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البند ( 3و) من جدول األعمال املؤقت*
بنــود للمناق ــة وااــاذ البــاار با ــام
املبار ات الدولية

التبايا النهائي لفايـ صدـدقاا الـائيس املعـق بتبيـيم جولـة عـا 2011
من با ام املبار ات الدولية
مذكاة من األمني العا
وفبـــا ملبـــار اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي  216/2015واملمارســـات املتبعـــة
يت ــاا األمــني العــا بــلن ريــا التبايــا النــهائي لفاي ـ صدــدقاا الــائيس املعــق بتبيــيم جولــة
عا  2011من با ام املبار ات الدولية (الرب ام ) .ويبد التبايا تـائ التبيـيم الـذي يبـدر
طاق جولة عا  2011مـن الرب ـام وص ـطتها والعـرب املست لصـة منـها .كمـا يبـد التبايـا
توديات ب لن كيفية تنظيم الربام املببلـة لرب ـام املبار ـات الدوليـة ب ـاا فعـال مـن صجـا
جعــا تــائ الرب ــام متاحــة علــت ــو صك ــا ت ـواتاا وتعزيــز صتيتــل بالنســبة تخ املســت دمني
وحتســني تدمــاش ص ــطة الرب ــام ا بــاام العمــا اإلحصــائية اإلقليميــة والو نيــة .واللجنــة
اإلحصائية مدعوة تخ تبداا رصيهـا ا التبايـا واعتمـاد التودـيات الـواردة فيـل والبـت ا تنفيـذ
جولة عا  2017املببلـة مـن با ـام املبار ـات الدوليـة .وتـاد النبـامل املعاوعـة علـت اللجنـة
للمناق ة ا الفاع السادس من هذا التبايا.
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التبايا النهائي لفايـ صدـدقاا الـائيس املعـق بتبيـيم جولـة عـا 2011
من با ام املبار ات الدولية
صوال  -الواليـــة الـــهت صســـند ا اللجنـــة اإلحصـــائية تخ فايـ ـ صدـــدقاا الـــائيس
وصساليب عما الفاي
 - 1وافبـــت اللجنـــة اإلحصـــائية ا دور ـــا ا امســـة واألربعـــني املعبـــودة عـــا 2014
علــت ت ــاا فاي ـ صدــدقاا الــائيس إلجــااا تبيــيم ولــة عــا  2011مــن با ــام املبار ــات
الدوليـة وتعــداد تبايــا صوع تستعاعــل اللجنـة ا دور ــا السادســة واألربعــني ا عــا 2015
علــت صن يعببــل تبايــا هنــائي يرعــاى علــت الــدورة الســابعة واألربعــني للجنــة ا عــا .2016
وقد ركز التبايا األوع صساسا علت قضايا اإلدارة وعلت االبتاـارات والتحسـينات املنهجيـة.
وخلصت اللجنة ا دور ا السادسة واألربعني ا عا  2015تخ االستنتاش ص ل ينبغـي للتبايـا
النهائي صن يفضي تخ وعع جم موعة م ـتاكة وكاملـة مـن التودـيات ـدا تخ جعـا عمليـة
با ام املبار ات الدولية عمليةً م تاكة وصك ا تواتاا تااعي احتياجات مست دمي احلسـابات
والبدرات اإلحصائية الو نيـة .وجـجعت اللجنـة صيضـا البلـدا نن واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة
علــت افافظــة علــت الــزخم وعلــت النظــا ا عبــد جولــة مببلــة مــن با ــام املبار ــات الدوليــة
ا عا .2017
 - 2وعبــد فاي ـ صدــدقاا الــائيس الــذي يضــم ـ لني عــن  15بلــدا م ــاركا اجتماعــا
ا  5آذار/مارس  2015وواف استنادا تخ املناق ات الهت صُجايـت خـ ل الـدورة السادسـة
واألربعني للجنة اإلحصائية علت ما يلي
وعع الصـيغة النهائيـة لتبايـا التبيـيم مـع االسـتنتاجات النهائيـة والتودـيات
(ص)
مبا ا ذلك آراا من البلدان امل اركة وا هات املا ة/املست دمني؛
(ب) التحبـ مــن تماا يــة عبــد جول ـةم مبار ــة مببلــة ”ســايعة وخفيفــة“ (ت ــما
اآلثار املالية واملنهجية) هبدا العمـا تـدر يا علـت حتويـا عمليـة الرب ـام تخ عمليـة م ـتاكة
صك ا تواتاا حتب تائ متاارة وصفضا توقيتا.
 - 3وقــار فايـ صدــدقاا الــائيس ص ــل ينبغــي للصــيغة النهائيــة لتبايــا التبيــيم املبــار عاعــل
علت اللجنة اإلحصائية ا عا  2016مع تعادة تلكيد التودـيات الـواردة ا التبايـا األوع
صن تبــد ب ــاا صساســي اعتبــارات تتعل ـ مبســتببا الرب ــام وال ســيما البضــايا التنظيميــة
واملنهجية املاتبطة بعبد جوالت صك ا تواتاا وصن ت ما قضايا التمويا.
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ويعاس هذا التبايا رصي ا هات املعنية امل تلفة

(ص) ا ما يتعل ببضايا اإلدارة جاى تناول قضـايا املنظمـات الـهت ت ـاا جـزاا
من هيالية تدارة الرب ام لعا  2011مـن قبيـا اجمللـس التنفيـذي واملاتـب العـاملي ا البنـك
الدوع والوكاالت املنسبة اإلقليمية وصُدرجت خربا ا لعـا  2011املبينـة ا التبايـا األوع
ا التبايــا النــهائي صيضــا .وجرمعــت صيضــا آراا ا هــات املعنيــة ب ــلن التنظــيم املببــا للرب ــام
وهي كا ت مفيدة ا وعع التوديات النهائية؛
(ب) ا ما يتعل باالعتبارات املنهجية جـالت املناق ـة الـهت صُجايـت مـع صعضـاا
الفاي االست اري الـتبق مصـدرا رئيسـيا للمعلومـات عـن التجابـة املاتسـبة ا عـا 2011
وصُدرجـت صيضـا ا التبايـا النـهائي النتـائ ر الـهت جـاى التودـا تليهـا ا التبايـا األوع .وقُـد
تسها هـا يتعلـ باآلثـار وال ـاومل املنهجيـة للمفهـو املبتـاد العتمـاد عـا ماجعـي إلجـااا
مبار ة مبااة ( ) 2017وبإماا ية اعتمـاد مباربـة النبطـة املاجعيـة املتجـددة بعـد عبـد ث ثـة
اجتماعات ا عا  2015للوكاالت املنسبة اإلقليمية جارك فيها خرباا تبنيون؛
(ش) تـــاد ا وا ـــب املتعلبـــة باملســـت دمني/ا هات املا ـــة ا التودـــيات النهائيـــة
وهي صتت وليدة مناق ات مع ا هـات املا ـة الائيسـية .كمـا صهنـا تاكـز علـت عـاورة حتبيـ
تائ حسنة التوقيت ومتاحة علت و متواتا.
 - 5ويبـد الفـاع ال ــا معلومـات عــن صداا اإلدارة علـت ــو مـا مــورصس علـت الصــعيدين
العــاملي واإلقليمــي خ ـ ل جولــة عــا  2011يليــل ود ـالب ل بتاــارات والتحســينات التبنيــة
واملنهجية ا عا  .2011ويورد الفاع ال الث مل صا الستنتاجات اللجنـة اإلحصـائية ب ـلن
التبايــا األوع .ويتضــمن الفــاع الاابــع ودــفا مل تلــال جوا ــب الت طــيا للرب ــام املببــا.
ويتضمن الفاع ا امس من التبايا التوديات ا تامية النهائية ب لن ا ولة املببلة للرب ام .

ثا يا  -با ام املبار ات الدولية لعا 2011
صلال  -ا لفية واإل ار التنظيمي
 - 6با ام املبار ات الدولية هـو كنايـة عـن عمليـة تحصـائية لـاى علـت الصـعيد العـاملي
هبدا تبديا اث ت البوة ال اائية متهيدا الست دامها كمحوالت للعم ت مبـا يتـيم مبار ـة
مؤجــاات االقتصــاد الالــي واألوعــاع االقتصــادية للبلــدان ا ايــع ص ــاا العــا  .وباســت دا
اث ت البوة ال اائية كعوامـا لتحويـا العمـ ت تتـيم املبار ـات النااـة عـن تلـك العمليـة
للمست دمني قياس الافاه االجتماعي واالقتصادي للبلدان وردد حـاالت الفبـا وتتبـع التبـد
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افاز و حتبي األهداا اإلمنائية لأللفية وتوجيـل الـربام ـو صهـدافها بفعاليـة .كمـا تسـاعد
ت البــ وة ال ــاائية األســواق الدوليــة عــن ايــ حتديــد اإل تاجيــة النســبية وتماا ــات
ــاث ر
االست مار مل تلال البلدان.
 - 7ويتسم الرب ام بالتعبيد من الناحيتني التبنية والتنفيذية علت حد سواا .ويباس جناحـل
مبــدى تماا يــة حتســني جــودة البيا ــات املتعلبــة باألســعار واحلســابات البوميــة .ويامــن املبــدص
األساســي ا صن يتودــا ايــع امل ــاركني تخ اتفــاق م ــتاك علــت املنهجيــة وخطــة العمــا
وا ـدول الـزمق .ومـن الضـاوري صن ت ـيع تاتيبـاتر اإلدارة بيئـ ًة تفضـي تخ تجنـاد الرب ــام
مــن حيــث تــوفبه لبيا ــات ســليمة ا جا بــها الــتبق وتقامــة جــااكة دوليــة مــع م ــاركني
من الوكاالت الو نية واإلقليمية والدولية الهت تعما معا ب اا فعال.
 - 8وتضــم هياليـ ُة تدارة جولــة عــا  2011للرب ــام وتاتيبــاتر ال ــااكة مــع الوكــاالت
اإلقليميــة فض ـ عــن الرب ــام امل ــتاك بــني منظمــة التعــاون والتنميــة ا امليــدان االقتصــادي
واملاتـــب اإلحصـــائي ل حتـــاد األوروه باعتبـــاره با اجمـــا مســـتب ومنطبـــة ـــددة ا ت ـــار
الرب ام اهليئات التالية
(ص)

اجمللس التنفيذي باعتباره هيئة لصنع الباار وهيئة استااتيجية؛

(ب) املاتــب العــاملي باعتبــاره صما ــة اجمللــس التنفيــذي وهــو مســؤول عــن جممــا
التنسي مع الرب ام ؛
(ش) الفاي االست اري التبق وصفاقة العما (فاقة العما املعنية باالحتساب وفاي
ا رباا املعق بالتحب وفاي استعااى النتائ ) من صجا توفب البحث وامل ـورة ب ـلن البضـايا
التبنية واملساعدة ا عمليات االحتساب وحتليا النتائ ا توادا وثي مع املاتب العاملي؛
(د) املنسبون اإلقليميون من صجـا دعـم وتنسـي املؤسسـات اإلحصـائية الو نيـة
ا تطبي باام االستبصاا ال املة واجملالس االست ارية اإلقليمية ملنا عدة.
 - 9وكان من صباز التحديات املتصلة بنطاق با ام عا  2011اسـتيعابر طـاق التغطيـة
البطايـة اآلخـذ بالتوسـع ب ــاا كـبب تيـث بـات ي ــما  199مـن البلـدان صو االقتصــادات
مبا ا ذلك ا صفايبيا وآسيا وافيا اهلادئ ورابطة الدول املستبلة وصماياـا ال تينيـة ومنطبـة
البحا الاارييب وغاب آسـيا و  21مـن بلـدان وصقـاليم جـزر افـيا اهلـادئ وبا ـام منظمـة
التعـــاون والتنميـــة ا امليـــدان االقتصـــادي واملاتـــب اإلحصـــائي ل حتـــاد األوروه واقتصـــادا
اهوريـة تيــاان اإلسـ مية وجورجيــا .وخصـ البنــك الـدوع متعــاو ني ا منـا الرب ــام
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وعمـ ـان املاتـــب العـــاملي للرب ـــام مـــن خـ ـ ل هـــؤالا املتعـــاو ني علـــت تجـــااا الدراســـات
االستبصائية/املبار ات املتعلبة باألسعار اإلقليمية.
 - 10وقُـدمت تـائ با ــام عـا  2011ا الــدورة ا امسـة واألربعــني للجنـة اإلحصــائية
ا عا  .2014وتضمَّن التبايا الذي صعده البنك الدوع يابة عن اجمللس التنفيـذي للرب ـام
ودـــفاً الحتســـاب تبـــدياات با ـــام عـــا  2011وص ـــطة احلاـــم الـــهت دعمـــت عمليـــة
االحتســاب والنتــائ األوليــة .ويعــاى التبايــا صيضــا ا طــومل العايضــة طــا تبيــيم جولــة
عا  2011من الرب ام .

