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 اللجنة اإلحصائية
 واألربعون السادسةالدورة 

 2015 مارس/آذار 3-6
 *( من جدول األعمال املؤقتط) 3 البند

    لقرار: برنامج املقارنات الدوليةبنود للمناقشة واختاذ ا
 نـامج املقارنـات الدوليـة   براملعين بتقييم جولة  فريق أصدقاء الرئيس تقرير  

   2011لعام 
  

 مذكرة من األمني العام  
 

جولـة   تقيـيم ب املعـين أصدقاء الرئيس  أعده فريقهذه الوثيقة هي اجلزء األول من تقرير  
نطـــاا واألنشـــطة والـــدروس فيـــس مســـائ  ال يتنـــاول 2011عـــام لبرنـــامج املقارنـــات الدوليـــة 

اللجنـة اإلحصـائية    الـ  أسـند ا   واليـة ال بيـان  األول من هـذا التقريـر   الفرع ويرد يفاملستفادة. 
واإلطــار التنميمــي  اخللفيــةالثــا   ويتنــاول الفــرع. 2014أصــدقاء الــرئيس يف عــام إىل فريــق 

ــت   ــذي أجري ــاما ال ــة عــام  يف ظل ــرع . 2011جول ــا الف ــ  أم  ملســائ  اإلدارة ، فيتصــد الثال
ويبني الفرع الرابـ  اإلجـراءات املتبعـة يف إعـداد اجلـزء       ة واملناجية.اجلوانب التقني باإلضافة إىل

ــرد   ــر فيمــا ت ــا  مــن التقري الفــرع اخلــامس. ويطــرع الفــرع الســادس نقاطــا     التوصــيات يف الث
الســابعة  اللجنــة اإلحصــائية يف دور ــا إىلاجلــزء الثــا  مــن تقريــر التقيــيم   وســيقدم للمناقشــة.
 واالســتنتاجات والتوصــيات تالتحلــيا يتضــمن. وســو  2016عــام  املقــررة يفواألربعــني 

مـن قبيـ  تـواتر عمليـة     زيـد مـن التقيـيم    مبأصـدقاء الـرئيس    باجملاالت ال  سيتناوهلا فريق املتعلقة
ــة   ــات الدولي ــامج املقارن ــة امل مســائ ، ومناقشــة برن ــواتر    ناجي ــادة ت ــة تي ــررت اللجن يف حــال ق
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إلرسـاء الربنـامج الـدول علـ      الصـلة الاتمـة    التمويـ  ذات  حبـ  مسـائ   ، وجوالت الربنـامج 
مـدعوةة  اـود بنـاء القـدرات. واللجنـة اإلحصـائية      الربنـامج    وصلة هـذا ومستدامة  متينة أسس
 .اجلزء األول من التقييم يتضمنالتوصيات الواردة يف هذا التقرير ال   وإقرار مناقشةإىل 
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 مج املقارنـات الدوليـة  برنـا فريق أصـدقاء الـرئيس عـن تقيـيم جولـة      تقرير   
   2011لعام 

ــرئيس     - أوال  ــدقاء الـ ــق أصـ ــائية إىل فريـ ــة اإلحصـ ــند ا اللجنـ ــ  أسـ ــة الـ الواليـ
 وأساليب عم  الفريق

مــارس  /وافقــت اللجنــة اإلحصــائية يف دور ــا اخلامســة واألربعــني املعقــودة يف آذار        - 1
وإعـداد تقريـر    2011عل  إنشاء فريق أصدقاء الرئيس لاضطاع بتقيـيم جولـة عـام     2014

 .2015أول تستعرضــس اللجنــة اإلحصــائية يف دور ــا السادســة واألربعــني املقــررة يف عــام        
ــق بصــورة        ــداء اســتعدادصا لرئاســة الفري ــة عــن تقــديرها لنــ  مــن النمســا إلب وأعربــت اللجن
 مشتركة ولبلدان أخر  إلبداء رغبتـاا يف املشـاركة يف الفريـق، وطلبـت إىل الفريـق أن يراعـي      
يف عملـــس اخلــــربات اإلقليميــــة، مثـــ  التوصــــيات املقدمــــة مـــن الفريــــق االستشــــاري املعــــين    
باإلحصاءات. وُأنشئ فريق أصدقاء الرئيس املؤلـ  مـن لثلـي البلـدان املشـاركة لنـي يعنـس        
النطـاا القطـري علـ  أن يقــدم اقتراحـا بشـان مـد  استصــوال تنمـيم جولـة جديـدة. وعلــ           

 إجنات ما يلي:وجس التحديد، يتوخ  الفريق 
تقييم فعالية تنفيذ وتسيري الربنامج عل  املستويات اإلداريـة العامليـة واإلقليميـة     أ() 
 والوطنية؛
ــامج      ل()  ــال برن ــب وكت ــب كتية ــاجي، مبــا يف ذل ــتقين واملن ــامج ال اســتعراا الربن

 املقارنات الدولية وجمموعة أدوات الربنامج؛
 ي.تقييم النتائج عل  املستو  اإلقليم ج() 

ــس و - 2 ــراء    2014يف حزيران/يونيـ ــار إلجـ ــروع إطـ ــرئيس مشـ ــدقاء الـ ــق أصـ ــ  فريـ ، تلقـ
، عقد عن طريـق االتصـال   2014حزيران/يونيس  17. ويف برنامج املقارنات الدوليةاستعراا 

النمسـا ووتارة اإلحصـاء    اإللنترو  أول اجتماع لرئيسي الفريق، وصـا هيةـة اإلحصـاءات يف   
ــة اللجنــة اإلحصــائية و  وتنفيــذ الربنــامج يف اهل الفريــق املعــين ببيانــات  نــد، وذلــب مبشــاركة أمان
 . وتناول االجتماع مخس نقاط:التنمية يف البنب الدول

 مقدمة واألهدا  املتوخ  حتقيقاا؛ )أ( 
 تنوين الفريق؛ )ل( 
 اختصاصات الفريق؛ )ج( 
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إلحصــائية يف والشــعبة ادور الــدعم املقــدم مــن الفريــق املعــين ببيانــات التنميــة   )د( 
 ؛إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

 اجلدول الزمين للتقييم. (ـ)ه 
لربنـامج املقارنـات الدوليـة،       2005وعل  غرار ما كـان عليـس الـال يف تقيـيم عـام       - 3

استقصــاء اراء اجلاــات  2011االتفــاا علــ  أن تشــم  مناجيــة تقيــيم جولــة الربنــامج لعــام  
بلدان املشاركة واملسـتددمني الرئيسـيني. وقـام فريـق بيانـات التنميـة بتعمـيم        املعنية الرئيسية وال

متايـدا إلعـداد اسـتبيانات     2005استبيانات االستقصاء ال  اسُتددمت يف تقييم الربنامج عام 
 من التقييم. 2011جولة عام 

بعـني،  وقرر فريق أصدقاء الرئيس، بناء عل  طلب من اللجنة يف دور ا اخلامسـة واألر  - 4
صـــياغة تقريـــر التقيـــيم يف جـــزأين: حيـــ  يركـــز اجلـــزء األول أساســـا علـــ  مســـائ  اإلدارة   
واالبتنارات والتحسينات املناجية. ويغطي اجلزء الثا  املقرر عرضـس علـ  اللجنـة اإلحصـائية     

مســالة تــواتر جــوالت برنــامج املقارنــات الدوليــة، واملســائ  املناجيــة املرتبطــة   2016يف عــام 
التــواتر، باإلضــافة إىل مســائ  التمويــ . وسيتضــمن أيضــا تقييمــا مــاما جلولــة برنــامج  بزيــادة 

يف ضوء نتائج استقصاء للمسـتددمني مـ  االسـتفادة مـن خـربة       2011املقارنات الدولية لعام 
. وسُيدتتم اجلزء الثا  بتقدمي توصـيات بشـان   2011البلدان املشاركة يف جولة الربنامج لعام 

 املقارنات الدولية. مستقب  برنامج
ويعنس اجلزء األول من تقرير التقيـيم منمـور أصـحال املصـلحة الرئيسـيني املعنـيني.        - 5

وهــو يســتند إىل تقــارير مقدمــة مــن املنممــات املشــاركة يف اهلينــ  اإلداري، مثــ  اجمللــس          
ــدول، وإىل تقـــاري        ــة يف البنـــب الـ ــامج املقارنـــات الدوليـ ــب العـــاملي لربنـ ــذي، واملنتـ ر التنفيـ

ــام       ــة لع ــات الدولي ــامج املقارن ــة برن ــة عــن جول ــن 2011ومنشــورات الوكــاالت اإلقليمي . وم
إىل أصحال املصـلحة الرئيسـيني    موجساملصادر الرئيسية للمعلومات الردود املقدمة يف استبيان 

. وقد   مج  مزيد مـن املعلومـات مـن خـال مقـابات أجريـت مـ         2014يف آل/أغسطس 
 ال املصلحة الرئيسيني.جمموعة خمتارة من أصح

ــات عــن األداء اإلداري    - 6 ــاه معلوم ــ  أدن ــرع الثال ــرد يف الف ــاملي   وت ــ  املســتويني الع عل
. 2011واإلقليمي ووصفا لابتنارات والتحسينات التقنية واملناجية يف جولـة الربنـامج لعـام    

تقريـر التقيـيم الـذي    ويبيةن الفرع الراب  اإلجراءات األخر  امُلفضية إىل وض  الصـيغة الناائيـة ل  
. ويتضـمن الفـرع   2016مـارس  /سيقدمس فريق أصدقاء الرئيس إىل اللجنـة اإلحصـائية يف آذار  

اخلامس املاحمات اخلتامية األولية املبنية عل  اجلزء املنتم  حىت اان مـن عمليـة التقيـيم الـ      
 جيرياا فريق أصدقاء الرئيس. ويطرع الفرع السادس نقاطا للمناقشة.
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 اإلطار التنميمياخللفية و -ا ثاني 
ــامج - 7 ــة برن ــة املقارنــات الدولي ــة إحصــائية عملي القــوة تعــادالت  تقــدير  ــد  إىل عاملي

الوضـ   و مؤمـرات االقتصـاد النلـي    للعمات هبد  مقارنة كمحوةالت الستدداماا الشرائية
هـو   رنـات الدوليـة  برنـامج املقا  والغـرا الرئيسـي مـن    العامل. يف مجي  أحناء االقتصادي للبلدان

اسـتدا  بيانــات تعــادالت القــوة الشــرائية الاتمـة لتحويــ  النــاتج ايلــي اإلمجــال وجماميعــس   
الفرعية املبّلغ عناا مبدتل  العمات إىل عملة معيارية مشتركة تسـم  مبعادلـة القـوة الشـرائية     

ئية كعوامــ  . وعنـد اســتعمال تعـادالت القــوة الشـرا   القيقيـة لنــ  واحـدة مــن هـذه العمــات   
حتوي ، تتي  املقارنات النامجة عن ذلب قياس الرفاه االجتمـاعي واالقتصـادي النسـل للبلـدان،     
ورصد نسبة الفقر، وتعّقب مسار التقدم ايرت حنو حتقيـق األهـدا  اإلئائيـة ليلفيـة، وتوجيـس      

ســواا وتســاعد تعــادالت القــوة الشــرائية أيضــا األ   .الــربامج صــول أهــدافاا علــ  حنــو فعــال  
 .الدولية عن طريق حتديد اإلنتاجية النسبية واإلمنانات االستثمارية ملدتل  البلدان

علـ  حــد  برنـامج معّقـد مــن النـاحيتني التقنيـة والتشـغيلية       املقارنـات الدوليـة   برنـامج و - 8
ــات املتعلقــة باألســعار والســابات     مبــد  جناحــس ويقــاس. ســواء ــة حتســني جــودة البيان إمناني
تمث  املبدأ األساسي يف توص  مجيـ  املشـاركني إىل اتفـاا مشـترأ بشـان املناجيـة       وي .القومية

وخطة العم  واجلدول الزمين. ومثة حاجة إىل أن  يئ الترتيبات اإلدارية بيةة تفضـي إىل جنـاع   
ــة مــ             ــة مــراكة دولي ــاا الــتقين، وإقام ــات ســليمة يف جانب ــ  تــوفريه لبيان ــامج، مــن حي الربن

 ت الوطنية واإلقليمية والدولية ال  تعم  معا بشن  فعال.مشاركني من الوكاال
، حي  انطلـق  أواخر ستينات القرن املاضي ويعود تاريخ برنامج املقارنات الدولية إىل - 9

انعقدت جـوالت أخـر  للربنـامج    و بلدان. 10 يضم مشروع صغرييف صورة  1970يف عام 
 1990. ومنــذ عــام 1993 و فقــ ( )جزئيــا 1990 و1985 و1980 و1975يف األعــوام 

 2005والبنب الـدول يضـطل  بـدور املنسـق العـاملي للربنـامج. وتشـن  جولـة الربنـامج لعـام           
نقطة حتوةل يف تاريخ الربنـامج، إذ اسـتادفت التصـدي لانتقـادات املوجاـة للربنـامج ومعاجلـة        

النتـائج   بإصـدار منشـور عـن    2005اخُتتمت جولـة عـام   ومشاك  النوعية ال  كانت تعتريس. 
ــ  مجعــت عــن     ــات األخــر  ال ــدا. 146اســتنادا إىل األســعار والبيان ــد اســتندت  بل ــة  وق جول

 مراكة واسعة النطاا بني وكاالت دولية وإقليمية ووطنية عديدة. إىل 2005 عام
املعقــودة يف ورحبــت اللجنــة اإلحصــائية ليمــم املتحــدة يف دور ــا التاســعة والــثاثني    - 10

الـ  ُكللـت بالنجـاع، وطلبـت، حفاظـا       2005باالنتااء من جولـة عـام    2008مباط/فرباير 
برنـامج املقارنـات الدوليـة وحتديـد     مـن  لجولة التاليـة  التحضري لعل  الزخم، أن ُيشرع فورا يف 

