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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الرابعة واألربعون

   ٢٠١٣مارس / آذار١ - فرباير/ شباط٢٦
  *من جدول األعمال املؤقت) ح (٣البند 

        برنامج املقارنات الدولية: بنود للمناقشة واختاذ القرار
   الدويل عن برنامج املقارنات الدوليةكتقرير البن    

    
  ألمني العاممذكرة من ا    

  
نيابـة عـن اجمللـس التنفيـذي لربنـامج املقارنـات الدوليـة،        هذا التقريـر    الدويل   أعد البنكُ   

واصفا لألنـشطة املـضطلع     ويقدم التقرير   . ٢٠١١حالة تنفيذ جولة الربنامج يف عام       وأوجز فيه   
ات احلــسابو وحالــة األســعار القطريــةشاركة املــاحلوكمــة، وب  فيمــا يتعلــق٢٠١٢هبــا يف عــام 

ويتـضمن التقريـر أيـضا    .  والتعمـيم ، وبنـاء القـدرات  ،القومية، وتقييم املخـاطر وجـدوهلا الـزمين     
 ،احلسابات القوميـة  نشطة الربنامج ذات الصلة باألسعار و     التقدم احملرز يف تنفيذ أ    معلومات عن   

ــامج لوسياســـات  ــام لوصـــول إىل البيانـــات الربنـ ــارات  وبعـــض ، والتمويـــل،٢٠١١لعـ االعتبـ
وقــد تــود اللجنــة أن تــستعرض التقــدم احملــرز . ستقبل برنــامج املقارنــات الدوليــةلة مبــالــص ذات
 وأن تعرب عن آرائها بشأن خطة العمل املفـضية إىل نـشر             ٢٠١١يتعلق بتنفيذ جولة عام      فيما

  . النتائج النهائية
رى تقيـيم   جيـ  يأصـدقاء الـرئيس يف الربنـامج كـ        فريـق   وقد تود اللجنـة أيـضا أن تنـشئ            

  .٢٠١١الربنامج يف عام جولة 
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   الدويل عن برنامج املقارنات الدولية كتقرير البن    
  مقدمة   -أوالً   

 مــن ٢٠١١يــزود هــذا التقريــر اللجنــة مبعلومــات شــاملة عــن حالــة تنفيــذ جولــة عــام     - ١
برنــامج املقارنــات الدوليــة، مــع التركيــز بوجــه حمــدد علــى األنــشطة الــيت جــرت يف الفتــرة مــن 

ويتـضمن التقريـر مثانيـة فـروع     . ٢٠١٢نـوفمرب   / إىل تـشرين الثـاين     ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
ــة األســع ) ب(أنــشطة احلوكمــة؛  ) أ(تغطــي  ــة؛  واملــشاركة وحال ار وأنــشطة احلــسابات القومي

وأنــشطة التعمــيم؛ ) هـــ(قــدرات؛ وأنــشطة بنــاء ال) د(وتقيــيم املخــاطر وجــدوهلا الــزمين،   )ج(
ستقبل برنـــــامج  ومـــــ) ح (واملركـــــز املـــــايل؛ ) ز(ت؛ ســـــة الوصـــــول إىل البيانـــــا  وسيا )و(

  .الدولية املقارنات
  

  أنشطة احلوكمة  -ثانياً   
 وفقـاً ملـا هـو مقـرر،         ٢٠١١بغية ضمان تقـدم سـري برنـامج العمـل املتعلـق جبولـة عـام                   - ٢

 التنفيــذي والفريــق ، ومنــها اجتماعــات للمجلــسعقــدت اجتماعــات خمتلفــة هليئــات احلوكمــة
  .  واملنسقني اإلقليمينياالستشاري التقين

  
  اجتماعات اجمللس التنفيذي  -ألف   

يف نيويــورك،  ٢٠١٢فربايــر / شــباط٢٧عقــد اجمللــس التنفيــذي اجتماعــه الــسادس يف    - ٣
  . يف واشنطن العاصمة ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٣واجتماعه السابع يف 

رز يف تنفيــذ برنــامج التقــدم احملــالتنفيــذي ويف االجتمــاع الــسادس، اســتعرض اجمللــس    - ٤
وبـــصفة خاصـــة، .  واختـــذ عـــدة قـــرارات بـــشأن الـــسياسات ٢٠١١املقارنـــات الدوليـــة عـــام 

  :اجمللس فإن
قة مبواعيد تقدمي البيانـات كيمـا يتـسىن جلولـة عـام             دناشد بااللتزام مبزيد من ال      )أ(  
  ؛ أن متضي قدماً وفقاً للجدول الزمين املقرر، دون التضحية بنوعية البيانات٢٠١١

  وناقش املسائل املتعلقة باملشاركة ومجع األموال؛  )ب(  
  . وسلط األضواء على احلاجة إىل استراتيجية شاملة لالتصاالت  )ج(  

حالـــة تنفيـــذ اجلولـــة، وعوامـــل ، اســـتعرض اجمللـــس التنفيـــذي االجتمـــاع الـــسابعيف و  - ٥
ــشر النتــائج       ــؤدي إىل ن ــزمين امل ــا، واجلــدول ال ــيت تواجهه ــاق. املخــاطرة ال ــسش اجملون  أيــضا ل

ن الفريـق االستـشاري الـتقين، واعتمـد سياسـة الوصـول إىل البيانـات يف                 مـ التوصيات املقترحـة    
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 لربنــامج املقارنــات الدوليــة، واســتهل مناقــشة بــشأن اســتراتيجية االتــصاالت مــن  ٢٠١١عــام 
وأوصــى اجمللــس بإنــشاء جمموعــة أصــدقاء الــرئيس يف الربنــامج إلجــراء    . أجــل نتــائج الربنــامج 

  .  من الربنامج٢٠١١لتقييم جلولة عام ا
  

  اجتماعات الفريق االستشاري التقين  -باء   
 ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ١٨ و   ١٧عقد الفريق االستشاري التقين اجتماعـه الـسابع يف            - ٦

ونظر الفريق يف استعراض مفصل وشامل للبيانات اإلحصائية والبيانـات          . يف واشنطن العاصمة  
ومشــل هــذا التحليــل بيانــات األســعار املتعلقــة بــاملواد . ملنــاطق حــىت اآلنالوصــفية الــيت قدمتــها ا

مؤشــرات ”تج احمللــي اإلمجــايل، فــضالً عــن ااألساســية العامليــة واإلقليميــة، وبيانــات نفقــات النــ
ن افريقـ ُشـكِّل  وإضـافة إىل ذلـك،   ). “الصفة التمثيليـة ”حل هذا املفهوم حمل مفهوم     (“ األمهية
الت القـوة   تعـاد التحقق وفرقـة العمـل املعنيـة حبـساب          بـ ق اخلـرباء املعـين      ن مها فري  ان خاص افرعي

 توصلوا إليه من نتائج أولية وواجهوه مـن حتـديات مبدئيـة، األمـر               أعضاؤمها ما قدم  والشرائية،  
  . الذي أثار املناقشة

واحلاجـة  ) ب(معاملة القـيم املتطرفـة؛      ) أ: (وأسفر االجتماع عن توصيات هامة بشأن       - ٧
ــار اســتخدام   إىل ز ــادة اختب ــة ”ي ــشاركة اخلاصــة؛    ) ج(؛ “مؤشــرات األمهي ــط حــاالت امل ورب

واسـتعراض مقترحـات لتحـسني      ) هــ (واستخدام تسوية اإلنتاجية للخدمات غري الـسوقية؛         )د(
 ٢٠٠٥ومقارنــة نتــائج الربنــامج يف عــام ) و(طريقــة االســتقراء يف برنــامج املقارنــات الدوليــة؛ 

  . ٢٠١١بنتائجه يف عام 
  

  اجتماعات املنسقني اإلقليميني  -جيم   
أبريـل  / نيـسان  ٢٥ إىل   ٢٣ السادس يف الفترة مـن       همعقد املنسقون اإلقليميون اجتماع     - ٨

 يف ٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول٢١ إىل ١٩ الــسابع يف الفتــرة مــن هم يف بــاريس، واجتمــاع٢٠١٢
  . واشنطن العاصمة