باا  -النتائ األولية الائيسية الهت تودا تليها فاي صددقاا الائيس
 - 11ميان رسم دورة سليمة عـن جولـة عـا  2011مـن الرب ـام اسـتنادا تخ املعلومـات
الــواردة ا وثــائ الرب ــام كالتبــاريا و اعــا االجتماعــات الــهت عبــدها اجمللــس التنفيــذي
والفاي االست اري الـتبق واملنسـبون اإلقليميـون وتخ الدراسـات االستبصـائية واملبـاب ت
الــهت صجايـــت مـــع ا هــات املعنيـــة الائيســـية برب ـــام عــا  .2011ومشـــا االســـتبيان الـــذي
ورزع علت ا هات املعنية عددا من اجملـاالت املواعـيعية مـن منظـور عـاملي وتقليمـي م ـا ت ـار
اإلدارة واالعط ع بلدوار ومسؤوليات خمتلال هيئات اإلدارة وعملية دنع الباار واالتصـال
بني ا هـات الفاعلـة الائيسـية ا با ـام عـا  .2011وركَّـز االسـتبيان علـت ا هـات املعنيـة
امل ــاركة عــن قــاب ا جولــة عــا  .2011وتعــافة تخ ذلــك صجايــت مبــاب ت مــع ـ لني
خمتارين مـن ا هـات املعنيـة .واسـتربيت معلومـات صساسـية تعـافية هامـة مـن التبـاريا السـنوية
عـن الرب ـام الـهت قـدمها البنـك الـدوع تخ اللجنـة اإلحصـائية ومـن دليـا وكتـاب الرب ــام
واملواد التنفيذية والدليا التنفيـذي واملسـتجدات الفصـلية للرب ـام والتبـاريا اإلقليميـة .وتـاد
صد اه النتائ الائيسية الهت جاى التودا تليها.
التبييم العا
 - 12حــــاز با ــــام عــــا  2011ا عــــوا االتســــاع الاــ ـبب للمنــــا الــــهت ي ــــملها
(مــــن  150تخ  199بلــــدا) علــــت قبــــول صعلــــت باــــ ب مبار ــــة بالعمليــــات الســــاببة.
وقد زاد است دا امث ت البـوة ال ـاائية ا ايـع ص ـاا العـا بعـد حتسـني توافاهـا .وتعـافة
تخ ذلك حتسنت تخ حد كـبب املنهجيـة املطببـة مبار ـة ولـة عـا  .2005وصرسـت با ـام ر
عا  2011با ام املبار ات الدولية علـت صسـاس دـلب باعتمـاد مباربـات مـن قبيـا البائمـة
األساسية العاملية وبتطبي االبتاارات التبنية الائيسـية م ـا جمموعـة صدوات الرب ـام  .وعلـت
وجل التحديد صسهم ك ٌا من التوثي الواسع النطاق للبيا ات الودفية وموادـل ُة تطـويا األدلـة
15-22413