وبعد إكمـال   (.39/103باعتباره التاريخ املستاد  جلم  البيانات )انمر املقرر  2011عام 
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طلبـت اللجنـة اإلحصـائية مـن     ، ع حتـت إدارة البنـب الـدول   بنجـا  2005عـام  الربنـامج ل جولة 
 ، حبيـ  تسـتفيد  علـ  الصـعيد العـاملي    2011البنب الدول أن يضطل  مبامة تنسيق جولة عام 

وبفضــ  هــذا النجــاع وجاــود متضــافرة . 2005هــذه اجلولــة مــن التنفيــذ النــاج  جلولــة عــام 
بقدر أفض  من التدطـي    2011ام بذلتاا وكاالت إحصائية دولية ووطنية، اتةسمت جولة ع

ــام      واإلدارة والتنســيق. ــة ع ــة لتنمــيم جول ــ  أهــم االحتياجــات الاتم يف وضــ   2011وتتمث
أنشــئ برنــامج عمــ  واضــ ؛ وقــد  وحتديــدواضــ  ومتفــق عليــس بشــن  واســ ، إداري هينــ  

العناصـر  ل( و ): )أ( الوالية املمنوحـة مـن اللجنـة اإلحصـائية؛     بناء عل هين  اإلدارة املقترع 
أصــدقاء  فريــق توصــياتوج( و )؛ 2005هينــ  اإلدارة املتعلــق  ولــة عــام يف األكثــر فعاليــة 

برنــامج املقارنــات  مــن 2005جولــة عــام تقيــيم الــذي قدمــس عــن تقريــر الالــرئيس الــواردة يف 
وقـــام اجمللـــس التنفيـــذي املؤقـــت لربنـــامج املقارنـــات الدوليـــة مبناقشـــة هـــذه الورقـــة   الدوليـــة.
 2008 ضاا، يف االجتماعني اللذين عقـدصا يف حزيران/يونيـس وتشـرين األول/أكتـوبر    واستعرا

قــدم اجمللــس التنفيــذي ، 2009يف مــباط/فرباير و. اســتنادا إىل التعليقــات الــواردة مــن أعضــائس
وأقــرت  املؤقــت لربنــامج املقارنــات الدوليــة تقريــرا إىل اللجنــة اإلحصــائية يف دور ــا األربعــني  

وجـر  توسـي    . 2011ئية العناصر الرئيسية هلينـ  إدارة جولـة الربنـامج لعـام     اللجنة اإلحصا
هذا اإلطار بعد ذلب لينون الوثيقـة املرجعيـة للـاين  املؤسسـي للربنـامج ولترتيبـات الشـراكة        

املنتـب  وومنممة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي      من جاة، املربمة بني املنتب العاملي
كـان  املنممـات اإلقليميـة، الـ      باإلضـافة إىل ، من جاـة ثانيـة   ات األوروبيةاإلحصائي للجماع

 أن تضطل  بتنسيق األنشطة عل  الصعيد اإلقليمي. من املتوق 
يف الفتـرة الفاصــلة مـا بــني    2011وقـد ُأحـر ت تقــدم ملحـول يف التحضــري جلولـة عــام      - 11

هذه الفترة، أقيم هينـ  إلدارة الربنـامج:   ففي أثناء . لّلجنةوالادية واألربعني الدورة األربعني 
 ، وُأنشـــئ املنتـــب العـــاملي اجلديـــد. 2009تعـــيني املـــدير العـــاملي يف نيســـان/أبري    حيـــ   

أنشئ اجمللس التنفيذي، والفريق االستشاري التقين، وهيةـات التنسـيق اإلقليميـة، وعقـدوا      كما
. وعمــ  املنتــب العــاملي  2009 اجتماعــا م األوىل يف أيلول/ســبتمرب وتشــرين األول/أكتــوبر 

جولـة الربنـامج لعـام    علـ  توسـي  نطـاا    بصفة دائمـة  ، الدولللربنامج، الذي يستضيفس البنب 
عمليات تقييم النوعية، وحتسني جدو  إحصاءات معـادالت القـوة الشـرائية     وترميد، 2011

وتعزيـز أنشـطة    القدرات الشرائية، تيف جمال منافحة الفقر، وضمان استدامة إجناتات معادال
بناء القدرات اإلحصائية املتعلقة باسـتدا  البيانـات األساسـية للربنـامج، مـ  التركيـز بوجـس        

 خا  عل  إحصاءات األسعار وعل  تنفيذ نمام السابات القومية.
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ويبني الرسم البيا  أدناه اهلينـ  اإلداري العـام جولـة برنـامج املقارنـات الدوليـة لعـام         - 12
والتنميـة يف امليـدان   منممة التعاون ت الشراكة م  الوكاالت اإلقليمية وبرنامج وترتيبا 2011

مســتق  نســبيا. وكــان ، وهــو برنــامج املنتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــةواالقتصــادي 
اجمللس التنفيذي هو اهليةة املنلفة بصن  القرار وحتديد االستراتيجية. أما املنتـب العـاملي، وهـو    

، فنان مسؤوال عن التنسيق العام للربنـامج. وأسـام الفريـق االستشـاري     تنفيذياجمللس الأمانة 
وفريــق  الــتقين وأفرقــة العمــ  )فرقــة العمــ  املعنيــة بالســابات، وفريــق اخلــرباء املعــين بــالتحقق   

( بتقدمي البحوث واملشورة بشـان املسـائ  التقنيـة، كمـا سـاعدت مجيـ  تلـب        استعراا النتائج
وحتلي  النتائج )بتنسيق وثيـق مـ  املنتـب العـاملي(. واضـطلعت املناتـب        األفرقة يف السابات

ــرامج االستقصــاء         ــذ ب ــة يف تنفي ــم معاهــد اإلحصــاء الوطني ــوم بتنســيق ودع ــ  تق ــة، ال اإلقليمي
 الشاملة، بدور املنسقني اإلقليميني. وُأنشةت اجملالس االستشارية اإلقليمية لعدة مناطق.

 
  2011ملقارنات الدولية لعام هين  إدارة جولة برنامج ا  

 حتت رعاية اللجنة اإلحصائية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partnering 

arrangements 

 راد  البلدانف
مجاورية إيران  )جورجيا،

 اإلسامية(
 

جزر ايي  اهلادئ 
 (كيانا 21)

 

الفريق االستشاري التقين 
 وأفرقة العم 

 اجملالس االستشارية اإلقليمية

 دول املستقلةابطة الر
 (بلدان 9)

 

 آسيا
 بلدا( 23)

 

أمرينا الاتينية ومنطقة 
 البحر الناريل 

 بلدا( 22+  17)
 

 اجمللس التنفيذي

 املنتب العاملي

 مناتب التنفيذ اإلقليمية

 ترتيبات الشراكة

السياسات واألهدا  
واألولويات  والرقابة

 املدير العامليوتعيني  وامليزانية واملعايري
 كفالة املساءلة من خال التقرير
 واملعايري الربامجالسنوي املقدم بشان تنفيذ 

 منممة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي/املنتب اإلحصائي للجماعات 

   بلدا( 37بلدان +  10) األوروبية
التنسيق والتموي  

والتدريب والتوجيس التقين 
 وإجراءات العم 

استعراضاا و مج  بيانات األسعار
وتقدمياا، ومعامات ترجي  

 واألجور، إخل النفقات،

 غريب آسيا 
 بلدا( 11)

 

 أفريقيا
 بلدا( 50)
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يف اسـتيعال   2011ومتّث  أحد أكـرب التحـديات املتعلقـة بنطـاا جولـة الربنـامج لعـام         - 13
ــة الــذي اتةســ  بدرجــة ملحوظــة ليشــم  حنــو     ــاا  50بلــداأ أو اقتصــاداأ:  199نطــاا التغطي من

يف رابطـة الـدول املسـتقلة )مبـا يف ذلـب       9وايي  اهلادئ؛ و يف منطقة آسيا  23 أفريقيا؛ و يف
االحتاد الروسي الـذي مـارأ أيضـاأ يف برنـامج منممـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي          

يف منطقــة   22 يف أمرينــا الاتينيــة؛ و  17واملنتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة(؛ و    
فياا السودان ومصر اللتان ماركتا أيضـاأ يف برنـامج    يف غرل آسيا )مبا 12البحر الناريل؛ و 

من بلدان وأقاليم ايـي  اهلـادئ اجلزريـة )مبـا فياـا فيجـي الـ  مـاركت أيضـاأ           21أفريقيا(؛ و 
مــن برنــامج منممــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان       47 برنــامج آســيا وايــي  اهلــادئ(؛ و    يف

ــا    االقتصــادي/املنتب اإلحصــائي للجماعــات األور  ــة، وكــذلب اقتصــاد كــ  مــن جورجي وبي
   ومجاورية إيران اإلسامية.

واختـــذ البنـــب الـــدول الترتيبـــات الاتمـــة إلجيـــاد جاـــات متعاونـــة يف مجيـــ  املنـــاطق  - 14
املشاركة يف برنامج املقارنات الدولية وعم  املنتب العاملي للربنامج من خـال تلـب اجلاـات    

ومقارنــات إقليميــة عــن األســعار. ويف بعــ  الــاالت، املتعاونــة إلجــراء دراســات استقصــائية 
كانـت اجلاـة املتعاونــة إمـا مصـرفا مــن مصـار  التنميــة )يف كـ  مـن آســيا وأفريقيـا( أو جلنــة         
إقليميـة تابعــة ليمــم املتحــدة )غـريب آســيا والشــرا األوســ  وأمرينـا الاتينيــة ومنطقــة البحــر    

تعاونـة منممـة دوليـة تـدير فعـاأ برناجمـا       حـاالت أخـر ، كانـت هـذه اجلاـة امل      الناريل(. ويف
للمقارنـــات دوليـــة )منممـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي، واملنتـــب اإلحصـــائي  

   للجماعات األوروبية، ورابطة الدول املستقلة(. وُطبق هذا الناج املوحد عل  النحو التال:
و مصــر  التنميــة األفريقــي، هــ -يف املنطقــة األفريقيــة، تــوىل التنســيق منســق إقليمــي  • 

   وفريق معين بإحصاءات األسعار وفريق معين بالسابات القومية.
ايي  اهلادئ، كانت وكالة التنسـيق اإلقليميـة هـي مصـر  التنميـة       -يف منطقة آسيا  • 

ااســيوي، حيــ  تولــت مــعبة مؤمــرات التنميــة والبحــوث املتعلقــة بالسياســات،         
قتصـادية واإلحصـاءات، مامـة التنسـيق علـ  الصـعيد       يدعماا خبري معين بالشـؤون اال 

ــذي      ــس التنفيــ ــرار اجمللــ ــ  غــ ــي )علــ ــاري إقليمــ ــس استشــ ــنس  جملــ ــي. وُمــ اإلقليمــ
العــاملي(   اختيـــار أعضــائس مـــن صــفو  أصـــحال املصــلحة الرئيســـيني،      للمنتــب 

والوكـاالت اإلقليميـة، وجمموعـة خمتــارة مـن الوكـاالت املنفــذة الوطنيـة تعنـس متثــياأ        
   املستو  دون اإلقليمي.عل  
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ويف منطقة رابطة الدول املستقلة، قامت اللجنة اإلحصـائية املشـتركة بـني دول رابطـة      • 
الدول املستقلة بدور وكالة التنسيق اإلقليمية ودائـرة اإلحصـاءات النوميـة االحتاديـة     

   الروسية كمنممة مرينة.
ــال  مــن  ويتــوىل الفريــق العامــ  املعــين حبســال تعــادالت القــدر   •  ة الشــرائية، الــذي يت

ــة حســال      ــدان املشــارأ، تنمــيم عملي ــ  البل ــدويب مجي ــدرة الشــرائية    من ــادالت الق تع
 .  للمنتب اإلحصائي للجماعات األوروبية

ينـن   وبالنسبة لبلدان منممة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي غـري األوروبيـة، مل   • 
حــدة برنــامج تعــادالت القــوة الشــرائية هنــاأ هينــ  إدارة مــن هــذا القبيــ ، فقامــت و

املنممــة بتنســيق األعمــال ومــاركت يف مجيــ  اجتماعــات برنــامج تعــادالت القــوة   يف
ــة الختــاذ        ــة، يف  اول ــات األوروبي ــب اإلحصــائي للجماع ــدها املنت ــ  عق الشــرائية ال
قرارات مشتركة بشان النقاط املناجية. وباإلضافة إىل ذلب، عقـدت منممـة التعـاون    

نمية يف امليدان االقتصادي عدة اجتماعات بشـان تعـادالت القـوة الشـرائية لبلـدان      والت
   منممة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي غري األوروبية.