 دس حالة الربامج العامليـة واإلقليميـة       السا هماجتماعاملنسقون اإلقليميون يف    واستعرض    - ٩
هنــج جلمــع البيانــات الوصــفية املطلوبــة؛   ) أ: ( إىل توافــق يف اآلراء حــولوا، وتوصــلوناقــشوها

ــشية واحلــسابات        ) ب( ــة بأســعار اســتهالك األســر املعي ــات املتعلق ــدمي البيان ــة لتق ــد هنائي مواعي
  . زمين لألنشطة املقبلةوجدول ) د(وخطة وطنية للتحقق من البيانات؛ ) ج(القومية؛ 

اجلــدول ) أ: ( الــسابع إىل قــرارات بــشأناملنــسقون اإلقليميــون يف اجتمــاعهموتوصــل   - ١٠
 ٢٠١٢ديــسمرب /الــزمين العــام وتقــدمي البيانــات اإلقليميــة إىل املكتــب العــاملي يف كــانون األول 

 ٢٠٠٥ تنقـــيح النتـــائج األساســـية لتعـــادل القـــوة الـــشرائية لعـــام ) ب(؛ ٢٠١٣مـــارس /ذارآو
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 جدوى وآثار عملية التنقـيح يف ضـوء عـدة قيـود     قدم معلومات عنواحلاجة إىل مذكرة عمل ت  
ــة؛   ــة ومالي ــة واســتخدامها؛    ) ج(تقني ــادة فحــص مؤشــرات األمهي ــاد ) د(وزي ــصنيف الواعتم ت

والنــهج واألداة الالزمــان حلوســبة املتوســطات    ) هـــ(قتــرح للعنــاوين األساســية؛   املتــشغيلي ال
  . يةالسنوية القوم

    
  األسعار واحلسابات القوميةاألنشطة املتعلقة باملشاركة وحالة   -ثالثاً   

يقدم هذا الفرع تقريراً موجزاً عن املشاركة القطريـة وحالـة تقـدمي البيانـات األساسـية             - ١١
ــة، والدراســات       ــسية عــن األســعار، واحلــسابات القومي ــصائية الرئي والوصــفية للدراســة االستق

  . صةاالستقصائية اخلا
  

  املشاركة القطرية  -ألف   
 يف اجلولة احلالية لربنـامج املقارنـات الدوليـة، بعـد     ١٩٧زاد عدد البلدان املشاركة إىل       - ١٢

وقـد  .  يف املائة من سكان العـامل      ٩٨وتشمل هذه اجلولة    . ٢٠٠٥ يف جولة عام     ١٤٦أن كان   
 يف آســيا ٢٣ أفريقيــا؛ و  بلـداً يف ٥٠ازدادت املـشاركة يف مجيــع املنــاطق تقريبـاً، حيــث بلغــت   

 يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر       ٣٧ يف رابطة الدول املستقلة؛ و       ٩ومنطقة احمليط اهلادئ؛ و     
 مــن البلــدان املنفــردة؛  ٢ يف جــزر احملــيط اهلــادئ؛ و  ٢١ يف غــرب آســيا؛ و ١٢الكــارييب، و 

ــة      ٤٧وشــارك  ــني منظم ــشترك ب ــشرائية امل ــوة ال ــادل الق ــامج تع ــداً يف برن ــة   بل ــاون والتنمي  التع
وبــني هــذه البلــدان البــالغ . امليــدان االقتــصادي واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة  يف

االقتـصادات  /ويالحظ أن بعض البلـدان    . يف برناجمني إقليميني خمتلفني    ٤، يشارك   ١٩٧ عددها
راسـات  احمليط اهلادئ والبحـر الكـارييب تـشارك بقـدرة حمـدودة عـن طريـق إجـراء د                  منطقيت  يف  

  . استقصائية لعنصر استهالك األسر املعيشية يف الناتج احمللي اإلمجايل فقط
  

  مجع البيانات وتقدميها للدراسة االستقصائية الرئيسية  -باء   
قُدمت إىل املكتـب العـاملي إحـصاءات املتوسـط الـسنوي القـومي للدراسـة االستقـصائية                    - ١٣

 يـشارك ثالثـة     - ١٥٣ لبلدان يبلغ عـددها      ٢٠١١ام  الرئيسية ألسعار استهالك األسر املعيشية ع     
 يف منطقــة آســيا ٢٣ بلــداً يف أفريقيــا؛ و ٤٩وتــشمل هــذه البلــدان  . منــها يف برنــاجمني إقليمــيني 

 يف غرب آسيا؛    ١٢ يف أمريكا الالتينية؛ و      ١٥ يف رابطة الدول املستقلة؛ و       ٩واحمليط اهلادئ؛ و    
 املكتب اإلحـصائي للجماعـات      - امليدان االقتصادي     يف منطقة منظمة التعاون والتنمية يف      ٤٧ و

  ). مجهورية إيران اإلسالمية(األوروبية؛ وبلدا واحدا من البلدان املنفردة 



E/CN.3/2013/9  
 

12-65651 5 
 

ــات        - ١٤ ــة التحقــق مــن البيان ــالتحقق عملي ــق اخلــرباء املعــين ب ويتــوىل املكتــب العــاملي وفري
قابليـة البيانـات للمقارنــة؛   ) أ(: األساسـية والوصـفية املتعلقـة باألسـعار مـن أجــل تقيـيم مـا يلـي        

واملدى الـذي متثـل فيـه األسـعار األساسـية العامليـة مـستويات األسـعار اإلقليميـة وتبينـها؛                     ) ب(
ونوعيـة عوامـل    ) د(ندرة بيانـات األسـعار وأثرهـا علـى حوسـبة عوامـل الـربط؛                 و وكثافة) ج(

  .٢٠٠٥واالتساق الزمين مع بيانات عام ) هـ(الربط الناجتة؛ 
  

  مجع وتقدمي بيانات الدراسات االستقصائية اخلاصة  - جيم  
جيرى تنفيذ دراسات استقصائية خاصة للمجاالت اليت يصعب قياسها، ومنها تكـوين              - ١٥

، واخلـــدمات احلكوميـــة، وخـــدمات اإلســـكان وامليـــاه، والتعلـــيم  اإلمجـــايلرأس املـــال الثابـــت
 للجــدول الــزمين احملــدد يف اجتمــاع وســتقدم هــذه البيانــات إىل املكتــب العــاملي وفقــاً. اخلــاص

ومن املتوقع أن تقدم مجيع املناطق بيانات الدراسات االستقـصائية اخلاصـة            . املنسقني اإلقليميني 
  .٢٠١٣يف موعد أقصاه الربع الثاين من عام 

  
  إبالغ البيانات املتعلقة بنفقات احلسابات القومية   -دال   

 أحـدث حتليـل   -منـها يف برنـاجمني إقليمـيني       ٣ يـشترك    - بلـداً    ١٥٨مـا جمموعـه     قدم    - ١٦
ــي اإلمجــايل يف احلــسابات ال      ــاتج احملل ــات الن ــاح لنفق ــصل مت ــية   مف ــاوين األساس ــة إىل العن قومي

نفـاق أو يف   إل يف برنامج املقارنات الدولية، إما يف التقرير النمـوذجي عـن إحـصاءات ا              ١٥٥ الـ
آسيا واحمليط اهلـادئ؛    منطقة   يف   ٢٠ا؛ و    بلداً يف أفريقي   ٥٠تشمل هذه البلدان    و. مناذج أخرى 

ــستقلة؛ و   ٨و  ــدول امل ــة ال ــة؛ و  ١٥ يف رابط ــا الالتيني ــيا؛ و  ١٢ يف أمريك ــرب آس  يف ٨ يف غ
ــدان االقتــصادي     يف ٤٦ منطقــة البحــر الكــارييب؛ و  ــة يف املي  -منطقــة منظمــة التعــاون والتنمي

اإلسـالمية  إيـران   مجهوريـة   (ردة   من البلدان املنفـ    ٢املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية؛ و      
  ). وجورجيا

مكانيـا داخـل البلـدان       حتققـا    وجيرى التحقق من بيانات النفقات يف احلسابات القومية         - ١٧
  . زمنياً باملقارنة ببيانات من السنوات السابقةحتققا وفيما بني البلدان؛ و