5/30

E/CN.3/2016/9

والاتيبــات التنفيذيــة للرب ــام تســهاما كــببا ا زيــادة معــارا املــوتفني البــيمني علــت تســيب
األعمال .وباز حتد اجم عن األثا التااكمي ولهت الرب ام (لعـامي  2005و  )2011محـا
الرب ام علت اال تبال من عاى ”فة“ ترعاى ماة واحدة عن كا من النبامل املاجعيـة علـت
حدة تخ ت اد بيئة هي صجبل ما تاون بعاى متسلسا زمنيا مستوا ل امل االتساق الزمق.
 - 13ومــــن الــــدروس الواعــــحة املســــتباة مــــن جولــــة عــــا  2011صن الفتــــاة الفادــــلة
بــني ا ــوالت ومــد ا ســت ســنوات فتــاة ويلــة جــدا .ويــاتبا هــذا التصــور الــذي صعــاب
عنل صدحاب املصـلحة اـيعهم تبايبـًا (حـل قبـا التمـاس صي آراا مـن املسـت دمني) ارتبا ـًا
وثيبا بببول تائ الرب ام الهت تدعو احلاجة تليها علت فتـاات تتباعـد عـن بعضـها مبـا يتـااود
بني سنتني وث ث سنوات مع استباااا ا مبابا النتائ السنوية .غب ص ـل ال توجـد ا الوقـت
الــااهن علــت الصــعيد العــاملي صي آليــة تافــا ذلــك باســت ناا با ــام منظمــة التعــاون والتنميــة
ا امليــــدان االقتصــــادي/املاتب اإلحصــــائي ل حتــــاد األوروه .لــــذا فــــإن جــــزاا كــــببا
من هذا التبايا يبد حتلي صك ا تعمبا لتواتا جوالت الرب ام والفتاات الفادلة بينها.
هيالية اإلدارة
 - 14ــوز البــول ا عــوا اســتجابات األ ــااا املعنيــة صن هياليــة تدارة الرب ــام لعــا
 2011قــد صدت بوجــل عــا عم ـ جيــدا متامــا .وثبــت علــت طــاق واســع صن اهلياليــة الــهت
درممت لتحبي التفاعا بني املستويني العاملي واإلقليمي علت و ياـون فيـل اجمللـس التنفيـذي
هو اهليئة املاكزية لصنع الباار ورسم االستااتيجية وياون فيـل املاتـب العـاملي واملـديا العـاملي
تا وحديت التنفيذ ت اا آلية مناسبة ملواجهة التحديات وامل اكا الائيسية لعملية الرب ـام .
فحــــل زيــــادة عضــــوية اجمللــــس التنفيــــذي صتــــت علــ ـت حســــاب تــــد مســ ـتوى الافــــااة
ا عبــد االتفاقــات وااــاذ البــاارات علــت طــاق عمليــة الرب ــام بلســاها .ولاــن ب ــاا
عا حولت هيالية اإلدارة ا ديدة واملبادرات اإلدارية الرب ام تخ عملية عاملية اجحة.
 - 15وقـــدَّ النـــه املوحـــد املتبـــع ا اإلدارة ووجـــود متعـــاو ني علـــت الصـــعيد اإلقليمـــي
حـ ـ جيـــدا وتن اعتـــاى ذلـــك بعـــل صوجـــل عـــد الافـــااة ا مااحـــا ومنـــا معينـــة.
توقع ايعها علت مذكاة تفـاهم مـع املاتـب العـاملي صو تضـع تاتيبـا واعـحا
غب صن املنا
لل ــااكة معــل صي ص ــل كــان هنــاك ــوع مــن االفتبــار تخ اتفاقــات دــارمة ب ــلن املنــهجيات
وا داول الزمنية بني صدحاب املصلحة حل ا بدا العملية.
 - 16ومــن الــدروس الواعــحة املســتفادة مــن جولــة عــا  2011مــن الرب ــام عــاورة
عــد تغــيب صســاليب االحتســاب بــلي جــاا مــن األجــاال بعــد تع ـ ن النتــائ تخ البلــدان.
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وبامل ــا ينبغــي صال تاــون البلــدان قــادرة علــت اال ســحاب مــن عمليــة املبار ــة بعــد ا عهــا
علت النتـائ  .وينبغـي ميـع ا هـات املعنيـة صن توقـع قبـا بـدا ص ـطة الرب ـام علـت مـذكاة
تفاهم صو اتفاقات خطية صخاى تصال تجاااات التعاون وتاتيبـات تبـادل البيا ـات واملنهجيـة
املتف عليها.
 - 17وا مــا يتعلــ با وا ــب التنفيذيــة م ــا وعــع البائمــة األساســية العامليــة ومــواد
الدراسات االستبصائية ومواد احلسابات البومية كـان للتعـاون بـني خمتلـال ا هـات الفاعلـة
دور فعال .وساتت م اركة املنسـبني اإلقليمـيني ا االجتماعـات العامليـة وم ـاركة املاتـب
العاملي ا االجتماعات اإلقليمية ا تثااا املناق ات وكفالة تحااز تبد سلس.
 - 18ومث ة عدد مـن ص ـطة الـدعم املبدمـة مـن املاتـب العـاملي والفايـ االست ـاري الـتبق
والبنك الدوع تستح تنويهـاً خادـاً إلسـهاما ا الاـببة ا جنـاد الرب ـام  .واتسـمت عمليـة
تبادل البيا ات واالتصاالت بـني املسـتويني العـاملي واإلقليمـي مبزيـد مـن الفعاليـة مبار ـة ولـة
عا  2005من الرب ام  .غب ص ل سياون من املفيد ت اا ظا /ت ار دد ل تصـاالت ياـون
صك ا صمناً وجفافية والتزاما باملواعيد (علت غاار ظا املاتب اإلحصائي ل حتاد األوروه).
اجمللس التنفيذي
 - 19كان اجمللس التنفيـذي هـو اهليئـة املاكزيـة لصـنع البـاار ورسـم االسـتااتيجية ا جولـة
عــا  2011مــن الرب ــام  .وكــان ملنظمــات دوليــة رئيســية (دــندوق النبــد الــدوع ومنظمــة
التعـــاون والتنميـــة ا امليـــدان االقتصـــادي واملاتـــب اإلحصـــائي ل حتـــاد األوروه وال ـــعبة
اإلحصائية) مبعد دائم ا هذا اجمللس ومر لت ا اجمللس كـذلك عـدة معاهـد تحصـائية و نيـة
(من االقتصادات الاـربى صساسـا) .وعرـي ن صعضـاا اجمللـس علـت صسـاس مـا لـديهم مـن معـارا
وخربات تحصائية واسعة ا وعع مؤجـاات وبـاام تحصـائية تتجـاوز النطـاق الـو ق دعمـًا
لبناا البدرات مبا يتواف مـع البواعـد الـهت اعتمـد ا اللجنـة اإلحصـائية .وكـان البنـك الـدوع
حاعاا ألسباب اثلة و ظاا ملا يضطلع بل من دور باعتباره الوكالة املضيفة للماتـب العـاملي.
حــدد التم يــا البطــاي ليافــا التــوازن ا مت يــا املنــا واهلياكــا االقتصــادية والبــدرة
وقــد ر
اإلحصائية لاا بلد .وجارك منسبو األمم املتحدة اإلقليميون ا اجمللس ملااعاة األخـذ بالنـه
املوحد ا بلورة اث ت البوة ال اائية علت الصعيد اإلقليمي صوال مث علت الصعيد العاملي.
 - 20ووفبــا لتلــك املبــادئ مياــن ودــال تاكيبــة اجمللــس التنفيــذي ا با ــام املبار ــات
الدوليــة لعــا  2011بلهنــا امــة التــوازن مــن حيــث التم يــا اإلقليمــي وحجــم البلــدان
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والبدرات وتوليفة األعضاا الدائمني .وكان اجمللس يضـم عمومـا ائفـة مـن صدـحاب ا ـربة
ا جمال االستااتيجيات والتبنيات تعافة تخ خربات كافية تؤهلهم لإلجااا علت الرب ام .
 - 21غب صن عدد صعضاا اجمللس التنفيذي الـ ( 25منهم  10صعضاا من املنظمـات الدوليـة)
كان صكرب من صن يتيم للمجلس البيـا بعملـل بصـورة فعالـة .لـذا ينبغـي لعـدد صعضـاا اجمللـس
صن ياون دودا للغاية كي ياون هيئة فعالة لصنع الباارات.
 - 22وا عـــوا هنـ ـ صرجـ ـ وصك ـــا تاـــام للرب ـــام ينبغـــي ألدوار اجمللـــس التنفيـــذي
ومسؤولياتل صن تامن ا البيا بدور هيئة استااتيجية بالفعا تتصدى ملسـائا التمويـا والـدعم
السياسي واالتصال بدال من امل اركة ا األ طة العمليـة .ويبـد اجمللـس خـدمات اإلجـااا
العا ويضع السياسات والربوتوكوالت الهت تنظُم ت اد اث ت البوة ال اائية علت الصـعيدين
العاملي واإلقليمي .وينبغي للمجلس صن يافا كـذلك مسـاتات البلـدان وآرااهـا وصن ياـون
ا هنايـة املطـا ا مسـؤوال صمـا اللجنـة عـن تـائ الرب ـام  .وينبغـي إلحـدى صولويـات اجمللــس
ا ديد صن تاـون كفالـة النجـاد ا تنفيـذ (ومتويـا) جولـة عـا  2017للرب ـام  .ومـن صجـا
حتبي ”التوازن بني الافااة ومت يا صدحاب املصلحة واتباع ال ـفافية ا عمليـة دـنع البـاار
ا الوقــت ذاتــل“ (ا ظــا مبــار اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  )109/46فــإن مــن األتيــة
مباان حتديد العدد املناسب من األعضاا امل اركني ا اجمللـس .وينبغـي صن ياـون هنـاك مبعـد
ا اجمللس لاا بلد ا جمموعل صحد ع ا بلدا صي ما بني مبعد واحـد ومبعـدين لاـا منطبـة
من منا الرب ام (تبعا لعدد امل اركني ا كا منطبة من منا الرب ام ) .وصعضـاا اجمللـس
اآلخاون هم البنك الدوع ودندوق النبد الدوع وجعبة اإلحصااات التابعـة إلدارة ال ـؤون
االقتصــادية واالجتماعيــة واملاتــب اإلحصــائي ل حتــاد األوروه ومنظمــة التعــاون والتنميــة
ا امليدان االقتصادي .صما الوكاالت املنسبة اإلقليمية األخـاى صي مصـاا التنميـة اآلسـيوي
ومصــاا التنميــة األفايبــي واللجنــة اإلحصــائية لاابطــة الــدول املســتبلة واللجنــة االقتصــادية
ألماياا ال تينية ومنطبة البحا الاارييب واللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـاه آسـيا فينبغـي
صن تاـــون صعضـــاا ا اجمللـــس بصـــفة مااقـــب .ومـــن جـــلن ذلـــك صن فــل مباعـــد اجمللـــس
تخ  16مبعدا بدال من  25مبعدا كما كا ت عليل احلـال ا الرب ـام لعـا  .2011وينبغـي
الختصادات اجمللـس صن حتـدد الطايبـة الـهت سـيتم هبـا اتبـاع عمليـة دـنع قااراتـل .وباإلماـان
تعــويل قلــة عــدد صعضــاا اجمللــس بعبــد اجتماعــات موســعة ودعــوة املؤسســات اإلحصــائية
الو نية األخاى مـن غـب األعضـاا ا جملـس اإلدارة تخ حضـور اجتماعاتـل وتخ النظـا صيضـا
ا م اركة صوسامل املست دمني بناا علت دعوة منل ا اجتماعاتل املوسعة.
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املكتب العاملي واملدير العاملي
 - 23كـــان اإل ـــار املؤسســـي للماتـــب العـــاملي للرب ـــام لعـــا  2011وللمـــديا العـــاملي
علت النحو التاع املاتب العاملي الاائن ا مبا البنك الدوع ا واجنطن العادمة مسـؤول
عن مسـاعدة ودعـم اجمللـس التنفيـذي ا تعـداد عملـل وا حتبيـ فعاليـة تنظـيم مهمـة التنسـي
العاملي .وكان من املتوقع صن يتعاما ماتب التنسي العاملي عن قاب مـع املنسـبني اإلقليمـيني.
فبد قد املاتب مساعدة تبنية لوكاالت التنسي اإلقليمية بتحـديث البـوائم العامليـة األساسـية
ومــواد الدراســات االستبصــائية .ويــديا البنــك الــدوع الصــندوق االســتئما املتعــدد املــا ني
للرب ام ويبـد مـن هـذا الصـندوق منحـا لعـدة وكـاالت تقليميـة صو يبـدمها تليهـا مـن ماافـ
صخاى تابعة للبنك الدوع لتبدمي املنم .ومـن املهـا الاـببة األخـاى املتعلبـة بالتنسـي تنظـيم
املـــؤمتاات واحللبـــات الدراســـية تعـــافة تخ تعـــداد املنتجـــات املعافيـــة وورقـــات املـــدو ات
اإللاتاو ية وتعداد مستجدات فصلية عن ص طة الرب ـام ـدا تخ التـاوي السـت دامات
اث ت البوة ال اائية .وفيما يتعل باملسائا املتصـلة بتطبيـ وتنفيـذ مهمـة الرب ـام وسياسـتل
العامة وبااجمل وصولوياتل ومعايبه فـإن املـديا العـاملي يتصـاا ا حـدود التوجيهـات الصـادرة
عن اجمللس وا ت ار باام العما وامليزا يات الهت واف عليها اجمللس .وكـان املـديا واملسـؤول
اإلداري لفاي بيا ات التنمية بالبنك الدوع تـا اللـذان يتوليـان تسـيب ال ـؤون اليوميـة إلدارة
املاتب العاملي للرب ام (م ا خمصصات امليزا ية املبدمة من ميزا ية البنـك الـدوع والصـندوق
االســـتئما للرب ـــام وتجـــاااات التوتيـــال وتبييمـــات األداا والســـفا ومـــا تخ ذلـــك).
وقــد صتــاد هــذا التاتيــب املتعلـ بتنظــيم املســاالة التــازر وتبــادل ا ــربات بــني املاتــب العــاملي
للرب ام واأل طة األخـاى ا جمـال بنـاا البـدرات اإلحصـائية الـهت اعـطلع هبـا فايـ بيا ـات
التنمية بالبنك الدوع.
 - 24وكان منـوذش التعـاون بـني املاتـب التنفيـذي واملاتـب العـاملي والبنـك الـدوع وفايـ
بيا ات التنمية يعما بافااة بفضا تدراك كا اا لدوره ومسؤولياتل .وسـياون مـن املفيـد
جدا حتويا املاتب العاملي تخ فاي دائم ويفتاى صن ياون البنك الـدوع صفضـا هيئـة يرلحـ
هبــا .ومــن جــلن هياليــة صك ــا دميومــة صن تافــا مزيــدا مــن االســتماارية وصن حتفــا الــذاكاة
املؤسسية وصال اضـع لوعـع يسـوده عـد يبـني مـاع .وا هـذه احلالـة سـيتوخ موتـال دائـم
ا البنك الدوع دور املديا العاملي.
الفريق االستشاري التقين
 - 25ســـاعد الفايـ ـ االست ـــاري الـــتبق املؤلـــال مـــن خـ ـرباا دولـــيني املاتـــب العـــاملي
ا توعـيم املســائا املفاهيميــة واملنهجيــة والتبنيــة الـهت ــلت خـ ل املبار ــة .وصعــاب معظــم
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صدحاب املصلحة عـن تبـدياهم الاـبب للعمـا الـذي قـا بـل الفايـ والـذي كـان ـا تجـادة
علــــت اعتبــــار ص ــــل جــــاريا تســــهاما كــــببا ا جنــــاد الرب ــــام لعــــا  .2011ومت توعــــيم
عـــدد مـــن املســـائا املنهجيـــة ووعـــع مفـــاهيم مبتاـــاة .وصدت املنـــهجيات ا ديــدة وافســـنة
تخ زيـادة تعبيــد احلسـابات .ولــذلك ص ـئت ثـ ث فـاق عمــا فاقـة العمــا لل ـرباا املعنيــة
بالتحب لتتوخ اإلجااا علـت التحبـ مـن دـحة البيا ـات املبدمـة ألغـااى املبار ـة العامليـة؛
وفاقة العما املعنية باالحتسـاب وهـي جمموعـة مـن ا ـرباا ذوي ا ـربة ا عمليـات احتسـاب
الرب ام الذين يتولون احتسـاب النتـائ العامليـة ب ـاا مسـتبا عـن بعضـهم الـبعل وكفالـة
التبــارب فيمــا بينــها؛ وفاقــة العمــا املعنيــة باســتعااى النتــائ مــن حيــث معبوليتــها وتبيــدها
باملنهجيات واإلجاااات املتف عليها.
 - 26وســـاهم الفايــ االست ـــاري الـــتبق وفـــاق ا ـــرباا الــ ث ايعهـــا تخ حـــد كـــبب
ا حتسني جمما جودة ا لنتائ النهائية وصيضـا ا كفالـة ال ـفافية فيمـا يتعلـ بالعمليـة كاـا.
غــب صن العــدد الاــبب مــن صعضــاا األفاقــة االست ــارية ( 22عضــوا دائمــا وقاابــة  40خــببا
رضاون بصفة مؤقتة اجتماعات الفاي االست اري التبق) يان ينظا تليـل كعامـا يسـاعد
علت حتبي الافااة با كعاما ينبغي احلد منل إلعفاا الفعالية علت املناق ات املنهجية.
املنسقون اإلقليميون
 - 27اعــطلع املنســبون اإلقليميــون باملهمــة الصــعبة املتم لــة ا تنســي املبار ــات اإلقليميــة
وكفالــة الس ســة ا ســب العمــا بــني املاتــب العــاملي والبلــدان .وتولــوا مســؤولية اطــيا
الدراسات االستبصائية وتوفب الوثائ ذات الصلة وبناا البـدرات املنهجيـة واـع البيا ـات
البطاية والتحب من دحتها وحساب النتائ اإلقليميـة و ـاها وتحالـة البيا ـات اإلقليميـة
تخ املاتب العاملي ا الوقت املناسب .وقد اختلفت درجة النجاد ا تنفيذ با ـام املبار ـات
الدوليــة بــاخت ا املنــا وذلــك تبع ـًا لتجابــة األ ــااا املعنيــة ومســتوى خربا ــا .واعتمــد
بعل املنظمات اإلقليميـة واملؤسسـات اإلحصـائية الو نيـة علـت املسـاعدة الـهت قـدمها املاتـب
العــاملي وعلــت تاتيبــات ال ــااكة .وصماــن ملنــا صخــاى كمنطبــة منظمــة التعــاون والتنميــة
ا امليدان االقتصادي  -املاتب اإلحصائي ل حتاد األوروه االعتمـاد بنجـاد علـت مـا لـديها
من منهجيات وهياكا صساسية متطورة ا جمال املبار ة.
ت عديل أغراض وأمساء هيئات اإلدارة
 - 28لبيان التغيبات ا األدوار املتاتبة علـت اتبـاع هنـ صبسـا وصك ـا تاـام ا الرب ـام
يربتــاد تعــادة تســمية هيئــات اإلدارة .فحــل يتســن للمجلــس التنفيــذي تعزيــز دوره كهيئــة
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استااتيجية معنية مبعا ة املسائا املتعلبة باالستااتيجيات والتمويا والدعم السياسي والتوادـا
وبإقاار السياسات والربوتوكوالت الهت سيجاى التبيد هبا ا حساب ـاث ت البـوة ال ـاائية
علت الصعيدين اإلقليمي والعاملي فإن تغـيب اهـل تخ ”جملـس تدارة“ يبـدو مناسـبا .وتذا كـان
سيتعني علـت املنسـبني اإلقليمـيني صن ي ـاكوا ا اجتمـاعهم بصـورة ـطة وكـاالت صخـاى
م ــا دــندوق النبــد الــدوع لتضــطلع بــدور رئيســي ا لميــع مؤجــاات مفصَّــلة ألســعار
املستهلاني وحتسني جودة مؤجاات صسعار املستهلاني وميان صن تسـاهم ا خطـة التاامـا
بني الرب ام ومؤجا صسعار املستهلاني فبـد ياـون تغـيب اههـم تخ ”فايـ التنسـي امل ـتاك
بني الوكاالت“ فااة جيدة .وقد ياون من األفضا تسمية الفاي االست ـاري الـتبق ”فاقـة
العما االست ارية التبنية“ لبيـان صن مهامـل الائيسـية سـتتغب ألن فايـ صدـدقاا الـائيس يتوقـع
جدول صعمال تبنيا مبلَّصا من دون حدوث تغيبات رئيسية ا املنهجيات.
بناا البدرات
 - 29صكـــدت غالبيـــة عظمـــت مـــن صدـــحاب املصـــلحة ا الرب ـــام صن جولـــة عـــا 2011
للرب ام تاتبت عليها آثار ت ابيـة واسـعة ا الـربام اإلحصـائية اإلقليميـة ا جمـاع تحصـااات
األسعار واحلسابات البومية علت حد سواا .فبـد صسـهمت عمليـات هـذا الرب ـام صيضـًا ب ـاا
كبب ا بناا البدرات اإلحصائية الو نيـة (املؤسسـية والتبنيـة) .وبرـذلت جهـود كـببة ا معظـم
املنا لدم الرب ام ا الـربام اإلحصـائية الو نيـة .وي ـيد امل ـاركون بصـفة خادـة بالعمـا
الــذي صُجنــز ا حتســني األســاس اإلحصــائي ألغــااى املبار ــات بـني البلــدان وبإســها الرب ــام
ا حتســـني األســـاس اإلحصـــائي لتســـليا الضـــوا علـــت م ـــاكا الفبـــا .وا مـــوازاة ذلـــك
صكد املنسبون اإلقليميون ص ل كان لعنادا الرب ـام امل تلفـة صثـا كـبب علـت عـبا العمـا الواقـع
علت املااتب اإلقليمية واملعاهد اإلحصائية الو نية ال سيما فيما يتعلـ بعمليـات اـع األسـعار
الهت تتجاوز سلة مؤجا صسعار املستهلاني العادية وبالتغطية الااملة للنات افلي اإلااع.
 - 30وفيما يتعل ولة عا  2011كان عنصا بناا البدرات جـزاا ال يتجـزص مـن العمليـة
املســتماة لتحســني جــودة البيا ــات .وقــد املنســبون اإلقليميــون املســاعدة والــدعم ا ص ــطة
مشلـت علــت سـبيا امل ــال تنظـيم احللبــات الدراســية وحلبـات العمــا اإلقليميـة ب ــلن األســعار
و احلسابات البومية ا صتاد عبد منتـديات هامـة اعـت اإلحصـائيني معـًا لعـاى مـا اسـتجد
مــن صســاليب و ارســات عمليــة ومناق ــتها .وســاهم املاتــب العــاملي مســاتة كــببة ا بنــاا
البدرات ا جولة عا  2011للرب ـام حيـث قـا بإعـداد مـواد مهمـة م ـا ”كتـاب با ـام
املبار ات الدولية عن قياس حجـم االقتصـاد العـاملي“ و ”الـدليا التنفيـذي لرب ـام املبار ـات
الدولية“  .وعدا عـن هـذه املـواد قـد املاتـب العـاملي تخ البلـدان واملنسـبني اإلقليمـيني دعمـا
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تبنيا بالغ األتية يتعلـ مبـا يلـي (ص) منهجيـة االستبصـاا؛ (ب) التحبـ مـن دـحة البيا ـات؛
(ش) لميــع النفبــات املتعلبــة باحلســابات البوميــة؛ و (د) احتســاب ــاث ت البــوة ال ــاائية.
واســتنادا تخ الــدروس املســتفادة مــن جولــة عــا  2005للرب ــام اســتحدث املاتــب العــاملي
بااجميات حاسوبية خادة بالرب ام لعا ( 2011تعاا صيضـا باسـم جمموعـة صدوات با ـام
املبار ات الدولية) باعتبارها جمموعة جاملة من وحدات بااجمية حاسوبية مسـتبلة ماديـا لانـها
متااملة منطبيا لتنسي اع البيا ات ولهيزها خ ل جولة عا .2011
جودة البيا ات والبيا ات الودفية
 - 31تباهـت الوكـاالت اإلقليميــة املسـؤولة عــن املبار ـات ا املنـا الســبع الـهت ي ــملها
الرب ام تلـك املسـؤولية مـع ا لوكـاالت الو نيـة .وتـوخ املاتـب العـاملي املسـؤولية عـن كفالـة
تماا ية دم املبار ات اإلقليمية السبع واملبار ة الهت صجا ا منظمة التعاون والتنمية ا امليـدان
االقتصادي واملاتب اإلحصائي ل حتاد األوروه ا املبار ة العاملية مث دجمهما فعليا .واعـطلع
املاتـب العــاملي صيضــا مبسـؤوليات لميــع النتــائ العامليـة والتحبـ منــها و ـاها بينمــا كا ــت
املســؤولية الوحيــدة للمنســبني اإلقليمــيني هــي التحبــ مــن دــحة النتــائ اإلقليميــة .وصدى
التعـــارى بـــني التبـــدياات اإلقليميـــة والتبـــدياات العامليـــة ا التحبـ ـ مـــن دـــحة البيا ـــات
تخ خل حتديات ا وعع تبدياات عاملية متسبة علت طاق ايع املنا  .وجـالت الوسـائا
امل تلفة لضمان ا ـودة بـني األ ـطة املنفـذة علـت الصـعيدين اإلقليمـي والعـاملي صحـد مـوا ن
الضــعال .تذ تاــن هنــاك آليــة رهيــة لنبــا ردود الفعــا بــني لميــع ــاث ت البــوة ال ــاائية
علت الصعيد العاملي والتحب اإلعاا من دحة التبـدياات اإلقليميـة الـهت قـد تاـون صسـهمت
ا صوجــل ا لــا علــت الصــعيد العــاملي .وكــان هنـ ”التعــارى“ هــذا لضــمان جــودة البيا ــات
والتحب من دحتها صحد صوجل البصور ا طبة ا تجاااات الرب ام وباوتوكوالتل.
 - 32تن عمان جودة واكتمال اإلسـهامات مـن البيا ـات والبيا ـات الودـفية مسـللة فائبـة
األتية بالنسـبة للرب ـام  .ومـع قيـا املاتـب العـاملي بإعـداد جمموعـة مـن االسـتبيا ات املتعلبـة
بالبيا ــات الودــفية ــاص حتســن كــبب ا مــادة البيا ــات الودــفية وبالتــاع ا جــودة املبار ــة.
وقد صعدت البوائم املاجعيـة إل ـار عـمان ا ـودة للمسـاعدة علـت لميـع املعلومـات ال زمـة
لتبــديا وتبيــيم وعيــة البيا ــات املبدمــة .وصتيحــت تماا يــة اال ـ ع عليهــا باللغــات اإلســبا ية
واإل اليزيــة والعابيــة والفا ســية .وكــان يــتعني علــت البلــدان واملنســبني اإلقليمــيني واملاتــب
العاملي ماا البـوائم املاجعيـة .وفيمـا يتعلـ باحلسـابات البوميـة كـان يـتعني صن يبـد التبايـا
النمــوذجي عــن تحصــااات اإل فــاق واســتبيان عــمان جــودة احلســابات البوميــة واســتبيان
استفاعة احلسـابات البوميـة وفـا ًة مـن البيا ـات الودـفية عـن الطايبـة الـهت تبسـم هبـا البلـدان
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بيا ا ا املتعلبة بالنفبات كنسبة من النـات افلـي اإلاـاع تخ  155بنـدا صساسـيا وعـن جـودة
واستفاعـــة تبـــدياا ا املتعلبـــة بالنفبـــات كنســـبة مـــن النـــات افلـــي اإلاـــاع .وفيمـــا يتعلــ
بالدراســـات االستبصـــائية لألســـعار صعـــد للبلـــدان اســـتبيان إل ـــار الدراســـات االستبصـــائية
باللغـــات اإلســـبا ية واإل اليزيـــة والعابيـــة والفا ســـية .وكا ـــت هلـــذا االســـتبيان صتيـــة بالغـــة
حيث قد معلومات عن طاق تغطية هذه الدراسات االستبصائية ا ايع البلدان.
 - 33واس ـتربي ت ــار عــمان ا ــودة ا الرب ــام مــن ت ــار عــمان ا ــودة الــذي وعــعل
دندوق النبـد الـدوع والـذي ياكـز علـت مـا يتصـا بـا ودة مـن هـات تتعلـ بـإدارة الـنظم
اإلحصائية والعمليـات اإلحصـائية األساسـية واملنتجـات اإلحصـائية .وقـد مشـا ت ـار عـمان
ا ـودة ا الرب ـام ســتة مواعـيع هـي ال ــاومل األساسـية لضـمان جــودة البيا ـات؛ وعــمان
موعــوعيتها؛ وس ـ مة املنهجيــة املتبعــة ا اعهــا؛ ودقتــها وموثوقيتــها؛ وجــدواها؛ وتماا يــة
اال ع عليها.
ا وا ب التبنية واملنهجيات
وضع قوائم األصناف
 - 34دــادفت عمليــة وعــع البــوائم األساســية العامليــة قيــودا ع ـدة ويــتعني حتســينها .فتاميــز
موادــفات املنتجــات اإلقليميــة ياــن موحــدا علــت النحــو املاجــو .و تت ــذ تــدابب كافيــة
الست دا الودال املنهجي للمنـت الـذي وعـعل الرب ـام كلسـاس لوعـع معيـار دوع مسـجا
ومتعهــــد لودــــال املنتجــــات .صمــــا تجــــاااات اختيــــار منتجــــات البائمــــة األساســــية العامليــــة
(صي عدد املنتجـات ا كـا بنـد مـن البنـود األساسـية) فلـم تاـن واعـحة متامـا و تيجـة لـذلك
تان بعل البنود األساسية م مولة بالبـدر الاـاا لـبعل املنـا  .فـتعني مـ تعـداد دراسـة
استبصائية خادـة ملنتجـات تانولو جيـا املعلومـات ا اللحظـة األخـبة .و تبـد ايـع املنـا
تسهامات كافية ا تعداد هذه الدراسـة .و تيجـة لـذلك تلـت البـوائم األساسـية العامليـة تعـا
مــن االســتناد بصــورة مفا ــة تخ التعــاريال الــهت وعــعتها منظمــة التعــاون والتنميــة ا امليــدان
االقتصــادي واملاتــب اإلحصــائي ل حتــاد األوروه .ومياــن زيــادة ال ــفافية ا عمليــة وعــع
موادفات منتجات البائمـة األساسـية العامليـة مـ باسـت دا صدوات تلاتاو يـة م ـتاكة تتـيم
ميـــع املنـــا صن تبـــد مبتاحا ـــا .وا احلالـــة األم ـــا اضـــع املنتجـــات املبتـــاد تدراجهـــا
ا البوائم األساسية العاملية لـمسم متهيدي بغية حتديد توافاها وصتيتها ا املنـا والبلـدان قبـا
تدراجها ا الدراسة االستبصائية .ومن جلن ذلك صيضا صن يساعد علت حتسني املوادفات.
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األمهية مقابل الصفة التمثيلية
 - 35ت اا قابلية مبار ة املنتجات ا اععة للتسعب املبدص األساسـي لتبـديا ـاث ت البـوة
ال اائية .وتحدى املعض ت الهت تواجـل الرب ـام هـي صن حصـ اإل فـاق املتعلبـة باملنتجـات
املتاحة البابلة للمبار ة قـد اتلـال اخت فـا كـببا .و ظـاا لعـد وجـود بيا ـات واعـحة ب ـلن
النفبــات املتعلبــة باــا منــت علــت حــدة يســت د التــاجيم غــب املباجــا صو الضــمق التبــاييب
للحصــول علــت ــاث ت البــوة جــاائية ”غــب منح ـازة‘‘/ذات دــفة مت يليــة متســاوية للبنــود
األساســية .وقــد صودــت الفاي ـ االست ــاري الــتبق باســت دا مفهــو ”األتيــة“ ا الرب ــام
لعا  .2011وحرددت هذه األتية بالاجوع تخ حصة البنـد مـن اإل فـاق االفتااعـي ا ت ـار
صحد البنود األساسية .واستبدلت بعد ذلـك ايبـة املـتغب الصـوري التم يلـي ملنتجـات البلـدان
الهت استر دمت ا الرب ـام لعـا  2005بطايبـة املـتغب الصـوري ملنتجـات البلـدان املاجحـة.
وبوجـــل عـــا فـــإن مفهـــو ”األتيـــة“ صقـــا غموعـــا وصقـــاب تخ الفهـــم وصك ـــا جـــفافية
مـــن مفهـــو ”الصـــفة التم يليـــة“ املســـت د ا جولـــة عـــا  2005للرب ـــام (ا تجـــارة
تخ مســتويات األســعار االعتياديــة) تال ص ــل ال رــا ايــع امل ــاكا املتعلبــة بعمليــات حســاب
ــاث ت البــوة ال ــاائية ”احلبيبيــة“ (غــب املنحــازة) للبنــود األساســية ا حالــة عــد األخــذ
بـ ”مستوى األسعار االعتيادي“ .ولـذلك ينبغـي تاكيـز املزيـد مـن ا هـود علـت تبـدمي املزيـد
من ال اود للبلدان فيما يتعل بالعملية كلها.
بدالت اإلجيار
 - 36هنـاك عــدة جوا ــب تزيــد مــن دــعوبة مبار ــة فبــات الســان م ــا تســجيا فبــات
الســان والتفــاوت الاــبب ا صوعــاع الســوق مــن بلــد تخ آخــا .وبــذل كــا مــن املنســبني
اإلقليميني واملاتب العاملي جهودا كببة لتحسني املنهجية املتبعة والبيا ات املبدمة (مـن صسـعار
وصرقا احلسابات البومية) ا هذا اجملال املعبد .ومع ذلك تا التبـد الفعلـي افـاز متواعـعا
تخ حد ما .واألرجم ص ل يتعني احلفـا علـت النـه املـزدوش ا اـع بيا ـات كـا مـن اإل ـار
والاــم .وينبغــي للتحســينات ا هــذا اجملــال صن ترســتبت صساســا مــن التحســينات الــهت صُدخلــت
علت جود ة البيا ات وتوافاها (بيا ات األسعار واملساكن املتاحة وبيا ات احلسابات البومية).
اخلدمات احلكومية (الصحة والتعليم واخلدمات اجلماعية)
 - 37جـــاريا اســـت دا تســـوية لإل تاجيـــة ألغـــااى الـــابا العـــاملي للماتبـــات ا ا ـــدمات
احلاوميــة ا جولــة عــا  2011للرب ــام حتســينا واعــحا .ومــع ذلــك لــوحا وجــود العديــد
مــن بــامل الضــعال فتســوية اإل تاجيــة افتســبة باســت دا تبــدياات رصس املــال مبابــا العمــا
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ل قتصاد كاا ا جماالت معينة م ا الصحة والتعليم وا دمات ا ماعية تبـد تبـدياا تبايبيـا
جدا (كما صن دقة عواما تسوية اإل تاجية بالنسـبة للبلـدان امل تلفـة تبـدو خمتلفـة) و تسـت د
ايــعر املنـــا تســـويةن اإل تاجيـــة ا املبار ـــات اإلقليميـــة .وتعـــافة تخ ذلـــك تتبـــع املنـــا
فــس املنهجيــة (فمنظمــة التعــاون والتنميــة ا امليــدان االقتصــادي واملاتــب اإلحصــائي ل حتــاد
األوروه اســت دما هن ـ امل اجــات فيمــا يتعل ـ صــدمات الصحة/املست ــفيات والتعلــيم بينمــا
اســت دمت منــا صخــاى هن ـ تالفــة املــدخ ت) .والواقــع صن تــائ البلــدان تعتمــد بدرجــة
كببة ا بعل احلاالت علت املنهجية اإلقليمية وهو ما قلا من قابلية املبار ة بني املنا .
 - 38وال جك ا عاورة قيا ايع املنا بتحليـا دقيـ لتجابـة منظمـة التعـاون والتنميـة
ا امليـــدان االقتصـــادي واملاتـــب اإلحصـــائي ل حتـــاد األوروه ا اتبـــاع هنـــ امل اجـــات
ا هذه اجملاالت .بيد صن وجل التحدي ا اتباع هن امل اجات هو ص ل يتطلب تدخـال بيا ـات
غب متاحة دائما صو بيا ات ذات بيعة م اوك فيها .فامل اجات (وجود ـا) تتطلـب جهـدًا
صكــرب ا التحديــد وتاــون ا الوقــت فســل صقــا قابليــة للمبار ــة .وبالتــاع فــإن النــه البــائم
علت املـدخ ت مـع اسـت دا تسـوية اإل تاجيـة هـو علـت األرجـم ا الوقـت الـااهن صفضـا
خيار اـن لرب ـام املبار ـات الدوليـة .ولاـن ينبغـي تبسـيا عمليـة حسـاب عوامـا تسـوية
اإل تاجية وكذلك كيفية تطبي هذه العواما.
التشييد
 - 39كــان النــه املعتمــد ا جولــة عــا  2011للرب ــام هنج ـاً توفيبي ـاً يســعت ل ســتفادة
بلكرب قدر ان من معايب قياس صقا ما يربال عنها تهنا غـب موحـدة لن ـامل يصـعب قياسـل.
ومن الواعم صن اتبـاع هنـ قـائم علـت منـاذش ـددة يرعـد ايبـة صفضـا ولاـن عمومـًا مياـن
البول بلن هن عا  2011البائم علت املدخ ت كان وما زال ا يار األفضا واألك ـا قابليـة
للتحبي بالنظا تخ دودية توافا البيا ات أل ل صقا تالفة با ب .من جهة صخـاى ال تلخـذ
تاــــاليال املــــدخ ت (املــــواد واليــــد العاملــــة واملعــــدات) ا احلســــبان الفجــــوة امللحوتــــة
يتعلـ باألربــاد والضــاائب وهــام الــابم الــذي يضــيفل املتعاقــدون
بــني االقتصــادات ا مــا ري
وبالتاع فإهنا ال تعاس ب اا كاما صسعار السوق .لذلك يربتاد تجـااا املزيـد مـن البحـوث
ب لن هذه امل اكا خ ل الدورات املببلة للرب ام .
الربط العاملي
 - 40كــان قــاار اعتمــاد هنـ البائمــة األساســية العامليــة ولــة عــا  2011حتســنا واعــحا
ال سيما وص ل يافا روابا صقوى أل ل يستند تخ جمموعة مـن األسـعار لاـا البلـدان امل ـاركة.
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ومع ذلك ينبغي هلـذا النـه صن ضـع ملزيـد مـن التحسـني عـن ايـ زيـادة تـدقي تعـاريال
البنــود وعــمان اســت دا مفــاهيم م ــا مفهــو ”ع مــة لاريــة معاوفــة“ بصــورة منهجيــة
ا كـــا صجـــزاا البائمـــة .وباإلعـــافة تخ ذلـــك مياـــن تعزيـــز املبـــادئ التوجيهيـــة للدراســـات
االستبصائية ا بعل اجملاالت الصعبة م ا الصحة واإلساان وسلع املعدات.
 - 41ومثرية رصي جائع مفـاده صن اعتمـاد كـا مـن ايبـة منتجـات البلـدان املاجَّحـة و ايبـة
لميــع البلــدان مــع تجــاااات تعــادة التوزيــع كــان مــن بــاب التحســني وينبغــي اإلببــاا عليهــا
ا ا ــوالت املببلــة لرب ــام املبار ــات الدوليــة هبــدا كفالــة تعزيــز االتســاق بــني ا ــوالت.
ومع ذلك من املستحسن تجااا املزيـد مـن التحسـينات والبحـوث التبنيـة مـن قبيـا اإلقصـاا
صو احلد من صثا الص ت ”الضعيفة“ (ا مع بني بلدان اتلال فيها هياكا األسـعار والنفبـات
اخت فا كببا) ا املبار ة علت الصعيد العاملي.
ثبات النتائج اإلقليمية
 - 42تذا افتاعـنا صن املبار ـات اإلقليميـة لـاى بـدرجات متفاوتـة مـن الدقـة مياـن اعتبـار
ثبات النتائ اإلقليميـة هـة ت ابيـة .وهنـاك فائـدة صخـاى لإلببـاا علـت ثبـات النتـائ اإلقليميـة
تتم ا ا صتية احلفا علت هذا ال بات وعلت جمموعـة واحـدة فبـا مـن النتـائ لاـا منطبـة
حادــــا علــــت مصــــداقية تــــائ الرب ــــام  .ومــــع ذلــــك وبصــــفة عامــــة يصــــعب تلييــــد
مفهــو ”ال بـــات“ .ومي ـــا هـــذا صساســـا عببـــة تنظيميـــة ال تحصـــائية .وباإلعـــافة تخ ذلـــك
فإن احلفا علت ال بات عا عملية احلساب صقا جفافية وصك ا تطلريبـا لليـد العاملـة .وامل ـالة
الائيســية ال تامــن ا ال بــات ا حــد ذاتــل بــا ا اســت دا املنــا منــهجيات خمتلفــة األمــا
الذي فريل تماا ية املبار ة بني النتـائ العامليـة .وينبغـي السـماد باتبـاع رهـ خمتلفـة تسـب
ا ملنا ما دا االخـت ا متوقريعـًا منـذ البدايـة ومثـة تجـاااات راسـ ة للـابا بينـها منـذ البدايـة
صيضًا ولان ينبغي بذل جهود كافية من صجـا توحيـد املنهجيـة .وينبغـي ـا النتـائ الاهيـة
لرب ــام املبار ــات الدوليــة مــع عامــا ”ال بــات“ اإلقليمــي .ولاــن العديــد مــن املســت دممني
مهتمــون بالنتــائ الــهت تبــارن بــني البلــدان ب ــاا مباجــا صك ــا مــن دون فــاى قيــد ال بــات.
لــذا ينبغــي صن تبــدَّ تخ جا ــب التبــدياات الاهيــة جمموعــة حتاليــا صو لــارب ذات دــلة
مبماث ت البوة ال اائية من دون قيد ال بات.
ضمان جودة مماثالت القوة الشرائية على الصعيدين اإلقليمي والعاملي
 - 43س ـ ات ا ــوالت الســاببة مــن الرب ــام جهــودًا كــببة للتحب ـ مــن دــحة بيا ــات
املدخ ت ا هذا الرب ام (األسعار والنفبات) ولانها صولت اهتمامـاً صقـا لتعـادالت البـدرة
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ال اائية الهت تنت عنها .وا املستببا ينبغي تاايس جهود صك ا للتحبـ مـن ـاث ت البـوة
ال ـاائية علـت الصـعيدين اإلقليمـي والعـاملي وذلــك مـن وجهـة ظـا اقتصـادية لافالـة اتســاق
هذه التعادالت ومعبوليتها.
إدماج مؤشرات أسعار املستهلكني وبرنامج املقارنات الدولية
 - 44مع االفتااى بوجود عمليات منتظمة ودائمـة لتحديـد مؤجـاات صسـعار املسـتهلاني
سياون من املهم ب ـاا خـا افـيل العـبا الواقـع علـت كاهـا البلـدان .وينبغـي التحبـ
علت طاق واسع من حتبي صوجل تازر انـة عـن ايـ املضـي ا تدمـاش ص ـطة االستبصـاا
املتعلبة مبؤجاات صسعار املستهلاني مع الرب ام .

