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اللجنة اإلحصائية

الدورة السابعة واألربعون
 11-8آذار/مارس ٢٠1٦
البند ( 3و) من جدول األعمال املؤقت*
بنود للمناقشة واختاذ القرار :برنامج املقارنات الدولية

تقرير البنك الدويل عن األنشطة املؤقتة لربنامج املقارنات الدولية
مذكرة من األمني العام
وفقــا ملقــرر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  ٢٠1٦/٢٠15وللممارســات الســابقة
يتشرّف األمني العام بأن حييل طيه تقرير البنك الدويل عن برنامج املقارنات الدولية املقـدّم ىل
اللجنة اإلحصائية للعلم .ويعرض التقرير بإجياز األنشطة املؤقتة لربنـامج املقارنـات الدوليـة
أعقاب االنتهاء من جولة عام  .٢٠11ويصف األنشـطة املطـطلهب ـا علـص الصـعيدين العـاملي
واإلقليمي إلجراء عمليات حتديث بيانـات تعـادل القـوة الشـرائية مـن أجـل حتسـني التقـديرات
املتعلقة بتعـادل القـوة الشـرائية السـنوات ملـ املرجعيـة .ويسـلا التقريـر الطـوء أيطـا علـص
أحــدأ أنشــطة بنــاء القــدرات والــدعوة الراميــة ىل حتســني اســتجدام نتــائج برنــامج املقارنــات
الدولية .ومن شأن اخلربة املكتسبة من األنشطة املؤقتة أن توفر معلومـات يسترشـد ـا برنـامج
املقارنات الدولية املستقبل .واللجنة مدعوة ىل أن حتيا علما ذا التقرير.
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تقرير البنك الدويل عن األنشطة املؤقتة لربنامج املقارنات الدولية
أوال  -مقدمة
الدورة السادسة واألربعـني املعقـودة الرتـرة مـن  3ىل  ٦آذار/مـارس ٢٠15
-1
حثت اللجنة اإلحصائية برنامج املقارنات الدولية علص احلرـا علـص القـدرة الـ بننيـت لـ ل
جولة عام  ٢٠11واإلبقاء علص الزلم .واستجابة لذلك شرعت البلـدان ووكـاالت التنسـي
اإلقليمية تنريـذ األنشـطة املؤقتـة فتلـف املنـاط وااـطلهب البنـك الـدويل نهمـة التنسـي
وتوف الدعم التقين واملايل لكرالة استمرارية أنشطة برنامج املقارنات الدولية.
 - ٢ويقدّم هذا التقرير ىل اللجنة معلومات مستكملة شاملة عن األنشـطة املؤقتـة لربنـامج
املقارنات الدولية مهب التركيز بشكل لـا علـص األنشـطة الـ نرـذت الرتـرة املمتـدة مـن
كانون األول/ديسمرب  ٢٠14ىل تشـرين الثـان/نوفمرب  .٢٠15واهلـدف الرئيسـي مـن تنريـذ
األنشطة املؤقتة هو توف تقديرات أحدأ عن تعـادالت القـوة الشـرائية علـص الصـعيد العـاملي.
وبذلك تشكل التقديرات املؤقتة لطوة هامة حنو تقدير تعادالت القـوة الشـرائية علـص أسـاس
أكثــر تــواترا اســتنادا ىل البيانــات ا ديــدة عــن األســعار ال ـ معهــا املكاتــص اإلحصــائية
الوطنية املشاركة.