    
  تقييم املخاطر وجدوهلا الزمين  -رابعاً   

خمـاطر   )أ( من برنامج املقارنات الدولية نوعني مـن املخـاطرة   ٢٠١١تواجه جولة عام     - ١٨
 املخـاطر املتعلقـة   )ب(النوعية املتعلقة بنوعية البيانات األساسية والبيانات الوصفية واإلجنـاز؛ و           

  . باجلدول الزمين
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  املخاطر املتعلقة بالنوعية  -ألف   
  املخاطر املتعلقة بنوعية البيانات    

فريـق اخلـرباء املعـين بـالتحقق     ، ومها العاملي والفريقان الفرعيان اخلاصان املكتب  جرىأ  - ١٩
حتققـا مـن البيانـات أوضـح بوجـه عـام            وفرقة العمـل املعنيـة حبـساب تعـادالت القـوة الـشرائية،              

البيانــات احلاليــة املتعلقــة بالعنــاوين األساســية الســتهالك األســر املعيــشية تتطلــب مزيــداً مــن  أن
  . بل االنتقال إىل مرحلة جتميع البياناتيق قدقالتحقق والت

وتتعلق إحدى خماطر النوعية باالفتقار إىل حتقق سليم للبيانات، ممـا يـسفر عـن بيانـات                   - ٢٠
ويقــوم املنــسقون . يف بعــض البلــدان وبعــض املنــاطق تتــضمن عــدداً كــبرياً مــن القــيم اخلارجــة   

 أخطــاء يف البيانــات، بتعميــق  اإلقليميــون، مــن أجــل تــبني مــا إذا كانــت هــذه القــيم اخلارجــة   
دون اإلقليميـة    أو   حتليالهتم للتناقضات يف البيانات وتنظيم سلسلة من حلقات العمـل اإلقليميـة           

وعمــالً علــى مــساعدة عمليــة التحقــق هــذه، يقــدم   . ملعاجلــة املــسائل املتعلقــة بنوعيــة البيانــات 
يانـات األسـعار، باإلضـافة      املكتب العاملي مواد تشغيلية ومبـادئ توجيهيـة بـشأن التحقـق مـن ب              

  . يف جمال التحقق من البياناتحسب االقتضاء تقين الدعم توفريه الإىل 
ومثة خماطرة أخرى تتعلق بالنوعية هـي التبـاين املـثري للدهـشة بـني متوسـط األسـعار يف                      - ٢١

أقـل بـصورة منتظمـة عـرب        ث تظهر بعض البلدان أسعاراً أعلى أو        ، حي ٢٠١١ و   ٢٠٠٥عامي  
وسعياً إىل معاجلة هـذه املـسألة، يقـوم املنـسقون اإلقليميـون واملكتـب               . عناوين األساسية مجيع ال 

  . العاملي ببعثات إىل البلدان املعنية لتحديد مصدر املشاكل وإجياد احللول املمكنة
ويتطلـب برنـامج املقارنـات الدوليـة        . “مؤشـرات األمهيـة   ”وجيرى أيـضا تقيـيم نوعيـة          - ٢٢

ــة”ان أن ختــصص  مــن البلــد٢٠١١لعــام  ــة توضــح ال  “مؤشــرات األمهي قــل الــذي ثملــواد معين
غــري أن البلــدان ال تــستخدم  . يــستخدم يف حــساب طريقــة منــوذج منتجــات البلــدان املرجحــة  

وقـدم املكتـب العـاملي، ملعاجلـة هـذه          . للمنتجـات “ مؤشـرات األمهيـة   ”معياراً عامـاً لتخـصيص      
لتحقــق منــها ونــاقش مــع املنــسقني     وا“ مؤشــرات األمهيــة ”املــسألة، توجيهــات لتخــصيص   

  . اإلقليميني النهج الكفيلة بتحسني نوعية هذه املؤشرات
  

   ونوعيتهاالبيانات الوصفيةاكتمال     
مسألة ذات أمهية حيوية هلذه اجلولة مـن        واكتماهلا  يعد ضمان نوعية البيانات الوصفية        - ٢٣

ة مـن االسـتبيانات املتعلقـة بالبيانـات       وقد أعد املكتب العاملي جمموعـ     . برنامج املقارنات الدولية  
  . ٢٠٠٥ بيانات وصفية أفضل منها جلولة ٢٠١١الوصفية لضمان أن تتوافر جلولة عام 



E/CN.3/2013/9  
 

12-65651 7 
 

وقد أعدت القوائم املرجعيـة إلطـار ضـمان اجلـودة للمـساعدة علـى جتميـع املعلومـات                   - ٢٤
اإلنكليزيــة بانية واإلســوهــي متاحــة باللغــات . الالزمــة لتقــدير وتقيــيم نوعيــة العــروض املقدمــة 

، ٢٠١٣يونيـه  / ويتوقع أن تكمل البلـدان القـوائم املرجعيـة حبلـول حزيـران        .والفرنسيةوالعربية  
ــول كــانون األول    ــون حبل ــسقون اإلقليمي ــها املن ــسمرب /وأن يكمل ــاملي  ٢٠١٣دي ــب الع ، واملكت

  .٢٠١٤مارس /حبلول آذار
ــر النمــو      - ٢٥ ــإن التقري ــة، ف ــق باحلــسابات القومي نفــاق ذجي عــن إحــصاءات اإل وفيمــا يتعل

واستبيان ضمان جودة احلسابات القومية واسـتبيان مشوليـة احلـسابات القوميـة تقـدم وفـرة مـن                   
 مـن   ١٥٥البيانات الوصفية عن كيفية توزيع البلدان لنفقات الناتج احمللي اإلمجايل لـديها علـى               

  .  اإلمجايل فيهانوعية ومشول تقديراهتا لنفقات الناتج احملليعن العناوين األساسية و
اإلنكليزيـة  اإلسـبانية و وفيما يتعلق مبسوح األسعار، أعد استبيان إلطار املسح باللغات        - ٢٦

وهذا االستبيان بالغ األمهية حيث أنه يقدم معلومات عن تغطيـة املـسح يف              . والفرنسيةوالعربية  
ــده إىل امل  . ســائر البلــدان كتــب العــاملي حبلــول  ومــن املتوقــع أن تكمــل البلــدان االســتبيان وتعي

  .٢٠١٣مارس /آذار
  

  املخاطر املتعلقة باجلدول الزمين  -باء   
 وفقـاً للجـدول الـزمين الـذي حـدد           ٢٠١١جيرى تنفيذ برنامج املقارنات الدولية لعـام          - ٢٧

  .٢٠١٣ديسمرب /ومن املتوقع أن تعلن النتائج النهائية يف كانون األول. يف بداية الربنامج
شهراً إلكمال مجيع املهام الالزمة هلـذه        ١٣ جد صارم ومل يبق سوى       واجلدول األمين   - ٢٨

مين يف أيـة منطقـة سـيكون لـه أثـر      زومن هنا فإن أي ختلف عن اجلـدول الـ  . اجلولة من الربنامج 
  . معاكس على نشر تعادالت القوة الشرائية العاملية واإلقليمية

 يف تنفيذ املسوح اخلاصة الـيت تـوفر   التأخرُتنذر بيف بعض املناطق خماطر شديدة  هناك  و  - ٢٩
ويعمـل  . للحكومات تعادالت القوة الشرائية، وتكوين رأس املال الثابت اإلمجـايل، واإلسـكان           

ــاً        ــشطة وفق ــع األن ــضمان أن جتــرى مجي ــسقني اإلقليمــيني ل املكتــب العــاملي عــن كثــب مــع املن
وإذا عجـزت بعـض البلـدان    . للجدول األمين املتفق عليه يف آخر اجتماع للمنـسقني اإلقليمـيني   

 تلـك عن إجراء املسوح اخلاصـة يف الوقـت املناسـب، فإنـه ميكـن وضـع خطـة طـوارئ لتـشمل                       
  . البلدان يف النتائج العاملية لعنصر استهالك األسر املعيشية فقط
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  أنشطة بناء القدرات  -خامساً  
  كتاب برنامج املقارنات الدولية  -ألف   

