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  اللجنة اإلحصائية
    الدورة احلادية واألربعون  

  ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦-٢٣
    *من جدول األعمال املؤقت) هـ (٣البند   

      برنامج املقارنات الدولية: لقراربنود للمناقشة واختاذ ا
  يل عن برنامج املقارنات الدوليةتقرير البنك الدو    

  
   العام مذكرة من األمني    

  
اجمللـس التنفيـذي    نيابـة عـن     تقرير أعده البنـك الـدويل       اإلحصائية  سُيعَرض على اللجنة      

 .٢٠١١عـام   الربنـامج لعـام     لربنامج املقارنات الدولية بـشأن حالـة األعمـال التحـضريية جلولـة              
ويــشتمل التقريــر أيــضاً علــى وصــف للترتيبــات املؤســسية وترتيبــات الــشراكة املتخــذة لتنفيــذ    

وقـد ترغـب اللجنـة يف       . امج على الصعيد اإلقليمي، وكذلك اجلدول الزمين العام للربنامج        الربن
ــة عــام      ، ويف التعــبري عــن  ٢٠١١اســتعراض تقــدُّم ســري العمــل فيمــا يتعلــق بالتحــضريات جلول

وتــرد النقــاط املطروحــة للمناقــشة يف  . نظرهــا بــشأن خطــة العمــل واجلــدول الــزمين  ات وجهــ
  . ٥٣  و٥٢الفقرتني 
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    تقرير البنك الدويل عن برنامج املقارنات الدولية    
  مقدمة  -أوالً   

هتــدف إىل تقــدير ذات نطــاق عــاملي برنــامج املقارنــات الدوليــة هــو مبــادرة إحــصائية    - ١
 القوة الشرائية الستخدامها كمحـوِّالت للعمـالت، بغيـة مقارنـة أداء االقتـصادات يف                تتعادال

ربنــامج حــىت الوقــت البــني جــوالت و األكــرب  هــ٢٠٠٥  عــام برنــامجكــانقــد و. أحنــاء العــامل
آسـيا واحملـيط   وأفريقيـا،  :  من االقتـصادات يف مخـس منـاطق جغرافيـة هـي     ١٤٦ ىاحلايل، وغط 

، ورابطة الدول املستقلة، وأمريكـا الالتينيـة، وغـرب آسـيا، والبلـدان املـشمولة بربنـامج                  ئاهلاد
ة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي تعــادالت القــوة الــشرائية العــادي الــذي تــديره منظمــ

  . واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية
 يف دورهتــا التاســعة والــثالثني، بعــد ،طلبــت اللجنــة اإلحــصائية يف األمــم املتحــدةوقــد   - ٢

أن يستـضيف املكتـب العـاملي، وأن يتـوىل     البنـك الـدويل   إىل  بنجـاح،   ٢٠٠٥إجناز جولـة عـام      
ل البنــك الــدويل هــذين بِــ علــى الــصعيد العــاملي، وق٢٠١١َمج جلولــة عــام مهمــة تنــسيق الربنــا

اللجنة اإلحصائية يف دورهتا األربعني، بعد قيام أصدقاء الرئيس بتقييم برنـامج            وأيدت  . الطلبني
وقـد أُحـرِز تقـدم ملحـوظ يف التحـضري جلولـة             . ٢٠١١جولة الربنامج لعـام     ،  الدوليةاملقارنات  

: أقـيم هيكـل إلدارة الربنـامج     ففـي أثنـاء هـذه الفتـرة،         . جنةألربعني للّ  منذ الدورة ا   ٢٠١١عام  
كمـا  . ، وأُنـشئ املكتـب العـاملي اجلديـد        ٢٠٠٩أبريـل   /أُِجنز تعيني املـدير العـاملي يف نيـسان        فقد  

ــتقين، وهيئــات     ــق االستــشاري ال ــذي، والفري ــة، وعقــدوا  التنــسيق أنــشئ اجمللــس التنفي اإلقليمي
  . ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األولوسبتمرب /لولاجتماعاهتم األوىل يف أي

لتنفيـذ  امـن  د فيستـست برنامج املقارنات الدوليـة   من   ٢٠١١ أن جولة عام     بالرغم من و  - ٣
  .٢٠١١ة عام جولتوسيع نطاق ُيزاد يف ، س٢٠٠٥الناجح جلولة عام 

ذ برنـامج املقارنـات الدوليـة فيمـا يتعلـق بتنفيـ           يقدم هذا التقرير معلومات بـشأن حالـة           - ٤
، واألهـداف واإلطـار الـزمين        يف دورهتـا األربعـني     حصائيةإلللجنة ا اإطار اإلدارة الذي اعتمدته     

 قـدرة وسُيصمَّم الربنامج هبـدف تعزيـز   ). ، الفصل األول، الفرع باء   E/2009/24انظر  (للربنامج  
وميـة،  د بنظـام احلـسابات الق  عن طريق زيادة التقيُّـ على الصمود   تقديرات تعادل القوة الشرائية     

 املزيــد مــن األنــشطة   إجــراءوحتــسني منــهجيات الدراســات االستقــصائية لألســعار، وتــشجيع  
 يف ٢٠١١جلولـة عـام     للتحـضريات اجلاريـة      اً مـوجز  اًأيـضاً استعراضـ   ويتـضمن التقريـر     . البحثية

وقد ترغـب اللجنـة يف التعليـق علـى التحـضريات اجلاريـة حـىت الوقـت احلاضـر                    . خمتلف املناطق 
  . بغية ضمان فعاليته واستدامته ألجل أطول،اه الذي يسري فيه الربنامجوعلى االجت
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  تنفيذ إطار اإلدارة واملركز املايل  -ثانياً   
  إطار برنامج املقارنات الدولية   -ألف   

، ٢٠٠٩فربايـــر /اللجنـــة اإلحـــصائية يف دورهتـــا األربعــني، املعقـــودة يف شـــباط أقــرت    - ٥
وجــرى توســيع هــذا  . ٢٠١١امج املقارنــات الدوليــة لعــام   برنــإدارةالعناصــر الرئيــسية إلطــار  

اإلطار بعد ذلك ليكون الوثيقة املرجعية للهيكل املؤسسي للربنامج ولترتيبات الـشراكة املربمـة               
ــدان االقتــصادي    ــة يف املي املكتــب اإلحــصائي   - بــني املكتــب العــاملي ومنظمــة التعــاون والتنمي

 الـيت ُيَتوقَّـع أن تـضطلع بتنـسيق األنـشطة علـى              ،يمية ومع املنظمات اإلقل   ،للجماعات األوروبية 
   .الصعيد اإلقليمي

 ا، تنفيـذي ايضم جملـس الربنامج  وافقت اللجنة، يف دورهتا األربعني، على هيكل إلدارة         و  - ٦
كمــا .  تنفيذيــة إقليميــةووكــاالت، ا تقنيــا استــشاريا يقــوده مــدير عــاملي، وفريقــا عامليــاومكتبــ

د تـر و.  لربنـامج املقارنـات الدوليـة      العـاملي يواصـل استـضافة املكتـب       أن البنك الدويل س   أكدت  
ــات         ــامج املقارن ــصيل يف إطــار إدارة برن ــة بالتف ــات املختلف ــذه اهليئ ــا ه ــضطلع هب ــيت ت األدوار ال
الدولية، الذي يضفي الطابع الرمسي على وضع اجمللس التنفيذي، والفريـق االستـشاري الـتقين،               

دد اإلطـار دور املكتـب العـاملي والتزاماتـه بتقـدمي التقـارير              وحيـ . وحيدد اختصاصات كل منهما   
 بـني املكتـب العـاملي وفريـق        القائمـة  وهو ينص أيضاً علـى عالقـة العمـل        . إىل اللجنة اإلحصائية  

  .لربنامجل، ويؤكد على تعزيز سلطة املدير العاملي  يف البنك الدويلبيانات التنمية
  

  ارنات الدوليةاجمللس التنفيذي لربنامج املق  -باء   
ــة عــام      - ٧ عقــد اجمللــس التنفيــذي لربنــامج املقارنــات الدوليــة اجتماعــه األول بــشأن جول

أنـــشئ اجمللـــس قـــد و. ، يف واشـــنطن العاصـــمة٢٠٠٩أكتـــوبر / تـــشرين األول١٤ يف ٢٠١١
يـضطلع يف هنايـة املطـاف       هـو   واهليئة الرئيسية لصنع القرار وحتديد استراتيجية الربنامج،        ليكون  
التنفيـذي    اجمللـس  وسـيقدِّم . أمام اللجنة اإلحـصائية    ٢٠١١عام  املساءلة عن تنفيذ جولة     بعبء  