 - 3ومــن املتوقــهب أن تنرطــي األنشــطة املؤقتــة املبيّنــة أدنــام قبــل ايــة عــام  ٢٠18ىل
جمموعــة مــن التحــديثات املؤقتــة لبيانــات تعــادالت القــوة الشــرائية العامليــة للرتــرة املمتــدة مــن
 ٢٠1٢ىل  .٢٠1٦ونظرا الرتكاز مجيهب األنشطة املؤقتة التالية ولة عام  ٢٠11علص ىلنتـا
سلسل ة زمنية مرجعية عاملية جديدة فإ ا أحسن تنسـيقا وأكثـر اتّسـاقا مـهب األنشـطة اإلقليميـة
ال متت الرترة ما بني جولة عام  ٢٠٠5وجولة عام .٢٠11
 - 4ويتـــألف هـــذا التقريـــر مـــن أســـة أقســـام( :أ) أنشـــطة التنســـي بـــني الوكـــاالت
و (ب) أنشطة البحث و ( ) أنشطة بناء القـدرات واملسـاعدة التقنيـة و (د) االسـتجدامات
وأنشطة الدعوة و (هـ) ا دول الزمين للتحديثات املؤقتة لبيانات تعادالت القوة الشرائية.

ثانيا  -أنشطة التنسي بني الوكاالت
 - 5يســتلزم تنظــيم األنشــطة اإلقليميــة الراميــة ىل ىلعــداد التقــديرات العامليــة للرتــرة مــن
عام  ٢٠1٢ىل عام  ٢٠1٦تنسيقا كب ا .وقد تيسر هذا التنسي برطـل اجتماعـات التنسـي
مل ـ الرةيــة املشــتركة بــني الوكــاالت برنــامج املقارنــات الدوليــة .وجــاء املشــاركون مــن
املنظمات نرسها ال شاركت بكثافة جولة عام  ٢٠11وهي :مصرف التنميـة األفريقـي
2/10

15-22423

E/CN.3/2016/10

ومصــرف التنميــة ايســيوي واللجنــة اإلحصــائية املشــتركة بــني دول رابطــة الــدول املســتقلة
واملكتص اإلحصـائي ل حتـاد األورو ودـندول النقـد الـدويل ومنظمـة التعـاون والتنميـة
امليدان االقتصادي واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر آسيا واللجنـة االقتصـادية ألمريكـا
ال تينية ومنطقة البحر الكارييب والبنك الدويل .وعنقـدت سلسـلة مـن اجتماعـات التنسـي
الرترة املمتدة من آذار/مارس ىل تشرين األول/أكتوبر .٢٠15
 - ٦وعنقــد االجتمــاو األول  1آذار/مــارس  ٢٠15نيويــور  .ونــاقش املشــاركون
األنشطة واملبـادرات املقـررة مـن أجـل تقـدير حتـديثات تعـادالت القـوة الشـرائية علـص الصـعيد
اإلقليمي وتنسـي ا هـود الراميـة ىل حتقيـ القيمـة القصـود للتحـديثات لرائـدة املسـتعملني
باإلاافة ىل أفكار عن مستقبل الربنامج .واترقت الوكاالت املشـاركة علـص اـرورة ىلدـ
برنامج املقارنات الدولية بتحويله ىل عملية دائمة تستلزم تكاليف أقـل وتتّسـم بـإدارة مبسّـطة
تساعد علص حتقي نتائج أكثر تواترا واتساقا وأحسن توقيتا.
 - ٧وعنقـــد االجتمـــاو الثـــان الرتـــرة مـــن  ٢٧ىل  ٢9أيار/مـــايو  ٢٠15واشـــنطن
العادمة .ونـاقش املشـاركون فيـه أنشـطة مـا بعـد عـام  ٢٠11وسـبل حتقيـ أقصـص قـدر مـن
التآزر األنشطة اإلقليمية والعاملية بعد عام  ٢٠11فطـ عـن شـط تطبيقـات تعـادل القـوة
الشــرائية .وســلطت مســاالة وكــاالت التنســي اإلقليميــة االجتمــاو الطــوء علــص ا هــود
اإلقليميــة ال ـ تنبــذل حاليــا .واتضر ـ علــص اــرورة تنســي أنشــطة مــا بعــد عــام  ٢٠11علــص
الصــعيدين اإلقليمــي والعــاملي مــن أجــل اــمان ىلنتــا جمموعــة ردــينة مــن التقــديرات املؤقتــة
لتعادالت القوة الشـرائية علـص الصـعيدين اإلقليمـي والعـاملي .واستنعراـت مـواد التنريـذ لـدعم
عمليات حتديث بيانات تعادالت القـوة الشـرائية علـص الصـعيد اإلقليمـي نـا ذلـك القـوائم
األساسية العاملية واسـتبيانات الدراسـات االستقصـائية ونوقشـت للتأكـد مـن أن القـوائم متثـل
مجيهب املناط .