ويف منطقة أمرينا الاتينية والبحر الناريل، كان هين  اإلدارة لاثا للـاين  القـائم    • 
جية مراكــز التنســيق التابعــة للجنــة االقتصــادية يف املنتــب العــاملي. و  اعتمــاد اســتراتي

موظـ    ألمرينا الاتينية ومنطقة البحـر النـاريل حسـب البلـدان، حبيـ  ينـون كـ        
عل  اتصال  اات التنسيق يف البلدان ايددة لس. وكانت هناأ بلدان لـدياا مركـزان   

تـب  من مراكز التنسيق، ألن مؤمر أسعار االستااأ يندرج ضـمن اختصاصـات منا  
 املركزي.   اإلحصاء الوطنية يف حني تؤول السابات القومية إىل املصر 

ــادية     •  ــة االقتصـ ــي يف اللجنـ ــيق اإلقليمـ ــيا، تـــرأس منتـــب التنسـ ــة غـــريب آسـ ويف منطقـ
ــام املنتــب بتنســيق أنشــطة       ــة. وق ــات الدولي ــامج املقارن ــة لغــريب آســيا برن واالجتماعي

وطنيـة بقيـادة منسـق وطـين. وباإلضـافة       البلدان املشاركة، ال  أنشـات بـدورها أفرقـة   
إىل دوره يف اإلمرا  علـ  تنفيـذ الربنـامج، قـام املنتـب أيضـاأ بالتنسـيق بـني املنتـب          
ــ  األنبــاء           ــة مجي ــوىل إحال ــة أخــر ، وت ــة مــن جا ــة الوطني ــة واألفرق ــن جا ــاملي م الع
ــس         ــ  أوجـ ــي لتتبـ ــذي إقليمـ ــس تنفيـ ــئ جملـ ــب، أنشـ ــ  ذلـ ــاوة علـ ــتجدات. عـ واملسـ

   ت.اير التقدم
ــزر     •  ــترال لدحصـــاءات بـــدور املنســـق اإلقليمـــي لربنـــامج جـ واضـــطل  املنتـــب األسـ

 اهلادئ. ايي 
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علـ  اللجنـة اإلحصـائية     2011وعرضت نتائج جولة برنامج املقارنات الدوليـة لعـام    - 15
ــذي أعــده   2014يف دور ــا اخلامســة واألربعــني املنعقــدة يف آذار/مــارس    ــر ال ــاول التقري . وتن

دول بالنيابة عن اجمللس التنفيذي لربنامج املقارنـات الدوليـة طريقـة حسـال تقـديرات      البنب ال
؛ وأنشــطة اإلدارة الــ  ُنفــذت لــدعم عمليــة     2011جولــة برنــامج املقارنــات الدوليــة لعــام     

الســال واســتعراا النتــائج األوليــة. وأمــار التقريــر أيضــاأ إىل اجلــدول الــزمين لنشــر النتــائج    
ــة وإىل اســـ  ــي      الناائيـ ــة تنقـ ــافة إىل سياسـ ــدد، باإلضـ ــذا الصـ ــة يف هـ ــال املطبقـ تراتيجية االتصـ

إحصاءات تعادالت القوة الشرائية. وأوجز التقريـر أيضـاأ اخلطـ  املقـررة لتقيـيم جولـة برنـامج        
. وإذ رحبـت اللجنـة اإلحصـائية بتقريـر البنـب الـدول وبالتقـدم        2011املقارنات الدولية لعام 

، أعربـت عـن دعماـا النـاج املؤلـ  مـن مـرحلتني        2011ربنـامج لعـام   تنفيذ جولة ال ايرت يف
، يليامــا تقريــر 2014نيســان/أبري   30إلصــدار مــوجز النتــائج مــ  الوثــائق الرئيســية حبلــول  

   .2014مام  يتضمن اجملموعة الناملة للنتائج ووثائق أكثر مشوال يف الرب  الثال  من عام 
  

 النتائج األولية الرئيسية - ثالثا 
 2011 مينــن اســتدا  صــورة ســليمة عــن جولــة برنــامج املقارنــات الدوليــة لعــام    - 16
ضوء املعلومات املستمدة من وثائق برنامج املقارنات الدولية، مبا يف ذلب التقـارير و اضـر    يف

اجتماعات اجمللس التنفيذي، والفريـق االستشـاري الـتقين واملنسـق اإلقليمـي، ومـن الدراسـات        
ــت مــ  أصــحال املصــلحة الرئيســيني يف جولــة برنــامج        االستقصــائية و املقــابات الــ  أجري

   .2011املقارنات الدولية لعام 
ومش  االستبيان املوتع علـ  أصـحال املصـلحة عـددا مـن اجملـاالت مـن قبيـ  املقارنـة           - 17

بني منمـور عـاملي ومنمـور إقليمـي، وإطـار اإلدارة وتنفيـذ أدوار ومسـؤوليات خمتلـ  هيةـات          
ــامج      اإلد ــة برن ــة الرئيســية يف جول ــني اجلاــات الفاعل ــرار واالتصــاالت ب ــة صــن  الق ارة، وعملي

. وركز االستبيان )انمر أدنـاه( علـ  أصـحال املصـلحة املعنـيني      2011املقارنات الدولية لعام 
   .2011بصورة وثيقة  ولة برنامج املقارنات الدولية لعام 

جمموعة خمتارة من لثلي أصـحال املصـلحة.   باإلضافة إىل ذلب، أجريت مقابات م   - 18
واُستمدت معلومات أساسية إضافية هامة من تقارير برنامج املقارنات الدولية السنوية املقدمـة  
إىل اللجنـة اإلحصــائية، وكتيةـب وكتــال برنــامج املقارنـات الدوليــة واملـواد التشــغيلية والــدلي      

ــة، والتقــارير   ــامج املقارنــات الدولي ــة عــن    التشــغيلي لربن الفصــلية املســتنملة والتقــارير اإلقليمي
   برنامج املقارنات الدولية.
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 االستبيان املوتع عل  أصحال املصلحة

 اإلدارة -مسائ  عامة  - أل   
 2011تقييم عام لربنامج املقارنات الدولية لعام  • 
لدوليــة مــ  مســائ  اإلدارة العامــة )التعــاون العــاملي علــ  مســتو  برنــامج املقارنــات ا  • 

 املنسق اإلقليمي(
 نشر نتائج برنامج املقارنات الدولية وإمنانية الصول عل  البيانات املدخلة • 

املسائ  التقنية املتصلة بإعداد الدراسـات االستقصـائية وإجرائاـا، والتحقـق مـن       -باء   
 صحة البيانات املدخلة، والسابات وما إىل ذلب

 إعداد مواصفات املنتجات • 
 مج  األسعار وإدخال البيانات والتحقق داخ  البلدان • 
حتــت البنــود الرئيســية  التحقــق فيمــا بــني البلــدان، وحســال تعــادالت القــوة الشــرائية  • 

 وجتميعاا
توتي  النفقـات حسـب تصـني  البنـود األساسـية لربنـامج املقارنـات الدوليـة ونوعيـة           • 

 بيانات السابات القومية
 ت برنامج املقارنات الدوليةجمموعة أدوا • 
كتيةب برنامج املقارنات الدولية، وكتال برنامج املقارنات الدولية، واملـواد التشـغيلية    • 

والــدلي  التشــغيلي، واملوقــ  الشــبني لربنــامج املقارنــات الدوليــة، والتقــارير الفصــلية    
 املستنملة عن برنامج املقارنات الدولية

 نام  م  الربامج اإلحصائية الوطنيةبناء القدرات وحتقيق الت • 
 2011تقييم املسائ  املناجية لربنامج املقارنات الدولية لعام  - جيم  

 القائمة األساسية العاملية مقاب  حلقة البلدان • 
 مبادئ إنشاء القوائم الرئيسية العاملية واإلقليمية: الطاب  التمثيلي مقاب  األصية • 
ري القابلة للمقارنة )مث  إجيارات املنـاتل، واخلـدمات غـري السـوقية،     معاجلة اجملاالت غ • 

 والبناء( يف املناطق ويف املقارنة عل  الصعيد العاملي
اجلوانــب الســابية لتقــدير وضــ  البنــود األساســية وتعــادالت القــوة الشــرائية اجملمعــة    • 

 األقاليم، وفيما بني األقاليم( )يف
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الرئيسية. وجتـدر اإلمـارة إىل أن هـذه النتـائج تسـتند فقـ  إىل آراء        وترد أدناه النتائج - 19
أصـــحال املصـــلحة الرئيســـيني. وســـترد آراء البلـــدان واملســـتددمني يف اجلـــزء الثـــا  مـــن         

   التقييم. تقرير
 

 التقييم العام   - أل  
، الــذي اتســ  نطاقــس 2011مثــة فاــم عــام مفــاده أن برنــامج املقارنــات الدوليــة لعــام    - 20
بدرجـة قبـول أعلـ  بنـثري       بلدا(، أصـب  ظمـ   199إىل  150لقطري بدرجة ملحوظة )من ا

إىل مناقشـة   2011مقارنة بالعمليات السابقة. وقد أد  نشـر برنـامج املقارنـات الدوليـة لعـام      
   مفتوحة بشان مزايا ومساوئ استددام تعادالت القوة الشرائية مقاب  أسعار الصر .

أن الجج املؤيدة الستددام تعادالت القوة الشرائية بـدأت حتمـ     وعل  ما يبدو، إما - 21
 -مث  قلة توافرها وموثوقيتـاا   -بقبول عل  نطاا واس  أو أن الجج املعارضة الستدداماا 

أصبحت أضع  بنثري لا كانت عليس. وقد اتداد استددام تعـادالت القـوة الشـرائية يف مجيـ      
   نطاا أوس . أحناء العامل باتدياد توافرها عل 

حتسنا كبريا مقارنـة   2011وتشن  املناجية املطبقة يف برنامج املقارنات الدولية لعام  - 22
الربنامَج عل  أساس مناجي صـارم بـإدراج    2011. فقد أرست جولة عام 2005 ولة عام 

مج هنج من قبي  القائمة األساسية العاملية وتطبيـق ابتنـارات رئيسـية مثـ  جمموعـة أدوات برنـا      
املقارنـات الدوليــة. وعلــ  وجــس التحديــد، ســاهم توثيـق البيانــات الوصــفية علــ  نطــاا واســ    
وتيــادة تطــوير األدلــة والنتيبــات التشــغيلية املتعلقــة بربنــامج املقارنــات الدوليــة إســااما كــبريا   

حتســني معــار  املــوظفني املعنــيني باعمــال الربنــامج. ونشــا أحــد التحــديات مــن األثــر            يف
( الذي نقـ  الربنـامج مـن    2011و  2005جلول  برنامج املقارنات الدولية )لعامي التراكمي 

منشؤها نقطة مرجعية منعزلة إىل إطار قائم عل  تسلسـ  تمـين يسـتلزم مراعـاة     “ آنية صورة”
   التناسق الزمين.

هـو أن الفتـرة الفاصـلة بـني      2011ومن الدروس الواضـحة املسـتمدة مـن جولـة عـام       - 23
سنوات، فترة طويلة للغاية. وقد أعرل عـن هـذا التصـور مجيـ  أصـحال       6مد ا اجلوالت، و

املصــلحة تقريبــاأ )حــىت قبــ  التمــاس أي آراء مــن املســتددمني(، ويــرتب  ارتباطــاأ وثيقــا بقبــول  
نتائج الربنامج ال  تدعو الاجة إلياا ك  سنتني إىل ثاث سنوات عل  األقـ ، مـ  اسـتقرائاا    

نوية. وال يوجــد يف الوقـت الــراهن علـ  الصــعيد العـاملي وباســتثناء برنــامج    لتقـدير النتــائج السـ  
منممـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي/املنتب اإلحصـــائي للجماعـــات األوروبيـــة  
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آليـة لنفالـة ذلـب. وسـيقدم اجلـزء الثـا  مـن تقريـر التقيـيم املزيـد مـن التحليـ  املســتفي               أي
 فاصلة بني جوالت برنامج املقارنات الدولية.ملسالة التواتر والفترات ال

 
 هين  اإلدارة -باء  

ُيستش  من ردود األطرا  املعنية أن أداء هين  اإلدارة القـائم جيـد عمومـاأ. وثبـت      - 24
هينـ  التفاعـ  بــني املسـتويني العـاملي واإلقليمـي، مـ  اضـطاع اجمللــس         علـ  نطـاا واسـ  أن   

ن  القرار ورسـم االسـتراتيجية وقيـام املنتـب العـاملي واإلدارة      التنفيذي بدور اهليةة املركزية لص
العامليــة بــدور الوحــدات التنفيذيــة، آليــة مناســبة ملعاجلــة التحــديات الرئيســية ومشــاك  تطبيــق   
برنــامج املقارنــات الدوليــة. وســاهم اهلينــ  اجلديــد واملبــادرات الــ  اختــذ ا اإلدارة يف حتويــ    

  نمام عاملي يتسم بالنفاءة.برنامج املقارنات الدولية إىل
وقد كان الناج املوحد املتبـ  يف املسـائ  اإلداريـة مـ  اجلاـات املتعاونـة علـ  الصـعيد          - 25

حـاأ جيـداأ. لنـن     بالرغم من بع  أوجس عدم النفاءة يف بع  املراح  واملناطق، -اإلقليمي 
مــراكة مــ  املنتــب مل توقــ  مجيــ  املنــاطق مــذكرة تفــاهم أو تضــ  ترتيبــات واضــحة إلقامــة   

يعين عدم وجود اتفاقات  ددة بشـان املنـاجيات واجلـداول الزمنيـة بـني أصـحال        العاملي، ما
املصلحة املندرطني فعا يف العمليـة منـذ بدايتـاا. وقـد أد  ذلـب أحيانـاأ إىل مناقشـات طويلـة         

تـائج اإلقليميـة   وأحدث تاخريات كبرية يف تقدمي البيانات املدخلة ويف وض  الصيغة الناائيـة للن 
ــاملي        ــب الع ــا املنت ــ  ينمما ــال، أصــبحت االجتماعــات اإلضــافية املتنــررة ال ــة. وبالت والعاملي

 ضرورية ملعايرة اإلجراءات واملناجية.
 2011 ومن الـدروس الواضـحة املسـتفادة مـن جولـة برنـامج املقارنـات الدوليـة لعـام          - 26
ــاي مــن  مــن ا    يف ــائج إىل  ضــرورة عــدم تغــيري أســاليب الســال ب ألمــنال بعــد إعــان النت

البلدان. وباملث ، ينبغي أال تتاع للبلـدان إمنانيـة االنسـحال مـن عمليـة املقارنـة بعـد اطاعاـا         
عل  النتائج. ففي كلتا الالتني، تصب  مصداقية وموثوقية عملية الربنامج كن  موض  مـب.  

عل  اتفاقـات خطيـة أخـر ،     وينبغي جلمي  اجلاات الفاعلة أن توق  عل  مذكرات التفاهم أو
 مبا يف ذلب املناجية واإلجراءات، عند بدء تنفيذ عملية الربنامج.

ــواد         - 27 ــة، وامل ــية العاملي ــة األساس ــ  وضــ  القائم ــب التشــغيلية، مث ــق باجلوان ــا يتعل ويف م
االستقصائية، ومواد السابات القومية، كان للتعاون بـني خمتلـ  اجلاـات الفاعلـة دور فعـال.      