وقد اسـتعرض أعـضاء مكتـب اللجنـة اإلحـصائية عـضوية اجمللـس            . تقارير مرحلية سنوية للجنة   
ويتكــون أعــضاء اجمللــس مــن ممــثلني مــن  .  إىل االجتمــاعووافقــوا عليهــا قبــل توجيــه الــدعوات 

املكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة،      :  وهي كة يف أعمال الربنامج   رِشتمنظمات رئيسية مُ  
ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، وصــندوق النقــد الــدويل، والبنــك الــدويل،    

ــع    ــسيق  وكــاالتوشــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة، ومجي ــو  التن ــة، وكــذلك ممثل اإلقليمي
. البلــدان الــيت تقــدم املــساعدة إىل الــربامج اإلقليميــة والعامليــة  ، وجكة يف الربنــامالبلــدان املــشارِ

التنــوع العــاملي ووجهــات نظــر اجملموعــات املختلفــة مــن    إظهــار ويهــدف تكــوين اجمللــس إىل  
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. وميثل األعضاء املنظمات اليت ينتمون إليهـا      . أصحاب املصلحة، وإىل إجياد التوازن بني املناطق      
  .يذي يف املرفق األولوترد قائمة بأعضاء اجمللس التنف

  
  اإلدارة العاملية لربنامج املقارنات الدولية  -جيم   

ربنــامج علــى الــصعيد السيــضطلع املكتــب العــاملي باألعمــال اليوميــة الــضرورية لتنفيــذ    - ٨
 ،لربنـامج لويـشمل ذلـك التنـسيق والتنفيـذ عمومـاً           . الدويل حتت توجيه املدير العـاملي للربنـامج       

. اإلجـراءات واملنـهجيات   اتـساق    وضـمان    ،موماً إلرشاد الربامج اإلقليميـة    والقيادة والتنسيق ع  
التـابع  وُتموَّل أنشطة املكتب العاملي بـصورة أساسـية عـن طريـق الـصندوق االسـتئماين العـاملي                   

  .قواعد وأنظمة البنك الدويل، وامليزانية الداخلية للبنك الدويلل طبقاًللربنامج، 
 مدير فريـق بيانـات التنميـة     يعمل حتت رئاسة بالبنك الدويل املدير العاملي هو موظف   و  - ٩

ــدويل  ــة      . يف البنــك ال ــامج وسياســاته العام ــذ الربن ــق وتنفي ــصلة بتطبي ــسائل املت ــق بامل وفيمــا يتعل
  . التوجيهات الصادرة عن اجمللس التنفيذيإطاروأولوياته ومعايريه، يتصرف املدير العاملي يف 

 يف ٢٠١١لربنامج اجتماعـه األول بـشأن جولـة       التابع ل قين  عقد الفريق االستشاري الت     - ١٠
 يف واشـــنطن العاصـــمة، هبـــدف مناقـــشة الـــشواغل املتعلقـــة      ٢٠٠٩أكتـــوبر /تـــشرين األول

مــن  ٢٠١١  عــامباملنــهجيات املتبعــة مــن أجــل ضــمان نوعيــة النتــائج الــيت ستــسفر عنــها جولــة
 الدروس املـستفادة مـن      ستناد إىل االالفريق على ضرورة    أعضاء  وقد أكد   . لربنامج وموثوقيتها ا

 املتوخـاة  واالبتكـارات  بتوفري اإلرشـاد الـتقين بـشأن التحـسينات         وا، وتعهد ٢٠٠٥برنامج عام   
وتـرد يف املرفـق     . ربنـامج ال علـى جـدول أعمـال البحـوث يف إطـار             وايف اجلولة اجلديـدة، ووافقـ     

  .الثاين قائمة بأعضاء الفريق االستشاري التقين
  

  اإلقليميةالتنسيق وكاالت   -دال   
 الــشرائية التــابع ملنظمــة ة القــدرتاجتمــع املنــسقون اإلقليميــون وممثلــو برنــامج معــادال  - ١١

 يف ،املكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات األوروبيـــة  - التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي 
شـأهنا  اتفقوا على املبـادئ والطـرق الـيت مـن       قد  و. ٢٠٠٩سبتمرب  / يف أيلول  ،واشنطن العاصمة 

، وعـاجلوا   ٢٠١١أن تعزز التعاون بني املناطق واملكتب العاملي، ووضعوا األهداف جلولـة عـام              
أهم الشواغل املتعلقة باملنهجيات املتبعة، وحددوا جماالت العمل الرئيسية، وتوصلوا إىل تفـاهم             

ائمـة  وتـرد يف املرفـق الثالـث ق       . واستعرضـوا جـدول األنـشطة     وتقامسهـا،   بشأن إرسال البيانات    
 املكتـب   -مبمثلي وكاالت التنسيق اإلقليميـة ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي                 

  .اإلحصائي للجماعات األوروبية
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  املركز املايل   -هاء   
مـن   ٢٠١١ُيقدَّر جمموع التكاليف املتوقعـة لالضـطالع باألنـشطة املتعلقـة جبولـة عـام                  - ١٢
م إىل بعــض غطــي تكــاليف املكتــب العــاملي والــدعم املقــدَّ  يمبــالربنــامج علــى الــصعيد العــاملي،  ا

 ومن بني مصادر التمويل املـستهدفة ميزانيـة البنـك           . مليون دوالر  ١٢الربامج اإلقليمية، حبوايل    
 قــائم الـصندوق االسـتئماين املؤقـت لربنــامج املقارنـات الدوليـة، وصـندوق اسـتئماين       والـدويل،  
مية، وصندوق اسـتئماين جديـد لربنـامج املقارنـات الدوليـة،             ُمنشأ بالبنك اإلسالمي للتن    بالفعل

وجيري اتباع استراتيجية جلمع األمـوال تـشتمل علـى االتـصال            . وتعهدات بتربعات من ماحنني   
ستخِدمة للربنامج أو صاحبة املصلحة فيه سعياً للحـصول علـى تربعـات             بالوكاالت الرئيسية املُ  

  . مالية أو عينية
ــواردة مــن    ومــن بــني املــصادر   - ١٣ ــة للتمويــل علــى الــصعيد اإلقليمــي املــسامهات ال  احملتمل

ميزانيات الوكاالت اإلقليمية، والصناديق االسـتئمانية الـيت تؤويهـا وتـديرها وكـاالت إقليميـة،                
  .املشاركةالبلدان واملسامهات من 

  
  طار الزميناإل و٢٠١١عام لأهداف برنامج املقارنات الدولية   -ثالثاً   

ــر  مــذكور كمــا هــو   - ١٤ ــاه،بتفــصيل أكث ــرد   أدن ــامج  فيمــا يلــي ت ــسية لربن  األهــداف الرئي
  :٢٠١١املقارنات الدولية لعام 

  توسيع نطاق الربنامج؛  )أ(  
  على حنو أفضل؛املستعملني معاجلة احتياجات   )ب(  
 اجلولــة حقَّقــة يفتاملُ اســتناداً إىل اإلجنــازاتتعزيــز األمهيــة االقتــصادية للربنــامج   )ج(  
  ربنامج؛المنهجيات يف  ومن خالل االبتكارات والتحسينات املستمرة السابقة

  ربنامج؛البذات الصلة تعزيز أنشطة بناء القدرات اإلحصائية   )د(  
  .ربنامج عملية تتسم بالشفافيةالالبيانات وموثوقيتها وجعل جودة زيادة   )هـ(  

  
  ٢٠١١نطاق جولة عام   -ألف   

التنفيـذ النـاجح جلولـة       امج املقارنـات الدوليـة مـن      برنـ مـن    ٢٠١١ستستفيد جولة عام      - ١٥
 ، اليت اتسمت بقدر أفضل من التخطيط واإلدارة والتنسيق عن اجلـوالت الـسابقة             ،٢٠٠٥عام  

 العـاملي وسـيعمل املكتـب   . بذلتـها وكـاالت إحـصائية دوليـة ووطنيـة     متـضافرة   جهود بناًء على 
عيــة، وحتــسني األمهيــة االقتــصادية  عمليــات تقيــيم النوتبــسيط علــى توســيع نطــاق الربنــامج، و 
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إجنـازات معادلـة القـدرات الـشرائية،        اسـتدامة    الـشرائية، وضـمان      ة القدر تإلحصاءات معادال 
 مـع التركيـز     ،لربنامجلوتعزيز أنشطة بناء القدرات اإلحصائية املتعلقة بتوليد البيانات األساسية          

