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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثانية واألربعون

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
  **من جدول األعمال املؤقت) ح (٣البند 
    برنامج املقارنات الدولية: للمناقشة واختاذ القراربنود 

   برنامج املقارنات الدوليةعنيل تقرير البنك الدو    
  مذكرة من األمني العام    

 بنـاء علـى طلـب اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا احلاديـة           ،شرف األمني العام بأن يقدم    يت  
التقريــر الــذي أعــده البنــك الــدويل نيابــة عــن اجمللــس التنفيــذي لربنــامج املقارنــات   ، واألربعــني
ويــشارك يف اجلولــة . ٢٠١١ة الربنــامج لعــام جلولــالتحــضريات يــصف حالــة ، والــذي الدوليــة

، ووضـعها املـايل سـليم    )١٤٦ مقابـل   ١٩٢ (٢٠٠٥احلالية عدد أكرب من البلدان مقارنة بعـام         
إىل د العاملي واإلقليمي والقطري، وقـد اسـتند         ُع مرحلة اإلعداد على الصُّ    تإىل حد بعيد، وبلغ   

ية عــن األســعار وأنــشطة احلــسابات لــس التنفيــذي إلقــرار بــدء الدراســات االستقــصائذلــك اجمل
التقنيـة واملنهجيـة    املـشاكل   مجيـع   لـئن كانـت     و. ٢٠١١ينـاير   /املطلوبة يف كانون الثـاين    القومية  
، فإن التقرير ُيجمـل أيـضا املـسائل العالقـة املرتبطـة بترتيبـات مـشاركة عـدد                    قد ُحلت  الرئيسية

والوصـول  بيانـات يف احملفوظـات      الووضـع الـصيغة النهائيـة لـسياسات إيـداع           قليل من البلدان،    
بعـض القـضايا التقنيـة املتعلقـة بالدراسـات االستقـصائية            مواصـلة اسـتعراض     إليها، واحلاجة إىل    

ويكمـن اخلطـر الرئيـسي الـذي        . ٢٠١١اخلاصة املخطط إلجرائهـا يف النـصف الثـاين مـن عـام              
رمبا يواجه صـعوبات    ن  من البلدا ال ُيستهان به    ُحدد يف هذه املرحلة من الربنامج يف كون عدد          

تــود اللجنــة قــد و. املفــصلة املطلوبــةالقوميــة احلــسابات بيانــات اســتكمال التــسعري وتقــدمي يف 
 وإبـداء آرائهـا يف قـضايا مـشاركة     ٢٠١١جلولـة عـام   التحـضريات  استعراض التقدم الواعـد يف     

  .خطة العمل واإلطار الزمينوبشأن البلدان 
 

  .٢٠١١يناير / كانون الثاين١٤ يف أعيد إصدارها ألسباب فنية  *  
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  ملقارنات الدوليةتقرير البنك الدويل عن برنامج ا    
  مقدمة  - أوال  

 معلومات شاملة عن مجيع األنشطة التحـضريية املـضطلع هبـا             املرحلي يقدم هذا التقرير    - ١
 يف إطــار اجلولــة احلاليــة لربنــامج املقارنــات الدوليــة، مــع التــشديد خاصــةً علــى ٢٠١٠يف عــام 

  .٢٠١١اير ين/األنشطة املتعلقة بالشروع يف العمل امليداين يف كانون الثاين
يف البنــك وعلــى الــصعيد العــاملي، واصــل املكتــب العــاملي لربنــامج املقارنــات الدوليــة      - ٢

ق األنـشطة اإلقليميـة وأنـشطة التطـوير املنـهجي عـن طريـق               ، ونسّ الدويل جهوده جلمع األموال   
الجتماعــات املنـسقني اإلقليمــيني والفريـق االستــشاري الـتقين، إضــافة إىل    األعمـال التحـضريية   

التــشغيلية الالزمــة لتنفيــذ الدراســات االستقــصائية عــن األســعار وجتميــع النفقــات املــادة إعــداد 
  .املفصلة للناتج احمللي اإلمجايل

األساسـية  وعلى الـصعيد اإلقليمـي، سـاهم املنـسقون اإلقليميـون يف اسـتكمال القائمـة              - ٣
وخطَـوا أيـضا    . واد خاصـة هبـم    العاملية ملواصفات املنتجـات املرتليـة ووضـعوا قـوائم إقليميـة للمـ             

  .اخلطوات الالزمة إلنشاء جمالس استشارية إقليمية ونظموا حلقات عمل تقنية عدة
إن ما جـاء أعـاله قـد ورد يف هـذا التقريـر علـى أنـه دليـل علـى أن البلـدان ووكـاالت                      - ٤

شروع التنسيق اإلقليمية واملكتب العاملي، باستثناء بعض احلاالت اخلاصـة، جهـات مـستعدة للـ              
رئيـسية  فـروع   ويتـضمن هـذا التقريـر مخـسة         . ٢٠١١يف الدراسات االستقصائية يف مطلع عام       

ــي   ــا يل ــق مب ــايل؛   ) أ: (تتعل ــة والوضــع امل ــشطة التحــضريية؛    ) ب(احلوكم ــرز يف األن ــدم احمل التق
؛ ٢٠١١مجـع البيانـات وخطـة العمـل لعـام       لعمليـة   االستعداد  ) د(حالة الربامج اإلقليمية؛     )ج(
  .والوصول إليهاالبيانات حتياجات من اال) هـ(
  

  احلوكمة والوضع املايل  - ثانيا  
  رئاسة اجمللس التنفيذي لربنامج املقارنات الدولية واجتماعاُته  - ألف  

فربايـــر  / شـــباط ٢١يف ، ٢٠١٠عقـــد اجمللـــس التنفيـــذي اجتمـــاعني اثـــنني يف عـــام        - ٥
وكــان اجتماعــه األول  . اصــمة العأكتــوبر يف واشــنطن / تــشرين األول١٨نيويــورك، ويف  يف
، ُعــني أويــشتاين أولــسن، كــبري  ٢٠١٠أكتــوبر /ويف تــشرين األول. ٢٠٠٩عقــد يف عــام  قــد

