  كـل  عـن  وممثـل  االقتصادي، امليدان
العـضوية الدائمـة     وتـسمح  .التنفيـذي  اجمللـس  مـن  ألجـزاء  دائمـني  أعضاء وجودتنادي ب  معقولة

ــة والوكــاالت املــستفيدة، واملنظمــات الرئيــسيني لمــاحننيل  التنفيــذي اجمللــس ارباســتقر اإلقليمي
 وقـدراهتم  األعـضاء  كفـاءة  وتكتـسب  .واستمراريتها املنظمات استقرار عن فضال واستمراريته

 املقارنــات برنــامج باســتراتيجيات اخلاصــة والقــرارات للمناقــشات بالنــسبة عامــةبــصورة  أمهيــة
  .الدولية
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حتقيقـا   التوضيح إىل ضويةالع معيار حيتاج ، بالتناوب نيعينامل األعضاء جملموعة وبالنسبة - ٥٩
 )األقدميــة( الشخــصية واخلــربات املــؤهالت علــى عــالوةف .شــيء كــل وقبــل أوال لــشفافيةل
 يف الرئيــسية االقتــصادات أو البلــدان ومــن الكــربى األقــاليم عــن ممــثلني ضــم علــى التأكيــد مت

 .األقاليم
 هنايـة  يف ائهـم، آر عـن  نواملعينـ  الـرئيس  أصـدقاء  يعـرب  أن العـادة  جـرت  قد هأن ويبدو - ٦٠
 إىل الـرئيس  أصـدقاء  ريويش .جديد تنفيذي جملس تشكيل يف بدور يضطلعوا وأن حالية، جولة
 .بالتناوب األعضاء تعيني عند بالشفافية يتسم نظام إىل احلاجة

 
   

 العاملي املكتب - ٢ 

 العاصـمة  يف الـدويل  لبنـك ا مقـر  يف الدوليـة  املقارنـات  لربنامج العاملي املكتب مقر يقع - ٦١
 الــذي الدوليــة املقارنــات لربنــامج العــاملي االســتئماين الــصندوق مــن أنــشطته ومتــول .واشــنطن
 ويقـدم  .واالئتمانيـة  اإلداريـة  وأنظمتـه  الـدويل  البنـك  قواعـد  ويّتبـع  الـدويل،  البنك داخل أنشئ
 يف اإلمنائيـة  البيانـات  فريـق  مـدير  إىل للربنـامج،  العاملي املدير طريق عن تقاريره، العاملي املكتب
 العامــة وسياســته الربنــامج مهمــة وتنفيــذ بتطبيــق املتــصلة باملــسائل يتعلــق وفيمــا .الــدويل البنــك
 عــن الــصادرة التوجيهــات حــدود يف يتــصرف العــاملي املــدير فــإن ومعــايريه، وأولوياتــه وبراجمــه
 .اجمللس عليها وافق اليت وامليزانيات العمل برامج إطار ويف التنفيذي اجمللس
 .جـدا  كـبري  باقتـدار  الواجـب  أدى قـد  الدويل البنك أن إىل يشري ما األدلة من ويوجد - ٦٢
 وقـد  .العاملي املكتب استضافة جمرد من بأكثر األمر، واقع يف اضطلع، قد الدويل البنك أن بيد
 وخطـط  البيانـات  بـسرية  تتعلـق  مـسائل  ونـشوء  الـربامج  تنفيـذ  تقدم مع فأكثر أكثر ذلك جتلى
 املقارنـات  برنـامج  استـضافة  على الدويل البنك وافق وعندما .والتمويل املوظفني كومال العمل

 الفريــق مــدير وأصــبح اإلمنائيــة البيانــات فريــق عمــل خطــة مــن جــزءا الربنــامج أصــبح الدوليــة،
 العامليـة  البيانـات  قاعـدة  موقـع  مـسألة  ثـارت  وعنـدما  .الربنـامج  عن الدويل البنك أمام مسؤوال
 هـو  اإلمنائيـة  البيانـات  فريـق  مدير باعتبار الدويل، البنك لقواعد احلجية كانت السرية، ومسألة
 .العاملي املكتب وليس كلتيهما، املسألتني عن املسؤول

 رئـيس  بـني  الفعـال  التواصـل  بفـضل  العارضة املسائل تسوية األحيان، معظم يف ومتت، - ٦٣
 املقبلـة،  اجلـوالت  يف وحـىت  .الـدويل  كالبنـ  يف اإلمنائيـة  البيانـات  فريـق  ومـدير  التنفيـذي  اجمللس

 التنفيــذي اجمللــس رئــيس بــني ومــستمرا فعــاال تواصــال مرماديــة تــستلز منــاطق هنــاك ســتكون
 إىل حباجــةيف املــستقبل  املــضيفة املنظمــة دور أن ذلــك .العــاملي للمكتــب ستــضيفةامل واملؤســسة

 .بالتناوبتعيني أعضاء اجمللس لهناك حاجة إىل إنشاء نظام يتسم بالشفافية  
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 بالنـسبة  عنـه  الناشئة ؤولياتواملس املزدوج الدور معاجلة جتري أن أيضا وينبغي .وتوضيح إقرار
 .التنفيذي واجمللس املضيفة املنظمة جتاه العاملي للمدير
 علـى  املترتبـة  واملـسؤوليات  األدوار لتوضـيح  االختـصاصات  حتـدد  وثيقـة  إعداد وينبغي - ٦٤

 املنظمـة  جتـاه  العـاملي  املـدير  مـسؤوليات  الوثيقـة  تتنـاول  أن وينبغي . يف املستقبل  املضيفة املنظمة
 .معه والعالقات التنفيذي اجمللس إىل رالتقاري تقدمي عن فضال يفة،املض
 للمجلــس أمانــة بــصفته العــاملي املكتــب بــه يــضطلع الــذي الــدور توضــيح وينبغــي - ٦٥

 ذلــك يف مبــا الربنــامج، عمــل برنــامج أجــزاء خمتلــف تنــسيق عــن مــسؤول واملكتــب .التنفيــذي
 إىل أساسـا  تقـاريره  العـاملي  املكتـب  يقـدم  أن نبغـي وي .والتقنيـة  والتنفيذيـة  االستراتيجية املسائل
 .املضيفة املنظمة إىل وليس التنفيذي اجمللس

 
 
 
   

 تكانـ  إذا مـا  ينـاقش  أن ينبغـي  مقبلـة،  جلولـة  املـضيفة  املنظمـة  بـشأن  قـرار  اختـاذ  وقبل - ٦٦
 يف التعـديالت  بعـض  إىل تفـضي  أن شـأهنا  مـن  راهنـة ال اجلولـة  إطـار  يف خيـضت  الـيت  لتجاربا

 عليهـا  واالتفـاق  للتوظيف خطة إعداد املقبلة، اجلولة قبل وينبغي، .العاملي املكتب تنظيم كيفية
 الطويلـة  للتعيينات األولوية تعطى أن ينبغي املوظفني، مالك يف االستقرار ولتحقيق .البداية منذ

 .رجيـة اخلا والقدرات الكفاءات من الربنامج يستفيد أن الالزم من ذلك، على وعالوة .األجل
 .البلــدان جمموعــات مقارنــة العــاملي املكتــب يــدير أن الــضروري غــري مــن أنــه بــه ماملــسلّ ومــن

 مـوارد  لديـه  كانـت  إذا وطـين  إحـصائي  معهد مع تنفيذي اتفاق إبرام ميكن ذلك، عن وعوضا
 املتعلقـة  واملـسائل  األسـعار  إحـصاءات  جمـال  يف ومهاراتـه  العـاملي  املكتـب  لقـدرة  وميكن .جيدة

 مـع  شـراكة  ترتيبـات  إقامة من تستفيد أن القومية احلسابات مسائل عن فضال صاءات،باالستق
 مـع  وثيـق  تعـاون  إقامـة  الـالزم  فمـن  أمـر،  مـن  يكـن  ومهمـا  .الوطنيـة  اإلحـصائية  املعاهـد  بعض

 .املناطق من تأيت اجملموعة مقارنات يف املستخدمة األسعار بيانات جل إن حيث املناطق،
 
 
 
 
  

ــى املنظمــة       ــة عل ــصاصات لتوضــيح األدوار واملــسؤوليات املترتب ينبغــي إعــداد االخت
 .املضيفة

ــادين إحــصاءات األســعار          ــه يف مي ــاملي وقدرت ــب الع ــاءة املكت ــز كف ــن أجــل تعزي م
ومسائل احلسابات القومية، فضال عن تنفيذ برامج استقـصاءات اجملموعـات، يوصـى بإقامـة               

 .ترتيب شراكة مع معهد إحصائي وطين واحد أو اثنني، يف مستهل اجلولة املقبلة
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 ستــضافةال اســتعداد علــى أنــه إىل الــدويل للبنــك التــابع اإلمنائيــة البيانــات قفريــ وأشــار - ٦٧
 توجيهـات  هنـاك  وكانـت  العـاملي،  اإلحـصائي  اجملتمع بدعم حيظى ذلك كان إذا املقبلة، اجلولة
 أمـور  وهذه .الدولية املقارنات برنامج يتبعه الذي الربنامج على تغيريات إدخال بشأن واضحة
 .املقبلة اجلولة ترتيبات بشأن الدويل للبنك التنفيذي اجلهاز مع شاتاملناق لتيسري مهمة

