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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٨
  *من جدول األعمال املؤقت) و (٤البند 

        ةـبرنامج املقارنات الدولي: مــــلـود للعـــنـب
  تقرير البنك الدويل عن برنامج املقارنات الدولية    

    
  عاممذكرة من األمني ال    

  
يقـــدم هـــذا التقريـــر إىل اللجنـــة اإلحـــصائية امتثـــاال لطلـــب اللجنـــة يف دورهتـــا الثانيـــة   

ــذي أعــده البنــك    ).  ألــف- الفــصل األول ،E/2011/24انظــر (واألربعــني  ــر، ال ــوجز التقري وي
 مـن   ٢٠١١الدويل نيابة عن اجمللس التنفيذي لربنامج املقارنات الدولية، حالة تنفيذ جولة عـام              

ويقدم التقرير أيـضا معلومـات عـن االجتماعـات املتعلقـة باحلوكمـة،              . ٢٠١١يف عام   الربنامج  
 التحقـق مـن صـحتها      وأنشطة مجع البيانات عـن األسـعار و        ،ومشاركة البلدان، وتقييم املخاطر   

ــاء القــدرات  ــسياسة العامــة املتعلقــة     ،وبن ــة والتقــدم احملــرز يف صــياغة ال  ويــدرس اجلوانــب املالي
 ٢٠١١حبالة تنفيـذ جولـة عـام         وقد تود اللجنة اإلحاطة علما    . نات وحفظها بالوصول إىل البيا  

  .واستعراضها
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  مقدمة  -أوال   
 مــن ٢٠١١يــزود هــذا التقريــر اللجنــة مبعلومــات شــاملة عــن حالــة تنفيــذ جولــة عــام     - ١

ــة  ــامج املقارنــات الدولي ــيم     ،برن ــذ املــسوحات وتقي ــة تنفي ــز بوجــه خــاص علــى حال  مــع التركي
ــة   املخــاطر الــيت  ــرعني  .  ميكــن أن تــؤثر يف النتــائج العام رئيــسيني يغطيــان   ويتــضمن التقريــر ف

  .٢٠١١عام وخطة العمل ل حالة تنفيذ جولة) ب (؛احلوكمة واملشاركة واملركز املايل )أ(
  

  احلوكمة واملشاركة واملركز املايل  -ثانيا   
  االجتماعات املتعلقة باحلوكمة  -ألف   

قـام   ،وفقا ملـا هـو مقـرر    ٢٠١١ج العمل املتعلق جبولة عام    بغية ضمان تقدم سري برنام      - ٢
اجمللــس التنفيــذي؛  الــيت تــشمل  خمتلــف هيئــات احلوكمــة وأفرقــة اخلــرباء بتنظــيم االجتماعــات

والفريــق االستــشاري الــتقين؛ وفرقــة العمــل املعنيــة حبــساب تعــادالت القــوة الــشرائية؛ وفريــق    
  .ينييم واملنسقني اإلقل؛حققاخلرباء املعين بالت

ــ  - ٣  / شــباط٢٠اجتماعــه الرابــع يف : ٢٠١١س التنفيــذي اجتمــاعني يف عــام  وعقــد اجملل
 .أكتــوبر يف واشــنطن العاصــمة/تــشرين األول ٢٥ واجتماعــه اخلــامس يف ،فربايــر يف نيويــورك

البيانـات  التحقـق مـن صـحة        استعرض اجمللس حالة تنفيذ املـسوحات و       ،ويف هذين االجتماعني  
ــيت واجههــ   ــن عــام     واملخــاطر ال ــصف األول م هــذان  وأصــدر. ٢٠١١ا بعــض البلــدان يف الن

 اجمللس على وجه اخلـصوص      وقام. االجتماعان عددا من املقررات الرئيسية املتعلقة بالسياسات      
  :مبا يلي

املوافقة على توصيات الفريق االستـشاري الـتقين بـشأن طريقـة الـربط العامليـة                  )أ(  
  ؛اليةاليت من املقرر أن تطبق يف اجلولة احل

الطلب بأن جترى سلسلة من االختبارات السـتنتاج الثقـل الكمـي للمنتجـات                )ب(  
  ؛من مؤشرات األمهية اليت قدمتها البلدان

اإلصــرار علــى ضــرورة توافــق توقيــت اإلعــالن عــن النتــائج اإلقليميــة لربنــامج   )ج(  
ذلـك لـضمان اسـتكمال    املقارنات الدولية مع اجلدول الزمين العام لربنامج املقارنـات الدوليـة و          

  ؛ األقاليمي الفعال قبل نشر النتائج اإلقليميةالتحقق
دعـــم اســـتخدام بيانـــات احلـــسابات القوميـــة املنـــشورة لكـــل بلـــد يف جتميـــع    )د(  

  ؛تعادالت القوة الشرائية
  .يانات برنامج املقارنات الدوليةدعم مبادئ الوصول إىل ب  )هـ(  
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 ،ماعيـه اخلـامس والـسادس يف واشـنطن العاصـمة          وعقد الفريق االستـشاري الـتقين اجت        - ٤
ــسان١٩  و١٨يف  ــل و/ ني ــشرين األول٤ و ٣ أبري ــوبر / ت ــوايل ،٢٠١١أكت ــشة ، علــى الت  ملناق

القضايا املنهجية املتصلة بتجميـع نفقـات النـاتج احمللـي اإلمجـايل، والنـهج املعتمـد لـربط النتـائج               
وصــعوبات القيــاس اخلاصــة بقطــاع البنــاء،  ، األســعارالتحقــق مــن و،اإلقليميــة بالنتــائج العامليــة

وأوصى الفريق االستشاري باعتمـاد النـهج القطـري         . ومعاجلة تعادالت القوة الشرائية املرجعية    
مــع إعــادة التوزيــع لــربط تعــادالت القــوة الــشرائية اإلقليميــة بتعــادالت القــوة الــشرائية العامليــة   