وترتب على ذلك استقالته مـن رئاسـة   . إحصائيي النرويج، حمافظًا للمصرف املركزي النروجيي 
 اإلشــادة وأمجــع أعــضاء اجمللــس التنفيــذي علــى  . اجمللــس التنفيــذي لربنــامج املقارنــات الدوليــة  
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، كـبري   فـانيين واختـاروا الـسيد إنريكـو جيو      الـذي أجنـزه كـرئيس،       املمتـاز   للعمل  بالسيد أولسن   
  .إحصائيي إيطاليا، خلفًا له

  
  أنشطة الفريق االستشاري التقين التابع لربنامج املقارنات الدولية  - باء  

ماعـه األول   بعـد اجت ٢٠١٠عقد الفريق االستشاري الـتقين ثالثـة اجتماعـات يف عـام          - ٦
وملا كان إروين ديويرت قد استقال من رئاسة الفريق يف آخـر اجتمـاع لـه يف         . ٢٠٠٩يف عام   

، فقد عـني اجمللـس التنفيـذي بـول مكـاريت رئيـسا جديـدا للفريـق                  ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 
  .وجدد والية فريد فوغل

ــتقين علــى جوانــب منهجيــة      - ٧ ترمــي إىل ويــشتمل برنــامج عمــل الفريــق االستــشاري ال
حتسني ما يتعني على البلدان واملكاتب اإلقليميـة واملكتـب العـاملي االضـطالع بـه مـن عمليـات              

وبناء على توصيات هيئات احلوكمة العديـدة املـستمدة مـن اسـتنتاجات         . ميدانية وعمل مكتيب  
، ارتئـــي أن ٢٠٠٥ يف أعقـــاب جولـــة برنـــامج املقارنـــات الدوليـــة لعـــام “أصـــدقاء الـــرئيس”

ولزيـادة جـدوى أنـشطة      . ات اليت أدخلت كفيلة بتحسني دقة تعادالت القوة الـشرائية         التحسين
، يتضمن ثـالث فئـات مـن        ٢٠١٠يونيه  /الفريق، فإن برنامج عمله بصيغته املعتمدة يف حزيران       

املواضيع هي املواضيع األساسية والعملية؛ واملواضيع األساسـية ولكنـها غـري عمليـة؛ واملواضـيع       
وتعترب األنشطة اليت تندرج ضمن الفئـة األوىل ذات أولويـة عاليـة ألن التحـسني     . غري األساسية 

املنهجي املترتب على ذلك ستستفيد منـه األنـشطة امليدانيـة واملكتبيـة املقـرر االضـطالع هبـا يف                    
وقد أُجنز ثالثة من هـذه األنـشطة يف اجتمـاع الفريـق الـذي عقـد يف                 . ٢٠١١  و ٢٠١٠عامي  
عناصــر تتعلــق باملــساكن اململوكــة لقاطنيهــا؛ وقيــاس نــواتج احلكومــة؛  يونيــه، تــشمل /حزيــران

وجيري إمتام ثالثة أنشطة أخرى بناء على التوصية الصادرة عـن           . وأطر الدراسات االستقصائية  
أكتوبر، تتعلق بالتشييد واهلندسة املدنيـة؛ واآلالت واملعـدات؛   /اجتماع الفريق يف تشرين األول   

: الفئة الثانية من املواضيع بتطـوير املنهجيـة املتـصل بالعمليـات التاليـة             وتتعلق  . وخدمات التعليم 
ربــط تعــادالت القــوة الــشرائية اإلقليميــة بالنتــائج العامليــة بواســطة َنهــج القائمــة األساســية    ) أ(

ومل تستكمل هـذه األسـاليب   . التنبؤ العكسي وتنقيحات تعادالت القوة الشرائية   ) ب(العاملية؛  
ــد ــشمل الفئــ . بع ــامج      وت ــواتج العرضــية لربن ــات والن ــن املواضــيع البحــث يف التطبيق ــة م ة الثالث

  .املقارنات الدولية، مثل أساليب تعادل القوة الشرائية
  

  اجتماعات املنسقني اإلقليميني  - جيم  
اجتمــع املنــسقون اإلقليميــون لربنــامج املقارنــات الدوليــة وممثلــو برنــامج تعــادل القــوة     - ٨

ــني  ــشترك ب ــشرائية امل ــصادي واملكتــب اإلحــصائي     ال ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي  منظمــة التع
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التنفيــذ املقترحــة ومنــهجيات  الســتعراض أدوات ٢٠١٠للجماعــات األوروبيــة مــرتني يف عــام 
  .لألنشطة امليدانيةالتحضري واإلحاطة بالتقدم الذي حتقق يف 

  
  املشاركة القطرية واملسائل املتصلة هبا  - دال  

 مـن   ٥٢:  املـشاركة يف جولـة الربنـامج احلاليـة         ١٩٢ االقتصادات الــ   أو   لدانالبتشمل    - ٩
 بلـدا وإقليمـا مـن جـزر احملـيط اهلـادئ؛             ١٥  اقتصادا يف آسيا واحمليط اهلـادئ؛ و       ٢٣ أفريقيا؛ و 

أيــضا يف االحتــاد الروســي الــذي يــشارك  منــها ( بلــدان أعــضاء يف رابطــة الــدول املــستقلة  ٩ و
ــشترك بــني م  ــامج امل ــصادي واملكتــب اإلحــصائي     الربن ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي نظمــة التع

مبا فيهـا األرجنـتني،     ( يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب        ٣٢ ؛ و )للجماعات األوروبية 
 يف  ٤٧ ؛ و )وباستثناء شيلي واملكسيك اللتني ستشاركان يف الربنـامج اإلقليمـي بـصفة مراقـب             

ــشترك بــني منظمــ   ــامج امل ــصادي واملكتــب اإلحــصائي    الربن ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ة التع
مبـا فيهـا الـسودان ومـصر اللـذان يـشاركان أيـضا           ( يف غريب آسيا     ١٤ للجماعات األوروبية؛ و  

  .  وجورجياوتركمانستان)  اإلسالمية-مجهورية (إيران ؛ إضافة إىل )يف برنامج أفريقيا
: إىل ثـالث فئـات    املـصنفة   اخلاصـة لـبعض البلـدان       على قضايا املشاركة    التأكيد  وجيدر    - ١٠

