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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

 5102آذار/مارس  3-6
 )ط( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 

    لقرار: برنامج املقارنات الدوليةبنود للمناقشة واختاذ ا
 تقرير البنك الدويل عن برنامج املقارنات الدولية  

 
 مذكرة من األمني العام  

 
  5102/502قتصــادي واالجتمــاعي  شــرا األمــني العــام  ورقــا ملقــرر اجمللــس اال   يت 

حييل تقرير البنك الـدويل عـن برنـامج املقارنـات الدوليـةر ويعـرر التقريـر مراحـل التن يـذ           بأن
من الربنامج  ويصف أنشطة احلوكمة املضطلع هبـا ألرـرار اتتتـام     5100النهائية جلولة عام 

ار النتـائج والواـائا املصـاحبةر وتَّقـدعم معلومـات ص ـارية عـن أوجـ          هذه اجلولة  وينـاق  صدـد  
ويقـدم التقريـر أيضـا عـة عامـة      استخدام تلـك النتـائج ومـا يتصـل بـذلك مـن أنشـطة التعمـيمر         

مشاركة البنك الدويل وأنشـطت    مـا يتصـل بالتقـدم اعـرل   التقيـيم الـذي أجـراه رريـا           عن
 من الربنامج  والذي استهلت  اللجنة اإلحصائيةر 5100أددقاء الرئيس جلولة عام 

 ويطلب صىل اللجنة اإلحصائية أن حتيط علما هبذا التقريرر 
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 ويل عن برنامج املقارنات الدوليةتقرير البنك الد  
  

 مقدمة -أوال  
مــات املســتجدة عــن اتتتــام جولــة يــدود هــذا التقريــر اللجنــة اإلحصــائية ب امــل املعلو - 0

برنــامج املقارنــات الدوليــة  مــع التركيــد بصــورة تادــة علــ  األنشــطة الــ     مــن 5100 عــام
ــوبر      ــن تشــرين األول/أكت ــرة م ــا   ال ت ــاف/نورمرب   5103ا ــطعلع هب ر 5102صىل تشــرين الين

؛ 5100ويتناول التقرير أنشطة احلوكمة واألنشطة التقنية الداعمة؛ وصددار نتـائج جولـة عـام    
  5100؛ والتغطية اإلعالمية  واسـتخدام نتـائج جولـة عـام     5100والواائا املتعلقة جبولة عام 

ــات مســ     ــر أيضــا معلوم ــدم التقري ــة عــام   وأنشــطة التعمــيمر ويق ــيم جول  5100ت ملة عــن تقي
 الربنامج وموجدا لالستنتاجاتر من
 

 حلوكمة واألنشطة التقنية الداعمةأنشطة ا - اانيا 
  عَّقــدت 5102آذار/مــارس  3ىل ص 5103تشــرين األول/أكتــوبر  31  ال تــرة مــن  - 5

سلســلة اجتماعــات بشــأن احلوكمــة واملســائل التقنيــة  وذلــك   الوقــت الــذي كانــت جولــة    
من الربنامج  ال  دامت ست سنوات  تدتل مراحلها األتريةر وك لـت سلسـلة    5100 عام

اـة هـي:   االجتماعات هذه حتقيا الربنامج مستوى عاليا من بذل العناية الواجبـة   اـاالت اال  
تيــاا املعــره عنــ  صلاء مــا اتســم  صشــراا اجمللــس التن يــذي علــ  العمليــة صشــرارا كاريــا  واالر  

يــة مــن عمــا ودقــة  و ــمان التحقــا اســتعرار األســس املنهجيــة لربنــامج املقارنــات الدول بــ 
 ر5102نيسان/أبريل  31دحة النتائج قبل حلول موعد نشر النتائج املوجدة    من
ت ب  اللجنة اإلحصائية   دورهتا اخلامسـة واألربعـني  تنـاول االجتمـا      وحسبما أعبلغ - 3

ــود      ــذي  املعق ــس التن ي ــوبر   31التاســع للمجل   اخلطــوة احلا ــة  5103تشــرين األول/أكت
املتمينلة   و ع اللمسات األترية عل  عملية احلساه ونشر النتائجر وسـعيا لضـمان اجلـودة     

عرار النتـائج علـ  الصـعيد العـاملي  مـع التركيـد بشـ ل        ش ل اجمللس ررقة عمل تادـة السـت  
تاص عل  اتسـا  نتـائج االقتصـادات ال ـربى مـن الناحيـة االقتصـاديةر وكعل ـت ررقـة العمـل           
مبعاجلة املسائل التقنية املتصلة باآلاار الـ  تلحـا بنتـائج االقتصـادات ال ـربى  وحتديـدا الطـابع        

ــية امل    ــعار املنتجــات األساس ــي ألس ــائج       التمينيل ــن دــحة النت ــا م ــة التحق ــا  وعملي ــععرة عاملي س
واستعرار القـيم املتطررـة  ويريقـة معاجلـة بيانـات قطـاعي البنـاء واإلسـ انر وإلتاحـة القيـام           
خبطــوة اســتعرار النتــائج اإل ــارية  قــرر اجمللــس تأجيــل موعــد نشــر النتــائج املــوجدة لربنــامج   

رة صىل ذلــك  أقــر اجمللــس اســتراتيجية    ر وباإل ــا5102املقارنــات الدوليــة صىل مســتهل عــام    
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من برنامج املقارنـات الدوليـة وأودـ  بـأن يـتم تقيـيم هـذه اجلولـة          5100االتصال جلولة عام 
 ستخدام آلية رريا أددقاء الرئيسربا
وعـــالوة علـــ  ذلـــك  وحســـبما أعبلغـــت بـــ  اللجنـــة اإلحصـــائية   دورهتـــا اخلامســـة   - 2

هي رريا استعرار النتـائج وررقـة العمـل اخلادـة وررقـة      واألربعني  عقدت عدة أررقة تقنية  و
 الجتما  التاسع للمجلس التن يذيرالعمل املعنية باحلسابات  اجتماعاهتا   أعقاه انعقاد ا

ــل     - 2 ــن أجـ ــائج مـ ــتعرار النتـ ــا اسـ ــ ل رريـ ــة   وشَّـ ــتعرار متخصـــ  جلولـ ــام باسـ القيـ
ســـتوى مـــن اجلـــودةر ممـــن برنـــامج املقارنـــات الدوليـــة وك الـــة حتقيـــا أعلـــ     5100 عـــام
ستشـاري الـتقج اجتماعـ  األول    ال ريا امل ون من عدة ترباء بارلين من ال ريا اال هذا وعقد
  واشنطن العادـمة ملناقشـة اجملموعـة احلاليـة مـن النتـائج        5103تشرين اليناف/نورمرب  02  