ض األسعار وتعادالت القـوة الـشرائية        الستعرا حققووافق على ضرورة تشكيل فريق خرباء للت      
 املقارنـات  العاملية اليت يستند إليها احلـساب علـى الـصعيد العـاملي وذلـك لـضمان االتـساق بـني            

  .العاملية واإلقليمية
 عقــدت جلــستان لفرقــة العمــل املعنيــة ،وبــالتزامن مــع اجتماعــات الفريــق االستــشاري  - ٥

تكـون   أن   بالعمـل علـى    العمـل املكتـب العـاملي         وتـدعم فرقـة    .حبساب تعادالت القوة الـشرائية    
ــة عــام   ــائج جول ــة علــى الــصعيدين اإلقليمــي والعــاملي    ٢٠١١نت ــامج املقارنــات الدولي  مــن برن

ووافقـت فرقـة العمـل علـى أن تـضطلع           . ملنهجية والعمليات اليت أقرها اجمللس    مع ا  امامتمتوافقة  
امليــة بــالتوازي، وأن توثَّــق احلــسابات أربعــة أفرقــة خــرباء حبــساب تعــادالت القــوة الــشرائية الع 

  .لنتائجاضمان إمكانية تكرار ل
 يف ٢٠١١أكتــوبر / تـشرين األول ٧ يف حقـق وعقـد االجتمـاع األول لفريـق خــرباء الت     - ٦

 نـــاقش الفريـــق املـــدخالت املطلوبـــة للبيانـــات،     ، ويف هـــذا االجتمـــاع .واشـــنطن العاصـــمة 
  .فق عليها وتوقيته، وواحقق وأسلوب عمل الت،واإلجراءات

ــادل      - ٧ ــامج تعـ ــة وممثلـــو برنـ ــامج املقارنـــات الدوليـ واجتمـــع املنـــسقون اإلقليميـــون لربنـ
ــوة ــب        القـ ــصادي واملكتـ ــدان االقتـ ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــني منظمـ ــشترك بـ ــشرائية املـ الـ

ــرتني يف واشــنطن العاصــمة يف     اإلحــصائي ــة م ــسان٢١ و ٢٠للجماعــات األوروبي ــل / ني   أبري
وناقشوا حالة التنفيذ واملخاطر القائمـة واحملتملـة الـيت          . ٢٠١١أكتوبر  /األول تشرين   ٦ و   ٥و  

 واتفقوا على خطة العمل لألنشطة امليدانية واملكتبية لربنـامج املقارنـات        ،تواجهها بعض البلدان  
  . الدولية املتعلقة جبمع البيانات وتقدميها

  
  املشاركة القطرية واملخاطر  -باء   

ــدد االقتــــ    - ٨ ــع عــ ــشاركة ارتفــ ــن صادات املــ ــام  ١٤٦مــ ــصادا يف دورة عــ  ٢٠٠٥ اقتــ
 يف املائـة    ٩٨ وتغطي هذه اجلولة  . اقتصادا يف اجلولة احلالية لربنامج املقارنات الدولية       ١٩٧ إىل

 بلــــدا يف ٥٠ حيــــث شــــارك ،وازدادت املــــشاركة يف مجيــــع املنــــاطق. مــــن ســــكان العــــامل
 ؛ بلـدان يف رابطـة الـدول املـستقلة         ١٠ و   ؛يف منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ          بلـدا  ٢٣ و أفريقيا؛
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 بلـــدا يف منطقـــة البحـــر ٢١ و ؛ آســـيا بلـــدا يف غـــريب١٢كـــا الالتينيـــة؛ و ي بلـــدا يف أمر١٧ و
 بلـدا   ٤٧  وشـارك  ؛ بلـدان منفـردة    ٣  و ؛ بلدا يف جمموعـة جـزر احملـيط اهلـادئ          ١٨ و   ؛الكارييب

ــاون و    يف ــة التعــ ــشترك بــــني منظمــ ــشرائية املــ ــوة الــ ــادل القــ ــامج تعــ ــدان برنــ ــة يف امليــ التنميــ
ــصادي ــة، مبــا يف ذلــك     االقت ــدان شــارك ٤واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي ت يف  بل

  .برناجمني إقليميني خمتلفني
 وتلــك املرتبطــة بالتمويــل وبنوعيــة البيانــات قــد  ،بيــد أن املخــاطر الــسياسية واإلداريــة   - ٩

 أو إىل عـدم مـشاركتها       صـة هبـا   تفضي إىل احنراف البلدان عـن جـداول التخطـيط األصـلية اخلا            
  .يف اجلولة

  
  املخاطر السياسية واإلدارية القطرية    
  أفريقيا    

وعلقــت . ٢٠١١انــسحبت إريتريــا رمسيــا مــن جولــة برنــامج املقارنــات الدوليــة لعــام    - ١٠
 اليت لـن تكـون علـى األرجـح قـادرة علـى املـشاركة بـشكل                  ،مجيع األنشطة اإلحصائية يف ليبيا    

ــسياسية كامــل يف الربنــ  ــة ال ــسبب احلال ــامج، نظــرا    . امج ب ــشاركة أنغــوال يف الربن ومل تتأكــد م
غـري أن جهـودا تبـذل إلشـراك هـذه البلـدان مـن                .مع سلطات البلد  أو عدمه   حملدودية االتصال   

 للجنـوب األفريقـي خـالل الـشهر املتبقـي مـن جولـة برنـامج املقارنـات                  ة اإلمنائيـ  اجلماعةخالل  
االســتوائية بعــد مبــسح أســعار اســتهالك األســر املعيــشية علــى الــصعيد  ومل تبــدأ غينيــا . الدوليــة
ــوطين ــسودان مث إن . ال ــتني  تقــسيم ال ــة (إىل دول ــة وجنوبي ــدأت  /يف متــوز )مشالي ــه بعــد أن ب يولي