صت مشــاركة املنســقني اإلقليمــيني يف االجتماعــات العامليــة ومشــاركة املنتــب العــاملي    ســا إذ
 االجتماعات اإلقليمية يف إثراء املناقشات وكفالة إحرات تقدم سلس. يف
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ومثة عدد مـن أنشـطة الـدعم املقدمـة مـن املنتـب العـاملي والفريـق االستشـاري الـتقين            - 28
 إلسااما ا النبرية يف جناع الربنامج: والبنب الدول تستحق تنويااأ خاصاأ

 تقدمي املساعدة التقنية والتوجياات املناجية )تقدمي املعار  واخلربات(؛ )أ( 
 تنميم االجتماعات بنفاءة؛ )ل( 
اإلسراع حب  املشاك  املتعلقة بالرباجميات )مث  عرا وتيادة تطـوير جمموعـة    )ج( 

 أدوات برنامج املقارنات الدولية(؛
 نسيق اجلاود عند وض  الصيغة الناائية للنتائج؛ت )د( 
 توفري الدعم املال عل  حنو مرن. )هـ( 

واتسمت عمليـة تبـادل البيانـات واالتصـاالت بـني املسـتويني العـاملي واإلقليمـي مبزيـد           - 29
. لننــاا مل ختــ  مــن بعــ  2005مــن الفعاليــة مقارنــة  ولــة برنــامج املقارنــات الدوليــة لعــام  

قد انتقلت االتصاالت عمومـا مـن املنتـب العـاملي إىل البلـدان عـن طريـق املنسـقني         املشاك . ف
املوقــ  الشــبني املســتفي  لربنــامج املقارنــات الدوليــة ومراســاتس اإللنترونيــة   اإلقليمــيني عــرب

املنثفــة. لنــن كانــت مثــة حلقــة تفاعــ  مفقــودة الســتعادة املعلومــات مــن البلــدان إىل املنتــب  
هـذا أيضـا بتقـدمي البيانـات الوصـفية بشـان املتوسـطات السـنوية علـ  الصـعيد           العاملي. ويتعلـق  

الــوطين، والســابات القوميــة وأطــر الدراســات االستقصــائية. ومينــن إنشــاء نمام/إطــار  ــدد   
لاتصاالت ينون أكثر أمناأ ومـفافية والتزامـا باملواعيـد )علـ  غـرار نمـام املنتـب اإلحصـائي         

 للجماعات األوروبية(.  
ــن اخلــربة        - 30 ــة م ــة مســتويات خمتلف ــات الدولي ــامج املقارن ــاطق املشــمولة بربن وكــان للمن
جمــال هــذا الربنــامج. فقــد اختلفــت مســاصات املنســقني اإلقليمــيني يف اجتماعــات املنســقني   يف

اإلقليميني واجتماعات الفريق االستشاري التقين. ويف بع  الاالت، تعذر علـ  املنـاطق الـ     
 بة املتعلقة بالربنامج اتباع الناج الذي أوص  بس املنتب العاملي.تق  فياا التجر

 
 اجمللس التنفيذي  

اضــطل  اجمللـــس التنفيـــذي، كمــا كـــان الـــال يف جولــة برنـــامج املقارنـــات الدوليـــة     - 31
، بــدور اهليةــة املركزيـــة لصــن  القــرار ورســـم االســتراتيجية يف جولــة الربنـــامج       2005 لعــام 
مات دولية رئيسية )صندوا النقد الـدول، ومنممـة التعـاون والتنميـة     . وكان ملنم2011 لعام

يف امليدان االقتصادي، واملنتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة، والشـعبة اإلحصـائية( مقعـد     
دائم يف هذا اجمللس، يف حني ُمثلت معاهد إحصائية وطنيـة )مـن االقتصـادات النـرب  أساسـا(      
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د ُعـينن أعضـاء اجمللـس التنفيـذي علـ  أسـاس مـا لـديام مـن          تناويب. وق يف عضويتس عل  أساس
معار  وخربات إحصائية وفرية يف وض  مؤمرات وبـرامج إحصـائية تتجـاوت النطـاا الـوطين      
دعماأ لبنـاء القـدرات، مبـا يتوافـق مـ  القواعـد الـ  اعتمـد ا اللجنـة اإلحصـائية. وكـان البنـب             

  بـس مـن دور باعتبـاره الوكالـة املضـيفة. وقـد       الدول حاضرا ألسـبال لاثلـة ونمـرا ملـا يضـطل     
ُحدِّد التمثي  القطري لينف  التواتن يف متثي  املناطق واهلياك  االقتصـادية والقـدرة اإلحصـائية    
لن  بلد. ومارأ منسقو األمم املتحدة اإلقليميون يف اجمللس ملراعـاة األخـذ بالنـاج املوحـد يف     

 صعيد اإلقليمي أوال، مث عل  الصعيد العاملي.  بلورة تعادالت القدرة الشرائية عل  ال
ــة    - 32 ــادئ، مينــن وصــ  تركيب ــات    ووفقــا لتلــب املب ــامج املقارن اجمللــس التنفيــذي يف برن

ــام   ــة لع ــدان،         2011الدولي ــي، وحجــم البل ــ  اإلقليم ــ  التمثي ــن حي ــواتن م ــة الت ــا  نم باهن
ن اجمللس يضم عمومـا طائفـة مـن    وقدرا ا، وتوليفة األعضاء الدائمني واألعضاء املناوبني. وكا

أصحال اخلربة يف جمال االستراتيجيات والتقنيات إضافة إىل خربات كافية تؤهلـام لدمـرا    
 عل  الربنامج.  

ــراوع بــني    - 33 ــام  35و  25غــري أن عــدد األعضــاء الــذي ت عضــوا مــن   16عضــوا )من
ملــس بصــورة فعالــة.  املنممــات الدوليــة( كــان كــبريا بشــن  تعــذر معــس علــ  اجمللــس القيــام بع   

تاد حجم فريق ما عن الد األمث  تاد احتمال فقدانس القـدرة علـ  التركيـز وحتولـس إىل      فنلما
أفرقــة فرعيــة صــغرية يــدعو كــ  فريــق منــاا إىل أهــدا  أو مــواغ   ــددة بــدال مــن اإلســاام   

غايــة حتقيــق اهلــد  العــام. ولــذا، ينبغــي أن ينــون عــدد أعضــاء اجمللــس التنفيــذي  ــدودا لل  يف
 أريَد لس أن يصب  هيةة فعالة لصن  القرارات.   إذا
 

 واملدير العاملي  املنتب العاملي  
كان السياا املؤسسي لعم  املنتب العاملي واملدير العـاملي لربنـامج املقارنـات الدوليـة      - 34

ــام  ــس         2011لع ــذي للمجل ــب تنفي ــدور منت ــاملي ب ــب الع ــال: اضــطل  املنت ــ  النحــو الت عل
وتوىل املسؤولية عن تنسيق جمم  أنشـطة الربنـامج. واختـذ مـن مقـر البنـب الـدول يف        التنفيذي 

وامنطن العاصمة مقرا لـس. وكـان املنتـب العـاملي لضـ  للمسـاءلة أمـام مـدير فريـق البيانـات           
املــدير العــاملي لربنــامج املقارنــات الدوليــة. وفيمــا يتعلــق  اإلئائيــة التــاب  للبنــب الــدول بواســطة

املتصـلة بتطبيـق وتنفيـذ مامـة الربنـامج وسياسـتس العامـة وبراجمـس وأولوياتـس ومعـايريه،            باملسائ 
كــان املــدير العــاملي يتصــر  يف حــدود التوجياــات الصــادرة عــن اجمللــس التنفيــذي ويف إطــار  
ــربامج          ــة ال ــدير جمموع ــال، كــان م ــس. وبالت ــا اجملل ــق عليا ــ  واف ــات ال ــرامج العمــ  وامليزاني ب

ية هو الـذي يتـوىل تصـري  املسـائ  املتعلقـة بعناصـر اإلدارة اليوميـة للمنتـب         اإلحصائية الدول
العاملي للربنامج )مـن قبيـ  خمصصـات امليزانيـة املقدمـة مـن ميزانيـة البنـب الـدول، والصـندوا           
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االستةما  لربنامج املقارنات الدولية، وإجراءات التوظي ، وتقييمات األداء، والسفر ومـا إىل  
ع هــذا الترتيــب املتعلــق بتنمــيم املســاءلة حتقيــق التــاتر وتبــادل اخلــربات بــني    ذلــب(. وقــد أتــا

املنتب العاملي لربنامج املقارنات الدولية وسائر أنشطة بنـاء القـدرات اإلحصـائية الـ  اضـطل       
هبا فريـق البيانـات اإلئائيـة )أيضـا حتـت مسـؤولية مـدير جمموعـة الـربامج اإلحصـائية الدوليـة(.            

 تيب ميث  مساصة ضمنية أخر  من البنب الدول لربنامج املقارنات الدولية.  وكان هذا التر
وفريـق   وكان ئـوذج التعـاون بـني املنتـب التنفيـذي واملنتـب العـاملي والبنـب الـدول          - 35

يعم  بنفاءة بفض  إدراأ ك  طر  لدوره ومسؤولياتس. غري أنـس لـوحأ أن    البيانات اإلئائية
 امة يف املنتب العاملي أخ  إىل حد ما بساسة انسيال العم .  تغري ماغلي الوظائ  امل

 
 الفريق االستشاري التقين  

ــاملي يف         - 36 ــب الع ــيني، املنت ــن خــرباء دول ــ  م ــتقين، املؤل ــق االستشــاري ال ســاعد الفري
ــة. وأعــرل معمــم        ــ  نشــات خــال املقارن ــة ال ــة والتقني ــة واملناجي توضــي  املســائ  املفاهيمي

عن تقديرهم النبري للعم  الذي قام بس الفريق والذي كان    إمـادة علـ    أصحال املصلحة 
. و  توضـي   2011  إسـااما كـبريا يف جنـاع برنـامج املقارنـات الدوليـة لعـام        اعتبار أنس مـنّ 

من املسائ  املناجية ووضـ  مفـاهيم مبتنـرة. والتزمـت عمليـة الترمـي  لعضـوية الفريـق          اأعدد
الوثيقة اإلطاريـة املتعلقـة بـإدارة برنـامج املقارنـات الدوليـة بالصـيغة        االستشاري التقين عموما ب

ال  وافق علياا اجمللس التنفيذي وأقر ا اللجنة اإلحصـائية. وُخلـإ إىل أن إجـراءات الترمـي      
مقبولــة إىل حــد كــبري وإن مل تنــن واضــحة يف مجيــ  الــاالت مــن حيــ  اســتيفاء اخلــرباء          

ــق االستشــ   ــاتة يف جمــال     االستشــاريني يف الفري ــة املمت ــتاأ اخلــربة واملعرف ــتقين مــرط ام اري ال
ــادات      ــة اقتصـ ــوا أيـ ــتقالية دون أن ميثلـ ــتعام باالسـ ــة، ومتـ ــات الدوليـ ــامج املقارنـ ــة برنـ مناجيـ

ــام     أو ــتقين لعـ ــاري الـ ــق االستشـ ــاء الفريـ ــدد أعضـ ــ  عـ ــاا. ووصـ ــات بعينـ إىل  2011مؤسسـ
العدد النبري نسـبيا والـذي ينـاهز     عضوا وهو عدد كبري جدا. وعاوة عل  ذلب، تبني أن 22
ــذين حضــروا اجتماعــات       40 ــراقبني( ال ــتقين وم ــق االستشــاري ال مدصــا )مــن أعضــاء الفري

الفريق بشن  مؤقت ليس بالعدد الـذي ينفـ  عمـ  الفريـق بفعاليـة. وبالتـال، ينبغـي تقلـيإ         
 لنفالة فعاليتس. عدد أعضاء الفريق

ىل تيــادة تعقيــد الســابات. ولــذا أنشــةت ثاثــة وأدت املنــاجيات اجلديــدة وايســنة إ - 37
أفرقــة عمــ  هــي: فريــق اخلــرباء املعــين بــالتحقق، لدمــرا  علــ  التحقــق مــن صــحة البيانــات   
املقدمــة ألغــراا املقارنــات العامليــة؛ وفرقــة العمــ  املعنيــة بالســابات لســال النتــائج العامليــة  

ينــاا؛ وفريــق اســتعراا النتــائج بشــن  مســتق  عــن بعضــاا الــبع ، وكفالــة التقريــب فيمــا ب 
ــا.        ــق عليا ــاجيات واإلجــراءات املتف ــا للمن ــاا وامتثاهل ــ  معقوليت ــن حي ــائج م الســتعراا النت
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وساهم الفريق االستشاري التقين ومجي  األفرقة الثاثة إىل حد كـبري يف حتسـني النوعيـة العامـة     
 كن .   للنتائج الناائية، وأيضا يف كفالة الشفافية فيما يتعلق بالعملية

 
 املنسقون اإلقليميون  

اضــطل  املنســقون اإلقليميــون باملامــة الصــعبة املتمثلــة يف تنســيق املقارنــات اإلقليميــة     - 38
وكفالــة الساســة يف ســري العمــ  بــني املنتــب العــاملي والبلــدان. وتولــوا مســؤولية ختطــي           

ناجيـة، ومجـ  البيانـات    الدراسات االستقصائية، وتوفري الوثائق ذات الصلة، وبناء القـدرات امل 
القطريــة والتحقــق مــن صــحتاا، وإحالــة البيانــات اإلقليميــة إىل املنتــب العــاملي يف الوقــت          
املناسب. وقد اختلفت درجة النجـاع يف تنفيـذ برنـامج املقارنـات الدوليـة بـاختا  املنـاطق،        

 وذلب تبعاأ لتجربة األطرا  املعنية ومستو  خربا ا.  
ملنممات اإلقليميـة واملؤسسـات اإلحصـائية الوطنيـة علـ  املسـاعدة       وقد اعتمد بع  ا - 39

ال  قدماا املنتب العـاملي وعلـ  ترتيبـات الشـراكة. وأمنـن ملنـاطق أخـر ، كمنطقـة منممـة          
التعــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصــادي ومنطقـــة االحتـــاد األورويب، االعتمــاد بنجـــاع علـــ     

 تطورة يف جمال املقارنة.  لدياا من مناجيات وهياك  أساسية م ما
 

 بناء القدرات - جيم 
تؤكــد غالبيــة عممــ  مــن أصــحال املصــلحة يف برنــامج املقارنــات الدوليــة أن جولــة    - 40

ترتبت علياا آثـار إجيابيـة واسـعة يف الـربامج اإلحصـائية       2011برنامج املقارنات الدولية لعام 
ــة، فيمــا يتعلــق بنــ  مــن إحصــاءات األســعار وال    ــة. فقــد أســام هــذا   اإلقليمي ســابات القومي

ــدان      ــة( يف البل ــة )املؤسســية والتقني ــاء القــدرات اإلحصــائية الوطني ــامج بشــن  كــبري يف بن الربن
يف ذلـب إىل العديـد مـن الوكـاالت اإلقليميـة       النبرية والصغرية عل  حد سواء. ويعود الفضـ  

املشـاك  التقنيـة واملناجيـة.    سواء الـدعم املـال أو املسـاعدة املقدمـة لـ        - ملا تقدمس من دعم
يف حتسـني األسـاس اإلحصـائي ألغـراا      ويشيد املشـاركون بصـفة خاصـة بالعمـ  الـذي ُأجنـز      

املقارنات بني البلدان، وكذلب بإساام الربنامج يف حتسني األساس اإلحصـائي لتسـلي  الضـوء    
 عل  مشاك  الفقر.  