ــةبرنــامج املقارمنــشور  صــدر  - ٣٠ قيــاس احلجــم احلقيقــي لالقتــصاد  ” املعنــون نــات الدولي
نــوفمرب / يف تــشرين الثــاين)١(“، يف إطــار برنــامج املقارنــات الدوليــة ومنهجيتــه ونتائجــه العــاملي
 وســيتاح االطــالع عليــه علــى اإلنترنــت يف املوقــع الــشبكي لربنــامج املقارنــات الدوليــة  ٢٠١٢

(www.worldbank.org/data/icp) . صة لألطر املنهجية إلجراء املقارنات الدوليـة،       والكتاب خال
ــام       ــة ع ــات الدولي ــامج املقارن ــيت اختــذت لربن ــة ال ــارات املنهجي ــيت  ٢٠٠٥واالختي ــائج ال ، والنت

ــات للربنــامج          ــة البيان ــة لتحــسني نوعي ــراءات الالزم ــك االختيــارات، واإلج ــها تل أســفرت عن
  .٢٠١١ عام
ملقارنـات الدوليـة عـن طريـق الكـشف عـن            ويزيد الكتاب من شـفافية عمليـة برنـامج ا           - ٣١

ويتــيح هــذا للبــاحثني ومــستخدمي  . النظريــة واملفــاهيم والطرائــق الــيت تقــوم عليهــا التقــديرات  
تعادالت القوة الـشرائية والـضالعني يف تنفيـذ الربنـامج أن يتفهمـوا بـصورة أفـضل نقـاط القـوة                       

كتــاب أيــضا نظــرة تطلعيــة إىل ويقــدم ال. واحلــدود واالفتراضــات الــيت تــستند إليهــا التقــديرات 
  . التطورات املنهجية اليت ميكن اتباعها لتحسني املقارنات مستقبالً

  
  الدليل التشغيلي  -باء   

فــصالً مــن الــدليل التــشغيلي لربنــامج املقارنــات    ٢٨ مــن بــني ٢٤مــا جمموعــه ضــع ُو  - ٣٢
نــــامج علــــى املوقــــع الــــشبكي للربهــــذه الفــــصول  وعرضــــت .الدوليــــة يف صــــيغته النهائيــــة

www.worldbank.org/data/icp)( ، هاعملية حتريرحاليا وجترى .  
وســتتاح نــسخة  .  يف صــيغتها النهائيــة الفــصول األربعــة املتبقيــة  اآلن وضــع وجيــرى   - ٣٣

  . ٢٠١٣أبريل /إلكترونية حمررة كاملة على املوقع الشبكي للربنامج يف نيسان
  

  برجميات برنامج املقارنات الدولية  -جيم   
 تــشرين ١٢ة برنــامج املقارنــات الدوليــة يف    مــن برجميــات عــدّ  ٤صــدرت النــسخة    - ٣٤

 يف مجيـع الـربامج      ءفـإىل جانـب تعزيـز األدا      .  مـع مسـات جديـدة وحمـسنة        ٢٠١٢أكتوبر  /األول
  . املستقلة، أدرجت مسات جديدة لتيسري التحقق من البيانات وجتهيزها

__________ 
 .٢٠١٢لعاصمة، البنك الدويل، واشنطن ا  )١(  
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ة  مـن برجميـات عـدّ      ٤النـسخة    عـن    حلقـة عمـل تدريبيـة خاصـة       ونظم املكتـب العـاملي        - ٣٥
. ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ٢٥ و ٢٤ يف واشنطن العاصـمة يف       ، ُعقدت برنامج املقارنات الدولية  

 هــو تقــدمي التــدريب والــدعم والتمرينــات ذات الطبيعــة  حلقــة العمــل هــذهوكــان اهلــدف مــن 
دوليـة إلدخـال بيانـات      العملية إىل املستفيدين يف املناطق اليت تستخدم ُعّدة برنامج املقارنـات ال           

وحـضر حلقـة العمـل مـشاركون مـن اللجنـة        . األسعار، والتحقق مـن البيانـات واإلبـالغ عنـها         
ــة      ــة االقتـــصادية واالجتماعيـ ــارييب واللجنـ ــر الكـ ــة البحـ ــة ومنطقـ ــا الالتينيـ االقتـــصادية ألمريكـ

  . آسيا لغريب
نتقـال مـن البيانـات      ويقدم املكتب العاملي أيضا التوجيهات الضرورية بـشأن عمليـة اال            - ٣٦

  . األولية إىل استحداث جداول للتحقق وحوسبة تعادالت القوة الشرائية
    

  أنشطة التعميم  -سادسا  
  املوقع الشبكي لربنامج املقارنات الدولية وجدول أنشطته  -ألف   

وضع املكتب العاملي جدول أنشطة إلكتروين يتـضمن قائمـة جبميـع األنـشطة الرئيـسية                - ٣٧
ــامج  ــاملي واإلقليمــي    لربن ــصعيدين الع ــى ال ــة عل ــات الدولي ــشطة   . املقارن ــد صــدر جــدول أن وق

  . وهو متاح على املوقع الشبكي للربنامج٢٠١٢يوليه / متوز٦الربنامج يف 
قارنـات  ملوفضال عن ذلك، يواصـل املكتـب العـاملي حتـديث املوقـع الـشبكي لربنـامج ا                   - ٣٨

  . ت هامةالدولية مبواد تشغيلية حديثة ووثائق اجتماعا
    

  املعلومات املستكملة فصليا لربنامج املقارنات الدولية  -باء   
 نـشرة مـن املعلومـات املـستكملة شـهريا لربنـامج املقارنـات               ١٤أصدر املكتب العاملي      - ٣٩

، ومتـشيا مـع اجلـدول الـزمين لألنـشطة           ٢٠١٢ومنـذ بدايـة عـام       . ٢٠١١الدولية مع هناية عـام      
املي، تصدر املعلومات املستكملة لربنـامج املقارنـات الدوليـة كـل            على الصعيدين اإلقليمي والع   

  . ثالثة أشهر
وقد صـدرت املعلومـات التكميليـة الفـصلية األوىل والثانيـة والثالثـة لربنـامج املقارنـات                  - ٤٠

 وميكــن ، إلحاطــة أوســاط الربنــامج علمــا باألنبــاء واألنــشطة املتــصلة بــه  ٢٠١٢الدوليــة لعــام 
  . املوقع الشبكي للربنامجاالطالع عليها على
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  سياسة الوصول إىل البيانات  -سابعا   
 تـشرين   ٢٥يف  املعقـود   ناقش اجمللس التنفيذي لربنامج املقارنات الدوليـة، يف اجتماعـه             - ٤١

ــوبر /األول ــات     ٢٠١١أكت ــامج املقارن ــات وسياســات احلفــظ لربن ، سياســة الوصــول إىل البيان
 أقـر اجمللـس مبـادئ الوصـول إىل البيانـات ووافـق علـى                وقد. ٢٠١١الدولية اليت اقترحت لعام     

  :مستوى الوصول املقترح للفئات التالية من املتغريات للربنامج
تعادالت القوة الشرائية، واألرقام القياسية لألسعار، وبيانات النفقـات جلميـع             )أ(  

  عمة؛البلدان وتنشر على مستوى التحليل، مع البيانات الوصفية الدا
الت القــوة الــشرائية واألرقــام القياســية لألســعار وبيانــات النفقــات علــى  تعــاد  )ب(  

مستويات خمتلفة من التفصيل لكن دون مستوى النـشر جلميـع البلـدان، مـع البيانـات الوصـفية                   
  الداعمة؛
وبيانــات متوســط األســعار الوطنيــة علــى مــستوى املنــتج للمــواد املدرجــة يف      )ج(  

  .  البلدان، مع البيانات الوصفية الداعمةالقائمة األساسية العاملية جلميع
، إىل  ٢٠١٢نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٣يف  املعقود  ، يف اجتماعه     التنفيذي أشار اجمللس و  - ٤٢

متوسـط األسـعار يف     املعلومـات ذات النوعيـة املناسـبة َعـْن          أنه يؤيد توفري إمكانيـة الوصـول إىل         
وأشـار أعـضاء    . بيانـات ادى مقـدمي ال    دون الكـشف عـن سـرية فـر         ،برنامج املقارنـات الدوليـة    