ائية املســتقرأة مــع تعــادالت القــوة الشــر  5100األوليــة؛ ومقارنــة النتــائج املعياريــة جلولــة عــام  
؛ واالتسا  بـني نتـائج جـول     5100وقياسات احلجم الواردة   مؤشرات التنمية العاملية لعام 

 من برنامج املقارنات الدوليةر 5100و  5112عامي 
و  وقت الحـا  وحردـا منـها علـ  ك الـة صمـام عملـها ورقـا للجـدول الـدمج اعـدد             - 6

تشـرين   55و  50 ولية  اجتمعت ررقة العمل اخلادـة يـومي  إلددار نتائج برنامج املقارنات الد
  مقر البنك الدويل   واشنطن العادمة من أجل مناقشـة مسـائل  ـمان     5103اليناف/نورمرب 

 رادات ال برية ورحصها رحصا دقيقااجلودة املرتبطة بنتائج البلدان ذات االقتص
 ل املعنيـة باحلسـابات  يـومي   العمـ وعالوة علـ  ذلـك  اجتمـع رريـا تقـج مـوال  ررقـة         - ٧
ل  الــــة أن ت ضــــي العمليــــات املتواليــــة واملســــتقلة  5103كــــانون األول/ديســــمرب  3و  5

للحسابات العاملية ال  قام هبا ترباء ررقة العمـل املعنيـة باحلسـابات صىل النتـائج ن سـهار وعمـل       
أرضــت صليهــا اجلولــة اخلــرباء علــ  مواءمــة نَّهجهــم ويــرائقهم واستعر ــوا النتــائج األوليــة الــ  

الرابعة من حساه النتائجر وكانت اجللسات منتجة وأس رت عن و ـع ات ـا  بشـأن مبـاد      
 جدول لمج دارم إلعداد النتائجر توجيهية ت صيلية جلوالت احلساه املقبلة وو ع

مـن برنـامج املقارنـات     5100وعَّقد االجتمـا  العاشـر للمجلـس التن يـذي جلولـة عـام        - ٨
الــــدويل   واشــــنطن العادــــمة   مقــــر البنــــك  5102كــــانون اليناف/ينــــاير  52الدوليــــة   

تأكيد ما بذل من عناية واجبة   سـيا  تلـك اجلولـة؛ و ـمان جـودة النتـائج العامليـة؛         أجل من
ــةر     ــة النهائي ــائج العاملي ــ  تطــة عمــل إلدــدار النت ــ  دارت   واالت ــا  عل ــت املناقشــات ال وتناول

ــك االجتمــا  األنشــطة     ــس  وال ســيما     ذل ــد االجتمــا  التاســع للمجل ــذ عق املضــطلع هبــا من
ــة      ــائج العاملي ــة باحلســابات؛ واســتعرار النت اســتنتاجات ررقــة العمــل اخلادــة وررقــة العمــل املعني

ــة عــام   ــة جلول ــة عــام     5100األولي ــة جلول ــة النهائي ــائج العاملي ــامج؛ وصدــدار النت  5100مــن الربن
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ارــا اجمللــس علــ  أن مــا بــذل مــن عنايــة واجبــة والعمــل   اجللســة العاشــرة  و الربنــامجر و  مــن
ــامج        ــذ انعقــاد اجللســة التاســعة للمجلــس يعــدلان جــودة تقــديرات برن ــ  من اإل ــا  املضــطلع ب
املقارنات الدولية  بيد أن  شدد عل   رورة تشاير ما تبق  من عمل تقـج مطلـوه   املراحـل    

بش ل علج بغية ك الة امتينال هذه العمليـة  من الربنامج ومناقشت   5100األترية من جولة عام 
ملباد  األمم املتحدة األساسية لإلحصاءات الر يةر وباإل ارة صىل ذلك  أددر اجمللـس تعليماتـ    

مــن الربنــامج وتقريرهــا   5100صىل امل تــب العــاملي بتأجيــل صدــدار النتــائج النهائيــة جلولــة عــام   
صتاحة الوقت ال ا  إلعداد مـواد االتصـال الـ      لضمان 5102النهائي حىت الربع اليناف من عام 

 رات   شىت التطبيقات السياساتيةتبني بو وا أوج  استخدام وقصور التقدير
وامتينــاال للجــدول الــدمج إلدــدار نتــائج برنــامج املقارنــات الدوليــة  عقــد االجتمــا     - 2

 شـباط/ررباير  00و  01مـن الربنـامج يـومي     5100اليناف ل ريـا اسـتعرار نتـائج جولـة عـام      
ــائج املستخلصــة    واشــنطن العادــمةر وكــان الغــرر مــن االجتمــ    5102 ا  اســتعرار النت

احلسابات النهائية لتعادالت القوة الشرائية والن قات ال علية عل  الصعيد العـاملير وتضـمن    من
رنـة  مقا 5100 ملدتلـة علـ  املنهجيـة   جولـة عـام     استعرار البيانات تقييما ألاـر التغـيريات ا  

جــداول النتــائج الــ   يــا لطرائــا الــربط ومــا نشــأ عنــها مــن  واستعرا ــا ئائ5112جبولـة عــام  
 ناقشة لنتائج االقتصادات ال ربىرمن الربنامج  وم 5100أس رت عنها جولة عام 

وناق  رريا استعرار النتائج أيضا املسائل املتعلقة باستخدام تعادالت القوة الشـرائية   - 01
تطوط ال قر الدولية من حيث تأارهـا بـال رو    مسـتويات تعـادالت القـوة      من أجل حتديد 

ــامي    ــني ع ــة     5100و  5112الشــرائية ب ــك  جــرت مناقشــة بشــأن يريق ر وباإل ــارة صىل ذل
التســوية بــني تعــادالت القــوة الشــرائية املرجعيــة والسالســل الدمنيــة لتعــادالت القــوة الشــرائية     

 تج اعلي اإلمجايلرو النااعتسبة عل  أساس معدالت من
مــن الربنــامج  5100ي جلولــة عــام وعَّقــد االجتمــا  احلــادي عشــر للمجلــس التن يــذ - 00
ــوريف      ــارس  5نيوي ــداد       5102آذار/م ــ  أرضــت صىل صع ــة ال ــن أجــل اســتعرار العملي م