ن لعناصـر الربنـامج املدتلفـة أثـر     ويف مواتاة ذلب، يؤكد املنسـقون اإلقليميـون أنـس كـا     - 41
ــة.      ــائية الوطنيـ ــد اإلحصـ ــة واملعاهـ ــ  املناتـــب اإلقليميـ ــ  علـ ــ  الواقـ ــ  عـــبء العمـ ــبري علـ كـ

عبء العمـ  اإلضـايف ثقـيا علـ  البلـدان الـ  تعـيةن علياـا تسـعري مةـات مـن املنتجـات              وكان
املشــمولة بســلة األرقــام القياســية ألســعار االســتااأ لــدياا والصــول علــ  النفقــات يف     غــري
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وبــذلت جاــود كــبرية يف مجيــ  املنــاطق لــدمج برنــامج   تصــني  وا  للنــاتج ايلــي اإلمجــال.
 املقارنات الدولية يف الربامج اإلحصائية الوطنية.  

اعتمــاد تغطيــة  2011دوليــة لعــام ومــن العناصــر اهلامــة يف جولــة برنــامج املقارنــات ال - 42
كاملــة للنــاتج ايلــي اإلمجــال. وقــد انطبــق ذلــب علــ  معمــم املنــاطق، باســتثناء منطقــة ايــي  
اهلادئ )املؤلفة بصورة رئيسية من بلدان وأقاليم أصغر( الـ  مل تشـارأ سـو  يف تغطيـة اجلـزء      

ايلي اإلمجال من قبيـ  اإلسـنان    املتعلق باستااأ األسر املعيشية. وفيما يتعلق بعناصر الناتج
والتشييد، ُوضعت أساليب جديدة أو بديلة مل ينن هناأ أساس إحصـائي وطـين مناسـب هلـا.     
ونتيجة لذلب، ُنفذت أجزاء من الربنامج االستقصـائي باالسـتعانة بنـاج تـديره جاـة مركزيـة،       

 مبشاركة وطنية أو إقليمية  دودة، إن وجدت أصا.
مم املنـاطق تقبـ  بـالجج الـ  سـيقت التبـاع هنـج مركـزي فيمـا يتعلـق           ويبدو أن مع - 43

ــر مــن غريهــا    والــ  تشــم  املنتجــات الصــحية،   باجملــاالت املواضــيعية الــ  هلــا طــاب  تقــين أكث
والتعليم، واملعـدات، والسـل ، والنومـة، واإلسـنان. وهـذا موقـ  إجيـايب أساسـا أو إمجـاال،          

 ملية دعوا إىل تيادة املشاركة اإلقليمية يف اجلوالت املقبلة.  أن العديد من املشمولني بالع إال
، كان عنصر بناء القدرات جـزءا ال يتجـزأ مـن العمليـة     2011وفيما يتعلق  ولة عام  - 44

املستمرة لتحسني نوعية البيانات. وقدم املنسقون اإلقليميون املساعدة والـدعم يف حـ  خمتلـ     
 ذلــب، مــنلت اللقــات الدراســية وحلقــات العمــ       املشــاك  الــ  طــرأت. وباإلضــافة إىل   

اإلقليمية ال  عقدت بشان األسـعار والسـابات القوميـة، منتـديات هامـة مجعـت اإلحصـائيني        
 معاأ لعرا ما استجد من أساليب ولارسات عملية ومناقشتاا.  

ات وســاهم املنتــب العــاملي مســاصة كــبرية يف بنــاء القــدرات يف جولــة برنــامج املقارنــ - 45
 حي  قام بإعداد املواد التالية:   2011العاملية لعام 

قياا ا جم ااق جم ي ااص د قلعاا : جدااا رصا ج اا ا ناتاا دو جر  اتاا ت جد  دياا   د   يلاا     • 
الدول، والذي يعرا املناجية املتاحـة إلجـراء املقارنـات     ، الصادر عن البنب تل ئ  

ــذ هبــا جلولــة عــا       ــ    األخ مــن برنــامج املقارنــات    2005م الدوليــة، واخليــارات ال
الدولية، ونتائج تلب اخليارات، واخلطوات الواجب اختاذهـا لتحسـني نوعيـة البيانـات     

من الربنامج. ومن أجـ  ضـمان مـفافية عمليـة التقـدير، يعـرا        2011يف جولة عام 
النتــال دراســة مستفيضــة للنمريــة األساســية واألســاليب املســتددمة واملشــاك  الــ    

أيضا منمورا استشرافيا بشان اخلطوات املتعلقة باملناجية الـ  مينـن    مصودفت. ويقد
ــات      ــامج املقارن ــة لربن اختاذهــا أو الــ  ســُتتدذ لتحســني التقــديرات يف اجلــوالت املقبل

 الدولية.  
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املبـــــادئ التوجيايـــــة    لشااااالينص د تااااا دو جر  اتااااا ت جد  ديااااا     جد ديل جدااااا ويـــــوفر   • 
ــة ــن جتميــ       واإليضــاحات الوصــفية للمنــاجي   العملي ــو عبــارة ع ــذا العمــ  ه ات. وه
والتعليمات التشغيلية القائمة ال  مينـن أن حتسـن فاـم امُلمارسـني للمنـاجيات       للمواد

 املوص  هبا.  
وعدا عن هـذه املـواد، فقـد أتـاع املنتـب العـاملي دعمـا تقنيـا بـالغ األصيـة إىل البلـدان             - 46

ــدم يف غضــون ماــ   واملنســق ــا ُق ــة   ني اإلقليمــيني، كــثريا م   قصــرية، ومشــ  مــا يلــي: )أ( مناجي
)ج( جتميـ  النفقـات املتعلقـة بالسـابات      )ل( التحقـق مـن صـحة البيانـات؛ و     االستقصاء؛ و
)د( حسال تعادالت القـدرة الشـرائية. وُقـدم هـذا الـدعم مـن خـال عـدة بعثـات           القومية؛ و

 وحلقات عم  إقليمية وعاملية، وكذلب من خال مىت وسائ  االتصال.  
، 2005واســتنادا إىل الــدروس املســتفادة مــن جولــة برنــامج املقارنــات الدوليــة لعــام     - 47

 ،2011استحدث املنتب العاملي براجميات حاسـوبية خاصـة بربنـامج املقارنـات الدوليـة لعـام       
باعتبارهـا جمموعـة مـاملة مـن      (تعر  أيضا باسـم جمموعـة أدوات برنـامج املقارنـات الدوليـة     )

وبية مستقلة ماديا لنناا متناملة منطقيا لتنسيق مجـ  البيانـات وجتايزهـا    وحدات براجمية حاس
ال  استددمت يف هذه اجلولة تتال  مـن   . وكانت جمموعة األدوات2011خال جولة عام 

قيـاس   ثاث وحدات هي: )أ( وحدة إدخال البيانات القطرية والتحقـق مـن صـحتاا ألغـراا    
إدخال البيانات القطرية والتحقـق منـاا بغـرا إجـراء     )ل( وحدة  استااأ األسر املعيشية، و

)ج( وحــدة التحقــق مــن صــحة البيانــات اإلقليميــة وجتايزهــا    دراســات استقصــائية  ــددة، و
واإلبـــان عنـــاا. وهـــذه الوحـــدات متاحـــة باإلســـبانية واإلننليزيـــة والعربيـــة والفرنســـية.         

ارنـــة فيمـــا بـــني البلـــدان، وسُتســـتددم الوحـــدة اإلقليميـــة ألغـــراا التركيـــب والتحقـــق باملق 
ــا ــس مب ــن الدراســات        في ــات املســتمدة م ــ  البيان ــز التشديصــات واملؤمــرات بالنســبة جلمي جتاي

االستقصائية عن األسعار. وتشم  الوحـدات القطريـة املتعلقـة ببنـود اسـتااأ األسـر املعيشـية        
التحقـق  وأجور املوظفني النوميني ك  من التركيب والتنفيذ وحسال متوسطات األسـعار و 

من األسعار باملقارنة فيما بني البلدان. أما وحدة السابات القومية فتسـاعد يف جتايـز تصـني     
ــات         ــامج املقارن ــة أدوات برن ــُتددمت جمموع ــدان. واس ــائر البل ــاا يف س ــق من ــات والتحق النفق
الدوليــة بشــن  منثــ  يف بعــ  املنــاطق )مثــ  غــريب آســيا وأمرينــا الاتينيــة(. واســَتددمت   

ناطق األخر  )مثاأ، آسيا وايي  اهلـادئ، ورابطـة الـدول املسـتقلة، ومنممـة التعـاون       بع  امل
والتنمية يف امليدان االقتصادي/املنتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة( الرباجميـات الاسـوبية    

جمموعـــة أدوات برنـــامج املقارنـــات الدوليـــة للعديـــد مـــن   اإلقليميـــة اخلاصـــة هبـــا. وخضـــعت
 ب بع  املشاك  ال  نشات يف سياقاا.  التحديثات بسب
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 نوعية البيانات والبيانات الوصفية   - دال 
تقامست الوكاالت اإلقليمية املسـؤولة عـن املقارنـات يف سـب  منـاطق يشـملاا برنـامج         - 48

املقارنات الدولية )مصر  التنمية األفريقي، ومصر  التنميـة ااسـيوي، واملنتـب اإلحصـائي     
ستقلة، واللجنة االقتصادية ألمرينا الاتينية ومنطقـة البحـر النـاريل، واللجنـة     لرابطة الدول امل

االقتصــادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا، ومنتــب اإلحصــاءات األســترال( تلــب املســؤولية مــ     
الوكاالت الوطنية الـ  قامـت  مـ  البيانـات والتحقـق مـن صـحتاا يف اقتصـادات كـ  منـاا.           

ة الوكاالت الوطنيـة بالتوجياـات املناجيـة والتنفيذيـة. كمـا تولـت       وتودت الوكاالت اإلقليمي
تنسيق ومراقبة عملية مج  البيانات والتحقق من صحة تلب البيانات يف املناطق وفقـا للجـدول   
الزمين العاملي. وقامـت أيضـا بتجميـ  املقارنـات اإلقليميـة ووضـعاا يف صـيغتاا الناائيـة ونشـر          

 ي املسـؤولية عـن كفالـة إمنانيـة دمـج املقارنـات اإلقليميـة السـب         نتائجاا. وتوىل املنتب العامل
واملقارنـــة الـــ  أجر ـــا منممـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي/املنتب اإلحصـــائي   

يف املقارنة العاملية. واضـطل  املنتـب العـاملي أيضـا مبسـؤوليات جتميـ         - للجماعات األوروبية
 ا ونشرها.  النتائج العاملية والتحقق منا

ــة املــدخات مــن البيانــات والبيانــات الوصــفية أمــر    - 49 ــة  اأويعــد ضــمان نوعي فــائق األصي
بالنسبة لربنامج املقارنات الدولية. وقد أعـد املنتـب العـاملي جمموعـة مـن االسـتبيانات املتعلقـة        

ت بيانـات وصـفية أفضـ  مـن تلـب الـ  كانـ        2011حىت تتوافر جلولة عام  بالبيانات الوصفية
. وقد أعـدت القـوائم املرجعيـة إلطـار ضـمان النوعيـة للمسـاعدة علـ          2005متاحة يف جولة 

جتميـ  املعلومـات الاتمــة لتقـدير وتقيـيم نوعيــة البيانـات املقدمـة. وأتيحــت إمنانيـة االطــاع        
علياا باللغات اإلسبانية واإلننليزية والعربية والفرنسـية. وكـان يـتعني علـ  البلـدان واملنسـقني       

 قليميني واملنتب العاملي م ء القوائم املرجعية.  اإل
ــر النمــوذجي عــن إحصــاءات اإلنفــاا       - 50 ــة، قــدةم التقري ــق بالســابات القومي وفيمــا يتعل

الســابات القوميــة واســتبيان استفاضــة الســابات القوميــة وفــرة مــن   واســتبيان ضــمان نوعيــة
دان بيانا ـا املتعلقـة بالنفقـات املسـتمدة     البيانات الوصفية عن الطريقة ال  كانت تقسةم هبا البلـ 

ــاتج ايلــي اإلمجــال إىل    ــاأ 155مــن الن ــة     باب ــة واستفاضــة تقــديرا ا املتعلق أساســيا وعــن نوعي
بالنفقــات. وفيمــا يتعلــق بالدراســات االستقصــائية ليســعار، أعــد اســتبيان إلطــار الدراســات    

والفرنســية. وكــان هلــذا االســتبيان أصيــة االستقصــائية باللغــات اإلســبانية واإلننليزيــة والعربيــة 
 بالغة حي  قدم معلومات عن نطاا تغطية هذه الدراسات االستقصائية يف مجي  البلدان.  