أمناط االسته
 - 8وعنقد االجتمـاو الثالـث الرتـرة مـن  ٢8ىل  3٠تشـرين األول/أكتـوبر ٢٠15
واشــــنطن العادــــمة .ونــــاقش املشــــاركون ا لســــة األو ل جتمــــاو املســــائل املتعلقــــة
بالتحديثات اإلقليمية املؤقتة نا ذلك لطـا العمـل اإلقليميـة والقـوائم األساسـية العامليـة
ومواد الدراسات االستقصائية وتقييم نوعية نرقات احلسـابات القوميـة ومعـام ت انكمـا
األسعار واستراتيجيات تقدمي املساعدة التقنية .و ا لسة الثانية انطمّ ىل االجتماو لـرباء
تقنيون بارزون وناقشوا جدول أعمال تقنيا مؤقتا يهدف ىل تقدمي مشورة أفطـل األنشـطة
املؤقتة و أنشطة برنامج املقارنات الدولية املستقبل .و ا لسة الثالثة نـاقش املشـاركون
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التوديات األولية بشأن مستقبل برنـامج املقارنـات الدوليـة الـ قـدّمها فريـ أدـدقاء الـرئيس
املعين بتقييم جولة عام  ٢٠11لربنامج املقارنات الدولية.

ثالثا  -أنشطة البحث
 - 9ناقش كل من وكاالت التنسي لربنامج املقارنات الدولية واخلـرباء التقنيـون البـارزون
جدول أعمال مؤقتا مسـعص إلعـداد أكثـر البيانـات املؤقتـة موثوقيـة العـاا عـن تعـادالت
القوة الشرائية بإدما التحديثات اإلقليمية وناقشوا كذلك تطـوير اسـتجدامات تعـادل القـوة
الشرائية وتطبيقاهتا .والعمـل جـا عر علـص تنريـذ أنشـطة اجملـاالت البحثيـة املـذكورة أدنـام مـن
أجل حتسني استشراف املستقبل.
استقراء بيانات تعادل القوة الشرائية والربا بني التحديثات املؤقتة اإلقليميـة لتعـادالت
القوة الشرائية
 - 1٠من أجـ ل حتسـني طريقـة اسـتقراء بيانـات تعـادل القـوة الشـرائية جيـري فريـ برنـامج
املقارنــات الدوليــة البنــك الــدويل بالتعــاون مــهب وكــاالت التنســي اإلقليميــة ــارب علــص
استقراء بيانات تعادالت القوة الشـرائية اإلقليميـة والعامليـة لعـام  ٢٠11علـص مسـتويات أكثـر
احلســابات القوميــة
ترصــي حتــت النــاتج احلــي اإلمجــايل باســتجدام معــام ت االنكمــا
واألرقام القياسية ألسعار االسته .
تصنيف برنامج املقارنات الدولية
 - 11جيري حتديث تصنيف النرقـات للنـاتج احلـي اإلمجـايل املسـتجدم ـول عـام ٢٠٠5
وعــام  ٢٠11لربنــامج املقارنــات الدوليــة لتبيــان الــدروس املســترادة لـ ل جــول املقارنــات
واحافظة علص االتسال مهب تصنيف النرقات الذي يتّبعـه املكتـص اإلحصـائي ل حتـاد األورو
الــذي ننقــخ مــؤلرا وملراعــاة التغــي ات التصــنيف ال ـ أظدللــت ىلطــار نظــام احلســابات
القومية لعام .٢٠٠8
امان ا ودة
 - 1٢كرّس برنامج املقارنات الدولية علص مدد تارخيه جهودا كـب ة للتحقـ مـن دـحة
البيانات األساسية للربنامج (بيانات األسعار والنرقات) ولكنه كرّس وقتا وجهدا أقل للتأكـد
من دحة بيانات تعادالت القوة الشرائية النامجة عنـها .وتبـذل ا هـود حاليـا مـن أجـل واـهب
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ــج تكــراري للتحق ـ مــن بيان ـات تعــادالت القــوة الشــرائية اإلقليميــة والعامليــة مــن الناحيــة
االقتصادية.