 هاأوصـاف واملنتجـات   إغفـال أمسـاء     اجمللس إىل أنه فيما يتعلـق ببيانـات متوسـط األسـعار، ينبغـي               
والحظـوا أيـضا أنـه ينبغـي        .  األمسـاء التجاريـة    حـذف قبل تشاطرها مع املستخدمني، أي ينبغي       
  . لمالحظات الفردية ل كما هو احلال بالنسبةتقييد الوصول إىل البيانات دون الوطنية

 والبيانــات الوصــفية ٤الوصــول إىل البيانــات مــن الفئــة  ووافــق اجمللــس علــى مــستوى    - ٤٣
بيانــات الــسعر املتوســط الــوطين علــى مــستوى املنــتج للمــواد اإلقليميــة الداعمــة، وهــي حتديــدا 

ُتخــل بــسرية إذ أن تلــك البيانــات ال املدرجــة يف القائمــة األساســية العامليــة لكــل البلــدان،  غــري
ــر اجمللــس سياســة الوصــول إىل بيانــات جولــة عــام       .مقــدميهافــرادى معلومــات   ٢٠١١ وأق

  . وستنشر هذه السياسة على املوقع الشبكي لربنامج املقارنات الدولية. وسياسات احلفظ
    

  املركز املايل  -ثامنا   
  امليزانية  -ألف   

وتبلـغ امليزانيـة    . ية يف حدود امليزانية    لربنامج املقارنات الدول   ٢٠١١ال تزال جولة عام       - ٤٤
ومـع اسـتبعاد   .  من دوالرات الواليات املتحـدة     ا مليون ١٤,٥العامة على الصعيد العاملي حوايل      
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 مــن دوالرات ا مليونــ١١,٥املــنح املقدمــة إىل الــربامج اإلقليميــة، تبلــغ امليزانيــة العامليــة حــوايل   
، مبـا يف ذلـك      ٢٠١١نامج املقارنات الدوليـة لعـام       ويقدر جمموع امليزانية لرب   . الواليات املتحدة 

  .  من دوالرات الواليات املتحدةا مليون٣٧ميزانية الربامج اإلقليمية، حبوايل 
، قدم الصندوق االسـتئماين املتعـدد املـاحنني منحـا جديـدة إىل اللجنـة                ٢٠١٢ويف عام     - ٤٥

ــصادية ألم     ــة االقت ــريب آســيا واللجن ــة لغ ــصادية واالجتماعي ــة البحــر   االقت ــة ومنطق ريكــا الالتيني
 إلكمـال جولـة عـام       ،رابطـة الـدول املـستقلة     املشتركة بني أعـضاء     الكارييب واللجنة اإلحصائية    

  .  ونشرها النتائج اإلقليمية النهائيةإعداد لربنامج املقارنات الدولية يف مناطقها و٢٠١١
  

  متويل الربامج اإلقليمية ودعمها باملساعدة التقنية  -باء   
يقوم الصندوق االستئماين املتعدد املاحنني أيضا بتمويل املساعدة التقنية يف شـكل خـرباء                -  ٤٦

استشاريني وبعثات للمساعدة التقنية لدعم املناطق والبلـدان يف أمريكـا الالتينيـة، ومنطقـة البحـر                 
 ويعمــل اخلــرباء . الكــارييب، وآســيا، وغــريب آســيا، ورابطــة الــدول املــستقلة، وبلــدان منفــردة        

  . االستشاريون أيضا على تيسري عقد جلسات يف حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية
    

  مستقبل برنامج املقارنات الدولية  -تاسعا   
  ٢٠١١تقييم جولة عام   -ألف   

ــة عــام       - ٤٧ أجــرى فريــق أصــدقاء الــرئيس، برئاســة إدارة إحــصاءات النــرويج، تقيــيم جول
وكللــت التجربــة بنجــاح شــديد ولــذا أوصــى اجمللــس  . ة مــن برنــامج املقارنــات الدوليــ٢٠٠٥

 علـى غـرار التقيـيم       ٢٠١١ وإجـراء تقيـيم جلولـة عـام          ٢٠٠٥التنفيذي بتكرار اتبـاع هنـج عـام         
  . الذي أجراه فريق أصدقاء الرئيس يف ظل اإلشراف العام للجنة اإلحصائية

  
  حنو برنامج للمقارنات الدولية مستدام  -باء   

ــدو    - ٤٨ ــك ال ــدم البن ــام     ق ــة ع ــاء جول ــسامهات أثن ــن امل ــدا م ــامج  ٢٠١١يل عدي ــل برن  جلع
وتضمن ذلك السعي إىل ضـمان إمكانيـة وصـول أكـرب إىل بيانـات           . املقارنات الدولية مستداما  

الربنامج، عن طريق سياسة الوصول إىل البيانات وسياسات احلفـظ لربنـامج املقارنـات الدوليـة              
ثـر الربنـامج يف األوسـاط اإلمنائيـة واسـتخدام           ألزيـادة    اليت أقرهـا اجمللـس التنفيـذي         ٢٠١١لعام  

  . بيانات الربنامج ونتائجه
 البنــك الــدويل أيــضا إىل حتــسني أســلوبه يف اســتقراء تعــادالت القــوة الــشرائية  سعىويــ  - ٤٩

  . ووضع سياسة لتنقيحات السلسلة الزمنية لتعادالت القوة الشرائية
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ــع       - ٥٠ ــى مجي ــارب عل ــدويل جت ــك ال ــتعانة     وأجــرى البن ــق االس ــن طري ــعار ع ــات األس  بيان
باجلمهور باستخدام اهلواتف احملمولة، ويواصـل حبـث تكنولوجيـات جديـدة، أكثـر فعاليـة مـن                  

  . حيث التكلفة وميكن أن تساعد على جتميع البيانات
    

  اخلطوات املقبلة  -جيم   
  : امل التاليةتشمل خارطة الطريق املقترحة ملستقبل برنامج املقارنات الدولية املع  - ٥١

 فريــق أصــدقاء بتــشكيل ني الرابعــة واألربعــقيــام اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا  )أ(  
  ؛ ٢٠١١ربنامج املقارنات الدولية لعام ل اري تقييمجيالرئيس كي 

اختـصاصاته خـالل النـصف      وضـع   أصدقاء الرئيس و  فريق  االنتهاء من تكوين      )ب(  
  ؛ ٢٠١٣األول من عام 

 خـالل   ٢٠١١نـامج املقارنـات الدوليـة لعـام         ا لرب رئيس تقييمـ  إجراء أصدقاء ال    )ج(  
  ؛ ٢٠١٤-٢٠١٣الفترة 

أفكــار يعــرض تقيــيم برنــامج املقارنــات الدوليــة ويتنــاول وضــع تقريــر مفــصل   )د(  
  .  إىل الدورة اخلامسة واألربعني للجنة اإلحصائية، ُيقدمبشأن مستقبل الربنامج

    
  نقاط للمناقشة  -عاشرا   

   : اللجنة أنُيطلب إىل  - ٥٢
  ؛ ٢٠١١تستعرض التقدم احملرز فيما يتعلق بتنفيذ جولة عام   )أ(  
  تعرب عن آرائها بشأن خطة العمل اليت تؤدي إىل نشر النتائج النهائية؛   )ب(  
تــشكل فريــق أصــدقاء الــرئيس لربنــامج املقارنــات الدوليــة إلجــراء تقيــيم    )ج(  