ثال ا  -استنتاجات اللجنة اإلحصائية ا دور ا السادسة واألربعني ا عا 2015
 - 45رحبــت اللجنــة اإلحصــائية بالنتــائ وم ــاريع التودــيات الــواردة ا التبايــا األوع
املبد من فاي صددقاا الائيس ( )E/CN.3/2015/14الهت صجارت ا املبـا األول تخ ا وا ـب
اإلجاائيـــة وجوا ـــب اإلدارة مـــن الرب ـــام باإلعـــافة تخ التحســـينات املنهجيـــة ا جولـــة
عـــا  .2011ومـــن االســـتنتاجات الائيســـية الـــهت خلـ ـ تليهـــا التبايـــا األوع عـــن جولـــة
عا  2011صن فاد ً زمنيـاً مـن سـت سـنوات بـني جـوالت الرب ـام هـو فتـاة ويلـة جـداً.
وقد صعابت عن هذا الـاصي ايـع ا هـات مـن صدـحاب املصـلحة تبايبـًا صثنـاا عمليـة التبيـيم
وصيضاً ا ردود الفعا صثناا اجتماع اللجنة .وصُعاب عن رصي مفاده صن الببول بنتـائ الرب ـام
وصتيتها يتوقفان تخ حد كبب علت توافا هذه النتائ با تظا وا الوقت املناسب (علـت األقـا
كــا ســنتني صو ثـ ث ســنوات مــع اســتبااا النتــائ الســنوية) .وقــد صعابــت اللجنــة ا دور ــا
السادسة واألربعني عن تفضيا ما يلي
(ص) تبلــي ب كــبب ا املــدة الفادــلة بــني عمليــات املبار ــة الــهت ايهــا الرب ــام
علــت الصــعيد العــاملي ببصــد حتديــد النبطــة املاجعيــة املببلــة ا صقــاب وقــت اــن ويفضــا
صن ياون ذلك ا عا 2017؛
(ب) كفالة جعا الرب ام عنصاا دائما من عنادا الرب ام اإلحصائي العاملي؛
(ش)