ــة      - 51 ــيم نوعي ــة مــن إطــار تقي ــامج املقارنــات الدولي ــة يف برن واســُتمد إطــار ضــمان النوعي
ارســات، واملفــاهيم البيانــات الــذي وضــعس صــندوا النقــد الــدول. وجيمــ  اإلطــار أفضــ  املم   
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والتعــاري  املقبولــة دوليــا يف جمــال اإلحصــاءات، مبــا يف ذلــب مــا يــرد منــاا يف مبــادئ األمــم     
ــاب  لصــندوا النقــد      ــة والنمــام العــام لنشــر البيانــات الت املتحــدة األساســية لدحصــاءات الرمسي

حصائية لبلـد مـن   الدول. ويوفر هذا اإلطار هينا لتقييم نوعية البيانات مبقارنة املمارسات اإل
البلدان م  أفض  املمارسات. وهو يركز عل  ما يتص  بالنوعية من مسات تتعلق بإدارة الـنمم  
اإلحصائية، والعمليـات اإلحصـائية األساسـية، واملنتجـات اإلحصـائية. ويتمثـ  اهلـد  منـس يف         
ي تـــوخي الدقـــة البالغـــة يف تقيـــيم نوعيـــة بيانـــات االقتصـــاد النلـــي ووضـــعاا يف إطـــار هينلـــ

واستددام لغة مشتركة فياا. وقد مش  برنامج املقارنات الدوليـة سـتة مواضـي  هـي: الشـروط      
األساسية لضمان نوعية البيانات؛ وضمان متاماـا؛ وسـامة املناجيـة املتبعـة يف مجعاـا؛ ودقتـاا       

 وموثوقيتاا؛ وجدواها؛ وإمنانية االطاع علياا.
 

 حسن توقيت النتائج ونشرها -هاء  
ق  الشبني لربنامج املقارنات الدولية هو مركز املعلومات املتعلقة بالربنـامج. وهـو   املو - 52

موق  جيد التنميم يقدم معلومات مستفيضة عن الربنامج والنيانـات املشـاركة فيـس واألنشـطة     
وبرامج الدراسات االستقصائية، وأوجس االستددام اهلامة لتعـادالت القـدرة الشـرائية. وتوجـد     

لن  منطقة تتضمن معلومات عن املنطقة، إضافة إىل تقـارير عـن حالـة التقـدم     صفحة منفصلة 
ايرت ومعلومـات أخـر  ذات صـلة. ويتضـمن املوقـ  وثـائق هامـة عـن استقصـاءات الربنـامج           
وأساليبس، وكتال الربنـامج والنتيةـب اخلـا  بـس واملبـادئ التوجيايـة واألدلـة التنفيذيـة، فضـا          

علقـة بالتنميـة. وورد بيـان مـوجز ملعلومـات عـن التقـدم ايـرت يف         عن البحـوث واملعلومـات املت  
الربنامج واألساليب واألدوات اجلديدة يف تقرير املعلومـات املسـتنملة الـذي يصـدره الربنـامج      

 ك  ثاثة أمار.  
ــات        - 53 ــ  املســائ  عنصــرا أساســيا يف العملي ــة مبدتل ــات املتعلق ــت مــفافية املعلوم وكان

تـائج العامليـة الناائيـة. وفيمـا يتعلـق باملنتـب التنفيـذي والفريـق االستشـاري          املؤدية إىل نشر الن
ــ  الشــبني         ــ  املوق ــد ُنشــرت عل ــ  املنســقني اإلقليمــيني، فق ــودة م ــتقين واالجتماعــات املعق ال
للربنامج  اضر ك  اجتماع من االجتماعات املعقـودة. وورد يف تقريـر املعلومـات املسـتنملة     

ثاثــة أمــار إىل املسـتعلمني عــدد مــن املقــاالت ذات الصــلة بشــان   الربنــامج كــ  الـذي يقدمــس 
ــدة يف      ــامج تشــم  اإلدارة، وعروضــا مستفيضــة عــن عناصــر جدي مســائ  خمتلفــة تتعلــق بالربن

 برنامج الدراسات االستقصائية، وبع  التقارير القطرية أو اإلقليمية عن اخلربات.  
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 اجلوانب التقنية واملناجيات -واو  
 ئم األصنا وض  قوا  

ــة عــام   - 54 ــ  اإلســنان وقطــاع الصــحة     2011يف جول ، متــت إدارة بعــ  اجملــاالت، مث
اخلاصة والتعليم واخلدمات النومية وسل  املعدات والبناء، مبشاركة من املناطق أق  لـا كـان   
عليس الال، مثا، فيما يتعلق باملنتجات االسـتااكية يف األسـواا. وبصـفة عامـة، حمـي هـذا       

إضـافة بنـود    مـن  ج املركزي يف اإلدارة بقبول واس  النطـاا. ومتنـن املنسـقون اإلقليميـون    النا
إقليمية إىل بنود القائمة األساسية العاملية. ومل يضـطل  املنتـب العـاملي بعمليـة اإلدارة املركزيـة      
لـة  جلم  البيانات وحتريرها. فقد ُطبق هنج ثاثي املراحـ  لتحريـر البيانـات كمـا يلـي: )أ( مرح     

التحقق من صـحة البيانـات داخـ  البلـدان؛ و )ل( مرحلـة التحقـق مـن صـحة البيانـات علـ            
الصــعيد اإلقليمــي حيــ  قــام املنســقون اإلقليميــون خــال هــذه املرحلــة بتحريــر أســعار البلــد    

)ج( مرحلة التحقق عل  الصعيد األقاليمي أو العاملي ال  قـام خاهلـا    والتحقق من صحتاا؛ و
ي بتحرير األسـعار اجملمعـة للمنتجـات األساسـية العامليـة والتحقـق مـن صـحتاا يف         املنتب العامل
 مجي  املناطق.

وكان السبب الرئيسي وراء اتباع هنج اإلدارة املركزيـة هـو ضـرورة حتقيـق أكـرب قـدر        - 55
لنن من االتساا عل  الصـعيد العـاملي يف تنـاول هـذه اجملـاالت، وهـو مـا لتلـ  عـن طريقـة           

نتجــات االســتااكية يف األســواا حيــ  وضــعت قــوائم املنتجــات حســب املنــاطق،   تنــاول امل
ــال ذات الصــلة إدارة        ــاملي إدارة األعم ــب الع ــوىل املنت ــة. وت ــة األساســية العاملي ــاا القائم تنمل
مركزية، ولنن م  مناقشة مجيـ  القـرارات الرئيسـية مناقشـة مستفيضـة يف اجتماعـات الفريـق        

رها مجيــ  املنســقون اإلقليميــون، ومواصــلة استعراضــاا لتحديــد الــ  حضــ االستشــاري الــتقين،
 آثارها يف البيانات يف اجتماعات املنسقني اإلقليميني.

وألغراا املقارنة فيما بني املناطق، ولنن أيضا حرصا عل  الشفافية، يبـدو يف الواقـ     - 56
ــق مبجــاال       ــ ، فيمــا يتعل ــ  األق ــاع هنــج مركــزي، أو منســق عل ت الســنن أن األفضــ  هــو اتب

ن النــاج أواخلــدمات غــري الســوقية، وســل  املعــدات والبنــاء. ال بــد مــن اإلمــارة مــ  ذلــب إىل 
العاملي مل ينن دائما مفاومـا علـ  حنـو جيـد يف بعـ  املنـاطق، وأن مسـتويات القـدرة التقنيـة          
ختتل  مـن منطقـة ألخـر  وبالتـال فاـي ليسـت كلـاا قـادرة علـ  املشـاركة بشـن  موحـد.             

مبشاركة أكرب مـن املنـاطق يف مجيـ  جوانـب العمـ ، مـثا قبـ  وضـ           ان سريحنبوعموما، ك
الصيغة الناائية للقوائم، حىت يتسىن للمنسقني اإلقليميني تقدمي توصيات و/أو توضـي  مـا ميثلـس    
يف املنطقة. وكان ينبغي إتاحة مزيد من الفر  للمنـاطق كـي تصـمم الدراسـات االستقصـائية      
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طة االحتفــال بإمنانيــة الــرب  بــني النتــائج عــرب املنــاطق دون فقــدان   حســب احتياجا ــا، مــري
 قابليتاا للمقارنة.  

واتُّب  هنج آخـر يف وضـ  قائمـة أساسـية عامليـة للمنتجـات االسـتااكية يف األسـواا.          - 57
وجر  أوال حتديد قوائم املنتجات اإلقليمية، مث اختذت املنـاطق بعـد ذلـب القـرار بشـان إدراج      

 قائمة األساسية العاملية يف القوائم اإلقليمية.  منتجات ال
وتشول عملية وض  القوائم األساسية العاملية أوجـس قصـور متعـددة وجيـب حتسـيناا.       - 58

فترميز مواصفات املنتجات اإلقليمية مل ينن موحدا عل  النحو املستصـول. ومل تتدـذ تـدابري    
ربنـامج باعتبـاره أساسـا لوضـ  معيـار      كافية الستددام الوص  املناجي للمنتج الذي وضـعس ال 

دول مسج  لوص  املنتجات. ومل تنـن تعـاري  القائمـة العامليـة األساسـية دائمـا علـ  قـدر         
كـبري مــن الوضــوع، وكانــت عامــة للغايــة يف بعــ  الــاالت. أمــا إجــراءات اختيــار منتجــات  

ــود األس     ــة )أي عــدد املنتجــات يف كــ  بنــد مــن البن ــم تنــن  القائمــة األساســية العاملي اســية( فل
واضحة، ولذلب مل تنن بع  البنود األساسية مشمولة بالقدر النايف بالنسبة لـبع  املنـاطق.   
فتعني مثا إعداد دراسة استقصائية خاصة ملنتجات تننولوجيا املعلومات يف اللحمـة األخـرية.   

 ومل تقدم مجي  املناطق مدخات كافية يف إعداد هذه الدراسة.  
الشفافية يف عملية وض  مواصـفات منتجـات القائمـة األساسـية العامليـة،       ومينن تيادة - 59

مثا باستددام أدوات إلنترونية مشتركة، مينن بواسطتاا جلمي  املناطق أن تقـدم مقترحا ـا.   
واألمث  هو أن ختض  املنتجات املقترحة للقائمة األساسية العامليـة لــمس  متايـدي بغيـة حتديـد      

املناطق والبلدان، قب  إدراجاا يف الدراسـة االستقصـائية. ومـن مـان ذلـب       توافرها وأصيتاا يف
 أيضا أن يساعد عل  حتسني املواصفات.  

: فقد متـت تسـوية التضـاربات    “حتيز األمر الواق ”ومثة جانب آخر يتعلق بـما يسم   - 60
تعــادالت  يف اجلــدول الــزمين للدراســات االستقصــائية بــني برنــامج املقارنــات الدوليــة وبــرامج  

القدرة الشرائية ملنممة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي/املنتب اإلحصـائي للجماعـات      
األوروبية مبن  األولوية لبنود منممة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي/املنتب اإلحصـائي   

عيشــية وااالت يف إعـداد القـوائم األساســية العامليـة السـتااأ األسـر امل      للجماعـات األوروبيـة  
واملعدات. وذلب ألن العديد من الدراسات االستقصائية هلذه املؤسسة كانت قد أجريت قبـ   
أن يتم وض  اجلدول الـزمين لينشـطة امليدانيـة يف إطـار الربنـامج. وبالنسـبة للعديـد مـن البنـود          

ة األمـر الواقـ    متاتمـ ” األساسية، تاثرت القائمة األساسـية العامليـة تـاثرا كـبريا مبـا قـد يسـم        
، الـ   “ملنممة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/املنتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة  

 “.حتيز األمر الواق ” أسفرت عن
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ــدمات       - 61 ــل  واخلـ ــق بالسـ ــ  املتعلـ ــ  العمـ ــرط علـ ــز مفـ ــاأ تركيـ ــان هنـ ــ ، كـ ويف الواقـ
ــر متوقــ      ــو أم ــ  حســال االستقصــاءات األخــر ، وه ــاجم   االســتااكية عل ــب ن ــ  ذل  . ولع

مقارنة السل  االستثمارية والبناء من تعقيد أكرب مقاب  مقارنـة السـل  واخلـدمات     تتسم بس عما
 االستااكية.  