 البلدان اليت ال تنتمي إىل أي من وكاالت التنسيق اإلقليمية أو مل يتأكـد تنـسيقها اإلقليمـي                   )أ(
البلدان املتوقع أن جتمع البيانات عـن األسـعار يف      ) ب(؛  )املشار إليها هنا بالبلدان املنفردة    (بعد  
  .ت املشاركة املزدوجةالبلدان ذا) ج( أساسا؛ ٢٠١٢عام 

  
  وتركمانستان وجورجيا)  اإلسالمية-مجهورية (األرجنتني وإيران : البلدان املنفردة  - ١  

ــة البحــري الكــارييب        - ١١ ــة ومنطق ــتني يف أمريكــا الالتيني ــشاركة األرجن ــد م  .مل تتأكــد بع
طـار ترتيبـات    تشارك جورجيا، اليت مل تعد عضوا يف رابطة الـدول املـستقلة، يف الربنـامج يف إ                و

وسترتبط باملقارنة العاملية عن طريق مقارنة ثنائيـة بـني جورجيـا            . خاصة أُمِّن هلا التمويل الالزم    
  .وبلد عضو يف رابطة الدول املستقلة، هو أرمينيا

، وهـي ليـست عـضوا يف        اإلسـالمية   إيـران   جلمهورية وجيري البحث عن ترتيب خاص      - ١٢
رنـة ثنائيـة بينـها وبـني طاجيكـستان أو بلـد آخـر علـى         مصرف التنمية اآلسيوي، عن طريق مقا   

  . أرمينيا - غرار ما جرى يف حالة جورجيا
عـن اعتزامهـا املـشاركة يف جولـة         يف تركمانـستان    وأعربت اللجنة احلكومية لإلحصاء       - ١٣

املـشترك بـني    تعـادالت القـوة الـشرائية        يف إطـار برنـامج       ٢٠١١برنامج املقارنات الدولية لعـام      
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة أو يف             منظمة  

وملا كان من غري احملتمل أن تليب منظمـة التعـاون           . إطار الربنامج اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ     
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والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة ومــصرف التنميــة   
ــامج رابطــة       اآلســي ــشاركة يف برن ــد تنظــر يف امل ــذه األخــرية ق ــإن ه ــستان، ف وي طلــب تركمان
  .املستقلة الدول

  
جـزر البحـر الكـارييب    : ٢٠١٢البلدان اليت ستجمع البيانات عن األسعار يف عـام     - ٢  

  واحمليط اهلادئ
قارنـات  لجنة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب برنـامج امل               التنسق    - ١٤

ونظــرا إىل التــداخل بــني  . بالتعــاون مــع اجلماعــة الكاريبيــة يف منطقــة البحــر الكــارييب  الدوليــة 
الـسكان، اتفقـت بلـدان      تعـداد   الدراسات االستقصائية لربنامج املقارنات الدولية وبـني أنـشطة          

يـة يف   منطقة البحر الكارييب علـى مجـع البيانـات عـن األسـعار يف إطـار برنـامج املقارنـات الدول                    
لجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينــة ومنطقــة القــدم كــل مــن يو. ٢٠١٢-٢٠١١الــسنتني فتــرة 

البحر الكارييب واجلماعة الكاريبية واملركز اإلقليمـي للمـساعدة التقنيـة ملنطقـة البحـر الكـارييب                 
  .القوميةواملكتب العاملي املساعدة يف جمايل البيانات عن األسعار واحلسابات 

 كانت فيجي ستشارك يف الربنامج اإلقليمـي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، فـإن مكتـب                  وإذا  - ١٥
منطقــة احملــيط مــن جــزر  بلــدا أو إقليمــا أو اقتــصادا آخــر ٢١اإلحــصاء األســترايل يقــّيم وضــع 

اهلــادئ مــن أجــل اختيــار مــن سيــشارك منــها يف النهايــة، واملزايــا احملتملــة لبنــاء القــدرات،            
ــدرة أســلوب العمــل األنــسب  لكوكــذ ــدان ووضــعها   لق ــصادي البل ــا االقت ــرايفوموقعه . اجلغ

يف مجـع البيانـات    ٢٠١٢يف مـستهل عـام   واالفتراض العملـي املـرجح هـو أن البلـدان ستـشرع            
مـن  أساسـية   العامليـة ومـن قائمـة       األساسـية   عن أسعار قائمة من املنتجات سُتستمد من القائمـة          

  .احمليط اهلادئاملواد يف منطقة 
  

  السودان ومصر: ة املزدوجةاملشارك  - ٣  
لجنـة  اليشارك السودان ومصر يف منطقتني اثنتني ينسقهما مصرف التنميـة األفريقـي و              - ١٦

 ني التنـسيق اإلقليميـت    وكـاليت  كـل مـن      ووافـق . االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا على التوايل     
فان إىل اجتنــاب تكــرار علــى آليــة للتنــسيق وآليــة تقنيــة هتــدالبلــدين املعنــيني واملكتــب العــاملي و

  .القوميةالعمل املتعلق بالدراسات االستقصائية عن األسعار واحلسابات 
  

  الوضع املايل وأنشطة مجع األموال  - هاء  
 ١٤,٥مبـا بـني     برنـامج املقارنـات الدوليـة        مـن    ٢٠١١جلولة عـام    تقدر امليزانية العاملية      - ١٧
ربنــامج، مبــا فيــه امليزانيــات اإلقليميــة، مــن   مليــون دوالر، يف حــني أن جممــوع ميزانيــة ال ١٦ و
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ومــصادر التمويــل تــأيت أساســا مــن امليزانيــة .  مليــون دوالر٤٠ و ٣٧مــا بــني املتوقــع أن يبلــغ 
مــن  ٢٠٠٥ولـة عـام   جلالـصناديق االســتئمانية  ويـأيت اجلـزء املتبقــي مـن    العاديـة للبنـك الــدويل،   

صندوق االسـتئماين  للـ مي وتعهـدات   شمل مسامهة من مصرف التنميـة اإلسـال       الربنامج، وهي ت  
وسيــساهم البنــك الــدويل يف امليزانيــة . ٢٠١١ لعــام ربنــامج املقارنــات الدوليــة لاملتعــدد املــاحنني