تعادال ت القوة الشرائية املتصلة بالرقر
 - 13جيري ىلجناز مشروو حبثي عن تعادالت القوة الشرائية املراعية للرقر دف ا مـهب بـني
بيانات استقصاءات األسر املعيشية القائمة والبيانات األساسـية لربنـامج املقارنـات الدوليـة مـن
أجــل ىلعــداد هــذا النــوو مــن تعــادالت القــود الشــرائية .وباســتجدام الدراســات االستقصــائية
املوحدة لنرقات ألسر املعيشية وما يتّصل ا من بيانات مرصّلة لربنامج املقارنات الدوليـة عـن
جمموعة فتـارة مـن منـاط الربنـامج سـيحاكي املشـروو البحثـي مـا يلـي(:أ) تعـادالت القـوة
الشرائية املراعية للرقر باستجدام معام ت التـرجيخ اخلادـة بـالرقراء و (ب) تعـادالت القـوة
الشــــرائية املراعيــــة للرقــــر باســــتجدام معــــام ت التــــرجيخ ومتوســــطات أســــعار الســــلهب
اخلادة بالرقراء.
تعادالت القوة الشرائية علص املستود دون الوطين
 - 14قامـت بلـدا ن فتـارة منـاط فتلرـة بتجميــهب بيانـات تعـادالت القـوة الشـرائية علــص
املستود دون الوطين الرترة االنتقالية سعيا ىل تلبية الطلص املتزايد علص التقديرات الرةيـة
لتعادالت القوة الشرائية علص املستود دون الـوطين .ويعمـل فريـ برنـامج املقارنـات الدوليـة
بالتعاون مهب وكاالت التنسي اإلقليمية علص واهب قائمة نشـاريهب تعـادل القـوة الشـرائية علـص
املسـتود دون الـوطين واستكشـاف ىلمكانيـة التو ّســهب هـذم العمليـات وتنسـيقها املســتقبل
بغية حتقي احلد األقصص من التآزر وقابلية املقارنة.
املصادر البديلة لبيانات األسعار
 - 15سعيا ىل اس تكشاف ىلمكانية اسـتجدام مصـادر بديلـة لبيانـات األسـعار لسـد الثغـرات
املقارنات القياسـية
بيانات برنامج املقارنات الدولية مثل بيانات البلدان ال ا تشار
يننرذ مشروو رييب لدراسة جـدود مجـهب بيانـات األسـعار املرصّـلة شـديدة التـواتر باسـتجدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة .ويهدف املشروو التجـرييب ىل حتديـد مـا ىلذا كـان
مــن املمكــن أن تشــمل الدراســة كامــل ســلة الســلهب واخلــدمات الســته األســر املعيشــية
والتودّل ىل جمموعة ممثلة من متوسطات األسعار الوطنية مـن لـ ل تغطيـة جغرافيـة واسـعة
تشمل املناط الريرية.
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رابعا  -أنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية
 - 1٦ىلن العمل علص اـمان اسـتمرار أنشـطة بنـاء القـدرات واملسـاعدة التقنيـة أمـر أساسـي
إلنتـا بيانــات مؤقتــة موثـول ــا عــن تعـادالت القــوة الشــرائية وكرالـة عــدم انــدثار مهــارات
برنامج املقارنات الدولية ومعارف املكاتص اإلحصـائية الوطنيـة املشـاركة .و ملطـون ذلـك
ننظمت أنشطة فتلرة شط املناط .