ــام      ــة لع ــات الدولي ــامج املقارن ــة برن ــل جول ــر   ٢٠١١بالفع ــو أم ــضي   ه ــرجح أن يف ــن امل إىل م
ــشار ، كــذلك.صــعوبات حــسابية  ــامج    ال توجــد خطــط مل ــة برن ــسودان يف جول ــوب ال كة جن
ــة  ــات الدولي ــامج        ،املقارن ــات عمــل برن ــشاركة يف حلق ــه بامل ــسمح ل ــه سي ــن أن ــرغم م ــى ال  عل
  .املقارنات الدولية

  
  منطقة آسيا واحمليط اهلادئ    

ــاين مــن عــام         - ١١ ــع الث ــة إىل الرب ــات أســعار املنتجــات املرتلي ــنغالديش مجــع بيان أرجــأت ب
وأجـرت  . إلحـصاءات يف بـنغالدش يف إجـراء تعـداد الـسكان            بسبب انـشغال مكتـب ا      ٢٠١١

 ولكنـــها ،وبـــروين دار الـــسالم ونيبـــال مجـــع بيانـــات األســـعار خـــالل الربـــع األول باكـــستان
 مــن تقــدمي هــذه البيانــات يف الوقــت املناســب حللقــة العمــل ،تــتمكن، علــى غــرار بــنغالديش مل

ومـن املمكـن أيـضا    . ء تعـدادات الـسكان  اإلقليمية نتيجة النشغال وكاالهتا اإلحصائية يف إجـرا    
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 ٢٠١١بعـــض التـــأخري يف النـــصف الثـــاين مـــن عـــام       أن تواجـــه باكـــستان وســـري النكـــا   
  .السبب لنفس

  
  رابطة الدول املستقلة    

 يف األنــشطة املتعلقــة بربنــامج املقارنــات التــأثري مل حتــدد أي خمــاطر مــن شــأهنا ،عمومــا  - ١٢
 مدينــة علــى ١٤ أوزبكــستان مجــع بيانــات األســعار يف  قــررت، ويف بدايــة هــذا العــام.الدوليــة

علقـة   مل تقـدم أوزبكـستان أي معلومـات إضـافية عـن األنـشطة املت               ،وحـىت اآلن  . أساس شهري 
  .بربنامج املقارنات الدولية

  
  أمريكا الالتينية    

ــة ميكــن          - ١٣ ــدان صــعوبات داخلي ــامج وتواجــه بعــض البل ــن الربن ــتني م ــسحبت األرجن ان
أو حتــد مــن نوعيــة مجــع البيانــات   األنــشطة املتعلقــة بربنــامج املقارنــات الدوليــةتــؤخر تنفيــذ أن

لكـارييب  وتقوم اللجنة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر ا       . والبيانات الفوقية املناظرة  
  .برصد هذه احلالة عن كثب

  
   آسياغريب    

ة ميكـن أن تـؤثر يف األنـشطة     سياسـي -تواجه بعض الدول يف املنطقة خمـاطر اجتماعيـة            - ١٤
 وانسحب لبنان رمسيا من الربنامج وقد تنسحب اجلمهوريـة          .املتعلقة بربنامج املقارنات الدولية   

البحـرين خمـاطر إداريـة ومـن املمكـن أال تقـدم بيانـات األسـعار                   وتواجـه  .العربية السورية أيضا  
  .احمللي اإلمجايلاملتعلقة جبميع مكونات الناتج 

  
  مويلخماطر الت    

تواجه بعض البلدان األفريقية مشاكل ماليـة يف تنفيـذ أنـشطة جولـة برنـامج املقارنـات                    - ١٥
 علــى النحــو ، ويعــزى ذلــك أساســا إىل حــاالت التــأخري يف تربيــر الــصرفيات الــسابقة ،الدوليــة

جـزر البحـر الكـارييب إىل متويـل          وقـد حيتـاج الكـثري مـن       . الذي يطلبه مصرف التنمية األفريقـي     
وطلبت أيضا أربعة بلـدان     . من أجل تلبية احتياجات املشاركة برنامج املقارنات الدولية       إضايف  

 وتقــوم اللجنــة . هــي األردن والعــراق وفلــسطني والــيمن، دعمــا ماليــا إضــافيا، آســيامــن غــريب
االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا والبنــك الــدويل باستكــشاف اخليــارات املتعلقــة بــضمان    

  .يا كافمتويالامج املقارنات الدولية لتلك البلدان متويل أنشطة برن
  



E/CN.3/2012/25
 

6 11-62443 
 

  املخاطر املتعلقة بنوعية البيانات    
 خماطر االمتثـال إلطـار املـسح وخمـاطر        : ملخاطر املتعلقة بنوعية البيانات   هناك فئتان من ا     - ١٦
  .ق واختبار احلساباتحقالت
 أنــه إذا مــا نظرنــا مــن مــن الــسنةويــبني اســتعراض حالــة تنفيــذ املــسح يف الربــع األول    - ١٧

عدد البلدان الـيت جتمـع األسـعار خيتلـف مـن شـهر إىل آخـر يف                   ، فإن  برناجمي منظور إقليمي أو  
يف كـثري مـن األحيـان    ومن املنظور القطري، يؤدي عدم التزام بعـض البلـدان   . كثري من املناطق  

. ر إىل شــهربــشروط أطــر املــسح األوليــة اخلاصــة هبــا إىل اختالفــات يف تغطيــة املــسح مــن شــه  
ات فيمــا يتعلــق حبــساب املتوســطات الــسنوية لألســعار علــى تعقيــدوميكــن أن يــؤدي ذلــك إىل 

  . مقارنة األسعار بني البلدانإمكانية مما يضعف بالتايل ،يف هذه البلدان الصعيد الوطين
 وتـــؤدي حـــاالت التـــأخري يف تقـــدمي البيانـــات مـــن املنـــسقني الـــوطنيني إىل منـــسقيهم   - ١٨

لبيانـات  حقق من ا   وكذلك من املنسقني اإلقليميني إىل املكتب العاملي، إىل تأخري الت          ،اإلقليميني
مـن  ة للربـع األول     ققـ احمل البيانـات  وتوقع املكتب العاملي اسـتالم    .  على الصعيد العاملي   األساسية

ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١خالل الربـع الثالـث ولكـن تقـدمي التقـارير أُجـل حـىت                 ٢٠١١عام  
سـيؤجل مبـا ال يقـل    علـى الـصعيد العـاملي    لبيانـات األساسـية    حقق من ا  ولذلك فإن الت  . ٢٠١١

احلــسابات   لــن يــتمكن املكتــب العــاملي مــن البــدء يف  ،وعــالوة علــى ذلــك . عــن ثالثــة أشــهر 
  عنـدما تــرد ٢٠١٢يونيـه  / حـىت حزيـران  ٢٠١١التجريبيـة واختبـار طريقـة الـربط العـاملي لعــام      

ــن مج  ــات م ــب       البيان ــصادي واملكت ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــن منظم ــاطق وم ــع املن ي
  .ماعات األوروبية حسبما هو متوقعاإلحصائي للج

  
  املركز املايل وأنشطة مجع التربعات  -جيم   

 مــن ٢٠١١ تبلــغ امليزانيــة اإلمجاليــة جلولــة عــام  ،٢٠١١فربايــر /كمــا ذكــر يف شــباط   - ١٩
 مليـون دوالر مـن      ٣٧حنـو   ) مبا يف ذلك ميزانيـات الـربامج اإلقليميـة        (برنامج املقارنات الدولية    

  .منها  مليون دوالر١٤,٥دوالرات الواليات املتحدة، يقوم املكتب العاملي بإدارة مبلغ قدره 
 مـن برنـامج     ٢٠١١وقد تلقى الصندوق االستئماين املتعـدد املـاحنني التـابع جلولـة عـام                 - ٢٠

ة وزار و ، مسامهات من صندوق النقد الـدويل      ،٢٠١٠سس يف عام     الذي تأ  ،املقارنات الدولية 
 وزارة خارجيـة  ،التنمية الدولية يف حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية    

ــة   ــة الدولي ــة األســترالية للتنمي ــرويج، والوكال ــوفر الــصندوق االســتئماين املتعــدد املــاحنني   .الن  وي
مـن قبيـل    (كاليف أنشطة الفريـق االستـشاري الـتقين واجمللـس التنفيـذي             املوارد الالزمة لتغطية ت   

 ويقــدم الــصندوق أيــضا منحــا  ؛وإدارهتمــا علــى الــصعيد العــاملي  )وضــع األدوات واملنــهجيات
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 يف أمريكـا الالتينيـة   ، علـى سـبيل املثـال   ،لدعم الربامج اإلقليمية حيث توجد ثغرات يف امليزانيـة       
ــارييب  ــر الكـ ــة البحـ ــريب   وراب،ومنطقـ ــستقلة، وغـ ــدول املـ ــة الـ ــياطـ ــرية ، آسـ ــة األخـ  ، ويف اآلونـ

البنــك الــدويل أيــضا مــسامهات ماليــة كــبرية هلــذا الربنــامج مــن    ويقــدم. واحملــيط اهلــادئ آســيا
  .ميزانيته اإلدارية

 ال تـزال هنـاك فجـوة يف         ، بشأن خماطر التمويـل    ١٥غري أنه كما ذكر أعاله يف الفقرة          - ٢١
القائمـة ليـست كافيـة      باعتبار أن املرونة يف امليزانيـة ،عض الربامج اإلقليمية  امليزانية فيما يتعلق بب   

 قـد   ،وبالتـايل . وقـد تـصل العجـوزات يف امليزانيـة إىل مليـون دوالر            . ة ارتفاع التكـاليف   واجهمل
  .تكون هناك حاجة إىل مجع إضايف للتربعات على الصعيد اإلقليمي

  
   العمل وخطة٢٠١١حالة تنفيذ جولة عام   -ثالثا   

العـاملي   يقدم هذا الفرع مسحا موجزا لألنشطة امليدانية واملكتبيـة املنفـذة علـى الـصعد               - ٢٢
  .واإلقليمي والقطري

  
  املسح الرئيسي: مجع بيانات األسعار  -ألف   

ــشرين األول    - ٢٣ ــها يف تـ ــيت قدمتـ ــات الـ ــا للمعلومـ ــوبر /وفقـ ــامج  ٢٠١١أكتـ ــاطق برنـ  منـ
 التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي واملكتـب اإلحـصائي             املقارنات الدولية وبرنامج منظمة   
 بلـــدا يف إجـــراء املـــسح يف الربـــع األول أو الثـــاين مـــن      ١٥٥للجماعـــات األوروبيـــة، بـــدأ   

 بلـــدا حـــددت يف البدايـــة بوصـــفها بلـــدانا مـــشاركة   ١٩٧ وذلـــك مـــن أصـــل  ،٢٠١١ عـــام
  .الربنامج يف
  بلـدا  ٨٧ تـشري التقـارير اإلقليميـة إىل أن          ،ة مـن الـسن    وفيما يتعلق بأنشطة الربـع األول       - ٢٤

أجـرت مـسوحات األسـعار خـالل هـذا الربـع        مـن البلـدان   ١٠٢من أصل    قدمت نتائج املسح  
باستثناء بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملكتـب اإلحـصائي للجماعـات              (

ة بعدد البلـدان     مقارن ،يت قدمت بيانات  ويرد فيما يلي حتليل إقليمي لعدد البلدان ال       ). األوروبية
 يف آسـيا واحملـيط      ٢٢ مـن أصـل      ٢٠ و   ؛ يف أفريقيـا   ٤٤مـن أصـل      ٤٤: اليت أجرت مسوحات  

 وصـفر مـن     ؛ آسـيا   يف غـريب   ٧ من أصل    ٥  و ؛ يف أمريكا الالتينية   ١٧ من أصل    ١٧  و ؛اهلادئ
أيــضا يف إطــار  الــذي يــشارك ،باســتثناء االحتــاد الروســي ( يف رابطــة الــدول املــستقلة  ٩أصــل 