تعهـدات  الوتبلـغ   .  يف املائة من ميزانيته العاديـة والـصناديق االسـتئمانية القائمـة            ٤٦تناهز  بنسبة  
ــا   ل ــاحنني اخلــاص بربن ــدد امل ــصندوق االســتئماين املتع ــام  ل ــة لع ــات الدولي  حنــو ٢٠١١مج املقارن

كـال مـن صـندوق      حـىت اآلن    ذا الصندوق    هل ، وتضم جمموعة املتربعني    من اجملموع  يف املائة  ٥٤
ــة الدوليــة  وزارة النقــد الــدويل و  حبكومــة اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا      التنمي

  .هم أستراليامباحنني آخرين، من بينجرى االتصال و. والنرويجالشمالية، 
وتتمثــل أهــم مــصادر متويــل الــربامج اإلقليميــة يف التربعــات مــن ميزانيــات الوكــاالت     - ١٨

مـن البنـك الـدويل، والـصناديق االسـتئمانية الـيت تستـضيفها وتـديرها                املقدمـة   اإلقليمية، واملـنح    
 بـني التكلفـة   بيـد أن الفجـوة يف امليزانيـة     . الوكاالت اإلقليمية، والتربعات من البلدان املـشاركة      

ــع        ــود مجـ ــعة، وجهـ ــل واسـ ــة تظـ ــل القائمـ ــصادر التمويـ ــة ومـ ــوال املتوقعـ ــى  األمـ ــة علـ جاريـ
  .املستويات مجيع

  
  التقدم احملرز يف األنشطة التحضريية  - ثالثا  

تشمل األنشطة امليدانية واملكتبية لـبعض البلـدان الـيت سُيـضطلع هبـا علـى مـدى عـامي                      - ١٩
عـن األسـعار املتعلقـة بـاملواد االسـتهالكية          الرئيـسية   ية   الدراسات االستقـصائ   ٢٠١٢  و ٢٠١١

املرتلية، والدراسات االستقصائية احملددة املتعلقة بالسكن، وتكوين رأس املـال احلكـومي ورأس    
املال الثابت اإلمجايل، والعمل األويل املتعلق بتقسيم نفقات الناتج احمللي اإلمجـايل علـى عنـاوين     

لبلــدان مجــع البيانــات عــن املــواد االســتهالكية املرتليــة يف       ومطلــوب مــن ا . مفــصلةأساســية 
  .٢٠١١ عام
، أوصــَيت البلــدان بــأن تــشرع يف االســتعدادات يف   القوميــةاحلــسابات فيمــا يتعلــق بو  - ٢٠
وسـتحدد البلـدان    . ، وفق ما جاء يف املبادئ التوجيهية اليت وضعها املكتب العـاملي           ٢٠١٠ عام

ــضرورية، وجتمــع   ــات ال ــي اإلمجــايل وأهــم     مــصادر البيان ــاتج احملل ــاق املتعلقــة بالن ــات اإلنف  بيان
جماميعــه، وتــضع تقريــرا شــامال للبيانــات الفوقيــة عــن هــذه العمليــة حيــث ســيلقى الــضوء علــى 

  .احللول املناسبة هلاوعلى بعض املشاكل 
العامليــة؛ األساســية القائمــة : ويف ضــوء مــا ســلف، وضــعت املــواد التــشغيلية التاليــة        - ٢١
دئ التوجيهيــة واالســتمارات املتعلقــة بإطــار الدراســات االستقــصائية؛ واملــواد التــشغيلية    واملبــا
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نفقـات النـاتج احمللـي      بتـصنيف   املتعلقة بدراسات استقصائية بعينها؛ واملبادئ التوجيهية اخلاصة        
  .اإلمجايل؛ والربجميات احلاسوبية

  
  العامليةاألساسية القائمة   - ألف  

ــة مــن  ساســية األُوضــعت القائمــة    - ٢٢ ــة، املؤلف ــسعريها  ٦٠١العاملي ــتعني ت ــادة ي لغــرض  م
، األمـر   تـشاركية وتفاعليـة   الدراسة االستقصائية الرئيسية لالستهالك املرتيل، عـن طريـق عمليـة            

ــة حبــّق ألهنــا تعكــس تعليقــات واقتراحــات املنــسقني اإلقليمــيني       ــها قائمــة عاملي الــذي جعــل من
 منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي واملكتـب      والوطنيني من مجيع املناطق إضافة إىل  

  .وأقر القائمة أيضا الفريق االستشاري التقين يف باريس. اإلحصائي للجماعات األوروبية
تـسعري املـواد   تعمل، عند تسعري القائمـة األساسـية العامليـة، علـى       البلدان بأن   أوصيت  و  - ٢٣

ــرب مهمــة      ــيت تعت ــاول وال ــيت هــي يف املتن ــطال ــة  وهكــذا، . فق ــة األساســية رغــم أن القائم العاملي
 مادة، فإن العبء اإلضايف الذي سـيقع علـى كاهـل كـل بلـد يتوقـع أال يتجـاوز                     ٦٠١ تتضمن
واملـواد اإلقليميـة كمـا ينبغـي يقـوي       مـواد القائمـة     واألهم من ذلك أن دمج      . بند ٣٠٠-١٠٠

القائمـة األساسـية    ستنادا إىل كـل مـن       وسُتستعمل تعادالت القوة الشرائية ا    . العالقات اإلقليمية 
والقوائم اإلقليمية يف حساب تعادالت القوة الشرائية العاملية، وسـُيفرض ثبـات األسـعار    العاملية  

  .إقليميا على تعادالت القوة الشرائية احملسوبة عامليا
ــة    - ٢٤ ــية العامليـ ــة األساسـ ــأربع لغـــات  والقائمـ ــة بـ ــبانية و(متاحـ ــة اإلسـ ــةاإلنكليزيـ  والعربيـ

 وملساعدة البلدان على حتديد خمتلف املنتجـات، ُوضـعت   .ووردوإكسل يف شكلْي  ) والفرنسية
حيـث  ) إسـباين  - ليـزي إنكفرنـسي؛ و  - ليـزي إنكعـريب؛ و   - ليـزي إنك(ثالثة أدلة ثنائية اللغة     