 
 
   

 العاملي املدير دور  
 توضــيحل الدوليــة املقارنــات برنــامج كتيــب مــن ٢ الفــصل مــن مقتبــسة التاليــة الفقــرة - ٦٨

 :العاملي للمدير املزدوج الدور
 مـدير  إىل للربنـامج،  العـاملي  املـدير  طريـق  عـن  تقاريره، العاملي املكتب يقدم’’  

 وتنفيـذ  بتطبيـق  املتـصلة  باملـسائل  يتعلـق  وفيمـا  .الدويل البنك يف اإلمنائية البيانات فريق
 يتـصرف  العـاملي  املـدير  فإن ومعايريه، وأولوياته وبراجمه العامة وسياسته الربنامج مهمة
ــدود يف ــات حـ ــصادرة التوجيهـ ــن الـ ــس عـ ــذي اجمللـ ــار ويف التنفيـ ــرامج إطـ ــل بـ  العمـ

 .الربنامج جملس عليها وافق اليت وامليزانيات
 الـدويل  البنـك  بـني  تـوازن  حتقيـق  هـو  العـاملي  املدير تواجه كانت اليت التحديات وأحد - ٦٩

 نطــويي الــيت املـسائل  خمتلــف مــع تعاملـه  لــدى التـوازن  ذلــك علــى واحلفـاظ  التنفيــذي واجمللـس 
 الـسليمة،  بـاإلدارة  اتـسمت  قـد  الناجعـة  احللـول  إجياد عملية أن ومع .املعقد تنظيمال اهذ عليها
 .عليه املترتبة واملسؤوليات العاملي للمدير املزدوج الدور معاجلة تنبغي
 أن يعـين  وهـذا  .الربنـامج  مـوظفي  علـى  إداريـة  سـلطة  العـاملي  للمدير تكون أن وينبغي - ٧٠
 إىل ومـا  داء،األ تقييمـات  وإجـراء  املـوظفني  توظيـف  عن مسؤوال يكون أن ينبغي العاملي املدير
 لكــي اإلداريــة املــسؤوليات مــن العــاملي املــدير يعفــي املعتمــد الترتيــب نالقــول إ وميكــن .ذلــك
 يف تكمـن  قـد  لذلك احملتملة السلبية النتائج إحدى لكن .الربنامج تنسيق على التركيز له يتسىن
 وممـا  .مليالعـا  املـدير  سلطةتتمثل يف تقليص     مصاعب يف الزمن مرور مع يتسبب الترتيب كون
 .جديد عاملي مدير تعيني قبل العالقة اإلدارية املسائل هذه تسوية تتم أن به يوصى

 
 
 

 .فة جلولة مقبلة يف أقرب وقت ممكنياملضاملنظمةبشأنقراراختاذينبغي 

 .ينبغي تعزيز مسؤوليات املدير العاملي وسلطته، مبا يتماشى ووالية املكتب العاملي 
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  جديد عاملي مدير يني  
 ويوصـى  .سـيتقاعد  الـذي  فوغيـل  .أ لفريـدريك  خلفـا  جديـد  عـاملي  مدير تعيني ينبغي - ٧١
 مت فقـد  .٢٠٠٢ عـام  يف اتبعـت  الـيت  الدويل التنافس مبادئ جديد مدير اختيار عملية تتبع بأن

 الــرئيس أصــدقاء مــن مؤلفــة فرعيـة  جلنــة أدارهتــا تنافــسية عمليــة طريـق  عــن احلــايل املــدير تعـيني 
 .الدويل للبنك التابع املالية البيانات وفريق
 وروح املــصداقية تثبيــت هــو العــاملي املــدير هبــا يــضطلع الــيت املهمــة األدوار وأحــد - ٧٢

 الــرئيس أصــدقاء ويوصــي .الربنــامج عمــل برنــامج يف نياملــسامه الــشركاء كافــة مــع الــشراكة
 .االختيــار عمليــة اســتقالل وتوضــيح األدوار، بــني اخللــط لتحاشــي جديــدة فرعيــة جلنــة بتعــيني
 عـالوة  .التنفيـذي  اجمللس عن اثنني وممثلني الرئيس من الفرعية اللجنة أعضاء يتألف أن وُيقترح
 تـشكيل  أجـل  مـن  املـضيفة  املنظمـة  عـن  ممـثال  ملتـض  الفرعيـة  اللجنـة  توسـيع  ُيقتـرح  ذلك، على
 .الفرعية اللجنة إىل النهائي القرار اختاذ يعود أن وينبغي .االختيار فريق

 
 
   

 اإلحـــصائي املكتـــب/ االقتـــصاديامليـــدان يف والتنميـــة التعـــاون منظمـــة برنـــامج دور - ٣ 
 العاملي تب مع املكاألوروبية للجماعات

 أوروبـا  يف والربنـامج  الدوليـة  املقارنـات  لربنـامج  العـاملي  الربنامج بني التعاون توثيق إن - ٧٣
 باســتطاعة حيــث النجــاح، لتحقيــق ضــروري االقتــصادي امليــدان يف والتنميــة التعــاون ومنظمــة
 يف والتنميـة  التعـاون  منظمـة  يف األعضاء للبلدان الطويلة التجربة من يستفيد أن العاملي الربنامج
 جمـاالت  يف الربناجمـان  ويتعـاون  .األوروبيـة  للجماعـات  اإلحـصائي  تبواملك االقتصادي امليدان
ــ .عديــدة ــائج ضموُت ــائج إىل الربنــاجمني نت ــامج نت ــة املقارنــات برن  قاعــدة ُمدجمــةً لتــشكل الدولي
 .عليها متفق وحيدة عاملية بيانات
 امليـــدان يف والتنميـــة التعـــاون ومنظمـــة األوروبيـــة للجماعـــات اإلحـــصائي واملكتـــب - ٧٤
 فيمـا  واملـشورة  البحـث  عـن  املـسؤول  للتكنولوجيـا  االستـشاري  الفريـق  يف عضوان قتصادياال

 مـن  العديـد  اسـُتخدم  وقـد  .الدوليـة  املقارنـات  برنـامج  عمـل  برنامج يف املنهجية باملسائل يتعلق
 االقتـصادي  امليـدان  يف والتنميـة  التعاون منظمة/األوروبية للجماعات اإلحصائي املكتب طرائق

 اعتمـد  فقـد  املنـوال،  نفـس  وعلـى  .الدوليـة  املقارنـات  لربنـامج  املماثلة الطرائق وضعل كنموذج
 األوروبيـة  للجماعـات  اإلحصائي املكتب/االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمة برنامج

 وبالنـسبة  .الدوليـة  املقارنـات  برنـامج  عمل لربنامج وضعت اليت للمنتجات املعيارية املواصفات

 .ينبغي تعيني املدير العاملي من جانب جلنة فرعية مؤلفة من أعضاء اجمللس التنفيذي 
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 مــشترك أســاس وضــع أجــل مــن جهــود ُبــذلت فقــد اإلمجــايل، احمللــي للنــاتج اجلديــدة للعناصــر
 اإلحـصائي  املكتـب  جمموعـات  بلـدان  بعـض  شـاركت  اجملموعـات،  مقارنة إطار ويف .للمقارنة

 برنـامج  استقـصاءات  يف االقتـصادي  امليـدان  يف والتنميـة  التعـاون  منظمـة /األوروبيـة  للجماعات
 يف بالتعــاون يتعلــق وفيمــا .اإلمجــايل احمللــي النــاتج عناصــر مجيــع غطــت الــيت الدوليــة املقارنــات
 منظمـة  ومـن  األوروبية للجماعات اإلحصائي املكتب من كبارا مديرين فإن احلوكمة، مسائل
 لربنـامج  التنفيـذي  اجمللـس  يف دائمني كأعضاء يشاركون االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون

 .الدولية املقارنات
 امليـدان  يف والتنميـة  التعـاون  ومنظمـة  األوروبية للجماعات اإلحصائي املكتب أن ومع - ٧٥

 الدوليـة،  املقارنات برنامج عن مبعزل الشرائية القوة بتعادل املتعلقة براجمهما ينفذان االقتصادي
ــة مــشاركة شــاركا أهنمــا إال ــامج يف كامل ــة برن  اإلحــصائي املكتــب وقــدم .اجملموعــات مقارن

 اجلغرافيــة منطقتـه  يف الواقعــة اجملموعـات  لبلــدان الـالزم  التمــويلي الـدعم  بيــةاألورو للجماعـات 
 بتنـسيق  املتحـدة  اململكـة  يف القوميـة  اإلحـصاءات  مكتـب  ماوقـ  .التكميلية البيانات مجع لتغطية
 التعـاون  منظمـة /األوروبيـة  للجماعـات  اإلحـصائي  املكتب منطقة يف اجملموعات مقارنة برنامج
 .االقتصادي نامليدا يف والتنمية