مــن برنــامج  5100الورقــات التقنيــة النهائيــة؛ واســتعرار النتــائج العامليــة النهائيــة جلولــة عــام   
عــام للتقريــر النــهائي عــن جولــة قارنــات الدوليــة وصقرارهــا؛ وتقــد  تعليقــات عــن املخطــط ال امل
من برنامج املقارنات الدوليـة؛ وحتديـد موعـد لنشـر النتـائج العامليـة النهائيـة جلولـة          5100 عام
من برنامج املقارنات الدوليةر ووارا اجمللس عل  النـهج املتمينـل   صدـدار النتـائج      5100عام 
ــام   ال ــة ع ــة جلول ــوجدة       5100عاملي ــائج امل ــرر أن تصــدر النت ــرحلتنير وتق ــ  م ــامج عل ــن الربن م

ــية     ــائا الرئيسـ ــ وعة بالواـ ــان/أبريل  31مشـ ـــ 5102نيسـ ــدر    الرب ــث   مث أن يصـ ع الينالـ
 ل املة من النتائج وتوايقا أمشلر  تقرير شامل يتضمن اجملموعة ا5102عام  من
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ــامج املقارنــات الدوليــة  عقــد املنســقون      وبعــد تأييــد اجمللــس التن يــذ    - 05 ي لتقــديرات برن
تمــــاعهم احلــــادي عشــــر   نيويــــوريف    مــــن الربنــــامج اج  5100اإلقليميــــون جلولــــة عــــام   

ــ  اختــذها     5102آذار/مــارس  3   ــرارات ال ــ  الق ــة عل ــار املترتب ــ  اآلا ر وركــدت املناقشــة عل
ادي عشـر؛ وتطـط االتصـال والنشـر     اجمللس التن يذي لربنامج املقارنات الدولية   اجتماعـ  احلـ  

 رللنشر اإلقليمية والعامليةر وو عت تطة لتحقيا النتائج النهائية حسب املواعيد النهائية اعددة
 

 من برنامج املقارنات الدولية 5100صددار نتائج جولة عام  -االينا  
ــام     - 03 ــة ع ــائج جول ــوجد نت ــامج امل  5100نَّشــر م ــن برن ــة واســتنتاج  م ــات الدولي اهتا قارن
ــان/أبريل  31   ــامج )    5102نيسـ ــب ي للربنـ ــع الشـ ــ  املوقـ (ر http://icp.worldbank.orgعلـ

ونَّشرت بيانات قياسـات النـاتج اعلـي اإلمجـايل املسـتندة صىل تعـادالت القـوة الشـرائية وقيمهـا          
اقتصادا مشـاركا عـالوة علـ  بيانـات جدئيـة بشـأن النـاتج         0٧٧اإلمجالية الرئيسية بالنسبة صىل 

 اقتصادا ص اريار 55علي اإلمجايل لـ ا
 5100وجرى صعالن النتائج املـوجدة ورقـا السـتراتيجية االتصـال اخلادـة جبولـة عـام         - 02

ع بـ  امل تـب العـاملي للربنـامج     من الربنامج ال  وارا عليها اجمللـس التن يـذي للربنـامج  وا ـطل    
دويلر وانطــوت جهــود الدعايــة الــصيــار جهــود متضــاررة مــع رريــا االتصــال التــابع للبنــك    

صددار نشرة دح ية متعـددة اللغـات  وعقـد مناقشـة صعالميـة  وتـورري تغطيـة باسـتخدام          عل 
 ملقابالت اإلعالميةروسائط التوادل االجتماعي والعديد من ا

نتاجات  دــــدرت النتــــائج امل صــــلة   و  أعقــــاه نشــــر مــــوجد النتــــائج واالســــت     - 02
رئـــة مـــن رئـــات اإلن ـــا  علـــ  الســـلع  56طـــي البيانـــات ر وتغ5102حديران/يونيـــ   51  

القــوة الشــرائية  وحصــ  اإلن ــا  واخلـدمات  والعديــد مــن املؤشــرات مبــا   ذلـك تعــادالت   
الناتج اعلي اإلمجايل  وامو  الن قات ونصـيب ال ـرد مـن الن قـات بـدوالرات الواليـات        من

السـواء  ومؤشـرات مسـتويات     املتحدة بسعر الصرا وحسـب تعـادالت القـوة الشـرائية علـ      
ــبة صىل  ــعار بالنسـ ــارة     0٧٧األسـ ــادات  تـ ــأن اقتصـ ــة بشـ ــة متاحـ ــائج جدئيـ ــة نتـ ــادار ونـ اقتصـ

واقتصادات جدر اعـيط ااـاد ر وتـرد أيضـا تعـادالت القـوة الشـرائية امل تر ـة علـ  مسـتوى           
 ر بالنسبة القتصادات رري مشاركةالناتج اعلي اإلمجايل

من الربنامج باسـتخدام املـوارد الشـب ية     5100ل  نتائج جولة عام ومي ن االيال  ع - 06
 الـ  تتــيس اســتعادة وصبــالن البيانـات  ومنــها بوابــة بيانــات برنـامج املقارنــات الدوليــة  وتطبيــا   

Data Finder    للتوحــات احلاســوبية املشــغعلة بن ــامي( اخلــاص بالربنــامجiOS  وأداة  )وأندرويــد
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ــامجر ومي  ــات الربن ــوارد ال  عــرر بيان ــة    ــن ملســتعملي هــذه امل ــات جول ــوا بيان شــب ية أن ي ي 
 ارير والرسوم البيانية واخلرائطرمن الربنامج املتاحة صل ترونيا بإعداد التق 5100 عام
وباإل ـــارة صىل النتـــائج العامليـــة  الـــ  تع ـــس تعـــادالت القـــوة الشـــرائية بـــدوالرات    - 0٧

ملوقع الشـب ي للربنـامج لاليـال  علـ  النتـائج      الواليات املتحدة  تتاا أيضا ودـالت ربـط بـا   
 اإلقليمية )املعرب عنها بأرقام صقليمية(ر

ري املتاحـــة للعمـــوم  وأتــريا  مي ـــن للبـــاحينني أن يطلبـــوا احلصـــول علـــ  البيانـــات رـــ  - 0٨
مـن الربنـامج  بتقـد      5100مل ينشر من البيانات امل صلة والود ية املتعلقة جبولـة عـام    ما أي

 ريا املعج ببيانات التنميـة   البنـك الـدويل  ورقـا لسياسـة االيـال  علـ  بيانـات         يلب صىل ال
 من الربنامج وح  هار 5100لة عام جو
من برنـامج املقارنـات الدوليـة أن تعلـن ب خـر أئـا حققـت          5100وجيول جلولة عام  - 02