 - 1٧وعقــد مصــرف التنميــة األفريقــي حلق ـ عمــل ىلقليميــتني ملناقشــة األنشــطة اإلقليميــة
املتّصـــلة بتحـــديثات بيانـــات تعـــادل القـــوة الشـــرائية الســـنغال حزيران/يونيـــه ٢٠15
و زامبيــا آب/أملســطس  .٢٠15ومــن املقــرر أن تنعقــد حلقــة العمــل املقبلــة كــانون
الثان/ينــاير  .٢٠1٦ويق ـدّم مصــرف التنميــة األفريقــي كــذلك املســاعدة التقنيــة ىل البلــدان
املشاركة تنسي أنشطة برنامج املقارنات الدولية واألنشطة املتصلة بالرقم القياسـي ألسـعار
االسته  .و آسـيا عقـد مصـرف التنميـة ايسـيوي حلقـ عمـل ىلقليميـتني ملناقشـة عمليـة
حتــــديث بيانــــات تعــــادل القــــوة الشــــرائية املنطقــــة تايلنــــد حزيران/يونيــــه ٢٠15
و ىلندونيسيا كانون األول/ديسـمرب  .٢٠15وباإلاـافة ىل حتـديث بيانـات تعـادل القـوة
الشرائية اإلقليمية يدعم مصرف التنمية ايسيوي البلدان لواهب جـداول العـرض واالسـتجدام
وتقدير تعادالت القوة الشرائية علص املستود دون الوطين.
 - 18و منطقة رابطة الدول املستقلة نظمت اللجنة اإلحصائية املشتركة بـني دول رابطـة
الــدول املســتقلة حلقــة عمــل ىلقليميــة تشــرين الثــان/نوفمرب  ٢٠15مــن أجــل ىلثبــات دــحة
البيانــات الـ يقــوم عليهــا حتــديث بيانــات تعــادالت القــوة الشــرائية اإلقليميــة للســنة املرجعيــة
 .٢٠14و ملــر آســيا نظ ّمــت اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة لغــر آســيا حلقـ عمــل
ىلقليميتني كانون األول/ديسـمرب  ٢٠14و آب/أملسـطس  ٢٠15تركيـا .ومـن املزمـهب
عقد حلقة العمل املقبلة كانون الثان/ينـاير  .٢٠1٦وباإلاـافة ىل أنشـطة حتـديث بيانـات
تعادالت القوة الشرائية اإلقليمية قدّمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغـر آسـيا املسـاعدة
التقنية تقدير تعادل القوة الشرائية علص الصعيد دون الـوطين ىل كـل مـن اإلمـارات العربيـة
املتحدة والسودان ومصر.
 - 19ودعــم البنــك الــدويل الشــركاء اإلقليمــيني فقـدّم هلــم املســاعدة املاليــة والتقنيــة لتنريــذ
األنشطة املؤقتة .وسعيا ىل دعـم عمليـات حتـديث بيانـات تعـادالت القـوة الشـرائية اإلقليميـة
ســا مــواد التنريــذ نــا ذل ـك قــوائم األدــناف
ح ـدّأ فري ـ برنــامج املقارنــات الدوليــة وب ّ
ســقة
األساســية العامليــة واســتبيانات الدراســات االستقصــائية وذلــك كــي تســتجدم مــواد من ّ
حدّأ استبيان الدراسـة االستقصـائية املتعلقـة
ومستكملة عمليات التحديث اإلقليمية .كما ن
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بطمان جودة احلسابات القومية حتّص يتسنّص مجهب احلقـائ واملـدل ت عـن ممارسـات البلـدان
جمال احلسابات القومية من اجملمّعني الوطنيني بطريقة فعالة وتقييم قابليـة بيانـات النرقـات
للمقارنة الدولية وذلك لغرض استجدامها برنامج املقارنات الدولية.