برنـــامج منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي واملكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات   
.  بيانـات الربـع األول اخلاصـة هبـا         ، بوصـفها بلـدا منفـردا      ،وقـدمت جورجيـا أيـضا     ). األوروبية

  إىل أهنـا انبلـد مـن ال  ١٠٢ بلـدا مـن أصـل     ٥٦ومن حيث تغطيـة املـسح داخـل البلـدان، أشـار             
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 أن بقيـة البلـدان أفـادت بأهنـا      يف حـني ،سوحات يف مجيـع أحنـاء البلـد يف الربـع األول        أجرت مـ  
  . املناطق احلضرية أو يف العواصمتنفذ مسوحات إال يف مل

وقــدمت اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، وفقــا ملــا هــو    - ٢٥
ومـن  . يكـا الالتينيـة املـشاركة إىل املكتـب العـاملي     مقرر، بيانات الربع األول املتعلقة ببلـدان أمر   

مـن املنـاطق املتبقيـة       ة إقليميـا  ققـ سلم املكتب العاملي بيانات الربـع األول والثـاين احمل         تاملتوقع أن ي  
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١لربنامج املقارنات الدولية حبلول 

  
  املسوحات األخرى  - باء  

ئ التوجيهية واستبيانات املسوحات واملواد التـشغيلية املتعلقـة         أعد املكتب العاملي املباد     - ٢٦
أي تلك اليت تنطـوي علـى       (مبجاالت برنامج املقارنات الدولية اليت تنطوي على صعوبات فنية          

 والرعايـة الـصحية   ، وتعريفـات امليـاه   ،منتجات ذات تكنولوجيا سريعة التغري، وقطاع اإلسكان      
ــ،املقدمـــة مـــن القطـــاع اخلـــاص  ــ وتعـــويض ،يم املقـــدم مـــن القطـــاع اخلـــاص  والتعلـ  نيوظفاملـ

 علــى املنــسقني وزعهــا، و) واآلالت واملعــدات، وقطــاع التــشييد واهلندســة املدنيــة ،ينياحلكــوم
 وينبغي أن تكتمـل حبلـول هنايـة الربـع           ،وبدأت املسوحات املناظرة يف بعض البلدان     . اإلقليميني

  .٢٠١٢األول من عام 
  

  باحلسابات القوميةاألنشطة ذات الصلة   -جيم   
أعد املكتب العاملي منوذجا يستند إىل برنـامج إكـسل لتقريـر منـوذجي عـن إحـصاءات                    - ٢٧

اإلنفاق من أجل مساعدة البلدان املشاركة يف جتميـع النفقـات التفـصيلية لكـل عنـوان أساسـي                   
ية مــن تــصنيف برنــامج املقارنــات الدوليــة، وتوثيــق هنــج التقــسيم املــستخدم والبيانــات الوصــف   

الـسنة األخـرية الـيت      ( وتوفري املؤشرات املستخدمة لتقدير قيم النفقات لسنة األساس          ،األساسية
  .٢٠١١وللسنة املرجعية ) فر هلا البيانات املطلوبةاتتو
ووفرت مجيـع منـاطق برنـامج املقارنـات الدوليـة بالفعـل القـيم اإلمجاليـة للنـاتج احمللـي                       - ٢٨

ــسنة   ــدم  ، ســنة متاحــة آلخــراإلمجــايل لل ــع أن تق ــا  يف حــني يتوق ــاوين   بيان ــصلة عــن العن ت مف
 / كــــانون األول٣١ يف تــــصنيف برنــــامج املقارنــــات الدوليــــة حبلــــول  ١٥٥ ـاألساســــية الــــ

  .٢٠١١ ديسمرب
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  أنشطة بناء القدرات  - دال  
  كتاب برنامج املقارنات الدولية عن قياس حجم االقتصاد العاملي    

 املنهجيـة   ،وليـة عـن قيـاس حجـم االقتـصاد العـاملي            كتاب برنامج املقارنـات الد     عرضي  - ٢٩
ــة  ــة عــام   ،املتاحــة إلجــراء املقارنــات الدولي ــارات الــيت أخــذت جلول ــامج ٢٠٠٥ واخلي  مــن برن

 واخلطوات الواجب اختاذها لتحسني نوعيـة البيانـات         ، ونتائج تلك اخليارات   ،املقارنات الدولية 
من أجـل ضـمان شـفافية عمليـة التقـدير،       و. من برنامج املقارنات الدولية٢٠١١يف جولة عام  

النظريــة األساســية واألســاليب  يف  كتــاب برنــامج املقارنــات الدوليــة علــى حنــو معمــق   يبحــث
ــة  ــشاكل املواجه ــستخدمة وامل ــشأن اخلطــوات     . امل ــشرافيا ب ــضا منظــورا است ــاب أي ــدم الكت ويق

 يف اجلــوالت املقبلــة أو الــيت ســتتخذ لتحــسني التقــديراتاختاذهــا املتعلقــة باملنهجيــة الــيت ميكــن 
  .ربنامج املقارنات الدوليةل

 جنبـا إىل  ،٢٤وميكن االطالع حاليا علـى تـسعة عـشر فـصال مـن فـصول الكتـاب الــ             - ٣٠
وجتـري  .  وملخـص تنفيـذي علـى املوقـع الـشبكي لربنـامج املقارنـات الدوليـة                تصديرجنب مع   

ؤلفني مبراجعـة عملـهم حبيـث        حيث يقوم العديـد مـن املـ        ،حاليا صياغة الفصول اخلمسة املتبقية    
يعكس املقررات ذات الصلة اليت اختـذها الفريـق االستـشاري الـتقين أو حبيـث يـستوعب نتـائج                

ــة   وســتكون.حتليــل البيانــات اإلضــافية أو البحــث  ــة الكامل جــاهزة حبلــول  النــسخة اإللكتروني
  .٢٠١٢مارس /آذار