الشـرائية  ورقا للهدا املقـرر  أوسـع تغطيـة قطريـة مـن حيـث عمليـة حسـاه تعـادالت القـوة           
ــة      ــاركة النهائي ــت املش ــد مشل ــت حــىت اآلنر رق ــا؛ و  21أجري اقتصــادا  53 اقتصــادا   أرريقي

ــة اعــيط ااــاد ؛ و      ــدول املســتقلة؛ و  اقتصــادات   رابطــة   2آســيا ومنطق اقتصــادا  0٧ال
اقتصـادا   رـره آسـيا؛     05اقتصادا   منطقـة البحـر ال ـاريو؛ و     55أمري ا الالتينية؛ و   
اقتصـــادا   جـــدر اعـــيط ااـــاد ؛ واقتصـــادين من ـــردين )جورجيـــا ومجهوريـــة صيـــران   50 و

ــامج تعــادالت القــوة الشــرائية املشــتريف بــني امل تــب      2٧ اإلســالمية(؛ و اقتصــادا   صيــار برن
ــدان االقتصــادير وكــان      ــة   املي ــة ومن مــة التعــاون والتنمي اإلحصــائي للمجتمعــات األوروبي

اقتصـادا    022كانت اا مشاركة مددوجـة  ييـث ودـل اجملمـو  صىل     هنايف أربعة اقتصادات 
شــاركت   مســتوى النــاتج اعلــي اإلمجــايل ال امــل ريمــا شــاركت االقتصــادات    0٧٧منــها 

 الباقية بش ل جدئير 55 الـ
 

 من برنامج املقارنات الدولية 5100واائا جولة عام  -رابعا  
ارنــــات الدوليــــة كم ــــا كــــبريا  ج املقمــــن برنــــام 5100لقــــد ولتــــدت جولــــة عــــام   - 51
املعلومـات والبيانـاتر و  هـذا الصـدد  رـإن ااـدا املتـوت  مـن برنـامج املقارنـات            من جدا

البيانــات علــ  نطــا  واســع ريمــا     الدوليــة هــو ك الــة اســتخدام وتبــادل تلــك املعلومــات و      
تر وجيـري تبـادل   األوساط املعنية بالربنامج واجلهات داحبة املصلحة عل  مجيـع املسـتويا   بني

قدر كبري من املعلومات والبيانات  صىل أقص  حد مم ن  مـن تـالل املوقـع الشـب ي للربنـامج      
مــدى تلــك اجلولــة وكانــت مقنعــة  وبأشــ ال مواتقــة أتــرىر وقــد كانــت الواــائا ورــرية علــ 

  السنة األترية مـن الربنـامجر وعلـ  وجـ  اخلصـوص  يع ـس التقريـر املـوجد والتقريـر           جدا
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امل واملباد  التوجيهية واإلجراءات التن يذية وأنشطة احلوكمة املواتقـة  الـ  تـرد مناقشـتها     ال 
مـن الربنـامج مـن أجـل تعمـيم هـذه املعلومـات         5100أدناه  اجلهود ال  بَّذلت   جولة عـام  

 اجلولة األكينر ش ارية حىت اآلنر وحتقيا
 

 التقرير املوجد -ألف  
تعـادالت القـوة الشـرائية والن قـات ال عليـة لالقتصـادات       ”ملعنـون  نَّشر التقرير املوجد ا - 50

ــتنتاجات جولـــة عـــام    “مـــن برنـــامج املقارنـــات الدوليـــة  5100العامليـــة: مـــوجد نتـــائج واسـ
ر وهـو يقـدم مـوجدا حلوكمـة جولـة      5102نيسان/أبريل  31املوقع الشب ي للربنامج     عل

ــام ــهجيا   5100 عـ ــة ومنـ ــات الدوليـ ــامج املقارنـ ــن برنـ ــة   مـ ــائج جولـ ــدل نتـ ــار وتـ هتا وعملياهتـ
من الربنامج علـ  أن العـامل قـد دـار أكينـر صنصـارا ألن معـدالت اسـتهاليف األسـر           5100 عام

املعيشية وقيم الناتج اعلي اإلمجايل   مع م البلدان ال قرية قد الدادت باملقارنـة مـع الواليـات    
االقتصـادات ال ـبرية  كالصـني    املتحدة األمري يـة أكينـر ممـا كـان يعتقـد   السـابار رحصـ         

واانــد  مــن النــاتج اعلــي اإلمجــايل العــاملي قــد الدادت بــأكينر مــن الضــعف مقارنــة بالواليــات  
ر وقــد أاــارت هــذه النتــائج مناقشــة بشــأن  5100و  5112املتحــدة   ال تــرة مــا بــني عــامي  

ج املرجعيـة جلولـة   من برنامج املقارنـات الدوليـة مقارنـة بالنتـائ     5112جودة بيانات جولة عام 
مــن الربنــامج وأيضــا بشــأن جــودة ودقــة االســتقراءات الــ  أعــدها البنــك الــدويل   5100عــام 
 شرت   مؤشرات التنمية العامليةرون
 

 التقرير النهائي -باء  
مـــن برنـــامج املقارنـــات الدوليـــة املعنـــون   5100نَّشـــر التقريـــر النـــهائي جلولـــة عـــام   - 55
حلجــم احلقيقــي القتصــادات العــامل: تقريــر شــامل عــن جولــة        تعــادالت القــوة الشــرائية وا  ”

ــة   5100 عــام ــات الدولي ــامج املقارن ــن برن ــدويل   )واشــنطن ا “م ــك ال ( 5102لعادــمة  البن
ــ  ــامج      علـ ــب ي للربنـ ــع الشـ ــوبر   5٨املوقـ ــرين األول/أكتـ ــر  5102تشـ ــمن التقريـ ر ويتضـ

ــل امل       ــائج والتحلي ــن النت ــة م ــة ال امل ــرية تشــمل اجملموع ــات ور ــا لقياســات احلجــم   معلوم تعم
والقياسات يسب نصيب ال رد  عالوة عل  معلومات مسـهبة بشـأن املنهجيـة املتبعـةر ويقـدم      

ديـدا مـن التحليـل لنتـائج جولـة      التقرير أيضـا دراسـة م صـلة خلل يـة الربنـامج عمومـا  ويتـيس م       
ادـة الـ      ويناق  ما استَّخدم من صيار م اهيمي وأساليب استقصائية والـنههج اخل 5100 عام