  .١٩٩٣/٢٠٠٨ القومية  األسعار وعلى تنفيذ نظام احلساباتإحصاءاتبوجه خاص على 
، ســيخطط الربنــامج ٢٠٠٥يف جولــة شــاركت  الــيت ١٤٦وباإلضــافة إىل البلــدان الـــ   - ١٦
 بلـدان صـغرية    إىل جانـب  ن يضم بلداناً إضافية من أفريقيا، وأمريكا الالتينية، وغـرب آسـيا،             أل

ــنطق  ــادئ   يتمــن م ــع أن  .  البحــر الكــارييب وجــزر احملــيط اهل ــضم وإمجــاالً، مــن املتوق ــامج بري ن
  .  بلداً مشاركا١٧٠ًاملقارنات الدولية حوايل 

  
  نيعملتلبية احتياجات املست  -باء   

وسـتعاجل  . ني بـصورة فعالـة    عملأحد أهـداف الربنـامج الرئيـسية هـو الوصـول إىل املـست               - ١٧
ي البيانــات الــوطنيني، واملنظمــات اإلقليميــة  عملاســتراتيجية االتــصال االحتياجــات املعيَّنــة ملــست 

ني عملوسيجري تنظـيم مـؤمتر املـست      . ية، إىل جانب األوساط األكادميية والقطاع اخلاص      والدول
 العــاملي يف توقيــت قريــب مــن اليــوم يف دورهتــا األربعــني للجنــة اإلحــصائية االــذي أوصــت بــه 

 ليكـون احلـدث األهـم يف إطـار     ،٢٠١٠أكتـوبر  / تشرين األول٢١  و٢٠ يف يومي   ،لإلحصاء
وطنيــة، النظمــات املدوليــة، والنظمــات املتوقــع أن جيمــع املــؤمتر بــني ومــن امل. برنــامج االتــصال

حــصاءات املــستعملني الرئيــسيني إلامعــات مــن اجلاصــة متعــددة اجلنــسيات، و اخلؤســسات املو
احملـتملني املهـتمني   املـستعملني   إىل جانب جمموعة كـبرية متنوعـة مـن         ،برنامج املقارنات الدولية  

لكـل قطـاع،    ) األسعار، التكاليف، النفقات  (وإدارهتا وحتليلها   بنظم مجع البيانات واسترجاعها     
  .  باخلدمات والعمليات العامليةوذلك فيما يتعلق

  
ــتناد إىل   -جيم    ــازاتاالســـ ــام  ت املاإلجنـــ ــة عـــ ــة يف جولـــ ــن  ٢٠٠٥حققـــ ــامج مـــ برنـــ

  الدولية املقارنات
رئيـسية املتحققـة    املـوارد ال  برنامج املقارنات الدولية إىل     من   ٢٠١١ستستند جولة عام      - ١٨

 املنتجـات   قـوائم  )أ(: يلـ ي امـ وهـي   . يف اجلولة السابقة، مع إدخال حتسينات حـسب االقتـضاء         
والـــصحة، والتعلـــيم، والتعويـــضات احلكوميـــة، وكـــذلك األجهـــزة  االســـتهالك املـــرتيل، مـــن 

 قائمــة املواصــفات )ب(ة يف الدراســات االستقــصائية املتعلقــة باألســعار؛  عملواملعــدات، املــست
ــباملقارنــة الاملــشمولة ملوضــوعة لــربط املنــاطق  ا  القاعــدة املعرفيــة الــيت تــضم كتيــب  )ج(ة؛ عاملي

تـشغيلي   والـدليل ال ،لربنـامج ل اإلطـار النظـري واملنـهجي      يقـدم برنامج املقارنـات الدوليـة الـذي        
 األوراق البحثية بشأن جمموعـة كـبرية      خمتلف  لربنامج املقارنات الدولية الذي يكمِّل الكتيب، و      

لترشـيد  مت اسـتحداثها    الـيت   أدوات الرباجميـات    جمموعـة    )د(ذات الـصلة بالربنـامج؛      من املسائل   
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سـرية البيانـات، وإتاحـة      بـشأن   سياسات  الـ  )هــ (ربنامج املختلفة وأمتتتها وتبـسيطها؛      العمليات  
 إتاحـة وصـول   مـع جرى االتفاق على إجراءات لصون سـرية البيانـات،   (لباحثني إليها  اوصول  
 بنـاء القـدرات     )و(؛  )ني أيضاً إىل البيانات اليت مل ُتنـشر هبـدف إجـراء حتليـل أكثـر عمقـاً                 الباحث

ــة بــشأن مجــع بيانــات      مــن حيــث   ــة واإلقليميــة والوطني ــسبتها املنظمــات العاملي اخلــربة الــيت اكت
  .األسعار والتحقق منها ومعاجلتها

  
 بتكاراتاالتحسينات وال  -دال   

جلولـة  وحتسينات لتعزيز حتقيق األهداف الرئيسية اخلمسة       جيري حاليا وضع ابتكارات       - ١٩
  .لربنامج املقارنات الدولية ٢٠١١عام 
ــة    - ٢٠ ــسية هــي التالي ــة   )أ(: واالبتكــارات الرئي  ؛ وضــع اســتراتيجية شــاملة يف جمــال التوعي

 ؛ اإلحـصائية  ات وضـع اسـتراتيجية لبنـاء القـدر        )ج( ؛النوعيـة إطـار لـضمان      إعداد وتنفيذ  )ب(
 وضع إطـار للحـسابات      )هـ(؛  ‘‘قياس حجم االقتصاد العاملي   ’’اد ونشر كتاب بعنوان      إعد )د(

 ينفـــذ باســـتخدام مبـــادئ توجيهيـــة معرفـــة بـــشكل حمـــدد   ،ربنـــامجالالقوميـــة الســـتخدامه يف 
 ينفـذ   ،نفاقبيانات األسعار واإل   من   وضع نظام للتحقق االقتصادي    )و( ؛لالضطالع باألنشطة 

ــا ــها يف عــام    حقــق مــن وســائل التجنــب مــع   إىل جنب  ؛٢٠٠٥اإلحــصاءات الــيت أثبتــت فعاليت
 إجــراء حتــسينات )ح( ؛اعتمــاد طريقــة جديــدة حلــساب تعــادالت القــوة الــشرائية العامليــة   )ز(

  .ربنامجالمستمرة يف منهجيات 
 املـــستخدمة يف االستقـــصاءيف أطـــر وأدوات بـــصورة رئيـــسية ســـتجرى التحـــسينات   - ٢١

ــعار املنتجــ    ــن أس ــصاءات ع ــشية   االستق ــر املعي ــسية لألس ــن التعلــيم  ،ات االســتهالكية الرئي  وع
.  وعـن اآلالت واملعـدات  ، وعن التعويضات املقدمـة إىل مـوظفي احلكومـة     ،واخلدمات الصحية 

ــة     استقــصاءوســينقح إطــار   ــة حتــسني نوعي ــشية بغي  أســعار املنتجــات االســتهالكية لألســر املعي
ــشية    ــصائية لألســر املعي ــات االستق ــساق البيان ــاطق    وحتــ،وات ــاطق احلــضرية واملن ــد املن سني حتدي

 وحتسني ربط األسعار باألمكنة واإلسناد اجلغرايف ملنافـذ البيـع الـيت             ، حيثما ينطبق ذلك   ،الريفية
وستحدد جمموعة أساسية من البيانات الالزمة ألغـراض دراسـة الفقـر وسـُتدَرج            . تتخذ عينات 

 ســتتغري طريقــة ربــط تعــادالت ،لــكذوعــالوة علــى  .األســعاربيف االستقــصاءات ذات الــصلة 
املكتـب اإلحـصائي     - القوة الشرائية للمناطق وملنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي            

 إىل هنــج ٢٠٠٥العامليــة مــن النــهج احللقــي املــستخدم يف عــام    بالنتــائج للجماعــات األوروبيــة
ركة مـن املنتجـات يف      سيطلب مـن مجيـع البلـدان إدراج جمموعـة مـشت             حيث ،القائمة األساسية 

وينبغـي أيـضا أن يفـضي جـدول         . اقوائم املنتجات اليت تقدمها من أجل إجراء االستقصاء عنـه         
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لربنـامج إىل إجـراء حتـسينات       التـابع ل  أعمال البحوث الذي أوصى به الفريق االستشاري التقين         
  . االستقصاء والتحقق واحلسابيف عملياتإضافية 