 يف والتنميــة التعــاون منظمــة/األوروبيــة للجماعــات اإلحــصائي املكتــب دور يكــن ومل - ٧٦
 جــرى أنـه  بيـد  .احلاليــة اجلولـة  بدايـة  منــذ بوضـوح  حمـددا  العــاملي واملكتـب  االقتـصادي  امليـدان 
 مـذكرة  يف ،٢٠٠٥ لعـام  الدوليـة  املقارنـات  برنـامج  جبولـة  خاصـة  عمـل  عالقة وتوثيق تفصيل

 منظمـــة كـــل ومـــسؤوليات دور االتفـــاق ويوضـــح .٢٠٠٧ فربايـــر/شـــباط يف موقعـــة فـــاقات
  .حدة على
 إىل حاجـة  مثـة  تـزال  ال أنـه  يبـدو  الراهن، االتفاق إطار يف اخلطوات بعض اختاذ ورغم - ٧٧

 مــن بــدءا منقحــة اتفــاق مــذكرة إىل التوصــل الــالزم ومــن .متبــادل أســاس علــى العالقــة تعزيــز
 .الدولية املقارنات لربنامج ادمةالق اجلولة مستهلّ
 الدوليـة  املقارنـات  لربنامج تسمح الربناجمني بني مباشرة أكثر عمل عالقة إقامة وينبغي - ٧٨

 األوروبيـة  للجماعات اإلحصائي املكتب من كل هبا يتمتع اليت األوسع التجربة من باالستفادة
 يف املتبــادل التمثيــل ذلــك يــشمل نأ وميكــن .االقتــصادي امليــدان يف والتنميــة التعــاون ومنظمــة

 انتـداب  الـالزم  مـن  كـان  إذا فيمـا  النظـر  أيـضا  وميكـن  .اإلقليميـة  العمل وحلقات االجتماعات
 لالنتـساب  االقتـصادي  امليـدان  يف والتنميـة  التعاون منظمة أو/و اإلحصائي املكتب عن شخص

 أنــشطة يف املــةك مــشاركة الــشخص هــذا وسيــشارك .الدوليــة املقارنــات برنــامج مــوظفي إىل
 مــذكرة نطــاق توســيع وينبغــي .ثباتــا أكثــر حنــو علــى االتــصال ســيكفل أيــضا لكنــه الربنــامج،
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 يتعلـق  فيمـا  طـرف  لكل التمويلية املسؤوليات عن املزيد لتشمل املقبلة اجلولة يف احلالية االتفاق
 .العاملي بالربنامج

 مـشاركة  تنـسيق  هبـا  ينبغـي  الـيت  الكيفيـة  يف تتمثـل  الربنـاجمني  بـني  عالقـة  مسألة وهناك - ٧٩
 العـادي  االستقـصاء  فيهـا  وقـع  الـيت  املـشاكل  تفـادي  الـالزم  ومن .املستقلة الدول رابطة منطقة

 إىل األوىل، الوهلــة منــذ التوصــل، وينبغــي .٢٠٠٥ عـام  جولــة يف كالمهــا اجملموعــات ومقارنـة 
 .ملقبلةا اجلوالت يف املستقلة الدول رابطة منطقة مشاركة كيفية يقرر اتفاق

 
 
 
   

 الشراكة ترتيبات - ٤ 
، ٢٠٠٥وجرى التسليم، يف مرحلة مبكـرة مـن دورة برنـامج املقارنـات الدوليـة لعـام                   - ٨٠

 ذات  بأنّ املنظمات اإلقليمية حتتاج للمساعدة لتـتمكن مـن معاجلـة املـسائل اإلحـصائية املعقـدة                
كة بــني كــل وكالــة إقليميــة   ترتيبــات شــرااعُتمــدت ولتــوفري هــذه املــساعدة، .الــصلة بالــدورة

ــة لإلحــصاءات   مل ُتعتمــد مثــل هــذه  ، وألســباب عديــدة. وواحــد أو اثــنني مــن املعاهــد الوطني
 : ترتيبات بني اهليئات التالية٢٠٠٥ لدورة عام واعُتمدت. الترتيبات يف مجيع املناطق

 مكتب اإلحصاء األسترايل ومصرف التنمية اآلسيوي؛ )أ( 
اللجنة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر           ودية  وكالة اإلحصاء الكن   )ب( 

 الكارييب التابعة لألمم املتحدة؛
ــة  )ج(   اململكــة املتحــدة واملعهــد الــوطين لإلحــصاء    يفمكتــب اإلحــصاءات الوطني

 ؛ فرنسا ومصرف التنمية األفريقي يفوالدراسات االقتصادية
 واملكتــــب اإلحــــصائي  اململكــــة املتحــــدة يفمكتــــب اإلحــــصاءات الوطنيــــة )د( 

 البنك الدويل؛/منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/للجماعات األوروبية

ــة لالحتــاد الروســي ومكتــب اإلحــصاء      )هـ(  ــدائرة اإلحــصائية للحكومــة االحتادي ال
 .لرابطة الدول املستقلة

رب الـيت أجرهتـا     وكانت التجـا  . كانت فعالة ، يبدو أنّ الترتيبات املعتمدة      بشكل عام و - ٨١
ويـذهب الـبعض إىل     . معلومـات مـا لـدينا مـن       الوكاالت اإلقليمية إجيابية مبعظمها، اسـتنادا إىل        

نظمـة التعـاون    هناك حاجة إىل تعزيز عالقـة العمـل بـني املكتـب اإلحـصائي التـابع مل                 
 .والتنمية يف امليدان االقتصادي وبرنامج املقارنات الدولية على أساس متبادل
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اسـتنادا  واملـضي يف تطويرهـا      ترتيبات الشراكة يف الـدورات القادمـة،        اعتماد  أّنه ينبغي مواصلة    
 :وقد سعى معظم الترتيبات إىل بلوغ غايتني. احلاليةإىل التجارب 

 ري املساعدة الفنية واإلدارية والدعم للوكاالت اإلقليمية؛توف )أ( 
 .بناء القدرات والكفاءات على الصعيدين اإلقليمي والوطين )ب( 

وتغطي املساعدة الفنية واإلدارية املقدمة للوكاالت اإلقليمية جمموعة واسعة من املهـام             - ٨٢
 اهلامـة ومتثلت إحـدى املهـام األوليـة     . ائها املناطق ألد   خمتلف ُنُهج خمتلفة نوعا ما بني    اُتبعت  اليت  

مـساعدة  توفري  وتضّمن بعض الترتيبات    . يف معظم املناطق يف وضع القوائم اإلقليمية باملنتجات       
وكانـت هـذه    . ودعم مباشرين للمعاهد الوطنية لإلحصاءات، وخـصوصا يف البلـدان األفريقيـة           

 باحلـصول علـى املزيـد مـن         بإحلـاح  ويطالـب بعـض البلـدان     . التجارب إجيابية على وجه العموم    
 .الصعبةاملساعدة مع بداية تنفيذ بعض املبادرات 

نوعا ما طرائق متويل ترتيبـات الـشراكة مـع أنّ معظـم الترتيبـات ُيمـوَّل جزئيـا                    وتتباين - ٨٣
ــة       ــدرات املؤســسية املعني ــاء الق ــدعم بن ــل ت ــن مؤســسات متوي ــب    . م ــك حــال مكت ــت تل وكان

لكـة املتحـدة واملعهـد الـوطين لإلحـصاء والدراسـات االقتـصادية يف            اإلحصاءات الوطنية يف املم   
فرنــسا ومكتــب اإلحــصاء األســترايل ووكالــة اإلحــصاء الكنديــة، مــع أنّ حجــم التمويــل رمبــا    

. واعتمدت املعاهـد الوطنيـة لإلحـصاءات علـى التمويـل الـذايت إىل حـد مـا                 . اختلف فيما بينها  
لربنـامج املقارنـات الدوليـة يف مثـل هـذه الترتيبـات             ويف بعض احلاالت، شارك املكتـب العـاملي         

 االســتراتيجية الــيت وُعقــدت يف معظــم املنــاطق اجتماعــات منتظمــة ملعاجلــة. وأســهم يف متويلــها
 . فيهاوأُعّدت تقارير عن التقدم احملرز من الناحية العمليةينبغي اعتمادها، 

ويبـدو أنّ   . بني خمتلـف املنـاطق      فوارق أكرب  هناك بناء القدرات، يبدو أنّ      وعلى صعيد  - ٨٤
أُعــدت و. املبــادرات األفريقيــة هــي األكثــر مشــوال وتعكــس االحتياجــات اخلاصــة هلــذه املنطقــة 

مبــادرات ختــاذ خطــط موضــوعة بــشكل جيــد ال بالتعــاون مــع منظمــات دوليــة وبتمويــل منــها 
 .املستقبل يف
باألســـعار  عنــيني  علـــى تــدريب اإلحـــصائيني امل ، يف معظـــم املنــاطق ، وجــرى التركيــز   - ٨٥

ومـن وجهـة نظـر      .  وحلقـات العمـل    احللقـات الدراسـية   ني، عن طريـق تنظـيم       يواحملاسبني الوطن 
 مثمــرة وغطــت خمتلــف مراحــل برنــامج الدراســات   احللقــاتالبلــدان املــشاركة، كانــت هــذه  