تدماش الرب ام ا با ام العما اإلحصائي العادي اإلقليمي والو ق.

 - 46وعلــت صســاس هــذه االســتنتاجات وافادثــات الــهت صُجايــت مــع صدــحاب املصــلحة
واملســت دممني الائيســيني ركــز فايــ صدــدقاا الــائيس علــت حتليــا معمــ إلماا يــة اتبــاع
هن متااما يؤدي تخ تبلي الفتاات الفادلة بـني كـا مـن جـوالت الرب ـام هبـدا حتبيـ
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آثار تنظيمية ومنهجية وماليـة .وعلـت هـذا األسـاس يبـد هـذا التبايـا ودـفًا مفصـ ً ملفهـو
التحويا التدر ي لعملية الرب ام تخ عملية آخـذة بـالتطور وصك ـا تـواتاًا حتبـ تـائ صحسـن
توقيتــا وصك ــا تــواتاا .و تجــت عــن التبيــيم النــهائي جمموعــة مــن التودــيات مشلــت م ــاريع
توديات التبايا األوع لفاي صددقاا الائيس.

رابعا  -الت طيا للجوالت املببلة لرب ام املبار ات الدولية
 - 47يورد هذا الفاع ودفا ملفهـو يتـيم تجـااا جولـة مببلـة مباـاة للمبار ـة علـت الصـعيد
العاملي علت صن ياون هدفها النهائي ا الوقت فسل صن ت اا بطة بدايـة لعمليـات صخـاى
صك ا تواتااً بغية حتبي تائ حسنة التوقيت للمبار ات وتن يان ذلك بصورة سنوية.

صلال  -هن النبطة املاجعية املتجددة
 - 48كما يتبني من عمليات ساببة ال يرنصـم باتبـاع هنـ التحـديث البسـيا (صي اسـتبااا
ــاث ت البــوة ال ــاائية ميــع عنادــا النــات افلــي اإلاــاع علــت ســبيا امل ــال ا الفتــاة
مــن  2011تخ  2017باســت دا مؤجــاات األســعار واحلجــم بــد ًال مــن جمموعــات بيا ــات
األسعار اجملمعة سنوياً) وذلك بسبب الفتاة الطويلة سبيًا ل ستبااا وغياب مؤجاات معامـا
اال اماش واحلجم العالية ا ودة والبابلة للمبار ة ا ايع املنا .
 - 49ويربتــاد ا مــع بــني بيا ــات الدراســات االستبصــائية والبيا ــات االســتباائية وهــذا
يتماجت مع مفهو دورات الدراسات االستبصـائية املتجـددة السـنوية و تـائ النبطـة املاجعيـة
املتاـــارة (كـــا ســـنة كـــا ســـنتني كـــا ثـ ـ ث ســـنوات) .وهـــذا يعـــق ص ـــل لاـــا ســـنة
ماجعيــة ”س“ ترجــزص الدراســات االستبصــائية عــن الســلع االســته كية وا ــدمات الــهت
ترعد صك ا الدراسات االستبصائية حجماً وك افة من حيث عـبا العمـا تخ ثـ ث دراسـات
استبصــائية تــوزع علــت مــدى ث ـ ث ســنوات (س 1-س س .)1+وهاــذا تــدم تــائ
الدراســة االستبصــائية مــن الســنة ”س“ مباجــاة ا قاعــدة البيا ــات مــن صجــا مبار ــة الــنبا
املاجعيــة وترستباص/ترســتباص عاســيًا تــائ الســنتني ”س “1-و ”س “1+علــت صســاس تــائ
السنة ”س“ .وميان تجااا الدراسات االستبصـائية عـن السـلع الاصهاليـة (اآلالت واملعـدات)
والت ـييد واإلســاان ا دورات متتــد علــت فتــاات تتـااود بــني ســنة وثـ ث ســنوات .ويرحبــذ
اع بيا ات املـدخ ت/امل اجات عـن ا ـدمات غـب املتعلبـة باألسـواق واملاتبـات احلاوميـة
العامة باإلعافة تخ بيا ات ت فاق النات افلي اإلااع ب اا سنوي .وميان ب ـاا واقعـي
توقُّع التبدياات األوخ للسنة ”س“ علت مستوى جماميع النات افلي اإلااع الائيسية خـ ل
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وتوقــع تــائ صك ــا تطــوراً وتفصــي ً عنــد هنايــة الســنة ”س.“2+
منتصــال الســنة ”سُّ “2+
ورتــاش هــذا النــه تخ اســتبااا واســتبااا عاســي لفتــاة ســنة واحــدة فبــا وعليــل فإ ــل
ينبغي لبابلية مبار ة بيا ات الرب ـام صن تطـاد تجـاالية صقـا بالنسـبة تخ املنـا األقـا تبـدما
ا جمال اإلحصااات.
ا طة الائيسية لنه النبطة املاجعية املتجددة املتبع ا با ام املبار ات الدولية (لعا  2017وما بعده)
برنامج املقارنات الدولية يف عام 2017
2019 2018 2017 2016

االستقصاءات

X

<=X

X

<=X
<=X

X

<=X

X

ا النتائ

X

الت ييد
ا ــــــــدمات غــــــــب
السوقية (املاتبات)
تعــــــادالت البــــــدرة
ال اائية
النـــــــــوات افليـــــــــة
اإلاالية

<=X

X

X

ا النتائ

اإلساان
اآلالت واملعدات

>=X
>=X

<=X

X

>=X
>=X

ا النتائ

األغذية وامل ـاوبات
والتبغ
امل بس واألحذية
املنتجــــــات التبنيــــــة
واملزنلية
الاعاية الصحية
ا دمات
األثاث

برنامج املقارنات الدولية يف عام 2018
2020 2019 2018 2017

برنامج املقارنات الدولية يف عام 2019
2021 2020 2019 2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ملحوظة ” “Xت ب تخ است دا مباجا؛ ” “>=Xمع استبااا اث ت البوة ال اائية؛ ”<= “Xمع استبااا عاسي ملماث ت البوة ال اائية.