يف التحليــل الزمــاين واملكــاين   ســتعزز مــسألة االتــساق،الهوباإلضــافة إىل مــا ذكــر أعــ  - ٢٢
وجتــرى تــدريبات جتريبيــة يف آســيا .  للربنــامج٢٠١١جولــة عــام لتعــادالت القــوة الــشرائية يف 

 كأساس للقياس وبتجميع تعادالت القـوة الـشرائية لعـام           ٢٠٠٥وأفريقيا باستخدام أسعار عام     
 .٢٠٠٥جات املعتمدة يف عام  على أساس نسخة خمتصرة من قائمة املنت٢٠٠٩

  
 ئية اإلحصااتبناء القدر  - هاء  

مثمـرة وناجحـة يف معظـم    ربنامج املقارنات الدوليـة     ل ٢٠٠٥كانت جتارب جولة عام       - ٢٣
التحليــل جمــايل للبحــوث يف هامــة ربنــامج وفــرت قاعــدة معلومــات ال حيــث أن نتــائج ،املنــاطق
وكانت أيـضا مبثابـة منـاهج عمـل         . ة ذات الصلة   االقتصادي  امليادين السياسات يف وصنع  املقارن  

ومـن املتوقـع احلـصول علـى        .  يف جمـايل األسـعار وإحـصاءات احلـسابات القوميـة           اتلبناء القدر 
ربنـــامج يف ال مـــن خـــالل دمـــج أنـــشطة ٢٠١١  عـــاممزيـــد مـــن الفوائـــد الكـــبرية مـــن عمليـــة

وستتـضمن  . إلحـصائية الوطنيـة   االستراتيجيات الوطنية الراميـة إىل تعزيـز البنيـة التحتيـة للـنظم ا             
وضع منـاذج تدريبيـة وتنظـيم دورات تدريبيـة علـى الـصعيدين              لبناء القدرات   نشطة األخرى   األ

وإقامــة شــراكة مــع اجلامعــات ومراكــز بــشأن الطرائــق املختلفــة للربنــامج، اإلقليمــي والقطــري 
ربنامج وطرائقـه   لاإدراج نظرية    التدريب اإلحصائي يف كل منطقة من مناطق العامل بغية ضمان         

ــة تعــادل القــوة الــشرائية    ،وكــذلك. يف مناهجهــا الدراســية  ســيجري إعــداد كتــاب عــن نظري
ربنامج على شـبكة اإلنترنـت كيمـا        ال وجيري حاليا جتديد موقع      ، احلسابية ا وعملياهت اومنهجياهت

 .أن يعمل بصورة أفضل كمستودع للموارد املعرفية وكنافذة للبحثله يتسىن 
  

 طار الزميناإل  - واو  
 ٢٠١٣ إىل عــام ٢٠٠٩ميتــد اجلــدول الــزمين لربنــامج املقارنــات الدوليــة مــن عــام          - ٢٤

وقـد   .الترتيبـات اإلداريـة واملؤسـسية      املرحلـة األوىل تـشمل    ف .ويتألف من أربع مراحل رئيـسية     
 بـشأن إطـار اإلدارة  التوصيات اليت قدمتها اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا األربعـني       بدأت بتنفيذ   

 والشروع يف شراكة مـع منظمـة        ، وإنشاء املكتب العاملي يف البنك الدويل      ،تعيني املدير العاملي  (
وضــمان  ،التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة

 وتـشكيل الفريـق االستـشاري       ،ترتيبـات التنـسيق اإلقليميـة     واختاذ قرار بشأن    املشاركة القطرية   
ويف حـني أن اجلهـود ستتواصـل         .) ومجع التربعات والـدعوة للربنـامج      ،لتقين واجمللس التنفيذي  ا
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 من املتوقع أن ُتـستكمل األنـشطة األخـرى          ،يف جمايل مجع األموال والدعوة طوال مدة الربنامج       
  . أو حنو ذلك٢٠١٠مارس /آذاريف يف هذه املرحلة 

قــد و .ية املنهجيــة ملختلــف عناصــر الربنــامجوتتعلــق املرحلــة الثانيــة باألعمــال التحــضري  - ٢٥
 هيونيـ /حبلـول هنايـة حزيـران     عمومـا    وستـستكمل    ،٢٠٠٩أبريـل   /يف نيـسان  هذه املرحلة   بدأت  
غــري أنــه تقــرر إجــراء بعــض االستقــصاءات التجريبيــة يف الــربعني الثالــث والرابــع مــن  . ٢٠١٠

  ٢٠١٠ عام

مــن منتــصف عــام (حلــسابات القوميــة يف االضــطالع بأنــشطة ا وتتمثــل املرحلــة الثالثــة  - ٢٦
ــام   ٢٠١٠ ــن عـ ــع الثالـــث مـ ــة الربـ ــعار  ) ٢٠١٣ إىل هنايـ ــن األسـ ــصاءات عـ ــراء االستقـ  .وإجـ

وســيجرى االستقــصاء الرئيــسي عــن أســعار الــسلع واخلــدمات الــضرورية لألســرة املعيــشية يف   
مـن   مـا عـدا البلـدان الـصغرية الـيت سـتقوم بنـاء علـى توصـية                    ،٢٠١١مجيع البلدان طـوال عـام       

وسـتنفذ   .٢٠١٢األسـعار يف عـام   معلومـات عـن   اللجنة اإلحـصائية يف دورهتـا األربعـني جبمـع       
 والتعويـــضات املقدمـــة ملـــوظفي ، والـــصحة،التعلـــيم(االستقـــصاءات األخـــرى عـــن األســـعار  

، يف نفـاق اإلبذات الـصلة   جتميـع البيانـات   جنبـا إىل جنـب مـع      )  والتـشييد  ، واملعدات ،احلكومة
  .٢٠١٢ إىل هناية عام ٢٠١١ام الفترة من مطلع ع

وتشمل املرحلة الرابعة قيام مكاتب التنسيق اإلقليمية واملكتب العاملي بإعـداد التقـارير               - ٢٧
/ كــانون األولحبلــول  ومــن املتوقــع احلــصول علــى النتــائج العامليــة النهائيــة   .األوليــة والنهائيــة

بفترة تتـراوح بـني    ادي بعد ذلك    وامل التقارير بشكليها اإللكتروين  أن تصدر    و ،٢٠١٣ديسمرب  
  .شهرين وستة أشهر

  
  نظام احلسابات القوميةالتقيد ب  -رابعا   

 وضع إطار احلسابات القومية لربنامج املقارنات الدولية  - ألف  
 اإلطـار املرجعـي     ، حبكم طبيعة برنـامج املقارنـات الدوليـة        ،نظام احلسابات القومية هو     - ٢٨

 التفـصيلية لربنـامج املقارنـات       تطلبـات ويستلزم ذلك حتديـد امل     .يةلتحديد تعادالت القوة الشرائ   
 ، وســبل االســتخدام الرئيــسية هلــذه البيانــات ،الدوليــة فيمــا يتعلــق ببيانــات احلــسابات القوميــة  

والطرائق املمكنة لتقدير البيانات التفصيلية لتلك البلـدان الـيت ال تقـوم بتجميـع حـساباهتا علـى                   
 سـواء   ، مفيـدة جلميـع البلـدان      تطلبات وستكون هذه امل   .ربنامجالعلق ب املستوى املطلوب فيما يت   

 أو حتــسن نظــام احلــسابات القوميــة  ،كانــت تقــوم بتنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة ألول مــرة  
تقــديرات النــاتج احمللــي بإصــدار ســيما  ال(مــستوى تغطيــة حــساباهتا مــن اخلــاص هبــا، أو ترفــع 

 أو تنقح حساباهتا القومية لتلبية مجيع معـايري         ،)ألول مرة  نفاقاإلمجايل احملسوب على أساس اإل    
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 شـكل   علـى مـا ذكـر أعـاله       وضع  ويقوم املكتب العاملي ب    .١٩٩٣نظام احلسابات القومية لعام     
ــة    ــامج املقارنــات الدولي ــة مــرتبط بربن ــيم اإلنفــاق   ،إطــار للحــسابات القومي ــع ق  ســيجري جتمي