  .وضَّح كل مادة بصورة ملونةي
  

  إطار واستمارات الدراسات االستقصائية  - باء  
ــة إلطــار الدراســات االستقــصائية       - ٢٥ ــتقين املبــادئ التوجيهي وضــع الفريــق االستــشاري ال

 تتضمن توجيهات حمددة عن استعمال املواصفات البنيوية للمنتجـات، وتـصنيف            ؛ وهي وأقرها
ــى           ــدد املالحظــات عل ــسعريها، وع ــيت جيــب ت ــدد املنتجــات ال ــها، وع املنتجــات حبــسب أمهيت

وبنــاء علــى ذلــك، أعــدت اســتمارات  . وتــصنيفهاالبيــع مراكــز األســعار، وأخــذ عينــات عــن  
وأعــدت اســتمارات . الدراســات االستقــصائية الــيت ستــستعمل يف مجــع البيانــات عــن األســعار 

ومبادئ توجيهية أيضا إلجراء دراسات استقصائية عن إجيارات السكن، ومجع املؤشـرات عـن              
  .املوظفنيأجور حجم املساكن، وجتميع البيانات عن 
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  بيانات نفقات الناتج احمللي اإلمجايللتصنيف مبادئ توجيهية   - جيم  
مــن املتوقــع إعطــاء خــرباء احملاســبة الــوطنيني، يف جولــة برنــامج املقارنــات الدوليـــة            - ٢٦
وقـد وضـعت    . ٢٠٠٥، دورا أكرب بكثري يف البلـدان املـشاركة مقارنـة جبولـة عـام                ٢٠١١ لعام

 خطوة، وأوصي خبمس استمارات إبـالغ       ةع عشر جمموعة من املبادئ التوجيهية مكونة من أرب      
للنـاتج احمللـي اإلمجـايل      تقـديرات   ومن املرتقـب أن تقـدم البلـدان         . ذات الصلة ستدعم األنشطة   

، )٢٠٠٩  و ٢٠٠٦بـني   (آلخر سنة متاحـة     األساسية  والنفقات املفصلة على مستوى العناوين      
مـن حيـث مـصادر      ذات الـصلة     وستوفر أيضا البيانات الفوقية   .  املرجعية ٢٠١١لسنة  كذلك  و

ــية      ــت، واالفتراضــات األساس ــيت أدخل ــديالت ال ــات، والتع ــك استعراضــا   . البيان ــشمل ذل وسي
لفئـات  واخلـدمات   لتكوين أسعار بعض السلع واخلدمات الرئيسية وتـدفقات الـسلع األساسـية             

  .خمتارة من السلع واخلدمات
  

  ُعّدة برنامج املقارنات الدولية  - دال  
، يعمـل   ٢٠٠٥إىل الدروس املستفادة من جولة برنامج املقارنات الدولية لعـام           استنادا    - ٢٧

 بربنـــامج املقارنـــات الدوليـــة   ة خاصـــةحاســـوبياســـتحداث براجميـــة  املكتـــب العـــاملي علـــى   
 جمموعـة شـاملة     ا باعتبارهـ  “ُعـّدة برنـامج املقارنـات الدوليـة       ”  هنـا بــ    ا، يشار إليهـ   ٢٠١١ لعام
لتنـسيق مجـع البيانـات      املستقلة ماديا ولكنها متكاملة منطقيـا       ية   احلاسوب ياتوحدات الرباجم  من
الوحـــدات القطريـــة : وتـــشمل قائمـــة الوحـــدات مـــا يلـــي. ٢٠١١يف جولـــة عـــام جتهيزهـــا و

ــة، واحلــسابات أجــور املــوظفني احلكــوميني املــرتيل، وباالســتهالك  اخلاصــة ، إضــافة إىل القومي
  .وحدة إقليمية

ليزيــة والعربيــة والفرنــسية،  نكىل، املتاحــة باإلســبانية واإلالوحــدات األربــع األوهــذه و  - ٢٨
ــشر  ــستخدم و. جــاهزة للن ــة  سُت ــراض الوحــدة اإلقليمي ــني    ألغ ــشترك ب ــق امل ــب، والتحق التركي

 مجيـــع البيانـــات املـــستمدة مـــن الدراســـات اتمؤشـــرجتهيـــز البلـــدان، مبـــا فيـــه التـــشخيص، و
تعلقـة بـاملواد االسـتهالكية املرتليـة،        الوحـدات القطريـة امل    ستـشمل   و. االستقصائية عن األسـعار   

، التركيــب والتنفيــذ وحـساب متوســطات األسـعار والتحقــق مــن    احلكـوميني ملــوظفنيأجـور ا و
نفقـات  يف جتهيز تـصنيف  ستساعد القومية ف وحدة احلسابات أما. األسعار املشترك بني البلدان 

لالسـتخدام  الوحـدات جـاهزة     وستكون هـذه    . الناتج احمللي اإلمجايل والتحقق منها عرب البلدان      
  .٢٠١١قبل بدء عمليات برنامج املقارنات الدولية يف مطلع عام 
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  حالة الربامج اإلقليمية  - رابعا  
نظمت كل وكالة تنسيق إقليميـة حلقـات عمـل تقنيـة أو اجتماعـات      ، ٢٠١٠يف عام     - ٢٩

  .حوكمة عدة
  

  أفريقيا  - لفأ  
 الســـتعراض املنـــهجيات،  ٢٠١٠ ظمـــت ثـــالث حلقـــات عمـــل إقليميـــة يف عـــام     ُن  - ٣٠

النــاتج بتــصنيف نفقــات واســتكمال القائمــة اإلقليميــة، واالضــطالع باألنــشطة األوليــة املتعلقــة 
احمللي اإلمجايل، واالستعداد ألنشطة أخرى تتصل جبمع البيانات عـن األسـعار، وتعلـم وظـائف      

ــة ةاخلاصــالرباجميــات  ــامج املقارنــات الدولي مها لرؤســاء مكاتــب  وعقــد اجتماعــان، أحــد .  بربن
  .اإلحصاء الوطنية واآلخر للمجلس االستشاري اإلقليمي