  . من الربنامج٢٠١١جلولة عام 
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	7 - وأسفر الاجتماع عن توصيات هامة بشأن: (أ) معاملة القيم المتطرفة؛ (ب) والحاجة إلى زيادة اختبار استخدام ”مؤشرات الأهمية“؛ (ج) وربط حالات المشاركة الخاصة؛ (د) واستخدام تسوية الإنتاجية للخدمات غير السوقية؛ (هـ) واستعراض مقترحات لتحسين طريقة الاستقراء في برنامج المقارنات الدولية؛ (و) ومقارنة نتائج البرنامج في عام 2005 بنتائجه في عام 2011. 
	جيم - اجتماعات المنسقين الإقليميين
	8 - عقد المنسقون الإقليميون اجتماعهم السادس في الفترة من 23 إلى 25 نيسان/أبريل 2012 في باريس، واجتماعهم السابع في الفترة من 19 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2012 في واشنطن العاصمة. 
	9 - واستعرض المنسقون الإقليميون في اجتماعهم السادس حالة البرامج العالمية والإقليمية وناقشوها، وتوصلوا إلى توافق في الآراء حول: (أ) نهج لجمع البيانات الوصفية المطلوبة؛ (ب) مواعيد نهائية لتقديم البيانات المتعلقة بأسعار استهلاك الأسر المعيشية والحسابات القومية؛ (ج) وخطة وطنية للتحقق من البيانات؛ (د) وجدول زمني للأنشطة المقبلة. 
	10 - وتوصل المنسقون الإقليميون في اجتماعهم السابع إلى قرارات بشأن: (أ) الجدول الزمني العام وتقديم البيانات الإقليمية إلى المكتب العالمي في كانون الأول/ديسمبر 2012 وآذار/مارس 2013؛ (ب) تنقيح النتائج الأساسية لتعادل القوة الشرائية لعام 2005 والحاجة إلى مذكرة عمل تقدم معلومات عن جدوى وآثار عملية التنقيح في ضوء عدة قيود تقنية ومالية؛ (ج) وزيادة فحص مؤشرات الأهمية واستخدامها؛ (د) واعتماد التصنيف التشغيلي المقترح للعناوين الأساسية؛ (هـ) والنهج والأداة اللازمان لحوسبة المتوسطات السنوية القومية. 
	ثالثاً - المشاركة وحالة الأنشطة المتعلقة بالأسعار والحسابات القومية
	11 - يقدم هذا الفرع تقريراً موجزاً عن المشاركة القطرية وحالة تقديم البيانات الأساسية والوصفية للدراسة الاستقصائية الرئيسية عن الأسعار، والحسابات القومية، والدراسات الاستقصائية الخاصة. 
	ألف - المشاركة القطرية
	12 - زاد عدد البلدان المشاركة إلى 197 في الجولة الحالية لبرنامج المقارنات الدولية، بعد أن كان 146 في جولة عام 2005. وتشمل هذه الجولة 98 في المائة من سكان العالم. وقد ازدادت المشاركة في جميع المناطق تقريباً، حيث بلغت 50 بلداً في أفريقيا؛ و 23 في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ؛ و 9 في رابطة الدول المستقلة؛ و 37 في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و 12 في غرب آسيا؛ و 21 في جزر المحيط الهادئ؛ و 2 من البلدان المنفردة؛ وشارك 47 بلداً في برنامج تعادل القوة الشرائية المشترك بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية. وبين هذه البلدان البالغ عددها 197، يشارك 4 في برنامجين إقليميين مختلفين. ويلاحظ أن بعض البلدان/الاقتصادات في منطقتي المحيط الهادئ والبحر الكاريبي تشارك بقدرة محدودة عن طريق إجراء دراسات استقصائية لعنصر استهلاك الأسر المعيشية في الناتج المحلي الإجمالي فقط. 
	باء - جمع البيانات وتقديمها للدراسة الاستقصائية الرئيسية
	13 - قُدمت إلى المكتب العالمي إحصاءات المتوسط السنوي القومي للدراسة الاستقصائية الرئيسية لأسعار استهلاك الأسر المعيشية عام 2011 لبلدان يبلغ عددها 153 - يشارك ثلاثة منها في برنامجين إقليميين. وتشمل هذه البلدان 49 بلداً في أفريقيا؛ و 23 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ و 9 في رابطة الدول المستقلة؛ و 15 في أمريكا اللاتينية؛ و 12 في غرب آسيا؛ و 47 في منطقة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي - المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية؛ وبلدا واحدا من البلدان المنفردة (جمهورية إيران الإسلامية). 
	14 - ويتولى المكتب العالمي وفريق الخبراء المعني بالتحقق عملية التحقق من البيانات الأساسية والوصفية المتعلقة بالأسعار من أجل تقييم ما يلي: (أ) قابلية البيانات للمقارنة؛ (ب) والمدى الذي تمثل فيه الأسعار الأساسية العالمية مستويات الأسعار الإقليمية وتبينها؛ (ج) وكثافة وندرة بيانات الأسعار وأثرها على حوسبة عوامل الربط؛ (د) ونوعية عوامل الربط الناتجة؛ (هـ) والاتساق الزمني مع بيانات عام 2005.
	جيم - جمع وتقديم بيانات الدراسات الاستقصائية الخاصة
	15 - يجرى تنفيذ دراسات استقصائية خاصة للمجالات التي يصعب قياسها، ومنها تكوين رأس المال الثابت الإجمالي، والخدمات الحكومية، وخدمات الإسكان والمياه، والتعليم الخاص. وستقدم هذه البيانات إلى المكتب العالمي وفقاً للجدول الزمني المحدد في اجتماع المنسقين الإقليميين. ومن المتوقع أن تقدم جميع المناطق بيانات الدراسات الاستقصائية الخاصة في موعد أقصاه الربع الثاني من عام 2013.
	دال - إبلاغ البيانات المتعلقة بنفقات الحسابات القومية 
	16 - قدم ما مجموعه 158 بلداً - يشترك 3 منها في برنامجين إقليميين - أحدث تحليل مفصل متاح لنفقات الناتج المحلي الإجمالي في الحسابات القومية إلى العناوين الأساسية الـ 155 في برنامج المقارنات الدولية، إما في التقرير النموذجي عن إحصاءات الإنفاق أو في نماذج أخرى. وتشمل هذه البلدان 50 بلداً في أفريقيا؛ و 20 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ و 8 في رابطة الدول المستقلة؛ و 15 في أمريكا اللاتينية؛ و 12 في غرب آسيا؛ و 8 في منطقة البحر الكاريبي؛ و 46 في منطقة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي - المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية؛ و 2 من البلدان المنفردة (جمهورية إيران الإسلامية وجورجيا). 
	17 - ويجرى التحقق من بيانات النفقات في الحسابات القومية تحققا مكانيا داخل البلدان وفيما بين البلدان؛ وتحققا زمنياً بالمقارنة ببيانات من السنوات السابقة. 
	رابعاً - تقييم المخاطر وجدولها الزمني
	18 - تواجه جولة عام 2011 من برنامج المقارنات الدولية نوعين من المخاطرة (أ) مخاطر النوعية المتعلقة بنوعية البيانات الأساسية والبيانات الوصفية والإنجاز؛ و (ب) المخاطر المتعلقة بالجدول الزمني. 
	ألف - المخاطر المتعلقة بالنوعية
	المخاطر المتعلقة بنوعية البيانات

	19 - أجرى المكتب العالمي والفريقان الفرعيان الخاصان، وهما فريق الخبراء المعني بالتحقق وفرقة العمل المعنية بحساب تعادلات القوة الشرائية، تحققا من البيانات أوضح بوجه عام أن البيانات الحالية المتعلقة بالعناوين الأساسية لاستهلاك الأسر المعيشية تتطلب مزيداً من التحقق والتدقيق قبل الانتقال إلى مرحلة تجميع البيانات. 
	20 - وتتعلق إحدى مخاطر النوعية بالافتقار إلى تحقق سليم للبيانات، مما يسفر عن بيانات في بعض البلدان وبعض المناطق تتضمن عدداً كبيراً من القيم الخارجة. ويقوم المنسقون الإقليميون، من أجل تبين ما إذا كانت هذه القيم الخارجة أخطاء في البيانات، بتعميق تحليلاتهم للتناقضات في البيانات وتنظيم سلسلة من حلقات العمل الإقليمية أو دون الإقليمية لمعالجة المسائل المتعلقة بنوعية البيانات. وعملاً على مساعدة عملية التحقق هذه، يقدم المكتب العالمي مواد تشغيلية ومبادئ توجيهية بشأن التحقق من بيانات الأسعار، بالإضافة إلى توفيره الدعم التقني حسب الاقتضاء في مجال التحقق من البيانات. 
	21 - وثمة مخاطرة أخرى تتعلق بالنوعية هي التباين المثير للدهشة بين متوسط الأسعار في عامي 2005 و 2011، حيث تظهر بعض البلدان أسعاراً أعلى أو أقل بصورة منتظمة عبر جميع العناوين الأساسية. وسعياً إلى معالجة هذه المسألة، يقوم المنسقون الإقليميون والمكتب العالمي ببعثات إلى البلدان المعنية لتحديد مصدر المشاكل وإيجاد الحلول الممكنة. 
	22 - ويجرى أيضا تقييم نوعية ”مؤشرات الأهمية“. ويتطلب برنامج المقارنات الدولية لعام 2011 من البلدان أن تخصص ”مؤشرات الأهمية“ لمواد معينة توضح الثقل الذي يستخدم في حساب طريقة نموذج منتجات البلدان المرجحة. غير أن البلدان لا تستخدم معياراً عاماً لتخصيص ”مؤشرات الأهمية“ للمنتجات. وقدم المكتب العالمي، لمعالجة هذه المسألة، توجيهات لتخصيص ”مؤشرات الأهمية“ والتحقق منها وناقش مع المنسقين الإقليميين النهج الكفيلة بتحسين نوعية هذه المؤشرات. 
	اكتمال البيانات الوصفية ونوعيتها