ة املتتابعـة سيـضطلع هبـا حماسـبون وطنيـون يف            وجيري حتديد سلسلة مناسبة من األنشط      .مبوجبه
مل تكتمـل مبـا فيـه الكفايـة         ربنامج حيثما كانـت نظـم احلـسابات القوميـة           الالبلدان املشاركة يف    

من أجل جتميع نفقات النـاتج احمللـي اإلمجـايل املفـصلة مبـا ينـسجم مـع األسـعار الـيت ُتجمَّـع يف                 
 سـوف   ٢٠١١رنـامج املقارنـات الدوليـة لعـام          وجيدر التأكيـد علـى أن ب       .ربنامجالاستقصاءات  

 نظـرا ألن الغالبيـة العظمـى مـن البلـدان سـتظل              ١٩٩٣يستخدم نظام احلـسابات القوميـة لعـام         
وسـوف تعـدل األنـشطة املتتابعـة املـذكورة أعـاله             .٢٠١١تنفذ هذه الصيغة من النظام يف عام        

ــستخدم      ــزال ي ــد معــني ال ي ــا إذا كــان بل ــا مل ــة أم أصــيغةوفق ــل إىل نظــام    قدمي ــل بالفع ــه انتق ن
 .٢٠٠٨احلسابات القومية لعام 

  
ــاتج احمللــــي اإلمجــــايل  بــــنياالتــــساق   - باء   ــواردة  أشــــكال إنفــــاق النــ ــعار الــ واألســ

 االستقصاءات يف
ــة ملراجعــة األســعار الــيت       - ٢٩ يهــدف النــهج املــزدوج املتمثــل باســتخدام احلــسابات القومي
 ومراجعة قيم اإلنفـاق يف ضـوء هـذه األسـعار مـن جهـة أخـرى،            ،شملها االستقصاء من جهة   ي

وستوصـف عمليـات التحقـق املـزدوج        . كـال النـوعني مـن البيانـات        إىل زيادة جـودة وموثوقيـة     
برنامج املقارنات الدوليـة الـذي يقـوم املكتـب           ذات الصلة يف إطار ضمان اجلودة املتشعب عن       

 .وضعهالعاملي ب
  

   عن األسعار وجدول أعمال البحوثمنهجيات االستقصاء  -خامسا  
 هنج القائمة األساسية: الربط بني املناطق  - ألف  

 ٢٠١١، سـتتخلى جولـة عـام       ٢٠٠٥من الدروس املستفادة مـن جولـة الربنـامج لعـام              - ٣٠
الذي اسُتخدم لربط تعادالت القوة الشرائية لربنامج منظمة التعاون والتنميـة            النهج احللقي عن  

املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية مـع تعـادالت القـوة الـشرائية             - صادييف امليدان االقت  
وسـينفذ هنـج    .تعـادالت القـوة الـشرائية العامليـة    لتنتقـل إىل    اإلقليمية لربنـامج املقارنـات الدوليـة        

 ،قائمة أساسـية مـن املنتجـات يف كـل قائمـة إقليميـة             ستدرجف. القائمة األساسية بدال من ذلك    
ــوائم  ــصادي    وكــذلك يف ق ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــصاءات منظم ــب  -  استق املكت

 عملية ربط املناطق ومنظمة التعـاون والتنميـة        ذلك وسيسهل. اإلحصائي للجماعات األوروبية  
وتتـسم العمليـة    . املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة مـع العـامل            - يف امليدان االقتصادي  

ــاء القائمــة األس  ــق     املقترحــة لبن ــاون وثي ــى تع ــة وتنطــوي عل ــة بالتكراري ــوائم اإلقليمي اســية والق
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 - بني املكتب العاملي واملنسقني اإلقليميني ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي            فيما
وسـتكون هنـاك قائمـة أساسـية لكـل نـوع            .املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة والبلـدان      

ــات عــن األســعار   ــا أُ و .مــن مجــع البيان ــه ونفــذ ســابقا يف عــام   علــى غــرار م  ،٢٠٠٥وصــي ب
 .سيستخدم هنج الوصف املنهجي للمنتج لوصف املنتجات اليت ُيزمع إدراجها يف القوائم

  
 التعليم واخلدمات الصحية  - باء  

يقوم برنـامج املقارنـات الدوليـة باستقـصاء منهجيـة مـن شـأهنا أن تغطـي التعلـيم العـام                   - ٣١
 وهلذا الغرض، جيري البحـث عـن شـراكات          .ربنامجالحية ضمن إطار    واخلاص واخلدمات الص  

جديــدة مــع إدارات مــستهدفة يف البنــك الــدويل واملنظمــات اخلارجيــة بوســعها تقــدمي املــشورة  
ربنـامج بتحـسني    لوأثناء السعي ملتابعة البحث يف هذه اجملاالت، سيقوم املكتب العـاملي ل            .الفنية

ــصل   ــصاءات املت ــام   أدوات إجــراء االستق ــة ع ــستخدمة يف جول ــالطرائق امل وســيقوم  .٢٠٠٥ة ب
تعــادالت القــوة   بدراســة العمليــات ذات الــصلة الراميــة إىل اســتنتاجقوميــةخــرباء احلــسابات ال

 .رتساق بني أشكال اإلنفاق واألسعابغية ضمان اال الشرائية اخلاصة بالتعليم
  

 تكوين رأس املال اإلمجايل   -جيم   
 املتـصلة بـاآلالت واملعـدات بعـد         ٢٠٠٥مج املقارنات الدولية لعام     ستنفذ منهجية برنا    - ٣٢

 وسـتنقح مواصـفات عـام    ؛ملـواد ستوضـع قائمـة أساسـية مـن ا     : التاليـة امـة اهلتحـسينات  الإجراء 
يضمن املكتب العاملي جسَر الثغـرة بـني قائمـة    س و؛٢٠١١ لتقدمي قائمة مستكملة لعام     ٢٠٠٥

 املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة  - االقتــصاديمنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  
فيمـا يتعلـق     كأداة للتحقق من األسـعار    كونات   وستستخدم طريقة تكاليف امل    ؛ربنامجالوقائمة  

ري جتـ  للطرائق القائمـة     مراجعة فثمة   ،أما فيما يتعلق بالبناء واهلندسة املدنية      .باآلالت واملعدات 
 والـــربط مـــع منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان هبـــدف حتـــسني مجـــع البيانـــات يف البلـــدان

 .املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ورابطة الدول املستقلة - االقتصادي
  

 جدول أعمال البحوث  - دال  
دراسـة   :تتـضمن قائمـة اجملـاالت املنهجيـة الـيت تتطلـب دراسـات حبثيـة حمـددة مـا يلـي             - ٣٣

 ؛ وقياس نـواتج احلكومـة  ؛دراسة مسألة اخلدمات املالية و؛مسألة املساكن اليت يشغلها مالكوها   
 وتعــديل ؛ ودراســة مــسألة الــصادرات والــواردات؛واملــشاكل املرتبطــة بتنقــيح أطــر االستقــصاء

 ؛ ومـشكلة القـدرة التمثيليـة      ؛بيانات اسـتهالك األسـر املعيـشية للمـشتريات الـصافية يف اخلـارج             
 وحتليـل الفقـر   ؛مليـة حـساب متوسـطات األسـعار        وع ؛وجتميع تعادالت القـوة الـشرائية العامليـة       
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 ومنهجيــة التنبــؤ العكــسي مــن حيــث التعامــل مــع       ؛ القــوة الــشرائية تباالســتناد إىل تعــادال 
  .تنقيحات تعادل القوة الشرائية

  
 لنوعيةإدارة البيانات وضمان ا  - سادسا 

 موارد جتهيز بيانات  -ألف   
 جمموعة من وحـدات الـربامج احلاسـوبية          سوف حتدد  ،٢٠١١عام  ربنامج  فيما يتعلق ب    - ٣٤

وسوف يشمل ذلك وضع وحدات بـرامج حاسـوبية علـى       . حيثما كان ذلك ضروريا    ،وتطور
مسـرب  أداة مجع األسعار اليت وضعت يف آسيا، وبرجميـات           من قبيل    ،الصعيدين اإلقليمي والعاملي  

لــدى داة املــستخدمة  وكــذلك األ،أفريقيــا، واألدوات املــستخدمة يف رابطــة الــدول املــستقلةيف 
ــة    ــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي ــب  . للتوصــيف املوحــد للمنتجــات  املكت وســيقوم املكت

مجيع أصحاب املصلحة الرئيسيني داخل البنك الـدويل ويف وكـاالت           لدى  العاملي حبشد الدعم    
ــربا       ــة ودور أدوات ال ــشأن طبيع ــق يف اآلراء ب ــاء تواف ــة لبن ــة ودون اإلقليمي ــسيق اإلقليمي مج التن