 - ٢٠ومســتقب ســتركز جهــود بنــاء القــدرات علــص تكامــل األنشــطة املتصــلة باألرقــام
القياســية ألســعار االســته واألنشــطة املتعلقــة بتعــادالت القــوة الشــرائية مــن أجــل ختريــف
العصء الذي تتحمّله البلـدان إلجـراء الدراسـات االستقصـائية .وسـينطر هـذا املواـوو علـص
جدول أعمال االجتماو املقبل لرري اخلرباء املعين باألرقام القياسية ألسـعار االسـته الـذي
سيعقد جنيف أيار/مايو .٢٠1٦

لامسا  -االستجدامات وأنشطة الدعوة
 - ٢1ركــزت ا هــود املبذولــة الرتــرة االنتقاليــة علــص كرالــة اســتجدام نتــائج برنــامج
املقارنات الدولية لعام  ٢٠11استجداما واسعا لزيادة جدواها .ومـن الوااـخ أن قيمـة عمليـة
ســن تــواتر تقــديرات تعــادل القــوة
برنــامج املقارنــات الدوليــة ســوف تتحســن كــث ا ىلذا مــا حت ّ
الشرائية املوثول ا وىلذا ما تيسّر الودـول ىل املزيـد مـن بيانـات األسـعار األساسـية .و ـدف
حتســني الــدعوة وتثقيــف املســتعملني بشــأن تعــادالت القــوة الشــرائية واســتجداماهتا ننظمــت
دورات فتلرة ل ل املؤمترات واحللقات الدراسية الدولية.
ا ستجدامات تعادالت القوة الشرائية
 - ٢٢اســتنجدمت نتــائج برنــامج املقارنــات الدوليــة لعــام  ٢٠11جمموعــة واســعة مــن
الوســائا اإلع ميــة ل ـ ل العــام املااــي نــا ذلــك املــواد اإلع ميــة والورقــات البحثيــة
والتقارير واملنشورات وأشرطة الريـديو واملـدونات اإللكترونيـة .وتنوعّـت املوااـيهب مـن قيـاس
الرقــر ىل حتلــي ت هياكــل الصــناعات وانعــدام املســاواة علــص الصــعيد العــاملي .ويــورد املوقــهب
الشبكي التابهب لربنامج املقارنـات الدوليـة قائمـة شـاملة باسـتجدامات نتـائج برنـامج املقارنـات
الدولية لعام .)www.worldbank.org/data/icp( ٢٠11
 - ٢3ومن أهم املواايهب ال تناولتها وسائا اإلع م بالرجوو ىل نتـائج برنـامج املقارنـات
الدوليـــة لعـــام  ٢٠11التنقـــيخ األلــ الـــذي قـــام بـــه البنـــك الـــدويل للجـــا الـــدويل للرقـــر.
فري  4تشرين األول/أكتـوبر  ٢٠15قـام البنـك الـدويل بتحـديث لـا الرقـر الـدويل ورفعـه
من  1.٢5دوالر اليوم ىل  1.9٠دوالر اليوم نراعاة بيانـات تعـادالت القـوة الشـرائية
لعام  ٢٠11ال أددرها برنامج املقارنات الدولية .وأظدجمت كذلك نتائج جولـة عـام ٢٠11
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قاعــدة بيانــات  PovcalNetالتابعــة للبنــك الــدويل وهــي أداة حتليليــة متــوفرة علــص شــبكة
اإلنترنت لردد الرقر علص الصـعيد العـاملي .ووردت ىلشـارات ىل اخلـا الـدويل ا ديـد للرقـر
وسائا ىلعـ م بـارزة مثـل ذي ىليكونومسـت وفايننشـال تـااز .وكـان اإلعـ ن عنـه مقرونـا
بنشـــرة دـــحرية ومـــذكرة حبثيـــة جمـــال السياســـات العامـــة وورقـــة حبثيـــة وأســ لة متكـــررة
ومعلومــات مصــورة ومــدونات ىللكترونيــة .وأظدرجــت النتــائج أيطــا تقريررر لرصررا لمل ر
للبنك لاويل للفترة  :2016/2015ألها ف إلمن ئية يف عصر لتغيّر لاميغر يف.