 - 50وبالنسبة للنبطة املاجعية لعا  2017ميان تنظيم اع البيا ات علت النحو التاع
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(ص)

املنتجات االسته كية (مبا ا ذلك منتجات البائمة األساسية)

’‘1

دراســــتان استبصــــائيتان ا عــــا ( 2016األغذيــــة وامل ــــاوبات والتبــــغ؛
وامل بــس واألحذيــة) .مبــا ص ــل يرفتــاى صن عــاوى املنتجــات ا هــذه الفئــة
االسته كية ال تتغب بساعة ميان اعتماد قوائم األدناا اإلقليميـة والعامليـة
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املوجودة الهت جاى حتدي ها من الرب ام لعا ( 2011صو سـ منـها منبحـة
تنبيحًا فيفاً) .وسـيجاي اسـتبااا املعلومـات املتعلبـة باألسـعار علـت صسـاس
عا  2017باست دا املؤجاات الفاعية املفصلة املتاحة للرب ام ؛
’‘2

دراســتان استبصــائيتان ا عــا ( 2017املنتجــات التبنيــة واملزنليــة؛ الاعايــة
الصـــحية) .مياـــن تجـــااا حتـــديث ملوادـــفات األدـــناا البائمـــة املتصـــلة
باملنتجات التبنية خ ل عا  2016وتجنازهـا مطلـع عـا 2017؛ وسـتردرش
بيا ات الدراسات االستبصائية مباجاة ا جمموعة بيا ات املبار ات؛

’‘3

دراســتان استبصــائيتان ا عــا ( 2018األثــاث؛ ا ــدمات) .ستســتند هاتــان
الدراســـتان االستبصـــائيتان تخ موادـــفات األدـــناا الـــهت جـــاى حتـــدي ها
(سترجايان ا الفتاة  )2017-2016باإلعافة تخ استبااا عاسـي لبيا ـات
األسعار لعا  2017علت صساس املؤجاات الفاعية املفصلة للرب ام ؛

(ب) استبصــااات الســلع الاصهاليــة (اآلالت واملعــدات؛ الت ــييد) ا عــا .2017
علت صساس موادفات األدناا الهت جاى حتدي ها مع التمديد الـ ز مبـا يعاـس التطـورات
احلادلة ا األسواق؛
(ش) استبصـــــااات ا ـــــدمات غـــــب الســـــوقية واملاتبـــــات احلاوميـــــة العامـــــة
ا عا  .2017علت صساس موادفات األدناا البائمة مع تجااا التعدي ت ال زمة؛
(د) االستبصـــااات املتعلبـــة بالســـان ا عـــا  .2017علـــت صســـاس موادـــفات
األدناا البائمة مع تجااا التعدي ت ال زمة؛
(هـ) بيا ــات ت فــاق النــات افلــي اإلاــاع ا عــا  2017مــع التبــدياات األوليــة
علت مستوى جماميع النات افلي اإلااع الائيسية ا منتصال عا  2019وبيا ـات العنـاوين
األساسية املفصلة املتاحة ا هناية عا .2019
 - 51وا حني صن الدراسات االستبصائية املتعلبـة باملسـتهلاني والـهت ترعـد اجملـال املنـهجي
األقـــا تجـــااالً تاـــون تمـــا ا ـــور التنفيـــذ وتمـــا مياـــن البـــدا بإجاائهـــا بســـاعة ســـبيًا
ا عا  2016فإ ـل مياـن بـدا العمـا علـت صجـزاا صخـاى خـ ل عـامي  2017صو .2018
وينبغي للمناق ة ب ـلن التحسـينات املنهجيـة الـهت مياـن تدخاهلـا ا جمـاالت السـان والت ـييد
واحلاــم عمومــا والتعلــيم والصــحة ومــا تخ ذلــك صن لــاى ا عــا  .2016وينبغــي صيضـًا
اســـتعااى كيفيـــة االســـتفادة امل لـــت مـــن االســـتبيا ات وتصـــنيال النـــات افلـــي اإلاـــاع
(تفصيا اإل فاق) وقائمة املوادفات.
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 - 52ويعـــق ذلـــك صن النتـــائ األوخ عـــن الســـنة املاجعيـــة لعـــا  2017ســـتاون متاحـــة
ا عــا  2019وهــو موعــد يلــي صمــس ســنوات ــا تــائ با ــام عــا  .2011ويظــا
ولُ هذه املدة الزمنية غب مببول تال ص ل سي اا بطة اال ط ق إلددار تائ عاملية ب ـاا
صك ا تواتاا علت افتااى اتباع هن يعتمد بطة ماجعية متجددة ويعما ب ـاا تـا الفعاليـة
وصن تصدر النتائ عن السنة املاجعية  2018ا عا  2020وهاذا دواليك.
 - 53وع وة علت ذلك فبالنظا تخ النتائ املستباة من خمتلـال األ ـطة ا اريـة ا معظـم
املنــا امل ــمولة بالرب ــام (ا ظــا الفبــاة  56صد ــاه) يرفتــاى صن ياــون مــن املماــن تلــول
هناية عا  2018تعداد وع من املستجدات العاملية املؤقتة عن اث ت البوة ال اائية خـ ل
األعوا  2012تخ  2016است نادا تخ مـزي مـن النتـائ املسـتباة مـن املسـتجدات اإلقليميـة
واالســـتباااات التفصـــيلية .وينبغـــي للبنـــك الـــدوع والوكـــاالت اإلقليميـــة وا ـــرباا التبنـــيني
صن يدرسوا بصورة صعم ا يارات املتم لة ا ا مع بني هذه النتائ اإلقليمية من صجـا حتبيـ
تائ دَّثة مؤقتة.

باا  -امليزة املاو ة
 - 54ياتســـــي مفهـــــو دورات الدراســـــات االستبصـــــائية املتجـــــددة الســـــنوية املبتـــــان
باستباااات /استباااات عاسية مستندة تخ مؤجاات ميزة تتلتت من وع مـن املاو ـة فلـيس
من الضاورة البصوى صن تتبيد ايع املنا اإلقليمية بـنفس ا ـدول الـزمق ا اـع البيا ـات
عن ا ألسعار صقلل ا املاحلة األوليـة .وبإماـان املنـا اإلقليميـة املتـاد هلـا بصـورة صقـا تجنـاز
االستباااات صن اتار اع البيا ات عن صسعار ايـع السـلع ا السـنة س .وقـد تاغـب منـا
تقليميــة صخــاى ا توزيــع عــبا اــع البيا ــات عــن األســعار علــت مــدى فتــاة الســنة س1-
والسنة س 1+علت النحو املبتاد .وبالنسبة للسنة املاجعيـة  2017ينبغـي اسـت دا النتـائ
املســتباة مــن خمتلــال الــدورات ا اريــة للدراســات االستبصــائية ا خمتلــال املنــا اإلقليميــة
بودــفها مــدخ ت مباجــاة ألغــااى املبار ــة مــع الســنة املاجعيــة  .2017وقــد تاــون هنــاك
بعـــل فئـــات املنتجـــات (كمعـــدات لهيــز املعلومـــات صو االتصـــاالت الســـلاية وال ســـلاية
ا األســواق الســايعة احلاكــة) الــهت تبتضــي صن يرنس ـ فيه ـا عــن ك ــب توقي ـتر اــع البيا ــات
عن صسعارها حل يتسن حتديد املنتجات املدرجة ا البائمة األساسية العاملية الهت ينبغـي حتديـد
صســعارها .ولــاي عمليــة التحب ـ املفصــا مــن دــحة األســعار ا احلالــة األوخ علــت الصــعيد
اإلقليمــي .غــب صن التحب ـ مــن قابليــة املبار ــة فيمــا بــني األقــاليم (التحب ـ العــاملي) ال مياــن
صن يــتم تال عنــد تبــدمي ايــع األقــاليم لبيا ا ــا وتال تذا كــان هنــاك وقــت كــاا الســتعااى
اث ت البوة ال اائية ا املنا اإلقليمية والتحب منها ا حال ك فت تبـدياات ـاث ت
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البـــوة ال ـــاائية العامليـــة احتمـــال وجـــود م ـــاكا .وا حـ ـني يفتـــاى صال ت ـــاا املاو ـــة
ا حــد ذا ــا م ــالة كــببة تواجــل التحبـ العــاملي فمــن املستحســن صن تتبيــد ايــع املنــا
اإلقليمية بنفس ا دول الزمق تبايبا.
 - 55وا حني ص ـل مـن املستحسـن صن تربـد بيا ـات الدراسـات االستبصـائية سـنويا مياـن
صيضا تتاحة املاو ة للدراسات االستبصائية األك ا دعوبة وتعبيدا (اآلالت واملعدات والت ـييد
واإلساان) مبـا يتـيم دورات متتـد لسـنتني صو ثـ ث سـنوات جـامل صن تاـون البلـدان/املنا
اإلقليمية قد وععت ظاما ملعام ت اال اماش لتلك املنا .
 - 56ولذلك ينبغـي تدمـاش النتـائ وا هـود الـهت تنـدرش عـمن خمتلـال األ ـطة ا اريـة
ا معظم املنا اإلقليمية امل مولة بالرب ام ا ت ار العمليـة العامليـة لعـا  2017تخ صقصـت
حد ان .وقد صجنزت رابطة الدول املسـتبلة الدراسـات االستبصـائية ا عـا  2014ويرتوقـع
دـــدور تائجهـــا ا صواخـــا عـــا 2016؛ وتعاـــال صفايبيـــا وآســـيا علـــت تجنـــاز الدراســـات
االستبصائية عن الفتاة من منتصال عا  2015تخ منتصـال عـا 2016؛ وصدـدرت منطبـة
غــاب آســيا تــائ مؤقتــة عــن عــامي  2012و  2013وتعتــز تجنــاز دراســات استبصــائية
ا عا 2016؛ وتعتز صماياـا ال تينيـة تجنـاز دراسـات استبصـائية ا عـا 2016؛ ا حـني
يعتز البنك الدوع تعداد حتـديث عـاملي عـن الفتـاة 2016-2012؛ وتعتـز منظمـة التعـاون
والتنمية ا امليدان االقتصادي تعـداد جـوالت ” دَّثـة“ مؤقتـة عـن عـامي  2015و 2016؛
ويعاال املاتب اإلحصـائي ل حتـاد األوروه علـت تعـداد النتـائ علـت صسـاس سـنوي .وفيمـا
يتعل بالعمليات ال حبة ا اععة لنبطة ماجعية متجـددة سـياون مـن املستحسـن صن تنتبـا
ايع املنا اإلقليمية بصورة تدر ية تخ اتباع ا دول الزمق العا املبني ا ا دول صع ه.

جيم  -االحتياجات املؤجاات املفصلة العالية ا ودة
 - 57يرتوقــع مــن ايــع احلجـ املبينــة الــهت تؤيــد تجنــاز املبار ــات ا الوقــت افــدد وبصــورة
متــــواتاة وفعالــــة مــــن حيــــث التالفــــة صن تافــــا جعــــا ا ــــوالت املببلــــة مــــن عمــــا
الرب ـام ”صســلس“ و ”صســاع“ مبار ــة باملبار ــات الســاببة دون صن تفبــد دقتــها .ويبتضــي
مفهــو النبطــة املاجعيــة املتجــددة وعــع جمموعــة مــن املؤجــاات املوثوقــة لفئــات النــات افلــي
اإلاــــاع املفصــــلة كــــي يتســــن تطبيـــ االستبااا/االســــتبااا العاســــي للبيا ــــات املســــتباة
مـن الدراسـات االستبصـائية علـت السـنوات املاجعيــة املبابلـة هلـا .وبنـاا علـت ا ـربة املاتســبة
ا الفتاة اال تبالية فإن هذه البيا ات والبيا ات الودفية ال تاون متاحة و/صو ال تاـون عاليـة
ا ودة ا ايع البلدان ولذلك ستبتضي الضـاورة وعـع اسـتااتيجية لتبـدمي املسـاعدة التبنيـة
(مع دندوق النبد الدوع) للعما تدر يا علت حتسـني تـوفا وجـودة هـذه املؤجـاات ا ايـع
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البلــدان .وســتتم هــذه العمليــة بالتــدري وستتحســن تبــدياات ــاث ت البــوة ال ــاائية بــباا
مع ماو صر الوقـت مـع حتسـن جـودة البيا ـات والبيا ـات الودـفية .ومياـن اسـت دا املؤجـاات
التالية بالنسبة مل تلال فئات النات افلي اإلااع
(ص) الســــلع االســــته كية وا ــــدمات املؤجــــاات الفاعيــــة املفصــــلة ملؤجــــا
صسعار املستهلاني؛
(ب) السلع الاصهالية والت ييد املؤجـاات الفاعيـة ملؤجـا صسـعار اإل تـاش ومؤجـا
صسعار الت ييد؛
(ش)