مجــع البيانــات علــى  علــى إعــداد قــوائم املنتجــات، ويف مرحلــة الحقــة إذ عملــتاالستقــصائية 
شبكات بـــني الـــوشـــدد بعـــض البلـــدان علـــى أمهيـــة إقامـــة .  صـــحتهاا والتثبـــت مـــنهـــوإقرار

ــاء   اُتخــذت ويف عــدد ضــئيل مــن احلــاالت،  . اإلحــصائيني ــادرات لبن علــى مــا يبــدو بعــض املب
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القدرات والكفاءات بشكل أكثر عمقا من أجل إدمـاج برنـامج املقارنـات الدوليـة مباشـرة يف                  
 . عرب البلداناألرقامهذه سلة ستهالك أو تنسيق  الوطنية ألسعار االاألرقام القياسية

 
 
 
   

 االتصاالت -باء  
ــشبكة مركــز      - ٨٦ ــى ال ــة عل ــات الدولي ــامج املقارن ــع برن ــل موق ــوفري ميث ــات ا لت عــن املعلوم

علومـات عـن الربنـامج      جمموعـة واسـعة مـن امل       ويقـّدم املوقع منظم بـشكل جيـد       هذا  و. الربنامج
يـه واألنـشطة الـيت يـضطلع هبـا وبـرامج الدراسـات االستقـصائية            املذكور والكيانات املشاركة ف   

وقد ُخصصت لكل منطقـة صـفحة     .  القوة الشرائية  تواالستخدامات اهلامة لتعادال  اليت جيريها   
ومعلومات أخـرى   عن التقدم احملرز فيها     مستقلة توفر معلومات عنها فضال عن تقارير مرحلية         

ـــ . ذات صــــلة ــا  ن الدراســــات اويتــــضّمن املوقــــع وثــــائق هامــــة عـ الستقــــصائية الــــيت جيريهــ
 Operational( ، واألدلة العملية)Handbook(والطرائق اليت يتبعها إلجرائها، والكتيب  الربنامج

Manuals( املوقـــع أيـــضا ويتـــضمن. والتطـــويرالبحـــث عمليـــات ، إضـــافة إىل معلومـــات عـــن 
 . عن الطرائق واألدوات اجلديدة موجزةمعلومات

مـن عناصـر   عـن خمتلـف املـسائل عنـصرا أساسـيا        املتـوافرة   ومـات الـشفافة      املعل وتشكل - ٨٧
وقـد  .  الـيت مت احلـصول عليهـا علـى الـصعيد العـاملي             العمليات املؤدية إىل تعميم النتـائج النهائيـة       

 للـشركاء   معلومات متعمقة عـن الربنـامج  ، يف استراتيجية املعلومات، على توفري    التشديدجرى  
بة للمكتـب التنفيـذي والفريـق االستـشاري الـتقين واالجتماعـات مـع               أمـا بالنـس   . وعامة النـاس  

مـن  حماضـر كـل اجتمـاع       ربنـامج علـى الـشبكة     ال علـى موقـع      ُنـشرت املنسقني اإلقليميني، فقـد     
 .ةعقوداالجتماعات امل

وجيب أال يغيـب    . وجتدر اإلشارة إىل أنّ بعض الكيانات عقد العديد من االجتماعات          - ٨٨
ــال، يف  ــة، أنّ دورة عــام   مــا ي عــن الب ــدورة احلالي  أدخلــت تغــيريات كــبرية يف  ٢٠٠٥تعلــق بال

واستنادا إىل منهاج اإلدارة اجلديـد املعتمـد     . اجلوانب املنهجية للعمل وكذلك يف كيفية اإلدارة      
 تـدرجييا   االجتماعـات املـذكورة   تحـول   ت احلاليـة، مـن املتوقـع أن         الدورةمن  ات املكتسبة   واخلرب

أن  حــىت ويف الوقــت نفــسه، ُيــرجح. عنــدما تبــدأ دورة جديــدةمقــررة ة إىل اجتماعــات متــواتر
، اضـطالعهم الفعلـي بــاإلدارة  يتزايـد دور املنـسقني اإلقليمـيني أمهيــة يف الـدورات القادمـة عنــد      

 . املناطق أيضاوإىل حد أكرب يف خمتلف ضمن املنطقة الواحدة فقط بل ال

وينبغـي أن تـساهم هـذه       .  القادمـة   منذ بدايـة الـدورة     ينبغي اعتماد ترتيبات الشراكة    
 . األجلة يف بناء القدرات والكفاءات الوطنية الطويلوضوحاالترتيبات بشكل أكثر 
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ــان    - ٨٩ ــشرة اللتـ ــة والنـ ــالة اإلخباريـ ــّدم الرسـ ــة   وتقـ ــات الدوليـ ــامج املقارنـ ــصدرمها برنـ  يـ
الـيت تـشمل    و عددا من املقاالت املفيدة بشأن خمتلف املسائل ذات الصلة بالربنامج            للمستعملني

ــصائية        ــامج الدراســات االستق ــضمنها برن ــيت يت ــدة ال ــة للعناصــر اجلدي اإلدارة والعــروض املعمق
. األدوات اجلديـدة املـستحدثة    مـن اسـتخدام     اخلـربات املكتـسبة     وبعض التقارير القطريـة بـشأن       

 . خبمس لغاتمتوافرةوالرسالة اإلخبارية 
 
 
 
   

 بناء القدرات -جيم  
بالنـسبة  حمفـزة   فرصـة تعلّـم     مبثابـة    ٢٠٠٥كانت دورة برنامج املقارنـات الدوليـة لعـام           - ٩٠

فقـد  . جلميع الكيانات اليت شاركت فيها، وباألخص للمنسقني العامليني واإلقليميني والـوطنيني          
 أثناءها جمموعـة واسـعة مـن التحـسينات النوعيـة علـى اجلـزء اخلـاص باسـتهالك األسـر                      تأُدخل

واتـسع نطـاق    . املعيشية، األمر الذي ترتـب عليـه عـدد كـبري مـن التحـديات للبلـدان املـشاركة                  
 النـاتج احمللـي اإلمجـايل الـيت متثـل      مكونـات  مجيـع    ليغطيالعمل، بالنسبة لعدد كبري من البلدان،       

ومـع اعتمـاد    . الوطنية والقدرات والكفاءات يف هذا اجملـال      ات  الت جديدة لربامج اإلحصاء   جما
أعيدت كتابـة   متاشيا مع ذلك    طرائق جديدة، جرى تكييف املبادئ واإلجراءات والعمليات، و       

اســُتحدثت أيــضا جمموعــة مــن األدوات  و. األدلــة العمليــة وكتيــب برنــامج املقارنــات الدوليــة  
، ولكن أيضا ملـساعدة اإلحـصائيني الـوطنيني       توحيد طرائق العمل  لنوعية عرب   اجلديدة لتحسني ا  
 .يف أداء أعماهلم

، جـزءا ال يتجـزأ مـن العمليـة املـستمرة            ٢٠٠٥وكان بنـاء القـدرات، أثنـاء دورة عـام            - ٩١
وقـّدم  . بعدة طـرق علـى البلـدان املـشاركة         وُعرضت العناصر اجلديدة  . لتحسني نوعية البيانات  

. اإلقليميون أقصى قدر ممكن من املساعدة والدعم حلل املشاكل املختلفة اليت طـرأت            املنسقون  
بــشأن األســعار   وحلقــات العمــل اإلقليميــة   ذلــك، شــكلت احللقــات الدراســية   وإضــافة إىل 
، منتـديات هامـة ضـمت إحـصائيني لعـرض الطرائـق اجلديـدة واملمارسـات          القوميـة واحلسابات  

 .العملية ومناقشتها
جهة نظر البلدان، كان هناك عـدد كـبري مـن املوضـوعات للمعاجلـة، مـن بينـها                   ومن و  - ٩٢

 ومـداها، واسـتحداث   والتغطية الوطنيـة كيفية العمل باملفاهيم اجلديدة، ومسائل أخذ العينات،       
معايري وتصنيفات جديدة، وإعداد قوائم إقليميـة باملنتجـات، وتـولّي عمليـات ترتيـب البيانـات                 

الدورة اجلديدة للربنامج بشكل كاف لـدعم حلقـات العمـل وسـائر             ينبغي أن متوَّل     
 .مفتوحةالت األنشطة األساسية لتبادل املعلومات واإلبقاء على قنوات االتصا
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ويف وقـت   . ا، واملسائل الفنيـة ذات الـصلة بنقلـها إىل املنـسق اإلقليمـي             وتقديرها وإقرار صحته  
الحق، اجتمع املعنيون باإلحـصاءات علـى الـصعيد الـوطين يف حلقـات دراسـية إقليميـة إلقـرار                    

 .صحة البيانات
وأّدى التعلم املباشر وغري املباشر على الـصعيدين اإلقليمـي والـوطين إىل اإلسـهام علـى              - ٩٣

ويف مــا يتعلــق بالــدورات القادمــة، ينبغــي اختــاذ خطــوات إضــافية  . بنــاء القــدراتحنــو هــام يف 
ويف . لالستفادة من أوجه التآزر بني برنـامج املقارنـات الدوليـة والـربامج الوطنيـة لإلحـصاءات            