املؤمترات الدولية وحلقات العمل
 - ٢4عـــام  ٢٠15ننظمـــت دورات عـــدة مـــؤمترات ـــدف التـــرويج الســـتجدامات
تعادالت القوة الشرائية .وعنقدت الدورة الستون للمؤمتر العاملي لإلحصـاء للمعهـد اإلحصـائي
الــدويل ريــو دي جــان و الربازيــل الرتــرة مــن  ٢٦ىل  31متوز/يوليــه  .٢٠15ونظــم
البنك الدويل دورة بعنوان ”برنامج املقارنات الدولية :نتائج جولة عـام  ٢٠11وسـبل املطـي
قــدما“ .وختللــت الــدورة عــروض فتلرــة تطرّقــت ىل فهــم نتـائج جولــة عــام  ٢٠11لربنــامج
املقارنات الدولية وتطبي تعادل القوة الشـرائية لتحليـل الرقـر وأثـر تعـادالت القـوة الشـرائية
ا ديدة لعام  ٢٠11علص الس سل الزمنية لتعـادل القـوة الشـرائية والتودـيات الصـادرة عـن
تقييم جولة برنامج املقارنات الدولية لعام  ٢٠11وسبل املطـي قـدما .ونظـم مصـرف التنميـة
األفريقــي دورتــني ىلاــافيتني عــن مواــوعي ”قيــاس االقتصــادات باســتجدام بيانــات برنــامج
املقارنات الدولية :منظـورات ىلقليميـة“ و ”مرـاهيم ومنهجيـة تعـادل القـوة الشـرائية :توقعـات
متنوعـــة“ .ونظمـــت الصـــني دورة بعنـــوان ”حتســـني منهجيـــة برنـــامج املقارنـــات الدوليـــة
االقتصادات الناش ة“ وكان ذلك أول مرّة ينظم فيها بلد دورة عن برنامج املقارنات الدوليـة
هذا احرل.
مركـز البحـوأ االقتصـادية
 - ٢5وعنقد مؤمتر عـن املقارنـات الدوليـة للـدلول واإلنتـا
 ٢٢و  ٢3أيار/مــايو  .٢٠15وحبثــت
والدراســات العليــا  -معهــد االقتصــاد بــرا
ا لســات املقارنــات الدوليــة ملســتويات املعيشــة واألســعار ومجــهب األســعار عــرب احلــدود
واألجور واألسعار عرب الزمان واملكان واإلسكان واألسعار وحماسبة النواتج .ومـن بـني أمـور
ألــرد ظق ـدّم عــرض عــن مبــادرات البنــك الــدويل املتّصــلة بتطبيقــات تعــادل القــوة الشــرائية.
وباإلاــافة ىل ذلــك وكجــزء مــن التــدريص العملــي الــذي يقدّمــه البنــك الــدويل بشــأن قيــاس
الرقر ننظمـت واشـنطن العادـمة دورة بعنـوان ”تـدريص عملـي علـص قيـاس الرقـر :تعـادل
القوة الشرائية“  ٢٢نيسان/أبريل  .٢٠15وأتاحت الدورة تـدريبا للجـرباء االقتصـاديني
البنك الدويل علص منهجية تعادل القوة الشرائية وزودهتم بالنتائج واالستنتاجات األل ة.
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الرسالة اإللبارية عن التحديث الرصلي لربنامج املقارنات الدولية
 - ٢٦وادل فري برنامج املقارنات الدولية ىلدـدار رسـالته اإللباريـة كـل ث ثـة أشـهر عـن
”التحديث الرصلي لربنامج املقارنات الدولية“ عـام  .٢٠15وتناولـت الرسـائل اإللباريـة
احللقــات الدراســية وحلقـــات العمــل وىلدــدارات البيانـــات والبحــوأ والتغطيــة اإلع ميـــة.
والرسائل اإللبارية متاحة علص املوقهب الشبكي لربنامج املقارنات الدولية.