 
 األصية مقاب  الصفة التمثيلية  

تشــن  قابليــة املنتجــات اخلاضــعة للتســعري للمقارنــة املبــدأ األساســي لتقــدير تعــادالت   - 62
ة الــ  تواجــس الربنــامج هــي أن حصــإ اإلنفــاا املتعلقــة باملنتجــات  القــدرة الشــرائية. واملعضــل

املتاحة ال  مينن مقارنتاا قد ختتل  اختافا كبريا. ونمرا لعدم وجود بيانـات واضـحة بشـان    
نفقات ك  منتج من املنتجات عل  حدة، يسـتددم التـرجي  غـري املبامـر أو الضـمين التقـريل       

ــدرة الشــرا    ــادالت الق ــ  تع ــري املنحــاتة ”ئية للحصــول عل ــامج    “غ ــود األساســية. ويف برن للبن
الصـفة  ”، أوصـ  الفريـق االستشـاري الـتقين باسـتددام مفاـوم       2005املقارنات الدولية لعام 

ــة ــدان االقتصــادي.      “التمثيلي ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــذي وضــعس االحتــاد األورويب ومنمم ال
 هوذجي ألسعار أحد البنـود األساسـية، وهـذ   املستو  النم “التمثيلي”وينبغي أن يعنس املنتج 

املنتجات تشـترياا األسـر املعيشـية بنثـرة، وبالتـال تنـون مسـتويات أسـعارها أدم نسـبيا مـن           
مســتو  أســعار املنتجــات غــري التمثيليــة. ووفقــا هلــذا االفتــراا، أوصــ  الفريــق االستشــاري     

 - كـــوفس - يقـــة إلتيتـــوباســتددام طريقـــة ئـــوذج متثيـــ  منتجـــات البلـــدان املوســـعة )أو طر 
وحاولــت املنــاطق املشــمولة  -لســال تعــادالت القــدرة الشــرائية للبنــود األساســية  (ســزول 

ولننـاا مل تـتمنن مـن تطبيــق     2005يف عـام   “الصـفة التمثيليـة  ”بالربنـامج اسـتددام مفاـوم    
 عل  حنو متسق. “مستو  األسعار التمثيلي”مفاوم 
يف املنــاطق املشــمولة بالربنــامج  2005يف جولــة عــام ولــذا، مل يســتددم هــذا املفاــوم  - 63

)إىل جانــب االحتــاد األورويب/منممــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ورابطــة الــدول    
ــق االستشــاري       ــال، فقــد أوصــ  الفري ــاليم. وبالت ــرب  بــني األق املســتقلة( أو لتقــدير عوامــ  ال

. وطلــب إىل البلــدان تصــني  منتجــات  2011باســتددام مفاــوم آخــر جلولــة الربنــامج لعــام   
استااأ األسر املعيشية باعتبارها مامـة أو أقـ  أصيـة. و  حتديـد مـد  األصيـة بـالرجوع إىل        

اا املفاومي يف إطار بند مـن البنـود األساسـية. واسـُتبدلت طريقـة ئـوذج       فنحصة البند من اإل
 رجةحة.منتجات البلدان املوسعة بطريقة ئوذج منتجات البلدان امل

أقـ    “األصيـة ”ومل ظأ هذا االبتنار بقبول تام من مجي  املشاركني، رغم أن مفاوم  - 64
ــس    ــر مــفافية، إال أن ــرل إىل الفاــم وأكث ــة حبســال     غموضــا وأق ــ  املشــاك  املتعلق ال ظــ  مجي
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مسـتو   ”)غري املنحاتة( للبنود األساسية يف حالـة جتاهـ     “القيقية”تعادالت القوة الشرائية 
 .  “سعار النموذجياأل
الصــفة التمثيليــة ”مناقشــات متعمقــة بشــان مفاــوم   “األصيــة”وأثــار اعتمــاد مفاــوم  - 65

مل يسـاهم يف حتسـني الوضـ  مـن      “اجلديـد ”فاثبت بالتال جدواه. غري أن املفاـوم  “ املتساوية
وإضـافة  “. األصيـة ”الناحية العملية، ومل يقل  من درجة انعدام املوضوعية يف إسناد مؤمـرات  

إىل ذلب، تتسم عملية اختيار معامات الترجي  )األصية مقاب  عدم األصيـة( حتمـا بقـدر مـن     
عــدم املوضــوعية. ومــن مث ينبغــي تركيــز اجلاــود اإلضــافية علــ  تزويــد البلــدان مبزيــد مــن            
التوضــيحات بشــان العمليــة برمتــاا. وينبغــي للبلــدان أن تركــز علــ  حصــإ اإلنفــاا خــال    

“ األصيـة ”ء اسـتددام مفاـوم   رااملنتجات، وينبغـي هلـا أن تفاـم جيـدا السـبب و     عملية اختيار 
)أي مرحلــة اختيــار املنتجــات( ومفاــوم  )حصــإ اإلنفــاا النــبرية( أساســا يف املرحلــة األوىل

أساسـا خـال املرحلـة الثانيـة )أي مرحلـة       )مستويات األسـعار النموذجيـة(   “الصفة التمثيلية”
وحساهبا(. فذلب يتي  للبلدان تعزيز إملاماا بعملية التحقق وتقيـيم   مج  األسعار والتحقق مناا
 النتائج عل  حنو أفض .  

 
 أسعار اإلجيار  

هناأ عـدة عوامـ  تزيـد مـن صـعوبة مقارنـة نفقـات اإلسـنان، مثـ  تسـجي  نفقـات             - 66
ــذل كــ  مــن املنســقني        ــد إىل آخــر. وب ــاين النــبري يف أوضــاع الســوا مــن بل اإلســنان، والتب

ليميني واملنتـب العـاملي جاـودا كـبرية لتحسـني املناجيـة املتبعـة ومـدخات البيانـات )مـن           اإلق
أسعار وأرقام السابات القومية( يف هـذا اجملـال املعقـد. ومـ  ذلـب، ظـ  التقـدم الفعلـي ايـرت          
متواضعا إىل حد ما. واسـُتددمت مؤمـرات الجـم املرجعيـة ألسـعار اإلجيـار يف منطقـة آسـيا         

ــام  )كمـــا يف جو ــة الربنـــامج لعـ ــعري إال يف  2005لـ (. ومل تســـتددم املواصـــفات العامليـــة للتسـ
مناطق )أفريقيا وأمرينـا الاتينيـة وغـريب آسـيا(. وأجـري الـرب  العـاملي فيمـا يتعلـق ببلـدان            3

التنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي/املنتب اإلحصـــائي للجماعـــات األوروبيـــة  ومنممـــة التعـــاون 
تقريبية عن طريق الناج النمي، حي    تعدي  عدد املسـاكن علـ    ومنطقة آسيا بطريقة جد 

أساس ثاثة مؤمرات للنوعية )توافر الناربـاء وامليـاه واملـراحي (. وكانـت البيانـات املدخلـة       
املتاحة ضعيفة جدا ال تسم  باعتماد أي هنج أكثر تطورا. فقد حقق الناج النمـي أفضـ  مـا    

أنـس جيـب الفـال علـ  النـاج املـزدوج يف مجـ  بيانـات         واألرج  . مينن حتقيقس يف وض  سيئ
اإلجيار والنم. وينبغـي أن تـاا التحسـينات يف هـذا اجملـال أساسـا مـن حتسـني نوعيـة البيانـات           

 وتوافرها )بيانات األسعار واملساكن املتاحة وبيانات السابات القومية(.  
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 اخلدمات النومية )الصحة والتعليم واخلدمات اجلماعية(  
كـــان اســـتددام تســـوية اإلنتاجيـــة ألغـــراا الـــرب  العـــاملي للمرتبـــات يف اخلـــدمات   - 67

حتسينا واضحا. وم  ذلب لـوحأ وجـود العديـد مـن      2011النومية يف جولة الربنامج لعام 
نقــاط الضــع : فتســوية اإلنتاجيــة ايســوبة باســتددام تقــديرات رأس املــال مقابــ  العمــ           

ة مث  الصحة والتعليم واخلدمات اجلماعية، تقدير تقـريل جـدا   لاقتصاد كن  يف جماالت معين
ــة(،     ــبة ملدتلـــ  البلـــدان تبـــدو خمتلفـ ــة بالنسـ ــوية اإلنتاجيـ ــة معـــامات تسـ ــافة إىل أن دقـ )إضـ

ــدان        ومل ــة )إذ مل تســتددم بل ــات اإلقليمي ــة يف املقارن ــاطق تســوية اإلنتاجي ــ  املن تســتددم مجي
قتصــادي/املنتب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة،    منممــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان اال   

مل تتب  املناطق نفـس   ورابطة الدول املستقلة، وغريب آسيا تسوية اإلنتاجية(. وإضافة إىل ذلب،
ــادي/املنتب      ــدان االقتصـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــة منممـ ــتددمت منطقـ ــة )إذ اسـ املناجيـ

يتعلــق مــدمات الصــحة والتعلــيم   فيمــا “املدرجــات”اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة هنــج  
(. والواقـ  أن نتـائج البلـدان تعتمـد،     “تنلفـة املـدخات  ”استددمت مناطق أخـر  هنـج    فيما

بدرجة كبرية يف بع  الـاالت، علـ  املناجيـة اإلقليميـة لـا يقلـ  مـن إمنانيـة مقارنتـاا بـني           
يف  “املدرجـات ”اع هنـج  األقاليم. فعل  سبي  املثال، كثريا مـا تنـون النتـائج املستدلصـة باتبـ     

واسـتددام   “تنلفة املـدخات ”جمال التعليم عنس النتائج ال  يتم الصول علياا باتباع هنج 
تسوية اإلنتاجية. وال مب يف ضرورة قيام مجي  املناطق بتحليـ  دقيـق لتجربـة منممـة التعـاون      

ــة يف    ــات األوروبيـ ــائي للجماعـ ــادي/املنتب اإلحصـ ــدان االقتصـ ــة يف امليـ ــج   والتنميـ ــاع هنـ اتبـ
 يف هذه اجملاالت.   “املدرجات”
هــو أنــس يتطلــب إدخــال بيانــات   “املدرجــات”بيــد أن وجــس التحــدي يف اتبــاع هنــج   - 68

ليست متاحة دائما، أو بيانات ذات طبيعـة مشـنوأ فياـا. فعلـ  سـبي  املثـال، أدرجـت حـىت         
يـدان االقتصـادي/املنتب   الواليات املتحدة األمرينيـة يف منطقـة منممـة التعـاون والتنميـة يف امل     

اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة ألغــراا مقارنــة خــدمات املستشــفيات باســتددام هنــج         
إىل تســوية اإلنتاجيــة  “املدرجــات”. وإضــافة إىل ذلــب، ال ظتــاج هنــج “تنلفــة املــدخات”

ــ          ــائم عل ــاج الق ــإن الن ــال، ف ــة. وبالت ــة اخلــدمات للمقارن ــة نوعي ولنــن ينبغــي النمــر يف قابلي
دخات م  اسـتددام تسـوية اإلنتاجيـة هـو علـ  األرجـ ، يف الوقـت الـراهن، أفضـ  خيـار           امل

ــامات تســوية          ــة حســال مع ــي تبســي  عملي ــة. ولنــن ينبغ ــات الدولي ــامج املقارن لنــن لربن
 اإلنتاجية وكذلب تطبيق هذه العوام .
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 البناء  
قيــاس مــرتب  مبوقــ  إن جمــال البنــاء جمــال يصــعب قياســس حــىت داخــ  بلــد معــيةن ألن ال - 69

التشييد، واملواقـ  تتغيةـر مـن مـار إىل آخـر. وكـان النـاج املعتمـد يف جولـة برنـامج املقارنـات            
هنــج تــوفيقي يســع  لاســتفادة بــاكرب قــدر لنــن مــن معــايري قيــاس أقــ    2011الدوليــة لعــام 

هنـج  ُيقال عناا إهنـا غـري موحةـدة، لنشـاط يصـعب قياسـس. وبصـورة عامـة، مينـن القـول إن            ما
ــام ــالنمر إىل         2011 ع ــق، ب ــ  للتحقي ــار لنــن وقاب ــدخات كــان أفضــ  خي ــ  امل ــائم عل الق

 دوديـة تــوافر البيانـات، ألنــس أقـ  تنلفــة مـن بعــ  اخليـارات األخــر . ومـن جاــة أخــر ،       
تاخذ تنالي  املدخات )املواد واليد العاملة واملعدات( يف السـبان الفجـوة امللحوظـة بـني      ال

ما يتعّلق باألرباع والضرائب وهام  الرب  الذي يضـيفس املتعاقـدون، وبالتـال    االقتصادات يف 
 فإهنا ال تعنس بشن  كام  أسعار السوا.  

ومن املقترع إجـراء املزيـد مـن البحـوث عـن هـذه املشـاك  يف اجلولـة املقبلـة لربنـامج            - 70
مـن أجـ  التوصةـ  إىل    املقارنات الدولية، و التركيز بشن  أكرب عل  هوام  الرب  اإلضـافية،  

هنج أفض  للقيـاس يف قطـاع البنـاء. ومـن الواضـ  أن اعتمـاد هنـج يقـوم علـ  ئـوذج سـينون            
اخليار األفض . وينبغي النمر، قبـ  حلـول موعـد اجلولـة املقبلـة بوقـت كـا ، يف سـب  متويـ           

 مث  هذا الناج عل  الصعيد العاملي.  
د إىل تنلفة املدخات، فينبغي النمـر يف إدخـال   وإذا ما تقرةر اإلبقاء عل  الناج املستن - 71

 التحسينات التالية:  
بيان مواصفات البنود بشن  أفض  وأداة، واستبدال بعـ  البنـود الـ  تعتـرب      )أ( 

 صعبة القياس؛  
حتسني تغطية تنـالي  املـدخات وهـوام  الـرب  اإلضـافية، ومـا إىل ذلـب،         )ل( 

 السوا؛  من أج  الصول عل  تقدير أفض  ألسعار 
إعــادة تصــميم اســتبيان الدراســة االستقصــائية للتاكــد مــن أن مجيــ  البيانــات    )ج( 

 املطلوبة ُتجم  بطريقة ال لبس فياا؛  
 ضمان جتمي  البيانات الوصفية وتسجيلاا بشن  أفض .   )د( 

 
 الرب  العاملي   

ــاج الل    - 72 ــن النـ ــدالأ مـ ــة بـ ــية العامليـ ــة األساسـ ــاد القائمـ ــرار اعتمـ ــتند قـ ــد اسـ ــي املعتمـ قـ
. فمـن املنمـور العـاملي، كـان تطبيـق القائمـة       2005إىل حتلي  تفصيلي لنتائج عام  2005 عام
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األساسية العاملية حتسةًنا واضًحا، ال سيما وأنس ينف  رواب  أقو  ألنـس يسـتند إىل جمموعـة مـن     
 األسعار لن  البلدان املشاركة.  