 :كثرياما يلي بعض املبادرات اليت نوقشت 
رنـات الدوليـة يف     إدماج قوائم املنتجات االستهالكية اليت يـضعها برنـامج املقا          )أ( 

  الوطنية ألسعار االستهالك؛األرقام القياسية
ــيةتنـــسيق  )ب(  ــام القياسـ ــتهالك علـــى الـــصعيد دون   األرقـ ــعار االسـ ــة ألسـ  الوطنيـ

 اإلقليمي استنادا إىل مواصفات املنتجات اليت يعّدها برنامج املقارنات الدولية؛
 الـيت جتـرى بانتظـام       يـشية ميزانية األسـر املع   عن   االستقصائية   اتالدراسإدماج   )ج( 

 .القوميةعلى الصعيد الوطين لتستخدم يف احلسابات 
ومـن  (ويستلزم استثمار هذه الُنُهج على حنو دائم تطبيـق املعـايري والتـصنيفات الدوليـة                  - ٩٤

ــها  ــات   ) تــصنيف االســتهالك الفــردي حــسب الغــرض  بين ــامج املقارن املوضــوعة مــن أجــل برن
ــة ــضا أداة . الدولي ــشمل ذلــك أي ــستخدم يف إعــداد قائمــة     وي ــيت ت ــتج ال ــهجي للمن  الوصــف املن

 .سعار االستهالك بشكل عامأل باألرقام القياسيةمواصفات املنتجات املشمولة 
واستنادا إىل الدراسة االستقـصائية املنتظمـة الـيت أجراهـا فريـق أصـدقاء الـرئيس، يـرى                    - ٩٥

م تكامل بني برنامج املقارنـات الدوليـة         يف املائة من البلدان املشاركة أنه ميكن قيا        ٨٠أكثر من   
اخلربات املكتسبة حـىت اآلن مـن حمـاوالت التكامـل           لكن  و. سعار االستهالك أل والرقم القياسي 

بــالرقم ومــن ضــمن املــشاكل املطروحــة عــدم اســتيفاء مواصــفات املنتجــات املــشمولة  . متباينــة
يـــة مـــن تفاصـــيل تعكـــس ســـعار االســـتهالك مـــا يقتـــضيه برنـــامج املقارنـــات الدولأل القياســـي

 .الصعوبات اليت تواَجه عند مقارنة األسعار حبسب املكان مقابل مقارنتها حبسب الزمان
 االســتهالك بــالرقم القياســي ألســعار واعُتمــدت قائمــة مــشتركة باملنتجــات املــشمولة   - ٩٦

ات اإلقليمي املوحد، كأسـاس لدراسـات االسـتهالك االستقـصائية الـيت ُيجريهـا برنـامج املقارنـ           
. واسـتخدمت بلـدان منطقـة رابطـة الـدول املـستقلة حـال ممـاثال          . الدولية ملنطقة أمريكا الالتينية   

وتشري التعليقات الـواردة مـن أفريقيـا وآسـيا علـى الدراسـة االستقـصائية املنتظمـة الـيت أجراهـا                       
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د فريق أصدقاء الرئيس إىل وجود مبـادرات دون إقليميـة بـشأن تنـسيق األعمـال املتـصلة بإعـدا                   
 . كنقطة بدايةيةلمنتجات االستهالكلالقوائم اإلقليمية 

 
 
 
 
  

 االستمرار يف برنامج املقارنات الدولية - دال 
طرح أصدقاء الرئيس سؤاال أساسيا يكمن يف معرفـة مـا إذا كـان يـتعني االسـتمرار يف         - ٩٧

تتعلق مسألة املتابعـة    وبالنظر إىل الرد باإلجياب على هذا السؤال، فس       . برنامج املقارنات الدولية  
وسيقتــضي ذلــك مــرة أخــرى البــت يف مــدى مشــول . بــالتواتر وبتحديــد الــسنة املرجعيــة املقبلــة

وألسباب عدة ينبغي أن ُيتخـذ قـرار بـشأن مواصـلة الربنـامج يف               . اجلولة املقبلة ونطاق تغطيتها   
 .تها مع التسليم بوجود عدد من التفاصيل اليت ال يزال يلزم تسوي٢٠٠٨أوائل عام 

 شكلت خطوة هامـة إىل    ٢٠٠٥ومن الواضح أن جولة برنامج املقارنات الدولية لعام          - ٩٨
فقـد ُخصـصت   . األمام حنو وضع نظام حلساب قيم تعادل القوة الـشرائية علـى الـصعيد العـاملي     

موارد أكثر بكثري مما مـضى لتحـسني األسـاليب واإلجـراءات الروتينيـة الالزمـة جلمـع البيانـات          
ــة وإعــداد ك ــة عملي ــوائم املنتجــات   . تيبــات وأدل وإضــافة إىل ذلــك، وضــعت أدوات إلعــداد ق

مجـع البيانـات ووضـع التقـديرات والتحقـق          من أجل   ويستعان هبا لتحضري دراسات استقصائية      
ومـن الواضـح أن األسـاس    . من صحتها ألغراض نقلها واملصادقة عليها على املستوى اإلقليمي 

. دل القـوة الـشرائية هـو أفـضل بكـثري منـه يف اجلـوالت الـسابقة                 الذي يقوم عليه حتديد قيم تعـا      
ولتوسيع نطاق التغطية لتـشمل مـستوى النـاتج احمللـي اإلمجـايل الكامـل، ُوضـعت جمموعـة مـن                     

وجــرى حتــسني جوانــب االتــصال فيمــا بــني الكيانــات داخــل اهليكــل    .  اجلديــدة أيــضاالطــرق
وتقتـضي بعـض جوانـب    .  مـن الـشفافية   اإلداري ونتيجة لذلك أجنزت عملية تتسم بقـدر أكـرب         

 .االتصال على املستوى اإلقليمي املزيد من االهتمام
، ال يـزال يلـزم اختـاذ        املستعملنيوفيما يتعلق بتعزيز برنامج املقارنات الدولية يف بيئات          - ٩٩

وإحدى اخلطوات اهلامة هي قرار إنشاء منتدى يـضم مجيـع أصـحاب             . بعض اخلطوات الصعبة  
ويتــيح ذلــك قنــاة مفتوحــة للمناقــشة بــشأن جوانــب عــدة لربنــامج   . هــتمني بــاألمراملــصلحة امل

. ٢٠٠٨ومن املقرر عقد االجتماع األول يف إطار املنتدى يف منتصف عـام             . املقارنات الدولية 

يتعني أن يوىل بناء القدرات على الصعيدين اإلقليمي والوطين األولوية مـع التـشديد            
ــامج امل     ــذهلا برن ــد علــى إدمــاج اجلهــود الــيت يب ــشأن األســعار   إىل حــد بعي ــة ب قارنــات الدولي

 .واحلسابات القومية يف الربامج الوطنية لإلحصاءات
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 أمهيــة جوانـب تيــسر البيانـات والــسالسل   املـستعملني عـالوة علــى ذلـك، عــادة مـا تؤكــد آراء    
 .واتر الدراسات االستقصائية اليت جتري يف إطار الربنامجوُيرحب بزيادة ت. الزمنية
ــشاركة،       و- ١٠٠ ــدان امل ــضح مــن وجهــات نظــر البل ــإنكمــا يت ــة  ف ــة جلول  العناصــر اجملتمع

وأبـدت أغلبيـة كـربى      . أساسا سـليما لالسـتمرار وبنـاء املـصداقية        تشكل   ٢٠٠٥الربنامج لعام   
لكن ينبغي أال يتجاهل املـرء      . يف اجلوالت املقبلة  من البلدان موقفا إجيابيا فيما يتعلق باملشاركة        

وتــرى بلــدان . أنــه قــد توجــد آراء متــضاربة فيمــا يتعلــق بالرغبــة يف الــدخول يف جولــة جديــدة
فالتكيف مـع برنـامج     . صعوباتكثرية أن العناصر اجلديدة الكثرية للجولة الراهنة تنطوي على          

تضي مزيدا من اخلربات ومتـسعا مـن الوقـت       الدراسة االستقصائية ومسائل اجلودة املطروحة يق     
 .مع اهليكل والتنظيم اللذين جرى إنشاؤمها حديثا

 
 
 
  

ومن الضروري على األرجح اختاذ قرار سريع بشأن االسـتمرار يف الربنـامج لتجنـب                 - ١٠١
تفكك اهليكل التنظيمي العاملي الذي أنشئ يف اجلولة الراهنة، يف املعاهـد الوطنيـة لإلحـصاءات               

ــاملي  و ــب الع ــة واملكت ــصغرية     . الوكــاالت اإلقليمي ــدان ال ــصفة خاصــة للبل ــك حتــديا ب ــل ذل وميث
وميكـن أن يـصبح   . واملؤسسات اإلحصائية اليت تكون عادة ضعيفة مـن حيـث دوران املـوظفني       

 .مشكلة أيضا داخل املنظمات اإلقليمية
 علـى الـصعد العـاملي     وينطبـق هـذا األمـر     . وقدرة حتمل امليزانية لإلنفـاق مـسألة هامـة          - ١٠٢