سادسا  -ا دول الزمين للتحديثات املؤقتة لبيانات تعادل القوة الشرائية
 - ٢٧بعد ىلمتام جولة عام  ٢٠11لربنامج املقارنات الدولية بنجا شرعت فتلـف املنـاط
أنشطة مؤقتة إلددار حتديثات لبيانات تعادالت القوة الشـرائية اإلقليميـة مـن أجـل احلرـا
علص القدرة والزلم النامجني عـن ربـة جولـة عـام  ٢٠11واملطـي فيهـا قـدما .ويـدعم فريـ
برنامج املقارنات الدولية بنشاط هذم األنشطة اإلقليميـة وجيـري أنشـطة حبثيـة ترمـي ىل ىلنتـا
س ســل زمنيــة لتعــادالت القــوة الشــرائية العامليــة أكثــر موثوقيــة حــط ترســي ألنشــطة املؤقتــة
األسس لربنامج املقارنات الدولية املستقبلي وتلبّي الطلص املتزايد علص بيانـات تعـادالت القـوة
الشرائية واستجداماهتا املتزايدة.
 - ٢8و أفريقيــا شــرو مصــرف التنميــة األفريقــي بالعمــل علــص ىلجــراء حتــديث لبيانــات
تعادالت القوة الشرائية اإلقليميـة للسـنتني املـرجعيتني  ٢٠15و  .٢٠1٦وبـدأ ممـهب البيانـات
املرجعيـة عــام  ٢٠15لبيانــات األســعار املــدن الرئيسـية باســتجدام قائمــة ىلقليميــة فتصـرة.
وباملثــل بــدأ مصــرف التنميــة ايســيوي العمــل علــص ىلجــراء حتــديث لبيانــات تعــادالت القــوة
الشــرائية علــص الصــعيد اإلقليمــي للســنتني املــرجعيتني  ٢٠15و .٢٠1٦وتعتــزم رابطــة الــدول
املســتقلة ىلدــدار بيانــات تعــادالت القــوة الشــرائية اإلقليميــة للســنة املرجعيــة  ٢٠14أوالــر
عام  ٢٠1٦أو أوائل عام . ٢٠1٧وتـنظم اللجنـة االقتصـادية ألمريكـا ال تينيـة ومنطقـة البحـر
الكــارييب عمليــة حتــديث ىلقليميــة لبيانــات تعــادالت القــوة الشــرائية جملموعــة فتــارة مــن بلــدان
أمريكــا ال تينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب للســنة املرجعيــة  .٢٠1٦أمــا اللجنــة االقتصــادية
واالجتماعية لغر آسيا فقد نشرت النتائج اإلقليمية للسنتني املـرجعيتني  ٢٠1٢و ٢٠13
شكل استقراءات مرصّلة عـن سـنة  ٢٠11الـ أظجريـت فيهـا مقارنـات قياسـية وشـرعت
ىلجراء حتديث علص الصعيد اإلقليمي للسنة املرجعية .٢٠1٦
 - ٢9و اــوء االلــت ف مواقيــت عمليــات حتــديث بيانــات تعــادالت القــوة الشــرائية
اإلقليمية املؤقتـة يعمـل فريـ برنـامج املقارنـات الدوليـة جاهـدا علـص واـهب ممارسـات متّسـقة
لتقدير تعادالت القوة الشرائية سنويا استنادا ىل البيانات الناش ة عن عمليـات ىلنتـا تعـادالت
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القوة الشرائية فتلف املناط واالستقراءات املرصّلة ال تستند ىل األرقام القياسـية ألسـعار
االســته ومل هــا مــن األرقــام القياســية لوســعار .وعـ وة علــص ذلــك تــدرس جمموعــة مــن
اخلــرباء التقنــيني البــارزين منهجيــة مجــهب ودمــج جمموعــات أســعار واســتقراءات تعــادالت القــوة
الشــرائية باســتجدام األرقــام القياســية ألســعار االســته وملـ ذلــك مــن معــام ت انكمـا
األســعار ليتســى علــص أســاس مســتمر ىلعــداد سلســلة زمنيــة لتعــادالت القــوة الشــرائية تتســم
باملوثوقية واالتسال .ومن املتوقهب أن تنرطي هذم األنشـطة املؤقتـة قبـل ايـة عـام  ٢٠18ىل
جمموعـــة مـــن التحـــديثات املؤقتـــة لبيانـــات تعـــادالت القـــوة الشـــرائية العامليـــة للرتـــرة املمتـــدة
من  ٢٠1٢ىل .٢٠1٦
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