  
  الدليل التشغيلي    

يـل تـشغيلي لربنـامج املقارنـات الدوليـة سـيوفر املبـادئ              يقوم املكتب العـاملي بإعـداد دل        - ٣١
املـواد والتعليمـات      هـذا العمـل    جيمـع و. التوجيهية العمليـة واإليـضاحات الوصـفية للمنـهجيات        

  . اليت ميكن أن حتسن فهم املمارس للمنهجيات املوصى هبا التشغيلية القائمة
 وسيـضمن   ،وضعها املكتب العـاملي   وسيجمع الدليل التشغيلي كل املواد التشغيلية اليت          - ٣٢
ليــة وأن تعكــس هنجــا ذات طبيعــة عماضــحة ومــصحوبة بأمثلــة ن املبــادئ التوجيهيــة وتكــوأن 

  .شامال ومعمقا
  

  لتعلم اإللكتروين بشأن برنامج املقارنات الدوليةادورة     
وليـة  يقوم املكتب العاملي بإعداد دورة للـتعلم اإللكتـروين بـشأن برنـامج املقارنـات الد                 - ٣٣

ربنامج املقارنـات الدوليـة وذلـك مـن أجـل           ل ٢٠١١ جلولة عام    مستوىفستوفر للمتدربني فهما    
لـتعلم اإللكتـروين    ا دورة   علمـا بـأن   و.  منـها علـى حنـو صـحيح        االسـتفادة و  نتـائج اجلولـة    ريتفس
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برنــامج يركــز عليهــا لتغطيــة املوضــوعات العامــة الــيت  معــدَّة بــشأن برنــامج املقارنــات الدوليــة  
 واحلـسابات القوميـة وبرنـامج    ،إطار برنـامج املقارنـات الدوليـة       : مبا يف ذلك   ،ارنات الدولية املق

مـن   التحقـق  واجملـاالت الـيت ال تتـيح املقارنـة، و     ، وإطـار مـسوحات األسـعار      ،املقارنات الدولية 
  .تعادالت القوة الشرائية، وبرجميات برنامج املقارنات الدولية  وحساب،البيانات

  
  ة التعميمأنشط  - هاء  

يواصل املكتب العـاملي يف إطـار أنـشطة التعمـيم يف برنـامج املقارنـات الدوليـة حتـديث                     - ٣٤
لربنـامج وينـشر رسـالة إخباريـة        علـى اإلنترنـت ل     بوابـة    نـشئ ، وهـو ي   لربنامجلاملوقع اإللكتروين   

 ويــوفر املوقــع الــشبكي لربنــامج املقارنــات الدوليــة معلومــات شــاملة. املــستجداتشــهرية عــن 
ستـشكل يف آن واحـد   اإللكترونيـة  ة بانتظام عن تنفيـذ الربنـامج، يف حـني أن البوابـة        مستكملو

 مبـا يف ذلـك النتـائج        ،ربنـامج والبيانـات الفوقيـة     الوصلة شبكية على اإلنترنت إىل مجيع بيانـات         
  .ربنامجالغطي مجيع ورقات ومنشورات ي ومركزا للموارد ،العاملية واإلقليمية

  
   إىل البياناتالوصول  - واو  

ــة ’’أعــدت ورقــة بعنــوان    - ٣٥ :  وسياســات احلفــظ٢٠١١عــام  الوصــول إىل بيانــات جول
، وذلــك هبــدف حتــسني  ‘‘املبــادئ التوجيهيــة واإلجــراءات فيمــا يتعلــق بالوصــول إىل البيانــات  

بيانات أكثر تفصيال مع احتـرام القيـود املتعلقـة بالـسرية واحلـدود املتعلقـة                 إمكانية الوصول إىل  
  .لربنامج املبادئ املقترحةل  وقد أقر اجمللس التنفيذي.وعية البياناتبن
  

  خطة العمل العامة  -زاي   
 ال تـزال خطـة العمـل العامـة تـسري      ،على الرغم من حاالت التـأخري يف تقـدمي البيانـات        - ٣٦

 ٢٠١٣ديـسمرب   / ويتوقـع إعـالن النتـائج النهائيـة يف كـانون األول            ،فعليا وفقـا للجـدول الـزمين      
  .ما كان مقررا يف األصلك
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	(د) دعم استخدام بيانات الحسابات القومية المنشورة لكل بلد في تجميع تعادلات القوة الشرائية؛
	(هـ) دعم مبادئ الوصول إلى بيانات برنامج المقارنات الدولية.
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	15 - تواجه بعض البلدان الأفريقية مشاكل مالية في تنفيذ أنشطة جولة برنامج المقارنات الدولية، ويعزى ذلك أساسا إلى حالات التأخير في تبرير الصرفيات السابقة، على النحو الذي يطلبه مصرف التنمية الأفريقي. وقد يحتاج الكثير من جزر البحر الكاريبي إلى تمويل إضافي من أجل تلبية احتياجات المشاركة برنامج المقارنات الدولية. وطلبت أيضا أربعة بلدان من غربي آسيا، هي الأردن والعراق وفلسطين واليمن، دعما ماليا إضافيا. وتقوم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والبنك الدولي باستكشاف الخيارات المتعلقة بضمان تمويل أنشطة برنامج المقارنات الدولية لتلك البلدان تمويلا كافيا.
	المخاطر المتعلقة بنوعية البيانات