قارنــات الدوليــة  وكــذلك حوكمــة    مــن برنــامج امل  5100و ــعت مــن أجــل جولــة عــام     
 اجلولة والسياسات العامة املعتمدة ريهار هذه
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 الدليل العملي لربنامج املقارنات الدولية - جيم 
ات املباد  التوجيهية واإلجـراء ”حَّرِّر الدليل العملي لربنامج املقارنات الدولية املعنون  - 53

ونَّشـر بشـ ل كامـل علـ  املوقـع       “التن يذية الاللمـة لقيـاس احلجـم احلقيقـي لالقتصـاد العـاملي      
ــامجر ولــدى ودــف النــهج واال   حتياجــات مــن البيانــات للدراســة االستقصــائية   الشــب ي للربن

الرئيســية لعســعار والدراســات االستقصــائية اخلادــة  مبــا   ذلــك  تلــف املبــاد  التوجيهيــة    
ــر       ــال للتقري ــي عنصــرا م مِّ ــدليل العمل الصــادرة واســتمارات الدراســات االستقصــائية  يَّعــده ال

لة باحلسـابات الوينيـة الـ  يضـطلع     النهائير وهو يتضمن أيضا صيار ومتطلبات األنشطة املتصـ 
هبــا الربنــامجر وص ــارة صىل ذلــك  رقــد وَّ ــعت مبــاد  توجيهيــة مــن أجــل التأكــد مــن دــحة   
البيانات  وحساه املتوسطات السـنوية الوينيـة  وحسـاه تعـادالت القـوة الشـرائية اإلقليميـة        

 اإلقليميةر عل   تلف مستويات التجميع  رضال عن الربط بني تعادالت القوة الشرائية
 

 الواائا املتصلة بأنشطة احلوكمة - دال 
ــدمها         - 52 ــ  ق ــات ال ــتقج والورق ــا االستشــاري ال ــة عمــل ال ري ــ  آلي ــال  عل مي ــن االيع

  5100واملناقشــات الــ  أجراهــا والــ  أرضــت صىل اتتيــار املنهجيــة اجلديــدة املن ــذة   عــام   
لوارد بيائا بالت صيل أعـاله )  ال ـر  الينـاف    ص ارة صىل حما ر االجتماعات املتعلقة باحلوكمة ا

ر ومـن األمينلـة اجلـديرة بالـذكر     املتعلا بأنشطة احلوكمة(  كلها علـ  املوقـع الشـب ي للربنـامج    
هذا الصدد املناقشـات والبحـوا الـ  أسـ رت عـن اسـتخدام لميـع البلـدان مـع صجـراءات             

 صعادة التوليع وتعديالت اإلنتاجيةر
 

 طية اإلعالمية وأوج  االستخدام وأنشطة التعميمالتغ - تامسا 
 نيسان/أبريل 31التغطية   وسائط اإلعالم و  املدونات اإلل ترونية إلددار  - ألف 

لدوليـة بتغطيـة صعالميـة ملحو ـة     ح يت النتـائج الـ  تودـل صليهـا برنـامج املقارنـات ا       - 52
ــاوين      ــائج عنـ ــامل حيـــث مينلـــت تلـــك النتـ ــاء العـ ــع أ ـ ــرت  امل مجيـ ــة  ونَّشـ قـــاالت اإلتباريـ
املدونات اإلل ترونية وأشرية ال يـديو القصـرية والتقـارير اإلتباريـة الرئيسـيةر وكـان أارهـا          

روريا صذ أدى صددارها صىل نقاش حمتدم بشأن حجم االقتصـاداتر رعلـ  سـبيل املينـال  نشـرت      
لتصـبس أكـرب اقتصـاد     الصـني تَّعدـد لتجـاول الواليـات املتحـدة     ”مؤسسة بلـومربن مقـاال بعنـوان    

ــاس      ــيلة قي ــدة كوس ــوة الشــرائية املعتم ــادالت الق ــذي دــدرت     “حســب تع ــوم ال ــس الي   ن 
تاجات الـــواردة   نتـــائج جولـــة النتـــائج املـــوجدة  مث نشـــرت مـــوادع أتـــرى عـــن االســـتن  ريـــ 
للربنامجر وال يدال دور تعادالت القوة الشـرائية   قيـاس ال قـر يشـ عل مو ـوعا       5100 عام
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البنـك الـدويل يشـهد أكـرب ليـادة      ”ينار نقاش حمتدم حسبما تبين  مقاالت من قبيل مقال آتر م
 Financialالـذي كتبـ  شـون دون ـان ونشـرت  دـحي ة        “يسجلها تـط ال قـر العـاملي   عقـود    

Times   2  ر5102أيار/مايو 
ــل شــب ة     - 56 ــدة مين ــة مــن مصــادر عدي ــة اإلذاعــة   BBC Newsواستشــ ت ردود مماال )هيئ
 The Wall Streetو The New York Times  ودحف The Economistوالة  CNNو  يطانية(الرب

Journal  وThe Washington Post  واملوقع اإلتباريVoxاملصادر اعلية    رضال عن العديد من
ومؤسسـة   The Financial Times  مجيع أ اء العامل   يائ ـة مـن اللغـاتر ونشـرت دـحي ة      

Brookings Institution لـــدويل مـــدونات صل ترونيـــة تركـــد ومركـــد التنميـــة العامليـــة والبنـــك ا
  علــ  بيــان م صــل كامــل للتغطيــة  للربنــامجر ومي ــن االيــال 5100نتــائج جولــة عــام  علــ 
 وسائط اإلعالم و  املدونات اإلل ترونية عل  املوقع الشب ي للربنامجر  
 

 نامج املقارنات الدوليةلرب 5100أوج  استخدام نتائج جولة عام  - باء 
لربنـامج املقارنـات الدوليـة  سـرعان مـا  هـرت        5100رور ددور نتائج جولـة عـام    - 5٧

صشارات صىل تلك النتائج   العديد من الورقات واملنشورات والتقاريرر وأبرل تلـك اإلشـارات   
تنمير ال شررري ا مر  ااااتقريررال ااستخدام برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي للنتـائج   تقريـره املوسـوم     

(ر وأعدرجـت  5102)نيويـوريف  بنر  الملنمر ا ردا الملرر  راااااا-ا:الملضيايفال تقد ال شرري4102
  رضــال عــن قاعــدة بيانــات املقارنــات  5102النتــائج أيضــا   مؤشــرات التنميــة العامليــة لعــام  