 على حـد سـواء زيـادة كـبرية          ها وصغري هاوقد شهد عدد من البلدان كبري     . واإلقليمي والوطين 
وال ميكن مواصلة ذلك حىت اجلولة املقبلـة دون اختـاذ مبـادرات للتخفيـف مـن        . يف أعباء العمل  

ــاء بوجــه عــام  ــوازن بتخفــيض عــ     . األعب ــام بــشكل مت ــق ذلــك القي ــد يف حتقي دد وميكــن أن يفي
ومع ذلـك ينبغـي اجلمـع بـني هـذه املبـادرات             . املنتجات االستهالكية لربنامج املقارنات الدولية    

ومبــادرات ترمــي إىل مواءمــة الربنــامج علــى حنــو أوثــق مــع األســعار وأعمــال املعاهــد الوطنيــة    
 .ءات اخلاصة باحلسابات القومية لإلحصا
ــة لعــام  وقــد وفــر عــدد حمــدود مــن املــاحنني متويــل برنــامج     - ١٠٣  ٢٠٠٥ املقارنــات الدولي

ــبء األكــرب    ــدويل الع ــك ال ــى     . وحتمــل البن ــاملي عل ــامج الع ــسامهات الكــربى يف الربن ــأيت امل وت
املستوى الوطين من إدارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة والوكالة األسترالية للتنميـة الدوليـة       

ومشـل املـسامهون علـى املـستوى الـدويل      . يف أستراليا والوكالة الكندية للتنمية الدوليـة يف كنـدا        
وحـصلت أكثريـة املنـاطق علـى دعــم     . صـندوق النقـد الـدويل وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       

ينبغي لربنامج املقارنات الدولية أن يـستمر باالسـتناد إىل العناصـر الرئيـسية للـهيكل                 
 .اإلداري احلايل واخلربات املكتسبة خالل اجلولة الراهنة
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بيــد أن معظمهــا بــذل أيــضا جهــودا خاصــة جلمــع  . متــويلي مــن الــصندوق االســتئماين العــاملي 
مات املاحنة تقارير دوريـة     وقدمت إىل املنظ  . ةاألموال أسهمت إىل حد كبري يف براجمها اإلقليمي       

 .الة إلطالعها على التقدم احملرزعن احل
 
 
 
   

مــىت ينبغــي أن حتــدد الــسنة املرجعيــة املقبلــة؟ يبــدو قطعــا أن املواقــف املــشتركة بــني      - ١٠٤
أصحاب املصاحل حتبذ أن حتدد السنة املرجعيـة املقبلـة خـالل فتـرة الـسنتني إىل الـثالث سـنوات              

 يف إطـار فريـق أصـدقاء الـرئيس مـع تأكيـد ضـرورة احلفـاظ علـى                    ٢٠١٠ام  واقُتـرح عـ   . املقبلة
 كـسنة   ٢٠١١وأشارت بعض البلدان املشاركة إىل عـام        . املستعملنيالزخم وتوجيه إشارة إىل     

مرجعيــة مقبلــة باالســتناد إىل التوصــية بــالتوفيق بــني الــسنة املرجعيــة لربنــامج املقارنــات الدوليــة 
 .ية يف امليدان االقتصاديوسنة منظمة التعاون والتنم

 املنظور البعيد األجل، ميكن أن يتمثل اهلدف العام يف مواءمـة برنـامج املقارنـات                يفو  - ١٠٥
منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان         /الدولية مع نظام املكتب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة         

وبالنـسبة إىل  . قـصائية االقتصادي باستخدام هنج أجلـه ثـالث سـنوات لـربامج الدراسـات االست        
 ينطـوي ذلـك كلـه علـى طمـوح كـبري علـى الـرغم مـن أن بعـض اخلطـوات قـد                      ،اجلولة املقبلـة  

ومـن  . اختذت فعال يف اجلولة الراهنة فيما يتعلق مبكونـات الدراسـة االستقـصائية ونظـام اإلدارة     
والـوطين يف   املطلوب بذل املزيد مـن اجلهـود الداعمـة إلدمـاج الـنظم علـى املـستويني اإلقليمـي                    

 .جمال بناء القدرات وإنشاء نظم إحصائية وطنية
 
 
 
 
 
  

ومن الواضـح أن القـرارات الـيت سـيُّبت فيهـا بـشأن التغطيـة والنطـاق متعلقـة مبـسألة                        - ١٠٦
، املـستعملني ويف بيئـة    . التمويل وبوجه أعم باملوارد والقدرات املتاحـة علـى خمتلـف املـستويات            

وهنــاك دعــم لــذلك  . ي اإلمجــايل تغطيــة كاملــة للنــاتج احمللــ يوجــد تأييــد قــوي للحفــاظ علــى  

ــل ا      ــصلحة بالتموي ــع أصــحاب امل ــزام مجي ــسي الت ــصوى   يكت ــة ق ــل األجــل أمهي لطوي
 .بالنسبة إىل استمرار برنامج املقارنات الدولية

 إلتاحــة الوقــت ملعاجلــة أي   ٢٠١١ينبغــي أن تكــون الــسنة املرجعيــة املقبلــة هــي       
 ومواءمتــها مــع الــسنة املرجعيــة للمكتــب  ٢مــشاكل ميكــن مواجهتــها يف تقييمــات املرحلــة  

وينبغي بعـد   . ن والتنمية يف امليدان االقتصادي    منظمة التعاو /اإلحصائي للجماعات األوروبية  
 . سنوات٥ إىل ٣ذلك أن يعمل برنامج املقارنات الدولية بتواتر يتراوح ما بني 
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بني البلدان املشاركة أيضا حبكم إدراكها التام ألمهية وجود برنامج للدراسة االستقـصائية              فيما
 .خيضع إلدارة مركزية وضع لتغطية مكونات من قبيل اإلسكان واإلعمار

 
 
 
   

فحــىت البلــدان . دد البلــدان املــشاركة إىل زيــادة عــاملــستعملنيوتــدعو بعــض بيئــات    - ١٠٧
املشاركة الصغرية يبدو أن لديها حوافزها وتؤكد االهتمام باملـشاركة يف املـستقبل يف الربنـامج                

ــة  ــة عــام   . العــاملي لربنــامج املقارنــات الدولي  وحيظــى عــدد مــن البلــدان الــيت مل تــشارك يف جول
وبالنـسبة إىل  .  اإلمنائيـة لأللفيـة  الفقـر واألهـداف  عندما ُينظر يف مـسائل   باهتمام خاص    ٢٠٠٥

كــثري مــن تلــك البلــدان، تتــسم القــدرات والكفــاءات اإلحــصائية بالــضعف وميكــن أن تتطلــب  
وينبغــي أن يظــل التقيــيم العــام والقــرارات الــيت  . دعمــا يتجــاوز مــا تــسمح بــه احلالــة التمويليــة 

 .املعنيني باألمرستتخذ بشأن هذه املسألة حكرا على اجمللس التنفيذي وأصحاب املصلحة 
 

 مسائل احملاسبة القومية - هاء 
 ٢٠٠٥شري أعاله، جرى توسيع نطـاق جولـة برنـامج املقارنـات الدوليـة لعـام          كما أُ   - ١٠٨

وجيــري اســتخدام القــيم اإلمجاليــة للحــسابات  . لتــشمل تغطيــة النــاتج احمللــي اإلمجــايل الكامــل  
ــؤدي دور م   ــة لتـ ــامج املقارنـــات الدوليـ ــة يف برنـ ــع  القوميـ ــة التجميـ ــرجيح يف عمليـ ــامالت تـ عـ

تستخدم كإطار لنتـائج هـذا الربنـامج وبـصفة خاصـة للنـاتج احمللـي اإلمجـايل واالسـتهالك                     كما
ويوجد عدد من املسائل يف احلسابات القومية للبلـدان الـيت مـن شـأهنا أن تـؤثر بـشدة            . الفردي

مــن التقيــيم العــام لربنــامج يف النتيجـة النهائيــة والــيت ينبغــي بنــاء علــى ذلـك استعراضــها كجــزء   
 .املقارنات الدولية

النهج املتبع فيما خيص عمليات املقارنة يف إطار برنامج املقارنات الدوليـة هـو          )أ( 
ــستويات وهياكــل           ــني م ــات ب ــيح إجــراء مقارن ــذي يت ــاق ال ــب اإلنف ــن جان ــستمد م ــهج امل الن

 أن الــصناعات غــري ويكمــن أحــد عيــوب هــذا النــهج يف . املكونــات الرئيــسية للطلــب النــهائي
ويعـين النـهج املتبـع أن قـيم تعـادل القـوة الـشرائية حتـسب         . حمددة ألغراض مقارنـات اإلنتاجيـة   

. مـستوى اإلنتـاج ومـستوى املنـتج اجلمـاعي واملـستويات التجمعيـة             : على ثالث مراحـل وهـي     
ومعــامالت التــرجيح املــستخدمة للمــستويات التجميعيــة هــي أوجــه اإلنفــاق لفئــات املنتجــات  