 .وضعهااحلاسوبية اليت من املقرر 
  

 ضمان النوعية  - باء  
.  ثالثــة عناصــري ذضمان النوعيــة يف برنــامج املقارنــات الدوليــة لــجيــري وضــع إطــار   - ٣٥

ربنـامج علـى    اليتألف العنصر األول من جمموعة مـن املبـادئ الـيت ينبغـي أن تتقيـد هبـا عمليـات                     
  .والعاملي الصعد القطري واإلقليمي

ربنـامج يف   الوالعنصر الثاين هو قائمة مرجعية ذات ثالثة مستويات لتقييم نوعيـة عمـل                - ٣٦
 مـن حيـث تقيـدها مببـادئ النوعيـة والعمليـات             ، واملكتـب العـاملي    ، واملكاتب اإلقليميـة   ،البلدان

ويتمثل اهلدف مـن هـذا اإلطـار يف األخـذ بالدقـة البالغـة يف تقيـيم نوعيـة البيانـات                       .املوصى هبا 
وعلـى الـصعيد     .ادية اجلزئية والنتائج اجملمعة وتوحيد بنيتها واستخدام لغة مشتركة فيهـا          االقتص
 ينبغــي أن يــضمن إطــار مجــع األســعار أن تكــون األســعار الــيت جيــري مجعهــا مناســبة    ،الــوطين

وعلــى الــصعيد  .الــسنوية الوطنيــة مبــا يتفــق مــع احلــسابات القوميــةة توســطاملحلــساب األســعار 
يف   أن يــضمن نظــام التــسجيل إمكانيــة املقارنــة بــني األســعار الــسنوية الوطنيــة ينبغــي،اإلقليمــي

ط وضـع    من املتوقـع أن يبـسّ      ،وعلى الصعيد العاملي   .خمتلف البلدان والتقيد باإلجراءات املقبولة    
 .ة حساب النتائج العاملية وحيسنهاعملي قائمة مواد أساسية عاملية لكل استقصاء عن األسعار

طــار ضــمان إليــع العمليــات احلرجــة بوصــفها جــزءا مــن العنــصر الثالــث   وســتوثق مج  - ٣٧
 والتحقـق مـن األسـعار       ، وسيشمل التوثيق حساب األسعار املتوسـطة الـسنوية الوطنيـة          .النوعية
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 ، والتحقـق احملـدد مـن أسـعار املـواد األساسـية            ،بـني البلـدان   فيمـا   وقيم اإلنفاق داخـل البلـدان و      
 .يف النتـائج العامليـة      وجتميع تعادالت القوة الـشرائية اإلقليميـة       ،وحساب عوامل الربط اإلقليمية   

ــق         ــا يتعل ــة فيم ــادئ التوجيهي ــضا جــردا ألفــضل املمارســات واملب ــصر الثالــث أي ــشمل العن وسي
 .بالتحقق من صحة بيانات برنامج املقارنات الدولية

  
  قليميةاإلربامج ال  -سابعا   

  أفريقيا  -ألف   
 الـذي عمـل علـى تـأمني         ، األفريقـي مـصرف التنميـة األفريقـي        تنسيق الربنـامج  ب يقومس  - ٣٨

ويف إطـــار االســـتعدادات لألنـــشطة  ).٢٠٠٥ بلـــدان أكثـــر مـــن عـــام ٤( بلـــدا ٥٢مـــشاركة 
 امليدانيــة، ســيتم اســتعراض قائمــة البنــود وكتيبــات مجــع البيانــات وأدوات التحقــق مــن صــحة   

  .ا أدوات املسح وأطرهوسوف تغطي األعمال التحضريية أيض .٢٠١٠البيانات يف عام 
 علـى أسـاس     ٢٠١١عـام   لاملقارنات الدولية ألفريقيا    جولة برنامج   إجراء  من املتوخى   و  - ٣٩

تراعـي  سوف يتم مراجعة قائمـة البنـود وحتـديثها لكـي            و .التجمعات االقتصادية دون اإلقليمية   
وسـوف   .٢٠٠٥املنتجات اجلديدة وهيكل تنفيذ الربنامج والدروس املستفادة مـن جولـة عـام              

ــدروس أيــضا    ــساعد هــذه ال ــاتاســتعراض علــى ت ــات، وال ســيما عــن طريــق   كتيب  مجــع البيان
  .التشديد على التآزر بني األرقام القياسية ألسعار االستهالك وبرنامج املقارنات الدولية

 هشمل هـــذتـــو.  اســـتعراض أدوات التحقـــق مـــن صـــحة البيانـــات وحتـــسينهايلزموســـ  - ٤٠
ــات مســرب الــ   ــام    يت وضــعها األدوات برجمي ــي لع ــة األفريق ــصرف التنمي ــسو، ٢٠٠٥م ستخدم ت

ــد، لل        ــا والتحقــق مــن صــحة البيانــات داخــل البل ــال البيانــات وجتهيزه  الرئيــسي مــسحإلدخ
وسوف يتم تدريب جامعي البيانات واملشرفني علـى أدوات املـسح املختلفـة وغريهـا      . لألسعار

 حـىت يتـسىن البـدء يف    ٢٠١٠ن عـام  من األنشطة التحـضريية الـيت سـتجري يف الربـع الثالـث مـ            
يف إطــار بيانــات المــع العــاملي جللربنــامج ل امتثــاال ٢٠١١ينــاير /مجــع البيانــات يف كــانون الثــاين

  .برنامج املقارنات الدولية
  . امتثاال ملتطلبات برنامج املقارنات الدوليةمسح لكل بلد مشاركسيوضع إطار و  - ٤١
  

  احمليط اهلادئمنطقة آسيا و  -باء   
 مـذكرة   دخـول  بعـد    ٢٠١١عـام   لسيتم بدء التحضري جلولة برنامج املقارنـات الدوليـة            - ٤٢

وتــدبري حيــز التنفيــذ لربنــامج التــابع لالتفــاهم بــني مــصرف التنميــة اآلســيوي واملكتــب العــاملي  
ومـن املتوقـع أن يكـون لربنـامج         .وجيري استعراض مشروع مـذكرة تفـاهم      .  هلا التمويل الالزم 
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جولـة الربنـامج   املتبـع يف  وكمـة  احلنفـس هيكـل    ٢٠١١بالنسبة لعام آسيا  يف ليةاملقارنات الدو 
 تفــاهم مــع البلــدان املــشاركة ات ومــذكرا إقليميــا استــشاريا، الــذي يــشمل جملــس٢٠٠٥لعــام 

شـاركت يف    بلـدا ٢٣ومـن املتوقـع أن تنـضم ميامنـار إىل      .ا وطنياووكالة وطنية للتنفيذ ومنسق 
الـيت ليـست مـن البلـدان        احلاليـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية         ائمـة   وتـضم الق   .٢٠٠٥عـام   جولة  

 التنمية اآلسـيوي، وجيـب تـأمني التمويـل هلـا مـن مـصدر آخـر غـري                    مصرفالنامية األعضاء يف    
مــن اإلســالمية  إيــرانمجهوريــة ، كــان البنــك الــدويل ميــول  ٢٠٠٥عــام جولــة ويف . املــصرف

  . احمليط اهلادئمنطقة خالل اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا و
جــزر احملــيط اهلــادئ دول تــتمكن مــع األمــوال كــي بــد أن ُتبــذل جهــود حمــددة جل الو  - ٤٣

حبيـث  عمـل   الومـن املهـم توسـيع نطـاق         . ٢٠١١جولـة عـام     من املشاركة يف    ) باستثناء فيجي (
 ، وضـعف   املـسافة اجلغرافيـة    منهاولكن هناك مشاكل عملية     ئ،  جزر احمليط اهلاد  يشمل منطقة   
 والتقنيـة  والقيـود املاليـة   ،اإلحـصائية البلـدان بربنـامج املقارنـات الدوليـة وقـدرهتا      مستوى خـربة   

  .وقيود املوارد البشرية
على تـشجيع دول    ستراليا مستعدة ملساعدة البنك الدويل ومصرف التنمية اآلسيوي         أو  - ٤٤

يلـزم  تكون فعالـة،    ، لكنها لكي    وستوضع خطة وفقا لذلك    .جزر احمليط اهلادئ على املشاركة    
وفـضال  .  هنج مفاهيمي سليم، واتفاق وتعاون املكاتب اإلحصائية يف كل بلد علـى حـدة              تباعا