ــا نشــر ورقــات ص ــارية تتضــمن اســتنتاجات     ــدر وجيــري حالي ــة جلامعــة كوي.الن د تســتن الدولي
للربنامجر وجيري تعهد قائمة شاملة بأوجـ  اسـتخدام نتـائج جولـة      5100نتائج جولة عام  صىل
 عل  املوقع الشب ي للربنامجر 5100 عام
 

 املؤمرات واحللقات الدراسية - جيم 
بحـوا املتعلقـة بالـدتل والينـروة     عَّقد املؤمر العام الينالث والينالاـون للرابطـة الدوليـة لل    - 5٨
ــردام    ــن   روتـ ــرة مـ ــدا    ال تـ ــطس  31صىل  52هبولنـ ــامج  5102آه/أرسـ ــل الربنـ ر ومشـ

مناقشات آلتـر املسـتجدات الـ  يـرأت   اـال قيـاس احلسـابات الوينيـة و  اـال الـدتل           
رباء اإلحصــائيني واألكــادمييني وتوليــع الينــروةر وأتــاا املــؤمر العــام تبــادل اآلراء ريمــا بــني اخلــ  

اجلـدء   -قيـاس حجـم وهي ـل االقتصـاد العـاملي      ”ت دورة بعنوان مجيع أ اء العاملر وعَّقد من
  وتناولـت مـواد ذات دـلة بربنـامج املقارنـات الدوليـةر       5102آه/أرسطس  5٨   “األول

؛ 5100وقدمت الورقات ابت ـارات منهجيـة ونتـائج واسـتنتاجات تودـلت صليهـا جولـة عـام         
ل علـ  الصـعيد العـاملي؛ ومقـاييس     ومقارنات ألسعار املستش يات؛ وتنقيحات ملقارنـات الـدت  
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الت اوت   اإلنتاج والتجارة عل  الصعيد العاملي؛ وَو ع ئج لعرقام القياسـية بالنسـبة لتقيـيم    
صم انيــة التعويــل علــ  تعــادالت القــوة الشــرائية   الصــنير وتنــاول اجلــدء الينــاف مــن الــدورة    

عامليـة؛ والتقـدير والتجميـع      ااالت تشمل جـداول بـن ال  5102آه/أرسطس  52املنعقد   
االقتصاديني القياسيني لتعادالت القوى الشرائية لعنادر الناتج اعلي اإلمجايل؛ وعـدم االتسـا    

الدمج لن ام احلسابات الوينية؛ وتعادالت القوة الشرائية للغذاء  من البلـد الواحـد    - امل اف
ــ      ــرائية علــ ــوة الشــ ــادالت القــ ــدان؛ وتعــ ــني البلــ ــا بــ ــوريمــ ــال املســ ــويج  رضــ توى دون الــ

اهتمـــام كـــبري علـــ  نتـــائج جولـــة  املســـاواة وال قـــر   أرريقيـــار وصمجـــاال  انصـــب  عـــدم عـــن
ــام ــت   5100 عــ ــني االســ ــات بــ ــارة صىل االتتالرــ ــامج  ص ــ ــةر  للربنــ ــائج املرجعيــ قراءات والنتــ

 مديـــد مـــن املعلومـــات علـــ  شـــب ة اإلنترنـــت علـــ  العنـــوان التـــايل:  علـــ  االيعـــال  ومي ـــن
http://www.cbs-events.nl/iariw/homeر 

ــوان   - 52 مقارنــات األســعار ومســتويات املعيشــة  ــمن البلــد   ”وعَّقــدت حلقــة عمــل بعن
ــدان   ــني البلــ ــا بــ ــد وريمــ ــدو “الواحــ ــن    -   أر يتــ ــرة مــ ــا    ال تــ ــا  بإيطاليــ صىل  0رلورنســ

 حساه األتطـاء القياسـية لتعـادالت   ”ر ومشلت الورقات املقدمة 5102أيلول/سبتمرب عام  3
اخللـل   السـعر الواحـد: برنـامج املقارنـات      ”   و“القوة الشرائية   برنامج املقارنات الدولية

ئــج اعتمــاد قيمــة املربعــات الصــغرى لــدى رــرر الينبــات  ” و “الدوليــة مــن املن ــور التــار ي
ر وتناولت مناقشـة مائـدة مسـتديرة بشـأن     “ من املنطقة الواحدة   برنامج املقارنات الدولية

بل برنامج املقارنات الدولية  حتديدا  الدروس املست ادة والتوديات الصـاحلة للمسـتقبلر   مستق
وتــرج املشــاركون بــينالا تودــيات رئيســية بشــأن كي يــة موادــلة حتســني الربنــامج  وهــي:   

ينبغــي تن يــذ جــوالت برنــامج املقارنــات الدوليــة بشــ ل أكينــر تــواترا  ورقــا لنــهج النقطــة    )أ(
)ه( ينبغــي لميــع تعــادالت القــوة  وتطبيــا أســلوه حمسعــن لالســتقراء؛ و املرجعيــة املتجــددة 

ــي      ــدد أويل  وينبغـ ــرو  حمـ ــار مشـ ــل   صيـ ــ  األقـ ــويج علـ ــتوى دون الـ ــ  املسـ ــرائية علـ الشـ
است شــاا الســبل ال  يلــة بتعمــيم األنشــطة ذات الصــلة   األعمــال االعتياديــة للبلــدان ريمــا  

)ج( ينبغـي اسـتخدام    وبرنـامج املقارنـات الدوليـة؛ و    يتصل بالرقم القياسي ألسعار االستهاليف
مصادر بديلة لبيانات األسعار   حسـاه تعـادالت القـوة الشـرائية مـن أجـل ت ـف الت ل ـةر         
ومي ــن االيــال  علــ  الت ادــيل املتعلقــة يلقــة العمــل  ومــن بينــها الورقــات املهمــة العديــدة     

 (رwww.polo-uniar.itاملقدمة  عل  موقعها الشب ي )
 مقـر  للربنـامج    5100ج جولـة عـام   وعَّقد العديد من احللقات الدراسية بشـأن نتـائ   - 31

ر ون تـم رريـا املمارسـات    البنك الـدويل   واشـنطن العادـمة ل ائـدة  تلـف شـرائس اجلمهـور       
جولـة عـام   ”بقياس وحتليل ال قر وعدم املساواة التابع للبنك الدويل حلقة دراسية بعنوان املعج 
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  نوقشـــت ريهـــا 5102أيار/مـــايو  02   “تعـــادالت القـــوة الشـــرائية: األساســـياتل 5100
لتعـادالت القـوة    5100املنهجية الـ  يتبعهـا والعمليـات الـ  يقـوم عليهـا حسـاه جولـة عـام          