 .اق اليت تشملها احلسابات القوميةومن املفضل أن ترد يف فئات أوجه اإلنف

ينبغي مواصلة التطلـع إىل حتقيـق تغطيـة كاملـة لقـيم تعـادل القـوة الـشرائية يف إطـار                       
 .الناتج احمللي اإلمجايل
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ــة إحــصاءات      )ب(  فيمــا خيــص التحليــل الكامــل ألوجــه اإلنفــاق، يتــبني مــن حولي
بلـدا كلـها لـديها مثـل        ) ١٢٥( لألمـم املتحـدة أن هنـاك فعليـا           ٢٠٠٦احلسابات القوميـة لعـام      

بلـدا مـن البلـدان الـيت تقـدم بيانـات عـن        ) ١٢٧(ل ذلك التحليل املتعلق بأوجه اإلنفاق من أص    
وال تصدر يف احلولية على اإلطـالق       . احلسابات القومية وبرنامج املقارنات الدولية على السواء      

تأخذ بربنـامج   ) معظمها بلدان أفريقية  ( بلدا آخر    ١٩بيانات عن احلسابات القومية فيما خيص       
ــة  ــسبة إىل حتليــل  . املقارنــات الدولي ــا بالن اإلنفــاق االســتهالكي الفــردي، يــصدر مثــل هــذه    أم

 بلدا مشموال بربنامج املقارنـات الدوليـة أو نـصف البلـدان متامـا الـيت                 ٦٣التحليالت التفصيلية   
وهكذا يبلغ عدد البلـدان املـشمولة بربنـامج املقارنـات الدوليـة             . لديها أوجه إنفاق هنائية جممعة    

وتضم هذه اجملموعـة بلـدان مـن قبيـل     .  بلدا٨٣هلام اليت تفتقر بناء على ذلك إىل هذا اجلدول ا        
 .ألرجنتني وإندونيسيا وباكستان وبنغالديش والسودان والصني ومصر ونيجرييا واهلندا

تــستخدم قــيم تعــادل القــوة الــشرائية لتحويــل أوجــه اإلنفــاق النهائيــة القوميــة   )ج( 
اإلمجاليـة ملختلـف البلـدان إىل أوجـه         املتعلقة بفئات املنتجـات والقـيم اإلمجاليـة والنـواتج احملليـة             

وتـوفر قـيم تعـادل القـوة الـشرائية وأوجـه اإلنفـاق النهائيـة الفعليـة مقـاييس                    . إنفاق هنائية فعليـة   
وُتــستمد عــادة ثــالث جمموعــات    . لألســعار واألحجــام املطلوبــة إلجــراء املقارنــات الدوليــة     

املؤشــرات القياســية :  وهــي)تــستخدم مجيعهــا إطــار احلــسابات القوميــة (للمؤشــرات القياســية 
ــة واملؤشــرات القياســية لإلنفــاق الفعلــي للــشخص ومــستويات      ــة الفعلي ألوجــه اإلنفــاق النهائي

املؤشرات القياسية لألسعار واألحجـام     ال بد من وضع حدود هلذه       وبالتأكيد   .األسعار املقاَرنة 
 .معامالت ترجيح اإلنفاق واألسعارويعتمد ذلك أيضا على موثوقية بيانات 

ــات املنتجــات،         )د(  ــصلة حبــسب فئ ــة مف ــاق النهائي ــه اإلنف ــي أن تكــون أوج ينبغ
ومتثــل البنــود . ، وفقــا لتــصنيف موحــد لألســعار وألوجــه اإلنفــاق“البنــود األساســية”املــسماة 

ومن الناحية العملية، حتـدد التغطيـة بـأدىن مـستوى      . األساسية الدعائم اليت تقوم عليه املقارنات     
ونادرا ما تـرد    . لذي ميكن من أجله تقدير معامالت ترجيح اإلنفاق الواضحة        لإلنفاق النهائي ا  

وتؤكد الدراسة املنتظمة ألصدقاء الـرئيس أن       . هذه الدرجة من التفاصيل يف احلسابات القومية      
قـصائية  وبصورة أعم، ميكـن اسـتقاء بيانـات أكثـر تفـصيال مـن الدراسـات االست            . ذلك مشكلة 

 .مليزانيات األسر املعيشية
تقتـضي أوجـه اإلنفـاق      : قابلـة للمقارنـة   التقييم مهم لتوفري قياسـات لألحجـام         )هـ( 

املقدرة بأسعار املشترين، ألغراض االتساق، أن تكون األسعار هي أسعار املـشترين أي أسـعار        
 .هائية يف الناتج احمللي اإلمجايلالسوق أو أسعار املعامالت وأن تعكس قيمة النفقة الن
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مة األسعار املذكورة يف برنامج املقارنـات الدوليـة مـع األسـعار الـيت               يلزم مواء  )و( 
لن يكون متسقا مـع     ) أي تعادل القوة الشرائية   (تقوم عليها احلسابات القومية وإال فإن القاسم        

وتنطبــق هــذه احلالــة . ت زائفــة ممــا يــؤدي إىل وضــع مقارنــا ،)أي احلــسابات القوميــة(البــسط 
عــذر دومــا حتديـد أســعار الــسوق كمـا هــو احلــال يف جمــايل   خاصــة حيــث يكـون مــن املت  بـصفة 

 .الصحة والتعليم
توزيع كامل وقابل للمقارنة للنفقـات علـى مـستوى البنـود            وجود  وبالرغم من أمهية      - ١٠٩

النــاتج احمللــي ة مــن نــعلــى مــستويات كاملــة وقابلــة للمقار  التــوفر ه مــن األهــمنــإاألساســية، ف
 أن تطبـق مجيـع البلـدان نفـس التعريـف للنـاتج احمللـي اإلمجـايل                   أخرى، ينبغي  ةوبعبار. اإلمجايل

عـالوة علـى     ).١٩٦٨ عـام  ولـيس ل   ١٩٩٣ عـام  نظـام احلـسابات القوميـة ل       ،على سـبيل املثـال    (
ذلك، ينبغي أن تكون تقديرات الناتج احمللـي اإلمجـايل شـاملة تتـضمن تقـديرات االقتـصاد غـري          

يت، واملــساكن الــيت يقطنــها مالكوهــا، واملقــاوالت   واإلنتــاج املوجــه لالســتهالك الــذا ،راقــبامل
 .صائيةقتس االسةة الشخصية القانونية، والقيام باستقراء عدم اإلجابة يف الدراميالصغرية عد

دقاء الـرئيس بـشأن     ية املنتظمة ألصـ   ئ من الدراسة االستقصا    املستخلصة تتناول النتائج   - ١١٠
 يف عـدد   الثقيـل  وعبء العملتا املتعلقة باالتصاال  األساسية القضاي  على البنود   توزيع النفقات   
وقد كان إنشاء أساس تـستند إليـه البيانـات السـتيفاء مواصـفات ترجيحـات                 .كبري من البلدان  

ــة      ــات الدولي ــامج املقارن ــدان برن ــديا لبل ــية حت ــود األساس ــود     .البن ــداد ترجيحــات البن ــد إع وعن
 الدراســات االستقـصائية الوطنيــة   مـن  مــستقاة، اســُتخدمت معلومـات ٢٠٠٥األساسـية جلولـة   

مليزانيــات األســر املعيــشية حيثمــا كانــت متاحــة، كمــا ســتكون هلــذه الدراســات االستقــصائية   
وحتتــاج اجلهــود الدوليــة الراميــة إىل اإلعــداد       . كمــصدر يف اجلــوالت املقبلــة   ولويــة كــربى  أ

وإىل إجرائهـا يف وقـت   يزانيـة األسـر املعيـشية وإجرائهـا إىل تنـسيقها،         ملللدراسات االستقصائية   
 اتيزانيـ ملوجتدر اإلشـارة أيـضا إىل أن بيانـات الدراسـات االستقـصائية               . بقدر اإلمكان  متزامن

وتنبغـي   . نفقات الفئات األغىن من الـسكان      تمثيلاألسر املعيشية على وجه العموم غري كافية ل       
 مـن  ٢ليـة يف املرحلـة    اليت تركـز عليهـا بلـدان برنـامج املقارنـات الدو          اإلشكاالت معاجلة قائمة 

 ترجيحـات   عـيني ومن اجملاالت اهلامة البناء واخلدمات احلكوميـة، وت       . االستعراض بتفصيل أكرب  
 .لمعلومات الناقصةل

وتكشف الدراسة االستقـصائية أن بعـض البلـدان مل يـتم إشـراكها يف العمـل املتعلـق                     - ١١١
دما يكــون التركيــز علــى بنــاء  وهــذا أمــر مؤســف عنــ  ).بلــدان أمريكــا الالتينيــة(بالترجيحــات 
 .فادة من خربات مفيدةست هلا فرصة االتاح أن هذه البلدان لن تينالقدرات ويع
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ة الـيت هتـم عمـل برنــامج    ميـ وقوختامـا، جتـدر اإلشـارة إىل أن خـصائص احلــسابات ال      - ١١٢
ات مـسألة الترجيحـ   رب أن   عتَـ وُي. لنتـائج ل أمهيـة قـصوى      تكتـسي املقارنات الدوليـة تؤكـد كوهنـا        