دولـة جزريـة     اإلضافية على أرض الواقـع يف كـل          ةبد من توفري بعض موارد اخلرب      العن ذلك،   
هـم الـسليم    مبنطقة احمليط اهلادئ لتقدمي الـدعم واملـساعدة يف مجـع البيانـات وتـوفري الف               مشاركة  

وتغطيتـــها، ومــساعدة البلــدان علــى تنفيــذ إطـــار     احملليــة وجودهتــا   حلــسابات القوميــة   احلالــة  
  . ي يقوم بتطويره املكتب العامليذاحلسابات القومية ذي الصلة بربنامج املقارنات الدولية ال

يف نطــاق الــيت حتققــت  الطفــرة ،ومــن اجلوانــب املهمــة األخــرى يف مــشاركة البلــدان    - ٤٥
ــصنيمــشا ــامجركة ال ــشارك ســوى  .  يف الربن ــيمد ١١وبينمــا مل ت ــة عــام  يف ةن ــصني يف جول  ال

تغطيـة الـصني      اجمللـس التنفيـذي للربنـامج أن       لإلحصاءات الوطين أبلغ مفوض املكتب     ،٢٠٠٥
   .٢٠١١ البالد يف جولة عام أحناءستكون مجيع 

  
   رابطة الدول املستقلة  -جيم   

رابطـة الـدول    اليت تتألف منها    لبلدان  لكاالت اإلحصائية   اجتماع رؤساء الو  أُوصي يف     - ٤٦
 الـسلطات   ، بـأن تـشارك    ٢٠٠٩نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٣ الذي عقد يف موسكو يف       ،املستقلة

اإلحــصائية الوطنيــة لبلــدان الرابطــة يف اجلولــة العامليــة اجلديــدة لربنــامج املقارنــات الدوليــة عــام  
ركة بـني دول رابطـة الـدول املـستقلة مبهـام املنـسق              وستضطلع اللجنة اإلحصائية املشت   . ٢٠١١

 يف منطقـة الرابطـة، وبتقـدمي املـشورة إىل املكتـب العـاملي للربنـامج                 ٢٠١١اإلقليمي جلولة عـام     
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وستكون دائـرة اإلحـصاءات احلكوميـة االحتاديـة الروسـية مبثابـة مؤسـسة شـريكة                  .وفقا لذلك 
دائــرة للرابطــة وللجنــة اإلحــصائية املــشتركة  وســتقوم ا .يف تنــسيق الربنــامج يف منطقــة الرابطــة 

اإلحصاءات احلكومية االحتادية الروسية بتصميم مشروع برنامج عمل يصف مـشاركة منطقـة             
  . رابطة الدول املستقلة

  
  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   -دال   

ة البحـر الكـارييب     سوف تنسق جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـ             - ٤٧
ممـا يـوفر التنـسيق اإلقليمـي والـدعم الـتقين            تلـك املنطقـة،     أنشطة برنـامج املقارنـات الدوليـة يف         

ــة عــام  . عمومــا ــصادية لتوســيع نطــاق   ٢٠١١ويف جول ــة االقت ــة ال، ختطــط اللجن ــة تغطي القطري
طقــة البحــر  بلــدا يف من١٤  بلــدا يف أمريكــا الالتينيــة و٢٠ربنــامج املقارنــات الدوليــة ليــشمل ل

وتقوم أيضا بوضـع اسـتراتيجية للتعامـل مـع البلـدان يف املنطقـة األعـضاء يف جمموعـة                     .الكارييب
وقـد مت مناقـشة جولـة       . املكـسيك شـيلي و  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي، ومهـا          

دم  على نطاق واسـع يف املنتـديات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة، وعلـى الـرغم مـن عـ          ٢٠١١عام  
وســتنظم أنــشطة برنــامج املقارنــات  .املــشاركةب هنــاك اهتمــام كــبري جــدا ،دعــوة البلــدان رمسيــا

 أمريكـا   منطقـة : يةدون إقليم الدولية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف ثالث مناطق           
اللغـة  مبـا فيهـا بلـدان منطقـة البحـر الكـارييب غـري الناطقـة ب                (أمريكـا الوسـطى     منطقـة    و ؛اجلنوبية

جيـري ترتيـب دعـم      بالنسبة هلذه املنطقة املذكورة أخريا،      و . ومنطقة البحر الكارييب   ؛)ليزيةكنإلا
  .من اجلماعة الكاريبية وغريها من الوكاالت اإلقليمية الفرعية ملنطقة البحر الكارييب

ــسية       - ٤٨ ــن التحــديات الرئي ــنني م ــى اث ــد عل ــة وجيــدر التأكي ــام جلول  يف أمريكــا ٢٠١١ع
املـسح  أوال، هناك تضارب حمتمل بني اجلـداول الزمنيـة لفتـرة             .ينية ومنطقة البحر الكارييب   الالت

ربنــامج املقارنــات الدوليــة يف منطقــة البحــر  لتعــدادات الــسكان واملــساكن واجلــداول الزمنيــة ل
 بلـد ال ميكنـه تنفيـذ الربنـاجمني يف آن واحـد، سـوف                أي أنلذا جـرت املوافقـة علـى         .الكارييب

طـرق الواجبـة    الوسـوف تطبـق      .٢٠١٢عـام   إىل  تقصاءات برنامج املقارنات الدوليـة      يؤجل اس 
عـدم  التغلـب علـى     وثانيـا، مـا زال يـتعني         .لربط البيانات اخلاصة هبـا ببيانـات البلـدان األخـرى          

ــة للتعامـــل مـــع     ــتراتيجية فعالـ ــا يتعلـــق بالتمويـــل ووضـــع اسـ ــالـــيقني فيمـ ــة املشاركة املـ زدوجـ
  .واملكسيك شيليل

  
  غرب آسيا  -هاء   

  األعـضاء يف اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا            ١٤ختطط مجيـع البلـدان الــ          - ٤٩
  لربنــامج املقارنــات الدوليــة، وتبــدي اســتعدادها ٢٠١١ للمــشاركة يف جولــة عــام )اإلســكوا(
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وتوصــي  .شاركان أيــضا يف برنــامج أفريقيــايــ ، مــصر والــسودان،وهــذا يــشمل بلــدين. لــذلك
 ألنه ثبت أنه عنصر حاسم يف جنـاح التنفيـذ           ،إقليميحلفاظ على وجود جملس تنفيذي      بااللجنة  

ــة عــام   ــه ميــ  .٢٠٠٥اإلقليمــي جلول ــدان شــعور نح كمــا أن ــة  االبل ــسر اعتمــاد   أقــوى بامللكي ويي
 بتقيـيم   ٢٠١١إلسكوا يف جولـة عـام       اقوم  تو .من برنامج عملها العادي   الربنامج ليصبح جزءا    
علـى مجـع البيانـات      تني، حيث يتاح تركيـز أكـرب         إقليمي دون جمموعتني   إىلخيار تقسيم املنطقة    

وقد بدأ بالفعـل التحـضري عقـب املوافقـة          . اإلقليمي دونوالتحقق منها واتساقها على املستوى      
إلسكوا لفتـرة الـسنتني     اطار خطة عمل    إالنهائية على إدراج تنفيذ برنامج املقارنات الدولية يف         

 اللجنة اإلحصائية يف اإلسكوا يف اجتماعهـا الـذي عقـد            اقت عليه  واف يت، ال )٢٠١١-٢٠١٠(
ــشرين األول ــوبر /يف ت ــك       .٢٠٠٨أكت ــدويل والبن ــك ال ــع البن ــد اجتمــاع حتــضريي م ــد عق وق

 يف أعقـاب اجتمـاع سـابق عقدتـه اإلسـكوا مـع البنـك        ٢٠٠٩يوليـه  /اإلسالمي للتنمية يف متوز   
   .٢٠٠٩يونيه /اإلسالمي يف حزيران

الرئيسي هو تأمني األموال الكافيـة لتنفيـذ الربنـامج علـى الـصعيد اإلقليمـي،                والتحدي    - ٥٠
ختـصص ملهـام برنـامج املقارنـات        كي   الوطين   صعيدتوافر املوارد واخلربة التقنية الكافية على ال      و

املوارد البـــشرية واللوجـــستيات الالزمـــة لتنـــسيق هـــذا بـــ بالفعـــل اإلســـكواوتـــساهم . الدوليـــة
  .حمتملةصول علي التمويل من جهات ماحنة وسيتم احل .الربنامج