	23 - يعد ضمان نوعية البيانات الوصفية واكتمالها مسألة ذات أهمية حيوية لهذه الجولة من برنامج المقارنات الدولية. وقد أعد المكتب العالمي مجموعة من الاستبيانات المتعلقة بالبيانات الوصفية لضمان أن تتوافر لجولة عام 2011 بيانات وصفية أفضل منها لجولة 2005. 
	24 - وقد أعدت القوائم المرجعية لإطار ضمان الجودة للمساعدة على تجميع المعلومات اللازمة لتقدير وتقييم نوعية العروض المقدمة. وهي متاحة باللغات الإسبانية والإنكليزية والعربية والفرنسية. ويتوقع أن تكمل البلدان القوائم المرجعية بحلول حزيران/يونيه 2013، وأن يكملها المنسقون الإقليميون بحلول كانون الأول/ديسمبر 2013، والمكتب العالمي بحلول آذار/مارس 2014.
	25 - وفيما يتعلق بالحسابات القومية، فإن التقرير النموذجي عن إحصاءات الإنفاق واستبيان ضمان جودة الحسابات القومية واستبيان شمولية الحسابات القومية تقدم وفرة من البيانات الوصفية عن كيفية توزيع البلدان لنفقات الناتج المحلي الإجمالي لديها على 155 من العناوين الأساسية وعن نوعية وشمول تقديراتها لنفقات الناتج المحلي الإجمالي فيها. 
	26 - وفيما يتعلق بمسوح الأسعار، أعد استبيان لإطار المسح باللغات الإسبانية والإنكليزية والعربية والفرنسية. وهذا الاستبيان بالغ الأهمية حيث أنه يقدم معلومات عن تغطية المسح في سائر البلدان. ومن المتوقع أن تكمل البلدان الاستبيان وتعيده إلى المكتب العالمي بحلول آذار/مارس 2013.
	باء - المخاطر المتعلقة بالجدول الزمني
	27 - يجرى تنفيذ برنامج المقارنات الدولية لعام 2011 وفقاً للجدول الزمني الذي حدد في بداية البرنامج. ومن المتوقع أن تعلن النتائج النهائية في كانون الأول/ديسمبر 2013.
	28 - والجدول الأمني جد صارم ولم يبق سوى 13 شهراً لإكمال جميع المهام اللازمة لهذه الجولة من البرنامج. ومن هنا فإن أي تخلف عن الجدول الزمني في أية منطقة سيكون له أثر معاكس على نشر تعادلات القوة الشرائية العالمية والإقليمية. 
	29 - وهناك في بعض المناطق مخاطر شديدة تُنذر بالتأخر في تنفيذ المسوح الخاصة التي توفر للحكومات تعادلات القوة الشرائية، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي، والإسكان. ويعمل المكتب العالمي عن كثب مع المنسقين الإقليميين لضمان أن تجرى جميع الأنشطة وفقاً للجدول الأمني المتفق عليه في آخر اجتماع للمنسقين الإقليميين. وإذا عجزت بعض البلدان عن إجراء المسوح الخاصة في الوقت المناسب، فإنه يمكن وضع خطة طوارئ لتشمل تلك البلدان في النتائج العالمية لعنصر استهلاك الأسر المعيشية فقط. 
	خامساً - أنشطة بناء القدرات
	ألف - كتاب برنامج المقارنات الدولية
	30 - صدر منشور برنامج المقارنات الدولية المعنون ”قياس الحجم الحقيقي للاقتصاد العالمي، في إطار برنامج المقارنات الدولية ومنهجيته ونتائجه“() في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وسيتاح الاطلاع عليه على الإنترنت في الموقع الشبكي لبرنامج المقارنات الدولية (www.worldbank.org/data/icp). والكتاب خلاصة للأطر المنهجية لإجراء المقارنات الدولية، والاختيارات المنهجية التي اتخذت لبرنامج المقارنات الدولية عام 2005، والنتائج التي أسفرت عنها تلك الاختيارات، والإجراءات اللازمة لتحسين نوعية البيانات للبرنامج عام 2011.
	31 - ويزيد الكتاب من شفافية عملية برنامج المقارنات الدولية عن طريق الكشف عن النظرية والمفاهيم والطرائق التي تقوم عليها التقديرات. ويتيح هذا للباحثين ومستخدمي تعادلات القوة الشرائية والضالعين في تنفيذ البرنامج أن يتفهموا بصورة أفضل نقاط القوة والحدود والافتراضات التي تستند إليها التقديرات. ويقدم الكتاب أيضا نظرة تطلعية إلى التطورات المنهجية التي يمكن اتباعها لتحسين المقارنات مستقبلاً. 
	باء - الدليل التشغيلي
	32 - وُضع ما مجموعه 24 من بين 28 فصلاً من الدليل التشغيلي لبرنامج المقارنات الدولية في صيغته النهائية. وعرضت هذه الفصول على الموقع الشبكي للبرنامج www.worldbank.org/data/icp))، وتجرى حاليا عملية تحريرها. 
	33 - ويجرى الآن وضع الفصول الأربعة المتبقية في صيغتها النهائية. وستتاح نسخة إلكترونية محررة كاملة على الموقع الشبكي للبرنامج في نيسان/أبريل 2013. 
	جيم - برمجيات برنامج المقارنات الدولية
	34 - صدرت النسخة 4 من برمجيات عدّة برنامج المقارنات الدولية في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2012 مع سمات جديدة ومحسنة. فإلى جانب تعزيز الأداء في جميع البرامج المستقلة، أدرجت سمات جديدة لتيسير التحقق من البيانات وتجهيزها. 
	35 - ونظم المكتب العالمي حلقة عمل تدريبية خاصة عن النسخة 4 من برمجيات عدّة برنامج المقارنات الدولية، عُقدت في واشنطن العاصمة في 24 و 25 أيلول/سبتمبر 2012. وكان الهدف من حلقة العمل هذه هو تقديم التدريب والدعم والتمرينات ذات الطبيعة العملية إلى المستفيدين في المناطق التي تستخدم عُدّة برنامج المقارنات الدولية لإدخال بيانات الأسعار، والتحقق من البيانات والإبلاغ عنها. وحضر حلقة العمل مشاركون من اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. 
	36 - ويقدم المكتب العالمي أيضا التوجيهات الضرورية بشأن عملية الانتقال من البيانات الأولية إلى استحداث جداول للتحقق وحوسبة تعادلات القوة الشرائية. 
	سادسا - أنشطة التعميم
	ألف - الموقع الشبكي لبرنامج المقارنات الدولية وجدول أنشطته
	37 - وضع المكتب العالمي جدول أنشطة إلكتروني يتضمن قائمة بجميع الأنشطة الرئيسية لبرنامج المقارنات الدولية على الصعيدين العالمي والإقليمي. وقد صدر جدول أنشطة البرنامج في 6 تموز/يوليه 2012 وهو متاح على الموقع الشبكي للبرنامج.
	38 - وفضلا عن ذلك، يواصل المكتب العالمي تحديث الموقع الشبكي لبرنامج المقارنات الدولية بمواد تشغيلية حديثة ووثائق اجتماعات هامة. 
	باء - المعلومات المستكملة فصليا لبرنامج المقارنات الدولية
	39 - أصدر المكتب العالمي 14 نشرة من المعلومات المستكملة شهريا لبرنامج المقارنات الدولية مع نهاية عام 2011. ومنذ بداية عام 2012، وتمشيا مع الجدول الزمني للأنشطة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، تصدر المعلومات المستكملة لبرنامج المقارنات الدولية كل ثلاثة أشهر. 