  
  آسيا واحمليط اهلادئ  - باء  

عقــد اجتماعــان للمجلــس االستــشاري اإلقليمــي وثــالث  ، ٢٠١٠فربايــر /منــذ شــباط  - ٣١
ــة، حلقــات عمــل  ــامج اإلقليمــي، واســتكمال    إقليمي ــذ الربن ــة علــى تنفي إلضــفاء الــصبغة الرمسي

ــامج الع ــات املؤســسية، و    برن ــى الترتيب ــاق عل ــن  مــل اإلقليمــي، واالتف ــات االحتياجــات م البيان
قائمــة املنتجــات وإطــار الدراســات االستقــصائية، واســتعراض    وضــع واألســاليب املقترحــة، و 

  .وتقييم جداول العرض واالستخدام
  

  رابطة الدول املستقلة  - جيم  
ــر عقــد اجتمــاع جمللــس رؤســاء     - ٣٢ ــدول املــستقلة يف منــسك  اإلحــصاء يف رابطــ دوائ ة ال
وتلتـه  . ، ملناقشة التقدم الذي حتقـق يف تنفيـذ الربنـامج اإلقليمـي            ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٣ يوم

 ملناقـشة اجلوانـب املنهجيـة       ،٢٠١٠أغـسطس   / آب ٢٤ و   ٢٣، ُعقـدت يف     حلقة دراسية تقنيـة   
قــوة علــى مجــع البيانــات عــن األســعار وحــساب تعــادالت ال  حتديــدا والتنظيميــة، مــع التركيــز  

 ٢٠١٠نــوفمرب /يف تــشرين الثــاين وركــزت حلقتــا عمــل أخريــان عقــدتا يف موســكو. الــشرائية
  .تصنيفهعلى قائمة املنتجات وعلى جتميع الناتج احمللي اإلمجايل و

  
  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي   - دال  

كا الوسطى، نظمـت    يف إطار مشروع بناء القدرات اإلحصائية ألمريكا الالتينية وأمري          - ٣٣
 هتــدف أساســا إىل وضــع القائمــة اإلقليميــة للمنتجــات،  ٢٠١٠ثــالث حلقــات عمــل يف عــام  

 برنـــامج املقارنـــات الدوليـــةاحتياجـــات واســـتعراض أســـاليب استقـــصاء األســـعار، ومناقـــشة  
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ونظم أيضا اجتماع رفيـع املـستوى يف بربـادوس إلطـالق جولـة         . خيص احلسابات القومية   فيما
  . منطقة البحر الكارييب يف٢٠١١عام 

  
  غرب آسيا  - هاء  

ــريوت      - ٣٤ ــع املــستوى نظــم يف ب ــامج يف اجتمــاع رفي  /يف متــوز يف أعقــاب اســتهالل الربن
، استعرضت حلقتا عمل تقنيتان حضرمها ممثلون عن البلـدان التطـورات املنهجيـة              ٢٠١٠ يوليه

االستقــــصائية ات للجولــــة اجلديــــدة، والترتيبــــات علــــى املــــستوى الــــوطين، وإطــــار الدراســــ
ونظــم أيــضا تــدريب علــى  . ، وقائمــة املنتجــاتواالحتياجــات فيمــا خيــص احلــسابات القوميــة 

  .املقارنات الدوليةاخلاصة بربنامج  ةاحلاسوبيالرباجميات 
  

ــة     - واو   ــات األوروبيــ ــصائي للجماعــ ــب اإلحــ ــة يف    -املكتــ ــاون والتنميــ ــة التعــ منظمــ
  االقتصادي امليدان
اخلاصــة بالــسلع لمنتجــات لالعامليــة األساســية  عــن األســعار للقائمــة بــدأ مجــع البيانــات  - ٣٥

ويشمل ذلـك الدراسـة االستقـصائية الـيت أجريـت يف            . واخلدمات املرتلية قبل استكمال القائمة    
عـن النقـل   أخـرى   عن منتجات املرتل واحلديقة ودراسة استقصائية ٢٠١٠عام الربع الثاين من  

ــادق  ــاك دراســا . واملطــاعم والفن ــشر  . ت استقــصائية أخــرى جتــري جمراهــا العــادي  وهن ــد ن وق
 ٢٠٠٧ألعــوام لاملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة تعــادالت القــوة الــشرائية املنقحــة    

ــانون األول٢٠٠٩  و٢٠٠٨ و ــادي؛  ٢٠١٠ديـــسمرب / يف كـ  يف أعقـــاب تقـــومي اإلنتـــاج العـ
املقيـــاس املرجعـــي وكـــذلك فعلـــت منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي بـــشأن   

  .٢٠٠٨ لعام
  

  ٢٠١١االستعداد جلمع البيانات وخطة العمل لعام   - خامسا 
  ٢٠١١االستعداد ألنشطة عام   - ألف  

 / تــــــشرين األول١٨أذن اجمللـــــس التنفيــــــذي يف اجتماعــــــه الثالــــــث، املعقــــــود يف    - ٣٦
 /نون الثــاينبرنــامج املقارنــات الدوليــة يف البلــدان يف كــا جولــة بــدء أنــشطة ب، ٢٠١٠ أكتــوبر
وكــان القــرار يــستند إىل معلومــات قــدمها املكتــب العــاملي ووكــاالت التنــسيق  . ٢٠١١ ينــاير

  .٢٠١١اإلقليمية عن االستعداد جلولة عام 
 جوانـب التنـسيق، واملـشاركة القطريـة،         )أ(: اجملـاالت التاليـة   مشلت التقارير اإلقليمية    و  - ٣٧

بـــإطالق ة، مبــا فيهـــا االجتماعــات املتعلقــة    هــم األنـــشطة اإلقليميــ  أل مــوجز  )ب(والتمويــل؛  
؛ ٢٠١١-٢٠١٠اســتهالل الــربامج اإلقليميــة، إضــافة إىل إشــارة عــن األنــشطة املربجمــة للفتــرة  
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حالـة   )د(؛  التشاركي املتبـع  قائمة املنتجات اإلقليمية املوحدة، ووصف للنهج       وضع   حالة   )ج(
ــة ب  ــة مــن حيــث تــص  احلــسابات التحــضري لألعمــال املتعلق ــي اإلمجــايل؛  نيف القومي ــاتج احملل الن