مـن التحسـني عـن طريـق تيـادة تـدقيق       وم  ذلب، ينبغـي أن لضـ  هـذا النـاج ملزيـد       - 73
ــ  مفاــوم     ــود وضــمان اســتددام مفــاهيم مث ــة ”تعــاري  البن ــة معروف ، بصــورة “عامــة جتاري

مناجية يف ك  أجزاء القائمة. وباإلضافة إىل ذلب، مينن تعزيـز املبـادئ التوجيايـة للدراسـات     
 ات.  االستقصائية يف بع  اجملاالت الصعبة مث  الصحة، واإلسنان، وسل  املعد

ــام       - 74 ــة لع ــامج املقارنــات الدولي ــة برن ــ  يف جول ــدأ العم ــإجراءات حســابية   2011وب ب
ئــوذج منتجــات  جديــدة للــرب  العــاملي: فعلــ  مســتو  البنــود األساســية اســتددمت طريقــة   

لسال تعادالت القوة الشرائية، بدالأ مـن طريقـة ئـوذج     1:3 البلدان املرجنحة مبعام  ترجي 
ــة  منتجـــات البلـــدان  ــة الـــ  اســـُتددمت يف جولـ مـــن الربنـــامج. وعلـــ    2005غـــري املرجنحـ

املستويات اجملمةعة، اسُتددم إجراء جديد هو جتمي  البلدان م  إجـراءات إعـادة التوتيـ  ليحـ      
ــام       ــة ع ــة النــرب  املســتددمة يف جول ــة املنطق ــ  طريق ــت حتســب فياــا     2005  ــ  كان وال

 ة.  معامات الرب  ألغراا اجملامي  اإلقليمي
ومّثة رأي مائ  مفـاده أن اعتمـاد كـ  مـن طريقـة منتجـات البلـدان املرجنحـة وطريقـة           - 75

جتمي  البلدان مـ  إجـراءات إعـادة التوتيـ  كـان مـن بـال التحسـني وينبغـي اإلبقـاء علياـا يف            
اجلوالت املقبلة لربنـامج املقارنـات الدوليـة هبـد  كفالـة تعزيـز االتسـاا بـني اجلـوالت. ومـ            

ن املستصــول إجــراء املزيــد مــن التحســينات والبحــوث التقنيــة. وهــذا لــإة طريقــة   ذلــب، مــ
ــات بشـــان           ــد مـــن املناقشـ ــ  إجـــراء املزيـ ــ  ذلـــب علـ ــدان املرجنحـــة )ويتوقـ ــات البلـ منتجـ

( وهنج جتمي  البلدان م  إجراءات إعادة التوتي  )عل  سبي  املثـال،  “األصية/الصفة التمثيلية”
مـن خـال بلـدان ختتلـ  فياـا هياكـ  األسـعار والنفقـات          “ةالضـعيف ”القضاء علـ  الصـات   

 اختافا كبريا(.  
 

 ثبات النتائج اإلقليمية  
إذا افترضنا أن املقارنات اإلقليمية تتم بدرجات متفاوتة من الدقة، مينن اعتبـار ثبـات    - 76

قليمـي أال وهـي   النتائج اإلقليمية مسة إجيابية. ومّثة فائدة أخر  من الفال عل  هـذا الثبـات اإل  
توافق تعادالت القدرة الشرائية ال  تنشرها املنممات اإلقليمية مـ  تلـب الـ  ينشـرها املنتـب      
العاملي. وحرصا عل  مصداقية نتـائج برنـامج املقارنـات الدوليـة، مـن املاـم الفـال علـ  هـذا          

تـائج  الثبات وعل  جمموعـة واحـدة فقـ  مـن النتـائج لنـ  منطقـة. وتسـتددم بعـ  املنـاطق ن          
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تعادالت القدرة الشرائية ألغراا إدارية، وال ترغب يف تنقيحـات ليسـت هـي املسـؤولة عنـاا      
 بصفة مبامرة.  

. وميثـ  هـذا أساًسـا عقبـة     “الثبـات ”وم  ذلب، وبصفة عامـة، يصـعب تاييـد مفاـوم      - 77
ًبـا  تنميمية ال إحصائية. فالفال عل  الثبات جيع  من عملية السـال أقـ  مـفافية وأكثـر تطلّ    

ــاطق      ــس بــ  يف اســتددام املن ــات يف حــد ذات لليــد العاملــة. واملشــنلة الرئيســية ال تنمــن يف الثب
 ملناجيات خمتلفة، األمر الذي لّف  إمنانية املقارنة بني النتائج العاملية.  

وينبغي السماع باتةباع هنج خمتلفة حبسب املناطق ما دام االختا  متوّق  منـذ البدايـة    - 78
ءات راسدة للرب  بيناا، ولنن ينبغي بذل جاود كافية مـن أجـ  توحيـد املناجيـة.     ومثة إجرا

. ولنـن العديـد مـن    “الثبـات ”وينبغي نشر النتائج الرمسية لربنامج املقارنات الدولية م  عامـ   
املستددمني ماتمني بالنتائج ال  تقارن بني البلـدان بشـن  مبامـر أكثـر، مـن دون فـرا قيـد        

  إجراء جتارل أكثر لا مس  بس الوقت )إضـافة إىل النتـائج الرمسيـة لربنـامج      الثبات. وحبذا لو
 املقارنات الدولية(.  

  
ــامج     - رابعا  ــيم برنـــ ــر تقيـــ ــن تقريـــ ــا  مـــ ــزء الثـــ ــتنمال اجلـــ ــراءات اســـ إجـــ

 الدولية   املقارنات
مـر  ُعرا هذا التقرير املؤقت عل  اللجنة اإلحصائية يف دور ا السادسة واألربعـني للن  - 79

فيـس ومناقشـتس والتعليـق واملوافقــة عليـس وتقـدمي املشـورة بشــان األعمـال املقبلـة. وسـيقوم فريــق          
ــات      ــامج املقارن ــة برن ــرئيس  مــ  معلومــات إضــافية مــن البلــدان املشــاركة يف جول أصــدقاء ال

وأيًضــا مــن املســتددمني ايــتملني لنتــائج الربنــامج. وســيتم جتميــ  هــذه    2011الدوليــة لعــام 
ــذه          الشــقني ــابات إضــافية. وستشــّن  ه ــق اســتبيان استقصــائي ومق ــن طري ــات ع ــن البيان م

املعلومــات إىل جانــب حتليــ  معمةــق إلمنانيــة تقصــري الفتــرات الفاصــلة بــني جــوالت برنــامج    
املقارنات الدولية، إضـافة إىل املسـائ  املناجيـة واملاليـة الـ  تـرتب  بتـواتر أعلـ ، أسـاس تقريـر           

سيقدةم إىل اللجنة اإلحصائية يف دور ـا السـابعة واألربعـني املقـرر عقـدها       التقييم الناائي الذي
 .  2016يف آذار/مارس 

  
 التوصيات   -خامسا  

من برنـامج املقارنـات الدوليـة خطـوة رئيسـية إىل األمـام يف        2011كانت جولة عام  - 80
ا إىل املعلومـات  وض  نمـام لسـال تعـادالت القـدرة الشـرائية علـ  الصـعيد العـاملي. واسـتنادً         
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، يــود فريــق أصــدقاء الــرئيس تقــدمي 2011اجملمعــة عــن جولــة برنــامج املقارنــات الدوليــة لعــام 
 التوصيات التالية:  

 
 العملية - أل  

يوص  بوض  املناجية واإلجـراءات الـ  سـتطبةق خـال دورة مـن دورات املقارنـة يف        - 81
ــة اهلامــة   مــذكرة تفــاهم أو يف أي مــن  آخــر مــن أمــنال االتفــاا     بــني مجيــ  اجلاــات املعني

)اجمللس التنفيذي، واملنتب العاملي، واملنسق اإلقليمي، واملعاهد اإلحصائية الوطنيـة( وذلـب يف   
بدايــة العمليــة. وبعــد إقــرار املناجيــة واإلجــراءات، لــن ينــون مــن املمنــن تغيريهــا يف مرحلــة   

 الحقة من العملية.  
املدخلة إىل اجمللس التنفيذي مبجرد أن ينتاي املنسةـق  ويوص  بان تعود ملنية البيانات  - 82

اإلقليمــي مــن عمليــة التحقــق مــن صــحتاا وتوافــق البلــدان علــ  البيانــات اخلاصــة هبــا. وتقــ      
 مسؤولية وض  النتائج يف صيغتاا الناائية ونشرها عل  عاتق اجمللس التنفيذي.  

 
 اإلدارة - باء 

 االضـطاع بـدوره بصـفتس هيةـة مركزيـة قويـة       يوص  بان يستمر اجمللـس التنفيـذي يف   - 83
واســتراتيجية الختــاذ القــرار. وينبغــي أن يقــدةم اجمللــس التنفيــذي تقــاريره إىل اللجنــة اإلحصــائية 

 بصفتاا اهليةة العليا املسؤولة عن عملية برنامج املقارنات الدولية.  
تنـون منممـات   ويوص  بان ينون عدد أعضاء اجمللس التنفيـذي  ـدودا. وجيـب أن     - 84

دولية مث  األمم املتحدة والبنـب الـدول وصـندوا النقـد الـدول ومنممـة التعـاون والتنميـة يف         
ــدائمني يف اجمللــس. وباإلضــافة إىل ذلــب، ينبغــي أن تقــوم      امليــدان االقتصــادي مــن األعضــاء ال
يف اللجنة اإلحصائية بتحديـد أربعـة معاهـد إحصـائية وطنيـة مـن بـني أعضـائاا لتنـون أعضـاء           

 اجمللس التنفيذي.  
ويوص  بان يدعم فريُق خـرباء تقـين اجمللـَس التنفيـذي. وجيـب علـ  اجمللـس التنفيـذي          - 85
خـبرًيا يقـدةمون لـس     15خـرباء إىل   10ظدةد، استناًدا إىل معايري مانيـة حصـًرا، جمموعـة مـن      أن

الـتقين أفرقـة عمـ  ُتعـىن     املساعدة يف املسائ  التقنية واملناجية. ومينن أن يشـّن  فريـُق اخلـرباء    
مبواضي   ددة. وينون أعضاء فريق اخلـرباء الـتقين وأفرقـة العمـ  مسـتقلني، ال ميثلـون منطقـة        

 مؤسسة بعيناا.   أو
ويوص  بإنشاء حلقة تفاع  مؤسسية بني البلدان/املنسقني اإلقليميني واملنتب العـاملي   - 86

 هبد  حتسني تدفق املعلومات.  
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م اجمللـَس التنفيـذي يف عملـس منتـُب تنسـيق )مثـ  املنتـب العـاملي(،         ويوص  بان يـدع  - 87
يعاونس يف إعـداد أعمالـس والتفاعـ  مـ  املنسـق اإلقليمـي علـ  الصـعيد اإلقليمـي. وبغيـة ضـمان            
النفاءة يف مامة التنسيق العاملي، من الضروري أن يعيةن يف املنتب العـاملي موّظفـون مؤهةلـون    

 طوال دورة املقارنة.   يشغلون مناصبام بصفة دائمة
 

 جدول أعمال البحوث/اجلوانب املناجية   - جيم 
يوص  بتنفيذ املسائ  التالية باعتبارها إجراءات حتسـني أو إدراجاـا يف جـدول أعمـال      - 88

 البحوث:  
ينبغي تطبيـق هنـج القائمـة األساسـية العامليـة ألغـراا الـرب  العـاملي وكـذلب           )أ( 

باتةباع هنج جتميـ  البلـدان مـ  إجـراءات إعـادة التوتيـ         ويب اجلديدتطبيق إجراء التجمي  الاس
 ألن هذا الناج يضمن نتائج عاملية أداة واتسةاقأا أفض  بني اجلوالت؛  

عند تطبيق القائمة األساسية العاملية، ينبغي توسي  نطاا اسـتددام توصـيفات    )ل( 
إللنترونيـة املشـتركة الـ  تتـي  جلميـ       املنتجات املنممة لربنامج املقارنـات الدوليـة واألدوات ا  

املناطق تقدمي اقتراحا ا. وبالتال تصـب  إجـراءات وضـ  القـوائم العامليـة والتحقـق مـن بيانـات         
 األسعار العاملية أكثر مفافية ويتحسةن إمراأ املناطق يف مجي  جوانب العم ؛

سناد مؤمـرات  ينبغي حب  إمنانية استددام معامات الترجي  املفصةلة عند إ )ج( 
 عل  مستو  املنتج املفصة ؛ “األصية”

ينبغي تطبيـق هنـج لضـ  إلدارة مركزيـة يف جمـاالت مثـ  السـنن واخلـدمات          )د( 
النومية، وقطاع الصـحة اخلـا  والتعلـيم، وسـل  املعـدات والبنـاء مـن أجـ  حتسـني املقارنـة           

 املناطق؛ بني
يف اتبــــاع النــــاج املــــزدوج  يف مــــا يتعلــــق باإلجيــــارات، ينبغــــي االســــتمرار )هـ( 
النـواتج والنــاج النمـي( طاملــا مل يتحقـق املسـتو  املنشــود مـن حيــ  تـوافر البيانــات        )أسـعار 

ونوعيتاا )بيانات األسعار وبيانات املسـاكن املتاحـة وبيانـات السـابات القوميـة( لاسـتددام       
 العام لناج األسعار؛

لصــحة والتعلــيم، ينبغــي إدخــال  يف جمــال املقارنــة بــني اخلــدمات النوميــة وا  )و( 
وفيمـا يتعلـق بزيـادة املواءمـة املناجيـة       “النـواتج ”مزيد من التحسينات يف الُناج القائمـة علـ    

 بني املناطق؛
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يف جمال البناء، ينبغي استادا  هنج يستند بشن  أكرب إىل النـواتج نمـًرا ألن    )ت( 
ب وهــوام  الــرب  اإلضــافية تنــالي  املــدخات ال تماــر أســعار الســوا )األربــاع والضــرائ  

 للمتعاقدين، وما إىل ذلب(.  
  

 نقاط للمناقشة   -سادسا  
   إن اللجنة اإلحصائية مدعوة إلبداء آرائاا بشان ما يلي: - 89

  التوصيات ال  اقترحاا فريق أصدقاء الرئيس؛ )أ( 
اإلجراءات اإلضافية من أج  وض  الصـيغة الناائيـة لتقيـيم جولـة برنـامج       )ل( 

 .2011قارنات الدولية لعام امل
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