	16 - هناك فئتان من المخاطر المتعلقة بنوعية البيانات: مخاطر الامتثال لإطار المسح ومخاطر التحقق واختبار الحسابات.
	17 - ويبين استعراض حالة تنفيذ المسح في الربع الأول من السنة أنه إذا ما نظرنا من منظور إقليمي أو برنامجي، فإن عدد البلدان التي تجمع الأسعار يختلف من شهر إلى آخر في كثير من المناطق. ومن المنظور القطري، يؤدي عدم التزام بعض البلدان في كثير من الأحيان بشروط أطر المسح الأولية الخاصة بها إلى اختلافات في تغطية المسح من شهر إلى شهر. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تعقيدات فيما يتعلق بحساب المتوسطات السنوية للأسعار على الصعيد الوطني في هذه البلدان، مما يضعف بالتالي إمكانية مقارنة الأسعار بين البلدان.
	18 - وتؤدي حالات التأخير في تقديم البيانات من المنسقين الوطنيين إلى منسقيهم الإقليميين، وكذلك من المنسقين الإقليميين إلى المكتب العالمي، إلى تأخير التحقق من البيانات الأساسية على الصعيد العالمي. وتوقع المكتب العالمي استلام البيانات المحققة للربع الأول من عام 2011 خلال الربع الثالث ولكن تقديم التقارير أُجل حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. ولذلك فإن التحقق من البيانات الأساسية على الصعيد العالمي سيؤجل بما لا يقل عن ثلاثة أشهر. وعلاوة على ذلك، لن يتمكن المكتب العالمي من البدء في الحسابات التجريبية واختبار طريقة الربط العالمي لعام 2011 حتى حزيران/يونيه 2012 عندما ترد البيانات من جميع المناطق ومن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية حسبما هو متوقع.
	جيم - المركز المالي وأنشطة جمع التبرعات
	19 - كما ذكر في شباط/فبراير 2011، تبلغ الميزانية الإجمالية لجولة عام 2011 من برنامج المقارنات الدولية (بما في ذلك ميزانيات البرامج الإقليمية) نحو 37 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، يقوم المكتب العالمي بإدارة مبلغ قدره 14.5 مليون دولار منها.
	20 - وقد تلقى الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين التابع لجولة عام 2011 من برنامج المقارنات الدولية، الذي تأسس في عام 2010، مساهمات من صندوق النقد الدولي، ووزارة التنمية الدولية في حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وزارة خارجية النرويج، والوكالة الأسترالية للتنمية الدولية. ويوفر الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين الموارد اللازمة لتغطية تكاليف أنشطة الفريق الاستشاري التقني والمجلس التنفيذي (من قبيل وضع الأدوات والمنهجيات) وإدارتهما على الصعيد العالمي؛ ويقدم الصندوق أيضا منحا لدعم البرامج الإقليمية حيث توجد ثغرات في الميزانية، على سبيل المثال، في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ورابطة الدول المستقلة، وغربي آسيا، وفي الآونة الأخيرة، آسيا والمحيط الهادئ. ويقدم البنك الدولي أيضا مساهمات مالية كبيرة لهذا البرنامج من ميزانيته الإدارية.
	21 - غير أنه كما ذكر أعلاه في الفقرة 15 بشأن مخاطر التمويل، لا تزال هناك فجوة في الميزانية فيما يتعلق ببعض البرامج الإقليمية، باعتبار أن المرونة في الميزانية القائمة ليست كافية لمواجهة ارتفاع التكاليف. وقد تصل العجوزات في الميزانية إلى مليون دولار. وبالتالي، قد تكون هناك حاجة إلى جمع إضافي للتبرعات على الصعيد الإقليمي.
	ثالثا - حالة تنفيذ جولة عام 2011 وخطة العمل
	22 - يقدم هذا الفرع مسحا موجزا للأنشطة الميدانية والمكتبية المنفذة على الصعد العالمي والإقليمي والقطري.
	ألف - جمع بيانات الأسعار: المسح الرئيسي
	23 - وفقا للمعلومات التي قدمتها في تشرين الأول/أكتوبر 2011 مناطق برنامج المقارنات الدولية وبرنامج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، بدأ 155 بلدا في إجراء المسح في الربع الأول أو الثاني من عام 2011، وذلك من أصل 197 بلدا حددت في البداية بوصفها بلدانا مشاركة في البرنامج.
	24 - وفيما يتعلق بأنشطة الربع الأول من السنة، تشير التقارير الإقليمية إلى أن 87 بلدا قدمت نتائج المسح من أصل 102 من البلدان أجرت مسوحات الأسعار خلال هذا الربع (باستثناء بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية). ويرد فيما يلي تحليل إقليمي لعدد البلدان التي قدمت بيانات، مقارنة بعدد البلدان التي أجرت مسوحات: 44 من أصل 44 في أفريقيا؛ و 20 من أصل 22 في آسيا والمحيط الهادئ؛ و 17 من أصل 17 في أمريكا اللاتينية؛ و 5 من أصل 7 في غربي آسيا؛ وصفر من أصل 9 في رابطة الدول المستقلة (باستثناء الاتحاد الروسي، الذي يشارك أيضا في إطار برنامج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية). وقدمت جورجيا أيضا، بوصفها بلدا منفردا، بيانات الربع الأول الخاصة بها. ومن حيث تغطية المسح داخل البلدان، أشار 56 بلدا من أصل 102 من البلدان إلى أنها أجرت مسوحات في جميع أنحاء البلد في الربع الأول، في حين أن بقية البلدان أفادت بأنها لم تنفذ مسوحات إلا في المناطق الحضرية أو في العواصم.
	25 - وقدمت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وفقا لما هو مقرر، بيانات الربع الأول المتعلقة ببلدان أمريكا اللاتينية المشاركة إلى المكتب العالمي. ومن المتوقع أن يتسلم المكتب العالمي بيانات الربع الأول والثاني المحققة إقليميا من المناطق المتبقية لبرنامج المقارنات الدولية بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2011.
	باء - المسوحات الأخرى
	26 - أعد المكتب العالمي المبادئ التوجيهية واستبيانات المسوحات والمواد التشغيلية المتعلقة بمجالات برنامج المقارنات الدولية التي تنطوي على صعوبات فنية (أي تلك التي تنطوي على منتجات ذات تكنولوجيا سريعة التغير، وقطاع الإسكان، وتعريفات المياه، والرعاية الصحية المقدمة من القطاع الخاص، والتعليم المقدم من القطاع الخاص، وتعويض الموظفين الحكوميين، وقطاع التشييد والهندسة المدنية، والآلات والمعدات)، ووزعها على المنسقين الإقليميين. وبدأت المسوحات المناظرة في بعض البلدان، وينبغي أن تكتمل بحلول نهاية الربع الأول من عام 2012.
	جيم - الأنشطة ذات الصلة بالحسابات القومية
	27 - أعد المكتب العالمي نموذجا يستند إلى برنامج إكسل لتقرير نموذجي عن إحصاءات الإنفاق من أجل مساعدة البلدان المشاركة في تجميع النفقات التفصيلية لكل عنوان أساسي من تصنيف برنامج المقارنات الدولية، وتوثيق نهج التقسيم المستخدم والبيانات الوصفية الأساسية، وتوفير المؤشرات المستخدمة لتقدير قيم النفقات لسنة الأساس (السنة الأخيرة التي تتوافر لها البيانات المطلوبة) وللسنة المرجعية 2011.
	28 - ووفرت جميع مناطق برنامج المقارنات الدولية بالفعل القيم الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي للسنة لآخر سنة متاحة، في حين يتوقع أن تقدم بيانات مفصلة عن العناوين الأساسية الـ 155 في تصنيف برنامج المقارنات الدولية بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011.
	دال - أنشطة بناء القدرات
	كتاب برنامج المقارنات الدولية عن قياس حجم الاقتصاد العالمي