 .ا وأمهيتهطبيعتها، من حيث فتراضقدر كبري من االتنطوي على 
 
 
 
 
 

 مالحظات ختامية - خامسا 
ة رئيـسية حنـو وضـع       مـن برنـامج املقارنـات الدوليـة خطـو          ٢٠٠٥كانت جولة سـنة       - ١١٣

وقد مت ختصيص موارد أكـرب مـن ذي          .نظام حلساب تعادالت القوة الشرائية على أساس عاملي       
ل هيكـل اإلدارة اجلديـد واملبـادرات اإلداريـة املتخـذة برنـامج       حـوَّ وقـد   .الربنـامج قبل لتحسني  

يبـدو قـادرا أيـضا علـى التـصدي للتحـديات            واملقارنات الدولية إىل نظام عاملي متسم بالكفاءة        
 .يف اجلوالت املقبلة

د مـن  ، مت تطـوير عـد  هكاملـ بولتوسيع التغطية لتشمل مستوى النـاتج احمللـي اإلمجـايل           - ١١٤
خدمت يف اإلعــداد مت تطــوير أدوات إلعــداد قــوائم املنتجــات واســتُ  فقــد  .األســاليب اجلديــدة

 .للدراســات االستقــصائية جلمــع البيانــات ولتقــديرها والتحقــق منــها يف خمتلــف املـــستويات        
ومـن الواضـح أن أسـاس        .ة بني اهليئات املوجودة يف هيكـل اإلدارة       يوتطورت اجلوانب االتصال  

 .حتسن بشكل كبري خالل اجلولة احلاليةقد ة الشرائية وت القإعداد تعادال
يـتعني  أكثـر   ولكن نظرا لكون النظـام كـبري ومعقـد، فمـن الواضـح أن مثـة حتـسينات                     - ١١٥

ويف هــذا التقريــر، ركــز أصــدقاء  .القيــام هبــا يف جمــاالت خمتلفــة مــن برنــامج املقارنــات الدوليــة 
 أن هيكـل    االسـتنتاج الرئيـسي هـو     و .هيكل اإلدارة على خمتلف عناصر      بصورة رئيسية  الرئيس

 .عملية أكثـر شـفافية   ققت، ونتيجة لذلك حت متامادياإلدارة القائم حاليا أدى وظيفته بشكل ج    
ية الــيت نوقــشت ســابقا يف  رئيــسأثبــت اهليكــل قدرتــه علــى التــصدي للتحــديات واملــشاكل ال  و

ر أصـدقاء   كَومن بني التوصيات، ذَ    .م املتحدة ألمل  اللجنة اإلحصائية التابعة   التقارير املقدمة إىل  
ــرئيس أن  ــاملي ومــسؤوليات كــال مــن  ال ــدير الع ــاج دور امل  . إىل توضــيح املؤســسة املــضيفة حيت
القـصور خـالل هـذه اجلولـة        ب تاالتـصاال ات و لمقارنـ ل عملية رينـغ  عدة جوانب من    واتسمت  

 يـة حيتـاج إىل  موقعمل املتعلق باحلسابات الالمضمون  أن  هو الدروس املستفادة أحد 
ويف اجلـوالت املقبلـة، ينبغـي أن         .حتسني اجلودة  وأمن حيث زيادة  التفاصيل      سواء  ،  حتسني

يكون برنامج املقارنات الدولية متوائما بشكل أوثق مع الـربامج اإلحـصائية يف نظـام شـنغن                 
 .يةموقسر املعيشية واحلسابات الللمعلومات الوطنية والدراسات االستقصائية مليزانيات األ
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 حيتـاج االتـصال بـني    عـالوة علـى ذلـك،     . جولـة جديـدة    بـدء وحتتاج مزيـدا مـن االهتمـام قبـل          
 .سني اإلقليميني والوطنيني إىل حتاملنسقني
اسـتمرار برنـامج املقارنـات الدوليـة        شأن  وللمحافظة على الزخم، يتعني اختاذ قـرار بـ          - ١١٦

ومـن شـأن    .  جديـدة أفـضل    مرجعيـة ة   سـن  ٢٠١١ عامكون  يوميكن أن   . ٢٠٠٨  عام يف أوائل 
ــة موا    ــات الدولي ــامج املقارن ــدان     هــذا أن جيعــل برن ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــا لنظــام منظم كب

. املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، مما سيمكن من مواصلة دمـج الربنـاجمني           /االقتصادي
هداف العامة، من منظور طويل املدى، هو مواءمة برنـامج املقارنـات   ينبغي أن يكون أحد األ   و

املكتـب اإلحـصائي للجماعـات    /ان االقتـصادي الدولية مع نظام منظمة التعاون والتنمية يف امليد     
وينبغـي   . باستخدام هنج متجدد كـل ثـالث سـنوات لـربامج الدراسـات االستقـصائية                األوروبية

 .أن يستمر الطموح إىل تطوير برنامج املقارنات الدولية ليغطي الناتج احمللي اإلمجايل بكامله
ــق هــذه الطموحــات ســيتطلب اســتراتيجية     - ١١٧ ــد أن حتقي ــاري  بي ــد املعي  واضــحة للتوحي

ومـــع الزيـــادة الـــسريعة لعـــبء عمـــل املكاتـــب   .والتكامـــل بـــني خمتلـــف الـــربامج اإلحـــصائية 
 ملـستقبل برنـامج املقارنـات الدوليـة أن تركـز اجلـوالت املقبلـة علـى                   املهم جـدا   اإلحصائية، من 

ــة أ ــقمواءم ــن قب      وث ــة، م ــات الوطني ــرامج إحــصائية أخــرى يف نظــام شــينغن للمعلوم ــع ب ــل  م ي
 .يةموق واحلسابات الإحصاءات األسعار

ــستويات واملؤســسات يف          - ١١٨ ــف امل ــني خمتل ــل ب ــاون الفاع ــدرة والتع ــاء الق وســيكون لبن
وينبغــي حتــسني  .ىوجــوالت برنــامج املقارنــات الدوليــة اجلديــد، مثــل الــيت قبلــها، أمهيــة قــص   

 .االتصال بني خمتلف األطراف املشاركة
 

 نقاط للمناقشة - سادسا 
 ة لربنـامج املقارنـات الدوليـ   ٢٠٠٥يذكر أصدقاء الرئيس أن هيكل إدارة جولة       - ١١٩

بيد أن التقرير يتضمن عدة توصـيات تـود اللجنـة أن     . بوجه عام جيد  أدى وظيفته بشكل    
 :تعرب عن وجهة نظرها مما يلي منها

ــات       )أ(  ــامج املقارن ــرار باســتمرار برن ــتعني اختــاذ ق ــزخم، ي للمحافظــة علــى ال
.  سنة مرجعية جديدة أفـضل     ٢٠١١ يكون عام وميكن أن   . ٢٠٠٨  عام ية يف أوائل  الدول

منظمة التعـاون والتنميـة يف      نظام  ومن شأن هذا أن جيعل برنامج املقارنات الدولية مواكبا ل         
املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، مما سيمكن من مواصلة دمج         /امليدان االقتصادي 

 .الربناجمني
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ينبغــي إعــداد توصــيف  و.يــز مــسؤوليات وســلطة املــدير العــامليينبغــي تعز )ب( 
املـدير العـاملي   عـني  وينبغي أن ت . أدوار ومسؤوليات املؤسسة املضيفة  وضحلالختصاصات ي 

 .جلنة فرعية من أعضاء اجمللس التنفيذي
لتعزيز اختصاصات وقدرات املكتب العاملي فيما يتعلق بقضايا إحصاءات          )ج( 

ى بإنـشاء  وصَـ لدراسـات االستقـصائية، يُ   ل إدارة عمليـة رينـغ    الوطنية و األسعار واحلسابات   
 أو اثنني من نظـم شـنغن للمعلومـات الوطنيـة منـذ بدايـة اجلولـة                   واحد ترتيبات شراكة مع  

 .املقبلة
قد و. تتطلب اجلوانب االتصالية مزيدا من االهتمام قبل بدء جولة جديدة         )د( 

 بالقــصور خــالل هــذه  تتــصاالواال اترنــمقاعمليــة رينــغ للاتــسمت جوانــب هامــة مــن  
 .عالوة على ذلك، حيتاج االتصال بني املنسقني اإلقليميني والوطنيني إىل تعزيز .اجلولة

ــة ليغطــي      )هـ(  ــامج املقارنــات الدولي ــستمر الطمــوح إىل تطــوير برن ينبغــي أن ي
ية واضـحة   بيد أن حتقيق هذه الطموحات سيتطلب استراتيج       .الناتج احمللي اإلمجايل بكامله   

 ومـع الزيـادة الـسريعة لعـبء        .للتوحيد املعياري والتكامل بني خمتلـف الـربامج اإلحـصائية         
 ملــستقبل برنــامج املقارنــات الدوليــة أن تركــز   جــدامهــعمــل املكاتــب اإلحــصائية، مــن امل 

مع برامج إحصائية أخـرى يف نظـام شـينغن للمعلومـات            وثق  اجلوالت املقبلة على مواءمة أ    
 .يةموق إحصاءات األسعار واحلسابات القبيلالوطنية، من 

 