استعراض ختـامي السـتعداد     ) و(املواد التشغيلية اليت حتتاجها البلدان؛      أو تكييف   / و إعداد )هـ(
وقدمت كل مـن أفريقيـا وآسـيا أيـضا تقريـرا عـن أنـشطتهما املرحليـة يف                   . ٢٠١١البلدان لعام   

 ٢٠٠٥عـام   لقـوة الـشرائية     تعـادالت ال  فيمـا يتـصل باسـتكمال       إطار برنـامج املقارنـات الدوليـة        
  .٢٠١١، األمر الذي يقدم دليال إضافيا على االستعداد لعام ٢٠٠٩عام ببيانات 

  
  أنشطة بناء القدرات ومساعدة املناطق  - باء  

تيـسري  لدعم العمل الفعلـي لوكـاالت التنـسيق اإلقليميـة، سـاعد املكتـب العـاملي علـى                     - ٣٨
وضـع القـوائم اإلقليميـة      ) أ(: ة يف اجملاالت التاليـة    عقد حلقات عمل إقليمية عدة وقدم املساعد      

مـصفوفة التـوفر   وضـع  ) ج(العاملية يف القوائم اإلقليميـة؛  األساسية إدراج القائمة   ) ب(للمواد؛  
ترمجـة املـواد التـشغيلية إىل اللغـات         ) هـ(؛  القوميةاألنشطة التحضريية للحسابات    ) د(واألمهية؛  
ــة  أيــضا بعثــات استكــشافية أوفــدت إىل بلــدان منطقــة البحــر   ومــول املكتــب العــاملي . اإلقليمي

  .الكارييب لدراسة مدى استعداد البلدان لالضطالع بأنشطة برنامج املقارنات الدولية
  

  أنشطة التوعية  - جيم  
للتشجيع على اسـتعمال بيانـات برنـامج املقارنـات الدوليـة ومنهجياتـه، طـّور املكتـب                    - ٣٩

جولــة ويعكــس املوقــع اجلديــد بــشكل أفــضل هيكليــة  . اإلنترنــتالعــاملي موقــع الربنــامج علــى 
 التنظيميـة، وحيتـوي علـى مجيـع وثـائق عمـل       ا وخريطتـه ٢٠١١برنامج املقارنات الدولية لعـام      

وُوضــع . ٢٠١١اجتماعــات الربنــامج، إضــافة إىل املــواد التــشغيلية الالزمــة لتنفيــذ جولــة عــام   
ــرجم إىل لغــات شــىت    ــامج وت ــد عــن الربن  واألهــم مــن ذلــك أن املكتــب العــاملي   .كتيــب جدي

ــامج يف     ــستعملي الربنـ ــؤمترا ملـ ــضاف مـ ــشرين األول١٩استـ ــوبر / تـ   يف واشـــنطن٢٠١٠أكتـ
ــات       العاصــمة، ضــم   ــدة لبيان ــات اجلدي ــشة التطبيق ــا ملناق ــامج ومنتجيه ــات الربن ــستعملي بيان م

  .الربنامج ومنهجياته أو اليت ال يستفاد منها استفادة كاملة
  

  الزمين العاماإلطار   - دال  
إىل  ٢٠٠٩ مـن عـام   ٢٠١١لعـام   برنـامج املقارنـات الدوليـة       جلولـة   الزمين   اإلطارميتد    - ٤٠
. الترتيبـات اإلداريـة واملؤسـسية     رئيـسية، تـشمل أوالهـا       ، ويتألف من أربع مراحل      ٢٠١٣عام  
ة ستستمر جهود مجع األموال والدعوة طيلـة فتـرة الربنـامج، أمـا األنـشطة األخـرى يف املرحلـ              و

ــد أجنــزت يف آذار  ــارس /األوىل، فق ــا٢٠١٠م ــدأت يف     .  تقريب ــيت ب ــة، ال ــة الثاني ــق املرحل وتتعل
، باالســـتعدادات املنهجيـــة ٢٠١٠ديـــسمرب / وانتـــهت يف كـــانون األول٢٠٠٩أبريـــل /نيـــسان

ــامج يف عــام      ــسبة لعناصــر الربن ــشطة املقــرر االضــطالع هبــا بالن ــة  . ٢٠١١لألن ــشمل املرحل وت
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 حـىت هنايـة     ٢٠١٠مـن أواسـط عـام       (بأنـشطة تتعلـق باحلـسابات القوميـة         الثالثة يف االضـطالع     
وســتجرى أهــم . وإجــراء دراســات استقــصائية عــن األســعار ) ٢٠١٣الربــع الثالــث مــن عــام  

ــدى        ــى مـ ــدان علـ ــع البلـ ــة يف مجيـ ــدمات املرتليـ ــسلع واخلـ ــعار الـ ــن أسـ ــصائية عـ ــة استقـ دراسـ
 ســتجمع البيانــات عــن األســعار يف ، باســتثناء جــزر الكــارييب واحملــيط اهلــادئ الــيت٢٠١١ عــام
أجـور  التعلـيم، والـصحة، و    (وستجرى دراسات استقصائية أخـرى عـن األسـعار          . ٢٠١٢ عام
ــوظفنيا بــالتوازي مــع جتميــع بيانــات اإلنفــاق املتــصلة      ) ، واملعــدات، والتــشييد  احلكــومينيمل

  .٢٠١٢عام هناية  إىل ٢٠١١باملوضوع، من مطلع عام 
بإعـداد  مكاتـب التنـسيق اإلقليميـة واملكتـب العـاملي           قيـام   عـة فتـشمل     وأما املرحلـة الراب     - ٤١

 /ومن املتوقع احلصول على النتائج العامليـة النهائيـة يف كـانون األول            . التقارير األولوية والنهائية  
  .ببضعة أشهربعد ذلك التقارير اإللكترونية والورقية على أن تصدر ، ٢٠١٣ديسمرب 

  
  إليهاالوصول بيانات والاالحتياجات من   - سادسا 

  البيانات والبيانات الفوقيةاالحتياجات من   - ألف  
التأكــد مــن أن مجيــع وكــاالت التنــسيق   حبيــث يكــون هــدفها  خطــة العمــل ُصــممت   - ٤٢