الشرائيةر وما سجل من عرر ومناقشات هو منشور عل  املوقع الشب ي ل ريـا املمارسـاتر   
 5100ني جملموعـة البنـك الـدويل صحايـة تقنيـة بشـأن جولـة عـام         ون تم الس املديرين التن يذي

  مشلت عة عامة عـن ذلـك الربنـامج  وعـن تعـادالت القـوة       5102أيار/مايو  02للربنامج   
للربنــامج  وحســاه  5100الشــرائية وأوجــ  اســتخدامها  وعــة عامــة عــن نتــائج جولــة عــام   

ــة عــام   ــائج  والتحســينات وأوجــ  القصــور   جول ــامج   5100 النت ــامج  وتطــوات الربن للربن
االقتصـاد والشـؤون الدوليـة     أستاذ كرسي دوايت در أيدئـاور   املقبلةر وألق  أنغوس ديتون  

ب ليــة وودرو ويلســون للشــؤون العامــة والدوليــة وقســم العلــوم االقتصــادية جبامعــة برنســتون   
للربنـامج عـن    5100م ر وناق  اتتالا نتائج جولة عا5102حديران/يوني   06حما رة   

ــة عــام النتــائج الــ  اســتمدت ســابقا مــن اســت   ر ومي ــن االيــال  علــ   5112 قراء نتــائج جول
حماولـة رهـم   ”الت اديل   الورقة ال  شاركت    ديارتها بت ينا آتن والـ  قـدمها حتـت عنـوان     

ــام     ــة ع ــوة الشــرائية   جول ــادالت الق ــو ســ     5100تع ــا ه ــة: م ــات الدولي ــامج املقارن بب لربن
ــائج   ــديدة   النتـ ــات الشـ ــايل:     “االتتالرـ ــوان التـ ــ  العنـ ــب ة اإلنترنـــت علـ ــ  شـ ــة علـ املتاحـ

https://www.princeton.edu/~deaton/downloads/Deaton_Aten_Trying_to_understand_IC

P_2011_V3_1. pdf          ر وألقـ  مـارتن رارـالعيون  أسـتاذ كرسـي صدمونـد در رـيالعف   االقتصـاد
مول/يوليـ    2قتصادية  جبامعة جورج تـاون    واشـنطن العادـمة  حما ـرة       قسم العلوم اال

است شاٌا للمشهد االقتصـادي العـاملي اجلديـد    ”بشأن الورقة ال  قد مها حتت عنوان  5102
 ر وركدت املناقشة عل  حتليل م صل ألسباه اتـتالا جولـة عـام   “لربنامج املقارنات الدولية

 صليــ  اســتقراءات مؤشــر التنميــة العامليــة املســتندة صىل جولــة عــام للربنــامج عم ــا أشــارت 5100
للربنــامجر وهــذه الورقــة متاحــة أيضــا علــ  شــب ة اإلنترنــت علــ  العنــوان التــايل:            5112

http://www.nber.org/papers/w20338.pdf    ــرة الغــذاء حتــت ر ونَّ ِّــم اجتمــا  رــري ر ــي   رت
 أيلول/سـبتمرب  0٧   “ات لربنـامج املقارنـات الدوليـة   ن ام نشر البيانات املتعدد القنو”عنوان 
لربنــامج املقارنــات  Data Finder  عَّر ــت ريــ  علــ  احلضــور كي يــة اســتخدام تطبيــا 5102

 والودـول صىل بيانـات الربنـامج عـن     للربنـامج  5100الدولية لاليـال  علـ  نتـائج جولـة عـام      
 ريريا بوابة بيانات برنامج املقارنات الدولية

 
 التقارير ال صلية املست ملة لربنامج املقارنات الدولية - دال 

يوادل امل تب العاملي صيال  األوساط املعنية بربنامج املقارنات الدولية علـ  التقـارير    - 30
ال صــلية املســت ملة للربنــامجر وتــدود تلــك التقــارير املســت ملة األوســاط املعنيــة بالربنــامج          
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نها االجتماعات املتعلقة باحلوكمة  واألنشطة واملنشـورات   باملعلومات بشأن مجلة أمور من بي
 والنتائج عل  الصعيدين العاملي واإلقليمي  وصم انية الودول صىل البياناتر

 
 الدولية لربنامج املقارنات 5100معلومات مست ملة عن تقييم جولة عام  - سادسا 

ــودة     - 35 ــعة املعقـ ــت  التاسـ ــوبر  31  جلسـ ــرين األول/أكتـ ــس  5103 تشـ ــاق  اجمللـ   نـ
للربنـامج وتلعـ     5100التن يذي لربنامج املقارنات الدولية الطرائا املم نـة لتقيـيم جولـة عـام     

صىل أن صنشاء رريا ألددقاء الرئيس هو أسلوه التقييم امل ضلر و  دورهتا اخلامسـة واألربعـني    
 )ان ــر  5100ام أنشــأت اللجنــة اإلحصــائية رريــا أدــدقاء الــرئيس إلجــراء تقيــيم جلولــة عــ         

E/2014/24وستَّســتعرر االســتنتاجات ‘(0’  ال قــرة 22/01٨بــاء  املقــرر  -   ال صــل األول  
 5102ال  يتودل صليها   الـدورتني السادسـة واألربعـني والسـابعة واألربعـني للجنـة   عـامي        

 روااند  رئاسة ال ريا امل تبان اإلحصائيان للنمسا  عل  التوايلر ويشاريف  5106 و
ل تـروف بواسـطة اإلنترنـت     ص  عَّقد  عن يريا اتصال 5102حديران/يوني   0٧و   - 33

نشــإل إلجــراء تقيــيم جولــة  أول اجتمــا  للرئيســني املشــاركني ل ريــا أدــدقاء الــرئيس الــذي أع  
لــدويل  والشــعبة اإلحصـــائية   نــك ا للربنــامج  وذلــك مبشــاركة مســـؤولني   الب    5100 عــام 
ــا أدــدقاء           ــوق  ت ــوين رري ــاألمم املتحــدةر ون ــة ب صدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعي

الرئيس واتتصادات  واجلدول الدمج للتقييمر وتالل االجتما  الذي كـان بن ـاءل للغايـة  َتقـرر     
ورهتـا السادسـة واألربعـني    أن تشمل نواتج التقييم تقريرا أوليا يقدم صىل اللجنـة اإلحصـائية   د  