اإلساان اإل ار مؤجا صسعار اإل ار ومؤجاات الامية/النوعية؛

(د) ا دمات غب السـوقية املاتبـات احلاوميـة العامـة املؤجـاات الفاعيـة ملؤجـا
األجور ومؤجا كلفة اليد العاملة ومؤجاات الامية و/صو املدخ ت/امل اجات؛
(هـ) النــات افلــي اإلاــاع البيا ــات عــن النفبــات الســنوية ومعــام ت ا امــاش
احلسابات الو نية.
 - 58وينبغـــي صن تتـــاد ايـــع املؤجـــاات افتملـــة ا الوقـــت املناســـب وصن تتســـم بالبـــدر
املطلــوب مــن التفصــيا والدقــة .ولــدى العديــد مــن املؤسســات اإلحصــائية الو نيــة مؤجــاات
مــن هــذا الببيــا .وا حــال تتــوفا هــذه املؤجــاات ينبغــي حينئــذ تدراجهــا ا بــاام بنــاا
البــدرات ا البلــدان الناميــة .ولــاي املنظمــات الدوليــة حاليــا ص ــطة تبيــيم هبــدا اســتبااا
ــاث ت البــوة ال ــاائية وســياون مــن امل ــاع صن تتــوفا س ســا زمنيــة ملؤجــاات األســعار
عن ايع البلدان امل مولة بالرب ام بلعلت مستوى ان مـن التصـنيال يتعلـ صوال بالس سـا
الزمنيــة ملؤجــا صســعار املســتهلاني .ولــذلك صجــاى البنــك الــدوع ت ــا مستفيض ـا للس ســا
املتاحــة ملؤجــا صســعار املســتهلاني وملــدى تغطيــة الرب ــام للبلــدان والســنوات امل ــمولة
ولتفادـــيا صخـــاى .ووســـع دـــندوق النبـــد الـــدوع ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة ا امليـــدان
االقتصـــادي مبادر مـــا امل ـــتاكة مـــع و ـــا بيا ـــات و نيـــة مفصـــلة عـــن مؤجـــا صســـعار
املستهلاني فيمـا يت علـ ميـع البلـدان .واهلـدا املتـوخت هـو اـع بيا ـات عـن مؤجـا صسـعار
املســتهلاني (جــهايا صو فصــليا) ملــا عــدده  12فئــة مــن فئــات تصــنيال االســته ك الفــادي
حســب الغــاى .وينبغــي لفاقــة العمــا االست ــارية التبنيــة صن تتحب ـ مــن جــودة املؤجــاات
امل ئمة وتوفُّاها وقابلية مبار تها.
 - 59واملبتــاد الــوارد صعــ ه مبتــاد مــود بــالنظا تخ عــي ا ــدول الــزمق والــنب
ا البــدرات الــذي تعــا منــل العديــد مــن البلــدان امل ــاركة .ومــن املــاجم ص ــل لــن ياــون
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مــن الــواقعي بــدا ص ــطة تجنــاز الدراســات االستبصــائية ا عــا  2016ا بعــل املنــا
اإلقليمية/البلــدان بســبب عــي الوقــت املتـاد وعــا مــا إلجنــاز األعمــال التحضــبية .ويتطلــب
هــذا امل طــا ااــاذ تجــاااات عاجلــة ا مــا يتعل ـ بااللتزامــات التنظيميــة واملاليــة بعــد البــاار
الصــادر عــن اللجنــة اإلحصــائية ا آذار/مــارس  .2016لا ـن س ـيرتاد مــا يلــز مــن املاو ــة
عنــد االقتضــاا لتلجيــا ص ــطة تجنــاز الدراســات االستبصــائية املبــارة لعــا  2016تخ الســنة
املاجعية  2017تال ص ل لن يطاص تغيب علت سائا الدراسات االستبصائية.

دال  -با ـــــام املبار ـــــات الدوليـــــة بودـــــفل با اجمـــــا دائمـــــا وتدماجرـــــل ا بـــــاام
عما املؤسسات اإلحصائية العاملية واإلقليمية والو نية
 - 60يبتضــي تطبي ـ مفهــو النبطــة املاجعيــة املتجــددة ا الرب ــام صن لمــع املؤسســات
اإلحصــــائية الو نيــــة املعلومــــات ال زمــــة علــــت صســــاس صك ــــا ا تظامــــا عــــوى توفبهــــا
كــا مخــس ســنوات .وتســتدعي هــذه الــوتبة تدمــاش الرب ــام ا بــاام عمــا املؤسســات
اإلحصـــائية الو نيـــة .وا حـــني صن تعـــداد مؤجـــاات األســـعار (وخصودـــا مؤجـــا األســـعار
للمستهلك) ولميع النوات افلية اإلاالية املستندة تخ اإل فاق هو عملية دائمة تندرش عـادة
عمن با ام عما كا مؤسسـة تحصـائية و نيـة فـإن تعـداد البيا ـات عـن متوسـا األسـعار
علــت الصــعيد الــو ق مـ يــتم غالبــا خــارش طــاق اإلحصــااات الاهيــة لألســعار .وا حالــة
الدراســـات االستبصـــائية عـــن األســـعار مـــن املماـــن صيضـــا صن يتـــزامن االســـت دا املنـــتظم
للدراســـات االستبصـــائية ذات األتيـــة بالنســـبة للرب ـــام مـــع احلاجـــة تخ تجـــااا مبار ـــات
علت مستوى األسعار فيما بني خمتلال املنـا اإلقليميـة (وال سـيما بالنسـبة للبلـدان الاـربى)
وميان صن يتداخا مع الدراسـات االستبصـائية عـن مؤجـا األسـعار للمسـتهلك .ومـن املؤكـد
صن صوجــل التــازر بــني اإلحصــااات ذات الصــلة هــي بالتلكيــد صعلــت ا حالــة تجــااا دراســات
استبصائية صك ا تـواتاا مـا مـن جـل ل صن يـؤثا ت ابـا علـت حتبيـ الفعاليـة مـن حيـث التالفـة.
وعلــت غــاار ذلــك بغيــة جعــا الرب ــام صك ــا ا تظامــا وقابليــة ل ســتماار مــن الضــاوري
صن يصــبم ذا ــابع مؤسســي علــت كــا مــن الصــعد العــاملي واإلقليمــي والــو ق .ومــن املهــم
صن تردم الوكاالت املنسبة العاملية واإلقليميـة عمـا الرب ـام ا بـاام عملـها بودـفل منـهجا
راس ا من مناه تسيب األعمال.
 - 61ومثة جا ب آخـا يتم ـا ا صن الرب ـام يعـزز صيضـا بنـاا البـدرات ا ايـع املنظمـات
امل ــاركة (مبــا فيهــا املؤسســات اإلحصــائية الو نيــة والوكــاالت املنســبة اإلقليميــة والعامليــة).
فمــن خ ـ ل التــدريب املبــد ا ت ــار الرب ــام يرنمــي املوتفــون املعنيــون معــارفنهم ال ســيما
ا جمــال تحصــااات األســعار واحلســابات البوميــة .ومــا مــن جــك ا صن هــذا ا هــد ا بنــاا
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البدرات سياون صك ا فعالية عند البيا بل ب اا مستما عوى البيا بل كـا بضـع سـنوات.
ولذلك فمن املهم االستفادة من البدرات املاتسبة من جولة عا .2011

هاا  -مسائا التمويا
 - 62لدى املعنيني بالرب ام قناعة راس ة بـلن الرب ـام رتـاش كـي يبـو بلعمالـل بصـورة
صك ـــا ا تظامـــا ويصـــبم ذا ـــابع مؤسســـي صكـــرب تخ اســـتماارية ا التمويـــا وبـــاألخ
ا احلاالت الـهت تفتبـا (حـل اآلن) فيهـا اهلياكـا األساسـية اإلحصـائية (حـل اآلن) تخ تطـور
كاا وتخ متويا أل طة التنسي العاملية ا احلاالت الـهت مياـن صن يسـاعد فيهـا تـوفب متويـا
دائم للماتب العاملي ا كفالة عد فبدان قاعدة املعارا الهت اكترسبت من كـا مـن جـوالت
الرب ام  .و تيجة لذلك وبغية جعا عما الرب ام جزاا ال يتجزص مـن منـاه تسـيب األعمـال
ا املؤسسات اإلحصائية الو نية لل ميزا ية عادية عـوى اعتبـاره م ـاوعا ـوال مـن مصـادر
خارجيــة مياــن للجهــات املا ــة صن حتــول التمويــا تخ ص ــطة تســتفيد منــها البلــدان مباجــاة
من قبيا اع البيا ات وتبدمي املساعدة التبنية وتنظيم حلبات العمـا .وقـد تاغـب ا هـات
املا ة افتملة ا التلكد من حتبي البيمة لباا املال املمنود عند دعمها تعـداد تـائ الرب ـام .
وي اا حسن توقيت تائ الرب ام وتواتاها دون جك حجتني وجيهـتني غـب صن ص ـطة
التوادــا ا يــدة ت ــما صيضــا بــذل جهــود ترظ صهــا للجهــات املا ــة صن الرب ــام يلــيب عمومــا
احتياجــات املســت دمني ويســعت تخ موادــلة اال فتــاد فيمــا يتعل ـ باحلصــول علــت البيا ــات
والبيا ـات الودـفية .ولـذا ينبغــي للجهـات املعنيـة بالرب ـام صن تعجــا ببـذل جهـود التوادــا
وتوحدها وتنسبها علت كا من الصعد العاملي واإلقليمي والو ق.
 - 63ووفبــا للمعلومــات الــواردة مــن البنــك الــدوع فســتاون مســتويات التمويــا الــذي
يبدمل البنك الدوع ا ا ولة املببلة صقا ـا كا ـت عليـل ا جولـة عـا  2011مـن الرب ـام
ظــاًا لتضــارب العديــد مــن مطالــب التمويــا وصولوياتــل ومنــها علــت األخـ صهــداا التنميــة
املستدامة افددة حـدي ا .ولـذلك فـإن املؤسسـات اإلحصـائية الو نيـة سـتحتاش تخ املسـاعدة
للحصــول علــت التــزا ويــا األجــا ومتويــا دائــم مــن حاوما ــا .وحتبيبــا لــذلك ســيتعني
علت ا هات املعنية بالرب ام صن تتوادا مع واععي السياسات علت الصعيد الو ق وصن تـربز
هلم قيمة بيا ات الرب ـام  .وا هـذا الصـدد سـياون الـدور االسـتااتيجي للمجلـس التنفيـذي
ا تبدمي الدعم تخ الوكاالت املنسبة العاملية واإلقليمية صساسيا.
 - 64وحاملا ينال مفهو الرب ام املببا الببول العا ب التفاوى علـت احللـول التمويليـة
مع ا هات املا ة بينها افتملـة البنـك الـدوع ودـندوق النبـد الـدوع واملصـارا اإلمنائيـة
اإلقليمية وغبها من الوكـاالت اإلقليميـة وتدارة التنميـة الدوليـة ا اململاـة املتحـدة لربيطا يـا
15-22413

25/30

E/CN.3/2016/9

العظمـت وصيالنــدا ال ــمالية وا هــات املا ــة األخـاى مــن صجــا كفالــة االعــط ع باأل ــطة
البطاية واإلقليمية والعاملية التالية
(ص)

األ طة البطاية اع البيا ات والتحب من دحتها؛

(ب) األ ــطة اإلقليميــة االحتفــا بفايـ دائــم تــابع للرب ــام ا الوكــاالت املنســبة
اإلقليمية للتنسي علت الصعيد اإلقليمي والتحب من دحة البيا ات وحساب النتـائ اإلقليميـة
وتنظيم ص طة بناا البدرات اإلقليمية واالعط ع بل طة الدعوة علت الصعيد اإلقليمي؛
(ش) األ ــطة العامليــة االحتفــا بفايــ دائــم تــابع للرب ــام (املاتــب العــاملي)
ا البنــك الــدوع للحفــا علــت الــذاكاة املؤسســية وكفالــة اســتماارية التنســي علــت الصــعيد
العاملي والتحب من دـحة البيا ـات وحسـاب النتـائ العامليـة .وسـيبو الفايـ صيضـا بـدعم
اهلياا اإلداري للرب ام وتعداد املواد ا جماع التنفيذ وبنـاا البـدرات واالعـط ع بل ـطة
االتصال علت الصعيد العاملي؛
(د) جدول األعمال البح ي متويا العما الذي تبو بـل فاقـة العمـا االست ـارية
التبنيــة لــدعم جــدول األعمــال الــتبق للرب ــام وال ســيما ا وا ــب املنهجيــة لنــه النبطــة
املاجعية املتجددة ووعع الس سا الزمنية ملماث ت البوة ال اائية.