األسـعار، ونفقـات النـاتج احمللـي اإلمجـايل،          مبتوسـط   اإلقليمية ستقدم البيانـات املطلوبـة املتعلقـة         
  .ات فوقية يف الوقت املناسبومجيع ما يرتبط بذلك من بيان

تطلبات اجلودة اليت أقرهـا اجمللـس التنفيـذي خبـصوص تقـدمي البيانـات يف إطـار                  ووفقا مل   - ٤٣
أن يقـدموا إىل املكتـب العـاملي للربنـامج           على املنسقني اإلقليميني  ،  ٢٠١١مذكرة التفاهم لعام    

 للمواد اإلقليمية، مبا فيها املـواد      دوريا، اثناء فترة مجع البيانات، متوسط األسعار الوطنية األويل        
نفقــات النــاتج احمللــي اإلمجــايل،     توزيــع  العامليــة، واإلحــصاءات املتعلقــة بــذلك، و    األساســية  

ومعلومــات تــصف األطــر الوطنيــة للدراســات االستقــصائية عــن األســعار، وعمليــات التحقــق   
عـرب  ية قصد مقارنتـها     وبياناِتها الفوق القومية  منهجية احلسابات   كذلك  وحساب املتوسطات، و  

القوميـة  لضمان استعمال أساليب متسقة وقابلة للمقارنة يف مجع إحصاءات احلـسابات            املناطق  
املتعلقة بربنامج املقارنات الدولية والتحقق منها ويف مجع البيانات عـن األسـعار والتحقـق منـها                 

طـار الـزمين املتفـق عليـه،         وباملثل، على املنسقني اإلقليميني أن يقـدموا، يف غـضون اإل           .وحتليلها
العامليــة األساسـية  متوسـط أسـعار املــواد اإلقليميـة الـسنوي الــوطين النـهائي، مبـا يف ذلــك املـواد        

املتــصلة بالربنــامج، عــالوة علــى مــا يتعلــق بــذلك مــن تقــارير عــن القوميــة وبيانــات احلــسابات 
  .تب العاملي للربنامجترفع إىل املكاليت املنهجيات والبيانات الفوقية وتقارير االتساق 

وإضــافة إىل مــا ســلف، علــى املنــسقني اإلقليمــيني أن يقــدموا جمموعــة مــن مؤشــرات      - ٤٤
 جـداول كوارانتـا ودخيـانوف    )أ(: ويشمل ذلك ما يلـي . لتقييم جودة البياناتالالزمة التحقق  
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ــسنوية؛    ــعار الـ ــط األسـ ــسابات    )ب(ملتوسـ ــات احلـ ــات نفقـ ــق لبيانـ ــداول التحقـ ــة جـ ؛ القوميـ
 البيانـــات الفوقيـــة املتعلقـــة بالدراســـات    )د(جـــداول التحقـــق عـــن عمليـــة التجميـــع؛      )ج(

  .وتغطيتهاتواترها االستقصائية عن األسعار، مبا يف ذلك إطار الدراسات و
التأكيد على أن مجيـع املنـاطق املعنيـة بربنـامج املقارنـات الدوليـة، عنـدما يتعلـق                   جيدر  و  - ٤٥

ي اإلمجـــايل، ستــستعمل نفــس قــوائم املــواد للخـــدمات     األمــر مبكونــات أخــرى للنــاتج احمللــ     
. الت واملعـــدات، إضـــافة إىل التـــشييد واهلندســـة املدنيـــةاحلكوميـــة، والـــصحة، والتعلـــيم، واآل

عــن طريــق وكاالهتــا للتنــسيق اإلقليمــي  ذات الــصلة وســتقدم البلــدان مجيــع األســعار املفــصلة  
ون هــذه األســعار، مبــدئيا، هــي  وســتك. يقــوم بتجهيزهــايتحقــق منــها املكتــب العــاملي و  كــي

هـذا  و. األسعار الوحيدة اليت ستستعمل يف حساب تعادالت القـوة الـشرائية اإلقليميـة والعامليـة              
  . االتساق بني املستويني اإلقليمي والعاملي حلساب تعادالت القوة الشرائيةمن شأنه أن يكفل 

  
  البياناتالوصول إىل  اتسياس  - باء  

 مــن حيــث تلبيــة احتياجــات    ٢٠١١اجلديــد املقتــرح جلولــة عــام    نظــرا إىل التوجــه    - ٤٦
علـى  املتزايـد   إىل البيانـات املفـصلة والتركيـز        للوصـول   املستعملني عن طريق توفري سبل واسـعة        

البيانات الفوقية، ونظـرا إىل املبتكـرات اجلديـدة للجولـة الـيت سـتتمخض عنـها معلومـات قيمـة                     
إىل البيانــات الوصــول  بــد مــن االتفــاق علــى ســبل  ، فإنــه الالقوميــةعــن األســعار واحلــسابات 

  .هذين اجملالنيوحفظها لتوجيه املمارسة يف 
، تــشاور املكتــب العــاملي مــع  بــشأن هــذه املــسألةواســتجابة لتوصــية اجمللــس التنفيــذي  - ٤٧

ــاس آرائهــم          ــدوليني واملــستعملني اللتم ــدد مــن اخلــرباء ال ــيني، والبلــدان، وع ــسقني اإلقليم املن
ويف ضـوء الـردود الـيت وردت، أعـد          . إىل بيانات برنـامج املقارنـات الدوليـة       صول  خبصوص الو 

ووافــق . ٢٠١٠أكتــوبر /وقــدم إىل اجمللــس التنفيــذي يف تــشرين األول عامــة مــشروع سياســة 
ــسياسة            ــب ال ــيح بعــض جوان ــب تنق ــه طل ــد لكن ــتح اجلدي ــاه املنف ــى االجت ــذي عل ــس التنفي اجملل

  .يدقق فيها النظر كي
  

  للمناقشةط نقا  - سابعا  
  :مطلوب من اللجنة أن تستعرض ما يلي وتعلق عليه  - ٤٨

  التقدم احملرز يف االستعداد لألنشطة امليدانية واملكتبية؛  )أ(  
  .القضايا اخلاصة املتعلقة مبشاركة البلدان  )ب(  

  .من اللجنة أيضا أن تقدم املزيد من التوجيهات بشأن اإلطار الزمين العام ومطلوب  - ٤٩
  