  يلي  التقرير النهائي املقرر تقدميـ  صىل اللجنـة   5102كانون األول/ديسمرب  3  موعد أقصاه 
ــة ت     ــاه ئايـ ــد أقصـ ــني   موعـ ــابعة واألربعـ ــا السـ ــالل دورهتـ ــاف/نورمرب  تـ ــرين الينـ ر 5102شـ

عضــاء   وشــر  األ5102ول/ســبتمرب عــدد أعضــاء رريــا أدــدقاء الــرئيس يلــول أيل واكتمــل
  ال ســـيما بغيـــة مشـــاركة 5102املشـــاركة   أنشـــطة ال ريـــا   تشـــرين األول/أكتـــوبر   

لجنـة  لويل املقـرر تقدميـ  صىل ا  الرئيسني املشاركني   األعمال املتبقية املتعلقـة بإعـداد التقريـر األ   
 رواألربعني دورهتا السادسة  
استقصـائية تسـتند صىل اسـتبيان     للربنـامج بـإجراء دراسـة    5100وبدأ تقييم جولة عـام   - 32

أجراه امل تبان اإلحصائيان للنمسا وااند  ومهـا الرئيسـان املشـاركان  علـ  النحـو املشـار صليـ         
أعــاله  ل ريــا أدــدقاء الــرئيسر وركعــد االســتبيان علــ  مســألة احلوكمــة واملســائل التقنيــة           

وايقــة   تن يــذ واملنهجيــة بغــرر استقصــاء تــربات أدــحاه املصــلحة املشــاركني مشــاركة   
ــة عــام  ــةأ متعمقــة مــع أعضــاء      5100جول ــامجر وتلــت هــذه الدراســة االستقصــائية مقابل للربن

اجمللس التن يذي للربنامج  وال ريا االستشاري التقج  وامل تـب العـاملير وتـرد نتـائج الدراسـة      

http://undocs.org/ar/E/2014/24
http://undocs.org/ar/E/2014/24
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لــرئيس ودــل صليهــا رريــا أدــدقاء ااالستقصــائية القائمــة علــ  االســتبيان واالســتنتاجات الــ  ت 
ــؤر        ــة واألربعـــني واملـ ــا السادسـ ــائية   دورهتـ ــة اإلحصـ ــدم صىل اللجنـ تقريـــرهم األويل املقـ
ر ويع س التقرير األويل أيضا آراء مجيـع أعضـاء رريـا أدـدقاء     5102اليناف/نورمرب  تشرين ٨

الرئيس الذين عمعم عليهم الرئيسـان املشـاركان مشـرو  التقريـرر وأدرج الرئيسـان املشـاركان       
 جرى صبداؤه من تعليقات   التقرير أاناء عملية و ع    ديغت  النهائيةر ما
 

 االستنتاجات - سابعا 
للربنـامج واالسـتخدام    5100تدل الدعاية ااائلة ال  أحايت نشـر نتـائج جولـة عـام      - 32

مهــا يؤكــدان أن النتــائج ســت ون الواســع لتلــك النتــائج علــ  احلاجــة املاســة صىل هــذه الــربامج و
رائدة كبرية لصنا  القرار واألكادمييني وأدحاه املصلحة املعنـيني اآلتـرينر ومل يقتصـر     اتذ

صسهام الربنامج عل  تقد  مقارنات جديـدة وحمس ـنة للقياسـات ال عليـة للنـاتج اعلـي اإلمجـايل        
وم وناتــ   صىل جانــب مقارنــات ملســتويات األســعار الوينيــة  ل نــ  ســاعد أيضــا علــ  حتســني 

ــها وبيانــات صحصــاءات األســعار   عــدد مــن االقتصــادات     تــوارر ا ــة ونوعيت حلســابات الويني
ــدد مــن البلــدان ذات الــن م            ــة إلنتــاج هــذه البيانــات   ع رضــال عــن بنــاء القــدرات الاللم

لــــ  ال تســــمس بإنتــــاج هــــذا النــــو  اإلحصــــائية األقــــل تقــــدما أو ذات املــــوارد اعــــدودة ا
إلحصــائية الدوليــة   البلــدان  عد   تن يــذ املعــايري ااإلحصــاءاتر و  الوقــت ن ســ   ســا مــن
ــن ــام      م ــة لع ــابات الويني ــام احلس ــل ن  ــة بإحصــاءات    511٨قبي ــة املتعلق   والتودــيات الدولي

األســعار  والتصــني ات اإلحصــائية الدوليــة  مينــل التصــنيف املركــدي للمنتجــات وتصــنيف          
 االستهاليف ال ردي حسب الغرر  عل  سبيل املينال ال احلصرر

وأدــبس الربنــامج أكــرب مبــادرة صحصــائية دوليــة   العــامل مــن حيــث تغطيتــ  لالقتصــاد   - 36
العاملي ونطا  الناتج اعلـي اإلمجـايل وقيمـ  اإلمجاليـةر وال توجـد أي مبـادرة صحصـائية أتـرى         
انطوت عل  ن س القدر من التعاون الاللم عرب البلدان واملن مات اإلقليميـة والدوليـة لتحديـد    

ود ال  جيب تسعريها  ولمان وم ان تسـعريها  وكي يـة لميـع النتـائج مـن أجـل احلصـول        البن
عل  تعادالت القوة الشرائية العامليةر كمـا أن روا التعـاون الاللمـة هـذه  الـ  سـادت يـوال        

للربنــامج  صىل جانــب احلصــول علــ  مــا يلــدم مــن الــدعم املــايل املضــمون     5100جولــة عــام 
  تتسم بالدرايـة والت ـاف  تلقـت األسـاس للنجـاا الـذي أحرلتـ  اجلولـةر         واملوارد البشرية ال

وقد تصدر امل تب العاملي ومديره هذا املشرو  الـدويل حقـا  وذلـك بـدعم مـن رريـا بيانـات        
 التنمية   البنك الدويل الذي حي   مبساندة  قوية من صدارة البنكر
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مج صىل االقتصـادات املشـاركة البـال     للربنـا  5100ويعود ال ضـل   صاـال جولـة عـام      - 3٧
 ىر ويضـمن صبـداء هـذا   اقتصادا واملنسقدني اإلقليميني واملؤسسـات الدوليـة األتـر    022عددها 

التعاون مستقبل الربنـامج بصـرا الن ـر عـن الشـ ل الـذي مي ـن أن يأتـذه   املسـتقبل بعـد           
 رر عن اللجنة اإلحصائيةاالنتهاء من تقييم رريا أددقاء الرئيس والقرار الالحا الذي سيصد
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