  
   قضايا املشاركة اخلاصة  -واو   

وميكن توجيـه انتبـاه   . لنظرهناك بعض قضايا املشاركة القطرية املعروفة حىت اآلن قيد ا          - ٥١
 .يتني القــضاتنياخلطــوات جاريــة ملعاجلــة هــ  كمثــال، حيــث إن إىل حــالتنياللجنــة اإلحــصائية 

ــد  ــل  ،انوالقــضية األوىل هتــم بل ــة  مــن قبي ــرانمجهوري ــيت ال تنتمــي  اإلســالمية  إي  أي مــن إىلال
بد مـن استكـشاف حـل خمـصص      ، ال٢٠٠٥وكما حدث يف عام    .وكاالت التنسيق اإلقليمية  

أن يستـضيفها   يكـون مبقـدوره     بني البلدان املعنية واملكتب العاملي ومكتـب تنـسيق إقليمـي            فيما  
رابطـة الـدول   عـضوا يف  لى جورجيـا الـيت كانـت     وينطبق الشيء نفسه ع    .على أساس استثنائي  

ومـع انـسحاب جورجيـا    . علـى هـذا األسـاس    يف برنامج املقارنـات الدوليـة        تاملستقلة وشارك 
ة الثانيـة  قـضي وتتـصل ال  .اتهبـد مـن إجيـاد مكـان خـاص ملـشارك        المن رابطـة الـدول املـستقلة،        

وفيمـا خيـص    . السودان ومـصر  باملشاركة املزدوجة، كما هو احلال بالنسبة لشيلي واملكسيك و        
ســكوا واملكتــب العــاملي آليــة واإل لتنميــة األفريقــيا مــصرفالــسودان ومــصر، ُيقتــرح أن يــضع 

وينبغـي أن ختـدم البيانـات املقدمـة مـن            .لتجنب ازدواجية املوارد واجلهود وجمموعات البيانات     
ر ا واملكـسيك، فـالقر    وبالنـسبة لـشيلي    .البلدين كال من الربامج اإلقليمية ألفريقيا وغـرب آسـيا         

  .يقع على عاتق البلدين
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  نقاط للمناقشة  -ثامنا   
  :نة مراجعة ما يلي والتعليق عليهاللجطلب إىل ُي  - ٥٢

  ؛ ٢٠١١أهداف جولة عام   )أ(  
  التوجهات اجلديدة واالبتكارات والتحسينات املتوخاة؛   )ب(  
   املتصلة مبشاركة البلدان؛ قضاياال  )ج(  
  .التحضريية حىت اآلنحالة األعمال   )د(  

اللجنة أيضا تقدمي املزيد من التوجيهات بشأن خطـة العمـل واجلـدول             طلب إىل   ُيو  - ٥٣
  . لربنامج املقارنات الدوليةالزمين



E/CN.3/2010/7
 

18 09-64900 
 

   األولاملرفق
  أعضاء اجمللس التنفيذي لربنامج املقارنات الدولية    

  
  )رئيسا( النرويج، املدير العام إدارة إحصاءاتالنرويج، 
   الروسي، دائرة اإلحصاءات االحتادية الروسية، الرئيساالحتاد

  سترايلأحصائي إسترايل، ألأستراليا، مكتب اإلحصاءات ا
  ، املديرءاتاألمم املتحدة، شعبة اإلحصا

  أوغندا، مكتب إحصاءات أوغندا، املدير التنفيذي
  الربازيل، املعهد الربازيلي للجغرافيا واإلحصاء، الرئيس

  ق بيانات التنمية، املديرالبنك الدويل، فري
  ، إحصاءات جنوب أفريقيا، اإلحصائي العامأفريقياجنوب 

  رابطة الدول املستقلة، اللجنة اإلحصائية املشتركة بني دول الرابطة، الرئيس
  غرافيا الوطنية، املدير العامدمي والاإلحصاءاتالسنغال، وكالة 

  ، املديراإلحصاءات إدارةصندوق النقد الدويل، 
  ، مكتب اإلحصاءات الوطين، املفوضالصني

  فرنسا، املعهد الوطين لإلحصاء والدراسات االقتصادية، املدير العام
   كندا يإحصاءات كندا، كبري إحصائيإدارة كندا، 

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب، شـعبة اإلحـصاءات واإلسـقاطات               
  االقتصادية، املدير

  قتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، شعبة اإلحصاءات، الرئيساللجنة اال
   والبحوث، كبري االقتصاديني اإلحصاءاتمصرف التنمية اآلسيوي، إدارة 

  ، املديراإلحصاءات إدارةمصرف التنمية األفريقي، 
ــرات       ــصاالت واملؤشـ ــارجي واالتـ ــاون اخلـ ــة، التعـ ــات األوروبيـ ــصائي للجماعـ ــب اإلحـ املكتـ

  املدير الرئيسية،
  الرئيسالوطين لإلحصاء واجلغرافيا، عهد املاملكسيك، 
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   واملعلومات، املدير العاملإلحصاءات املركزية اإلدارةاململكة العربية السعودية، 
 الوطنيــــة، اإلحــــصاءات، مكتــــب  لربيطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا الــــشماليةاململكــــة املتحــــدة

  الوطين اإلحصائي
  اإلحصائينيالقتصادي، مديرية اإلحصاء، كبري منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا

   وتنفيذ الربامج، كبري اإلحصائينياإلحصاءاتاهلند، وزارة 
  اإلحصائيني، مكتب شؤون التنظيم وامليزانية، كبري  األمريكيةالواليات املتحدة
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  املرفق الثاين
  أعضاء الفريق االستشاري التقين لربنامج املقارنات الدولية     

  
  )رئيسا(، جامعة كولومبيا الربيطانية علم اإلحصاءرت، أستاذ روين دايوإ

  نائب الرئيساستشاري، البنك الدويل، خبري فرد فوغل، 
  الربوفسور آلن هيستون، مركز املقارنات الدولية، جامعة بنسلفانيا

  أنغوس دايتون، أستاذ علم االقتصاد والشؤون الدولية، جامعة برنستون
  تصاديني، جملس املؤمتربارت فان آرك، كبري االق

  التنمية يف اجملال االقتصادي و، منظمة التعاون اإلحصاءاتفرانسيت كوشالن، مديرية 
  جيم توماس، مكتب إحصاءات العمال، الواليات املتحدة

   ، صندوق النقد الدويلاإلحصاءاتكيم زيشانغ، إدارة 
   كنداإحصاءاتلويس مارك دوشارم، إدارة 

  ءات النرويجتوم النغر، إدارة إحصا
  لويغي بيغريي، جامعة فلورنس 

  مارتن رافاليون، مدير البحوث، البنك الدويل
   اإلدارة العاملية لربنامج املقارنة الدوليةكاتوال، مدير  - مايكل ميولو

   ، صندوق النقد الدويلاإلحصاءاتميك سيلفر، إدارة 
  بول كونيجن، املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية

  ي، خبري استشاري، البنك الدويلثبول مكار
  براسادا راو، أستاذ علم االقتصاد، جامعة كويرتالند

  سريغي سريغيف، إدارة إحصاءات النمسا



E/CN.3/2010/7  
 

09-64900 21 
 

  املرفق الثالث
ــو            ــة، وممثلــ ــات الدوليــ ــامج املقارنــ ــي لربنــ ــسيق اإلقليمــ ــاالت التنــ ــو وكــ ممثلــ

للجماعـات   املكتـب اإلحـصائي      -التنمية يف اجملـال االقتـصادي       والتعاون   منظمة
  األوروبية

  
    عبد اهللا آدم، مصرف التنمية األفريقي

    لوك مبونغ مبونغ، مصرف التنمية األفريقي
  شيالم باالياندي، مصرف التنمية اآلسيوي

  يوري إيفانوف، اللجنة اإلحصائية املشتركة بني دول رابطة الدول املستقلة
  منطقة البحر الكارييبلويس غونزاليس، اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية و

  إرنيستينا برييز، اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
  سيلفان روبرتس، اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

  جيوفاين سافيو، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا
   واالجتماعية لغريب آسيا ماجد سكايين، اللجنة االقتصادية

  بول كونيجن، املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية
  االقتصاديامليدان يف  التنميةوفرانسيت كوشالن، منظمة التعاون 

  فاسيلي كوزنتسوف، دائرة اإلحصاءات االحتادية الروسية
  