خامسا  -االستنتاجات والتوديات ا تامية
 - 65جالت دورة عا  2011للرب ـام خطـوة كـببة تخ األمـا ا وعـع ظـا حلسـاب
اث ت البوة ال اائية علت الصعيد العاملي .غب صن التعبيبات الصادرة عـن صدـحاب املصـلحة
وعــن املناق ــة الــهت دارت ا الــدورة السادســة واألربعــني للجن ـة اإلحصــائية ا عــا 2015
صوعحت بل ل ينبغي تنفيذ الرب ام علت الصعيد العاملي باسـتماار وصن ياـون الفادـا الـزمق
بـــني عمليـــات الرب ـــام صقصـــا باـ ـ ب بـــداا مـــن ســـنة ماجعيـــة لعـــا  .2017واســـتنادا
تخ هذه املعلومات وعع فاي صددقاا الائيس التوديات التالية

صلال  -ا والت املببلة لرب ام املبار ات الدولية
 - 66يودــت بتنظــيم با ــام املبار ــات الدوليــة علــت صســاس صك ــا تــواتاا بــداا مــن الســنة
املاجعيــة املوافمبــة ا عــا  .2017وينبغــي تتاحــة تــائ الــدورات املببلــة الــهت ســي ل تليهــا
الرب ام تن صمان كا ث ث سنوات مع استباااا ا مبابا النتائ السـنوية .وهـذا مـن جـل ل
صن عا تائ الرب ام صهم بالنسبة للمست دمني.
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 - 67يودــت ببلــورة مفهــو للنبطــة املاجعيــة املتجــددة وهــو ظــا مــن االستبصــااات
املتجــددة الــهت لــاى ــوال دورة مبار ــة مــد ا ث ـ ث ســنوات هبــدا احلصــول علــت تــائ
ماجعية سنوية .ويبتضي مفهو النبطة املاجعية املتجددة وعع جمموعة من املؤجاات املوثوقـة
لفئات النات افلي اإلااع املفصلة من صجا تجااا استبااا/استبااا عاسي للبيا ات املسـتباة
مــن االستبصــااات تزاا مــا يبابلــها مــن ســنوات ماجعيــة .وهــذا مــا مياــن البلــدان/األقاليم
من الت فيال من عبا تجااا االستبصااات بتوزيعل علت مدى ث ث سـنوات ويتـيم ماو ـة
صكرب ا اصي املوارد.
 - 68ويودـت بــلن يصـبم الرب ــام عنصـاا دائمــا مـن عنادــا الرب ـام اإلحصــائي العــاملي.
وينبغي للهدا من ذلك صن ياون تعفاا الطابع املؤسسي علت الرب ام علت كـا مـن الصرـعد
العــاملي واإلقليمــي والــو ق بإدمــاش عمــا هــذا الرب ــام ا بــاام العمــا الســنوية واملتعــددة
الســنوات للوكــاالت املنســبة العامليــة واإلقليميــة واملؤسســات اإلحصــائية الو نيــة باعتبــاره
منهجا راس ا من مناه تسيب األعمال.
 - 69ويودت بـلن تـلذن اللجنـة اإلحصـائية جمللـس اإلدارة بوعـع مفهـو للتمويـا املسـتدا
يتطاب مع املفهو املبتاد للنبطة املاجعية املتجددة.
 - 70ويودـــت بـــلن تـــلذن اللجنـــة اإلحصـــائية جمللـــس اإلدارة بـــلن يتوادـــا مـــع واعـــعي
السياســات وغبهــم مــن املســت دمني واملــا ني ويرظهــا هلــم قيمــة بيا ــات الرب ــام ال ســيما
مــن خ ـ ل التوعــيم للمــا ني صن الرب ــام يلــيب عموم ـًا احتياجــات املســت دمني والســعي
تخ مزيـد مــن اال فتــاد فيمـا يتعلـ بالودــول تخ البيا ــات والبيا ـات الودــفية .وينبغــي دعــوة
صدـــحاب املصـــلحة ا الرب ـــام تخ التعجيـــا هـــود تبـــدمي املســـاعدة وتوحيـــدها وتنســـيبها
علت كا من الصرعد العاملي واإلقليمي والو ق.
 - 71ويودت بتبدمي املساعدة املاليـة والتبنيـة تخ البلـدان مـن صجـا املضـي ا تنميـة قـدرا ا
الــهت مت بنااهــا خ ـ ل دورة عــا  2011للرب ــام  .وهــذا مــا ســيزيد مــن التحســني ا جــودة
البيا ات ويساعد علت تدماش الرب ام ا الربام اإلحصائية الو نية.

باا  -العملية
 - 72يودــت بــلن يصــادق جملــس اإلدارة ا بدايــة العمليــة علــت املنهجيــة واإلجــاااات الــهت
ســتطبَّ خــ ل دورة للمبار ــة وبعــد الســماد بــإجااا تغ ـيبات الحبــة ا تلــك املنهجيــة
بعد حساب النتائ األولية .وينبغي فيمـا يتعلـ بالـدورة املببلـة ا عـا  2017عـد تجـااا
صي تغيبات رئيسية ا املنهجية وذلك لافالـة تماا يـة املبار ـة بالنتـائ الـهت مت التودـا تليهـا
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ا عا  .2011وتذا ما تبيَّن ا وقت الح وجود عيب ا املنهجية صو اإلجـااا املتبـع مياـن
جمللس اإلدارة صن ينظا ا تدخال حتسينات واملصـادقة علـت املنهجيـة الـهت سـتطبَّ ا الـدورات
ال حبة للرب ام .
 - 73ويودــت بعــد الســماد بــإجااا صي تغــيبات ا البيا ـات املدخلــة ا ادــة بالبلــدان
بعــد تعــداد النتــائ األوليــة ا صعبــاب اال تــهاا مــن عمليــة عــمان ا ــودة علــت الصــعيدين
اإلقليمي والعاملي.
 - 74ويودــت بــلن يضــع جملــس اإلدارة سياســات ــدا تخ حتســني اال فتــاد فيمــا يتعل ـ
بالودول تخ بيا ات والبيا ات الودفية للرب ام .

جيم  -اإلدارة
 - 75يبتاد تغـيب تسـمية اهليئـات اإلداريـة وفبـا للتغـيب ا الغايـة الـهت ص ـئت مـن صجلـها
علت النحو التاع
(ص)

تغيب تسمية جملس اإلدارة الساب تخ ”اجمللس التنفيذي“؛

(ب) تغـــيب تســـمية اجتمـــاع املنســـبني اإلقليمـــيني تخ ”فايـــ التنســـي امل ـــتاك
بــني الوكــاالت“ .ويتــللال فاي ـ التنســي امل ــتاك بــني الوكــاالت مــن البنــك الــدوع وجــعبة
اإلحصــااات ومنظمــة التعــاون والتنميــة ا امليــدان االقتصــادي واملاتــب اإلحصــائي ل حتــاد
األوروه وغبها من الوكاالت املنسبة اإلقليمية (مصـاا التنميـة اآلسـيوي ومصـاا التنميـة
األفايبــي واللجنــة اإلحصــائية امل ــتاكة بــني دول رابطــة الــدول املســتبلة واللجنــة االقتصــادية
ألماياا ال تينية ومنطبة البحا الاارييب واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغاه آسيا)؛
(ش)

تغيب تسمية الفاي االست اري التبق تخ ”فاقة العما االست ارية التبنية“.

 - 76ويودت بلن حتدَّد بوعود صدوار جملـس اإلدارة ومسـؤولياتل ليصـبم هيئـة اسـتااتيجية
بالفعــا تتنــاول مســائا التمويــا والــدعم السياســي واالتصــال بــدال مــن م ــاركتل ا األ ــطة
العملية .وينبغي للمجلس صن يضع السياسات والربوتوكوالت الـهت تـنظُم ت ـاد ـاث ت البـوة
ال اائية علت الصعيدين العاملي واإلقليمي .كما ينبغي لل صن يافا مدخ ت البلدان وآرااهـا
وصن ياــون ا هنايــة املطــاا مســؤوال صمــا اللجنــة اإلحصــائية عــن تــائ الرب ــام  .وينبغــي
صن تاون تحدى األولويات املطلبة للمجلس ا ديـد كفالـة النجـاد ا تنفيـذ (ومتويـا) جولـة
عا  2017للرب ام .
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 - 77ويودت بلن حتدد اختصاداتر جملس اإلدارة بوعـود الطايبـةن الـهت يت ـذ هبـا اجمللـس
قااراتل .وينبغي توخي ال فافية ا عملية دنع الباار.
 - 78ويودــت بتحديـــد عــدد مناســـب ألعضــاا جملـــس اإلدارة مــن صجـــا حتبيــ التـــوازن
الصـــحيم بـــني صدـــحاب املصـــلحة مـــن حيـــث الافـــااة والتم يـــا ا اجمللـــس .وينبغـــي مـــنم
املؤسسات اإلحصائية الو نية ماكزا قويا ا اجمللس .وحتبيبا للتوازن ا مت يا البلدان ا ايـع
املنــا اإلقليميــة للرب ــام ينبغــي صن ترمَّ ـ نا  11مؤسســة تحصــائية و نيــة ا اجمللــس بصــفة
صعضــاا مــن املنــا اإلقليميــة التاليــة صفايبيــا ( )2وآســيا ( )2وجــزر افــيا اهلــادئ ()1
وصماياــا ال تينيــة ( )1ومنطبــة البحــا الاــارييب ( )1وغــاب آســيا ( )1ورابطــة الــدول
املســـتبلة ( )1واالحتـــاد األوروه ( )1والـــدول غـــب األعضـــاا ا االحتـــاد األوروه صعضـــاا
منظمــة التعــاون والتنميــة ا امليــدان االقتصــادي ( .)1ومياــن صن يافــا ظــا للتنــاوب يبــا
ا كا منطبة من منـا با ـام املبار ـات الدوليـة مت ـي واسـع النطـاق للبلـدان األعضـاا ا
اجمللس مع ماور الزمن.
 - 79وباإلعــــافة تخ املؤسســــات اإلحصــــائية الو نيــــة الـــــ  11ينبغــــي جمللــــس اإلدارة
صن يضم ا عضويتل مخس منظمـات دوليـة مبـا فيهـا البنـك الـدوع ودـندوق النبـد الـدوع
وجعبة اإلحصااات وعضـوين مـن فايـ التنسـي امل ـتاك بـني الوكـاالت .ويـدعت األعضـاا
اآلخــاون ا فاي ـ التنســي امل ــتاك بــني الوكــاالت تخ حضــور اجتماعــات اجمللــس بصــفة
مااقبني .وهبذا يصبم عدد املباعـد امل صصـة ألعضـاا اجمللـس اإلدارة  16مبعـدا ا اجملمـوع
حيث اخنفل عددها من  25مبعدا (كما ا الرب ام لعا .)2011
 - 80وي جَّع جملس اإلدارة علت النظا عند االقتضاا ا عبد اجتماعات موسـعة وا دعـوة
املؤسسات اإلحصائية الو نية األخاى من غب األعضاا ا اجمللـس تخ حضـور اجتماعاتـل وعلـت
النظا صيضا ا م اركة صوسامل املست دمني بدعوة منل ا اجتماعاتل املوسعة.
 - 81ويودـــت بـــلن ت ـــاا فاقـــة العمـــا االست ـــارية التبنيـــة علـــت جـــدول األعمـــال
التبق/البح ـــي للرب ـــام بغيـــة كفالـــة السـ ـ مة املنهجيـــة .وينبغـــي جمللـــس اإلدارة صن يعـــين
علت صساس من املعايب املهنية الصاا جمموعة خرباا يتـااود عـددهم بـني  10و ( 15بينـهم
خـــرباا ا جمـــاالت صرقـــا املؤجـــاات و ـــاث ت البـــوة ال ـــاائية وتحصـــااات األســـعار
واحلسابات البومية) .وميان لفاقة العما االست ارية التبنية صن ت ـاا ”فـاق عمـا“ تتنـاول
مواعيع ددة .وصعضاا فاقة العما االست ارية التبنية خرباا مسـتبلون ال مي لـون صي منطبـة
تقليميــة صو مؤسســة بعينــها ولاــن ينبغــي هل ـا صن تضــم ا عضــويتها خــرباا مــن ذوي الدرايــة
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مبنــا خمتلفــة .و ــوز للمجلــس دعــوة صعضــاا فاقــة العمــا االست ــارية التبنيــة تخ حضــور
اجتماعاتل عند االقتضاا.
ب عاملي (كفاي دائـم ا البنـك الـدوع بصـفتل وكالـة منسـبة
 - 82ويودت بلن يبد مات ب
عامليـــة) الـــدعم للـــهياا اإلداري للرب ـــام وصن يضـــطلع بتنسـ ـي النتـــائ العامليـــة والتحبـ ـ
من دحة البيا ات الواردة فيها وحساهبا علت الصعيد العاملي.

دال  -جدول األعمال البح ي وا وا ب املنهجية
 - 83ينبغي لفاقة العما االست ارية التبنية صن تضع تخ جا ب فاي التنسـي امل ـتاك بـني
الوكــاالت جــدول صعمــال تبق/ت ــي ا بدايــة الرب ــام  .وســوا يبــا جملــس اإلدارة جــدول
األعمال التبق/البح ي هذا .وينبغي فيمـا يتعلـ بالـدورة املببلـة ا عـا  2017عـد تجـااا
صي تغيبات رئيسية ا املنهجية وذلك لافالة تماا يـة املبار ـة بالنتـائ الـهت مت التودـا تليهـا
ا عا  .2011وبالتاع ينبغي دول األعمال البصب األجا صن يبتصا علت عـبا الطاائـ
واإلجاااات الهت ت ما اجملاالت التالية
(ص)
البوة ال اائية؛

تنفيـــذ هـ ـ للنبطـــة املاجعيـــة املتجـــددة ووعـــع سلســـلة زمنيـــة ملمـــاث ت

(ب)

تدماش ص طة الرب ام وص طة االستبصااات املتعلبة مبؤجا األسعار للمستهلاني؛

(ش)

تبسيا عملية وعع قوائم باألدناا واست دا مؤجاات األتية؛

(د) حتســني تــوافا وجــودة البيا ــات املدخلــة واملتعلبــة باإل ــارات وا ــدمات
احلاومية والت ييد؛
(هـ)

تبسيا است دا عمليات تعديا اإل تاجية لل دمات احلاومية؛

(و)

حتسني تجاااات الابا علت الصعيد العاملي؛

(ز)

عمان جودة اث ت البوة ال اائية النالة عن ذلك ومباييس املوثوقية.

سادسا  -النبامل املطاوحة للمناق ة
 - 84اللجنة اإلحصائية مدعوة للتعبب عن آرائها ب لن ما يلي
(ص)

التوديات الهت اقتاحها فاي صددقاا الائيس؛

(ب) الت طيا املببا للرب ام كما وععل فاي صددقاا الائيس.
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