	40 - وقد صدرت المعلومات التكميلية الفصلية الأولى والثانية والثالثة لبرنامج المقارنات الدولية لعام 2012 لإحاطة أوساط البرنامج علما بالأنباء والأنشطة المتصلة به، ويمكن الاطلاع عليها على الموقع الشبكي للبرنامج.
	سابعا - سياسة الوصول إلى البيانات
	41 - ناقش المجلس التنفيذي لبرنامج المقارنات الدولية، في اجتماعه المعقود في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011، سياسة الوصول إلى البيانات وسياسات الحفظ لبرنامج المقارنات الدولية التي اقترحت لعام 2011. وقد أقر المجلس مبادئ الوصول إلى البيانات ووافق على مستوى الوصول المقترح للفئات التالية من المتغيرات للبرنامج:
	(أ) تعادلات القوة الشرائية، والأرقام القياسية للأسعار، وبيانات النفقات لجميع البلدان وتنشر على مستوى التحليل، مع البيانات الوصفية الداعمة؛
	(ب) تعادلات القوة الشرائية والأرقام القياسية للأسعار وبيانات النفقات على مستويات مختلفة من التفصيل لكن دون مستوى النشر لجميع البلدان، مع البيانات الوصفية الداعمة؛
	(ج) وبيانات متوسط الأسعار الوطنية على مستوى المنتج للمواد المدرجة في القائمة الأساسية العالمية لجميع البلدان، مع البيانات الوصفية الداعمة. 
	42 - وأشار المجلس التنفيذي، في اجتماعه المعقود في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، إلى أنه يؤيد توفير إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات النوعية المناسبة عَنْ متوسط الأسعار في برنامج المقارنات الدولية، دون الكشف عن سرية فرادى مقدمي البيانات. وأشار أعضاء المجلس إلى أنه فيما يتعلق ببيانات متوسط الأسعار، ينبغي إغفال أسماء المنتجات وأوصافها قبل تشاطرها مع المستخدمين، أي ينبغي حذف الأسماء التجارية. ولاحظوا أيضا أنه ينبغي تقييد الوصول إلى البيانات دون الوطنية كما هو الحال بالنسبة للملاحظات الفردية. 
	43 - ووافق المجلس على مستوى الوصول إلى البيانات من الفئة 4 والبيانات الوصفية الداعمة، وهي تحديدا بيانات السعر المتوسط الوطني على مستوى المنتج للمواد الإقليمية غير المدرجة في القائمة الأساسية العالمية لكل البلدان، إذ أن تلك البيانات لا تُخل بسرية معلومات فرادى مقدميها. وأقر المجلس سياسة الوصول إلى بيانات جولة عام 2011 وسياسات الحفظ. وستنشر هذه السياسة على الموقع الشبكي لبرنامج المقارنات الدولية. 
	ثامنا - المركز المالي
	ألف - الميزانية
	44 - لا تزال جولة عام 2011 لبرنامج المقارنات الدولية في حدود الميزانية. وتبلغ الميزانية العامة على الصعيد العالمي حوالي 14.5 مليونا من دولارات الولايات المتحدة. ومع استبعاد المنح المقدمة إلى البرامج الإقليمية، تبلغ الميزانية العالمية حوالي 11.5 مليونا من دولارات الولايات المتحدة. ويقدر مجموع الميزانية لبرنامج المقارنات الدولية لعام 2011، بما في ذلك ميزانية البرامج الإقليمية، بحوالي 37 مليونا من دولارات الولايات المتحدة. 
	45 - وفي عام 2012، قدم الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين منحا جديدة إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واللجنة الإحصائية المشتركة بين أعضاء رابطة الدول المستقلة، لإكمال جولة عام 2011 لبرنامج المقارنات الدولية في مناطقها وإعداد النتائج الإقليمية النهائية ونشرها. 
	باء - تمويل البرامج الإقليمية ودعمها بالمساعدة التقنية
	46 - يقوم الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين أيضا بتمويل المساعدة التقنية في شكل خبراء استشاريين وبعثات للمساعدة التقنية لدعم المناطق والبلدان في أمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وآسيا، وغربي آسيا، ورابطة الدول المستقلة، وبلدان منفردة. ويعمل الخبراء الاستشاريون أيضا على تيسير عقد جلسات في حلقات العمل الإقليمية ودون الإقليمية. 
	تاسعا - مستقبل برنامج المقارنات الدولية
	ألف - تقييم جولة عام 2011
	47 - أجرى فريق أصدقاء الرئيس، برئاسة إدارة إحصاءات النرويج، تقييم جولة عام 2005 من برنامج المقارنات الدولية. وكللت التجربة بنجاح شديد ولذا أوصى المجلس التنفيذي بتكرار اتباع نهج عام 2005 وإجراء تقييم لجولة عام 2011 على غرار التقييم الذي أجراه فريق أصدقاء الرئيس في ظل الإشراف العام للجنة الإحصائية. 
	باء - نحو برنامج للمقارنات الدولية مستدام
	48 - قدم البنك الدولي عديدا من المساهمات أثناء جولة عام 2011 لجعل برنامج المقارنات الدولية مستداما. وتضمن ذلك السعي إلى ضمان إمكانية وصول أكبر إلى بيانات البرنامج، عن طريق سياسة الوصول إلى البيانات وسياسات الحفظ لبرنامج المقارنات الدولية لعام 2011 التي أقرها المجلس التنفيذي لزيادة أثر البرنامج في الأوساط الإنمائية واستخدام بيانات البرنامج ونتائجه. 
	49 - ويسعى البنك الدولي أيضا إلى تحسين أسلوبه في استقراء تعادلات القوة الشرائية ووضع سياسة لتنقيحات السلسلة الزمنية لتعادلات القوة الشرائية. 
	50 - وأجرى البنك الدولي تجارب على جميع بيانات الأسعار عن طريق الاستعانة بالجمهور باستخدام الهواتف المحمولة، ويواصل بحث تكنولوجيات جديدة، أكثر فعالية من حيث التكلفة ويمكن أن تساعد على تجميع البيانات. 
	جيم - الخطوات المقبلة
	51 - تشمل خارطة الطريق المقترحة لمستقبل برنامج المقارنات الدولية المعالم التالية: 
	(أ) قيام اللجنة الإحصائية في دورتها الرابعة والأربعين بتشكيل فريق أصدقاء الرئيس كي يجري تقييما لبرنامج المقارنات الدولية لعام 2011؛ 
	(ب) الانتهاء من تكوين فريق أصدقاء الرئيس ووضع اختصاصاته خلال النصف الأول من عام 2013؛ 
	(ج) إجراء أصدقاء الرئيس تقييما لبرنامج المقارنات الدولية لعام 2011 خلال الفترة 2013-2014؛ 
	(د) وضع تقرير مفصل يتناول تقييم برنامج المقارنات الدولية ويعرض أفكار بشأن مستقبل البرنامج، يُقدم إلى الدورة الخامسة والأربعين للجنة الإحصائية. 
	عاشرا - نقاط للمناقشة
	52 - يُطلب إلى اللجنة أن: 
	(أ) تستعرض التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ جولة عام 2011؛ 
	(ب) تعرب عن آرائها بشأن خطة العمل التي تؤدي إلى نشر النتائج النهائية؛ 
	(ج) تشكل فريق أصدقاء الرئيس لبرنامج المقارنات الدولية لإجراء تقييم لجولة عام 2011 من البرنامج.