	29 - يعرض كتاب برنامج المقارنات الدولية عن قياس حجم الاقتصاد العالمي، المنهجية المتاحة لإجراء المقارنات الدولية، والخيارات التي أخذت لجولة عام 2005 من برنامج المقارنات الدولية، ونتائج تلك الخيارات، والخطوات الواجب اتخاذها لتحسين نوعية البيانات في جولة عام 2011 من برنامج المقارنات الدولية. ومن أجل ضمان شفافية عملية التقدير، يبحث كتاب برنامج المقارنات الدولية على نحو معمق في النظرية الأساسية والأساليب المستخدمة والمشاكل المواجهة. ويقدم الكتاب أيضا منظورا استشرافيا بشأن الخطوات المتعلقة بالمنهجية التي يمكن اتخاذها أو التي ستتخذ لتحسين التقديرات في الجولات المقبلة لبرنامج المقارنات الدولية.
	30 - ويمكن الاطلاع حاليا على تسعة عشر فصلا من فصول الكتاب الـ 24، جنبا إلى جنب مع تصدير وملخص تنفيذي على الموقع الشبكي لبرنامج المقارنات الدولية. وتجري حاليا صياغة الفصول الخمسة المتبقية، حيث يقوم العديد من المؤلفين بمراجعة عملهم بحيث يعكس المقررات ذات الصلة التي اتخذها الفريق الاستشاري التقني أو بحيث يستوعب نتائج تحليل البيانات الإضافية أو البحث. وستكون النسخة الإلكترونية الكاملة جاهزة بحلول آذار/مارس 2012.
	الدليل التشغيلي

	31 - يقوم المكتب العالمي بإعداد دليل تشغيلي لبرنامج المقارنات الدولية سيوفر المبادئ التوجيهية العملية والإيضاحات الوصفية للمنهجيات. ويجمع هذا العمل المواد والتعليمات التشغيلية القائمة التي يمكن أن تحسن فهم الممارس للمنهجيات الموصى بها. 
	32 - وسيجمع الدليل التشغيلي كل المواد التشغيلية التي وضعها المكتب العالمي، وسيضمن أن تكون المبادئ التوجيهية واضحة ومصحوبة بأمثلة ذات طبيعة عملية وأن تعكس نهجا شاملا ومعمقا.
	دورة التعلم الإلكتروني بشأن برنامج المقارنات الدولية

	33 - يقوم المكتب العالمي بإعداد دورة للتعلم الإلكتروني بشأن برنامج المقارنات الدولية ستوفر للمتدربين فهما مستوفى لجولة عام 2011 لبرنامج المقارنات الدولية وذلك من أجل تفسير نتائج الجولة والاستفادة منها على نحو صحيح. وعلما بأن دورة التعلم الإلكتروني بشأن برنامج المقارنات الدولية معدَّة لتغطية الموضوعات العامة التي يركز عليها برنامج المقارنات الدولية، بما في ذلك: إطار برنامج المقارنات الدولية، والحسابات القومية وبرنامج المقارنات الدولية، وإطار مسوحات الأسعار، والمجالات التي لا تتيح المقارنة، والتحقق من البيانات، وحساب تعادلات القوة الشرائية، وبرمجيات برنامج المقارنات الدولية.
	هاء - أنشطة التعميم
	34 - يواصل المكتب العالمي في إطار أنشطة التعميم في برنامج المقارنات الدولية تحديث الموقع الإلكتروني للبرنامج، وهو ينشئ بوابة على الإنترنت للبرنامج وينشر رسالة إخبارية شهرية عن المستجدات. ويوفر الموقع الشبكي لبرنامج المقارنات الدولية معلومات شاملة ومستكملة بانتظام عن تنفيذ البرنامج، في حين أن البوابة الإلكترونية ستشكل في آن واحد وصلة شبكية على الإنترنت إلى جميع بيانات البرنامج والبيانات الفوقية، بما في ذلك النتائج العالمية والإقليمية، ومركزا للموارد يغطي جميع ورقات ومنشورات البرنامج.
	واو - الوصول إلى البيانات
	35 - أعدت ورقة بعنوان ’’الوصول إلى بيانات جولة عام 2011 وسياسات الحفظ: المبادئ التوجيهية والإجراءات فيما يتعلق بالوصول إلى البيانات‘‘، وذلك بهدف تحسين إمكانية الوصول إلى بيانات أكثر تفصيلا مع احترام القيود المتعلقة بالسرية والحدود المتعلقة بنوعية البيانات. وقد أقر المجلس التنفيذي للبرنامج المبادئ المقترحة.
	زاي - خطة العمل العامة
	36 - على الرغم من حالات التأخير في تقديم البيانات، لا تزال خطة العمل العامة تسير فعليا وفقا للجدول الزمني، ويتوقع إعلان النتائج النهائية في كانون الأول/ديسمبر 2013 كما كان مقررا في الأصل.

