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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثامنة واألربعون

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧
  (ل) من جدول األعمال املؤقت* ٣البند 

        بنود للمناقشة واختاذ القرار: برنامج املقارنات الدولية
  تقرير البنك الدويل عن برنامج املقارنات الدولية    

    
  مذكرة من األمني العام    

  
ــرر الــس االقتصــادي واالجتمــاعي      ــاً ملق وللممارســات الســابقة،   ٢٠١٦/٢٢٠وفق

يتشرف األمني العام بأن حييل تقرير البنـك الـدويل عـن برنـامج املقارنـات الدوليـة الـذي يقـدم         
اإلحصائية للمناقشة. ويعرِض التقرير بإجياز أنشطة الربنـامج منـذ أن اختـذت اللجنـة     إىل اللجنة 

يف دورا السابعة واألربعني قراراً بإدماجه كعنصر دائم يف برنـامج العمـل اإلحصـائي العـاملي.     
وهو يقدم وصفاً للجهود املبذولة على الصعيدين العـاملي واإلقليمـي إلكمـال األنشـطة املؤقتـة،      

، وحتويـل برنـامج املقارنـات    ٢٠١٧داد لدورة املقارنات اراة يف إطار الربنـامج يف عـام   واإلع
الدوليــة إىل برنــامج دائــم. ويصــف التقريــر األنشــطة املضــطلع ــا يف هــذا الصــدد يف جمــاالت    
اإلدارة والعمـل الـتقين وبنـاء القـدرات والـدعوة. واللجنـة مـدعوةٌ ألن تسـتعرض التقـدم احملــرز          

ــامج وتشــكيل هيئاتــه، وتقــر    حــىت اآلن ، وألن حتــيط علمــاً بإنشــاء إطــار اإلدارة اخلــاص بالربن
  التعديل املقترح إدخاله على عضوية جملس اإلدارة.
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  تقرير البنك الدويل عن برنامج املقارنات الدولية    

  مقدمة  - أوال   

، ٢٠١٦يف الدورة السـابعة واألربعـني للجنـة اإلحصـائية الـيت عقـدت يف آذار/مـارس          - ١
نوقش مستقبل برنامج املقارنات الدولية يف ضوء توصيات فريق أصـدقاء الـرئيس بشـأن تقيـيم     

  من الربنامج. ٢٠١١جولة عام 
وكانت اللجنة اإلحصائية قد أنشـأت الربنـامج ليكـون مبـادرة إحصـائية عامليـة دائمـة          - ٢

نقاط مرجعية مسـتقلة،   ة اليراد ا إعداد سلسلة زمنية موثوقة من بيانات تعادل القوة الشرائي
وحتســني اجلــودة، واالســتجابة علــى حنــو أفضــل الحتياجــات املســتخدمني، وتعزيــز املزيــد مــن   

  االنفتاح والشفافية.
، أجـرى بعـض املنـاطق مقارنـات إقليميـة      ٢٠١١ومنذ استكمال جولة الربنـامج لعـام     - ٣

علــى الصــعيد العــاملي ، ســيجري ٢٠١٧مؤقتــة أو كــان بصــدد االنتــهاء منــها. وبــدءا مــن عــام 
تنفيذ الربنامج بانتظـام وعلـى فتـرات أكثـر تقاربـا. واملـراد يف املسـتقبل هـو العمـل علـى تنفيـذ            

، وهـو نظـام مـن االستقصـاءات املتواصـلة      “ج االستقصاءات املتواصـلة ”الربنامج استنادا إىل 
صـاءات الوطنيـة   املوزعة على مدى الدورة، بغية التخفيف من العبء الواقع على مكاتب اإلح

  وإتاحة املرونة يف إجراء االستقصاءات وفقاً للظروف اخلاصة بالبلدان املشاركة.
والحظت اللجنـة اإلحصـائية ضـرورة أن يسـتمر العمـل مـن أجـل إدمـاج الربنـامج يف            - ٤

الربامج اإلحصائية الوطنية املنفـذة بانتظـام، مبـا يف ذلـك إدمـاج األنشـطة االستقصـائية اخلاصـة         
امج ومبؤشر أسعار االستهالك بغية حتسني االتساق يف إحصاءات األسعار وخفـض أعبـاء   بالربن

  تنفيذ الربنامج الواقعة على مكاتب اإلحصاء الوطنية.
، ٢٠١١وأقرت اللجنة اإلحصائية، استناداً إىل تقييم فريق أصدقاء الرئيس جلولـة عـام     - ٥

العاملي واإلقليمي والوطين ثبـت أنـه مناسـب    بأن ج اإلدارة اجلمعي مع املتعاونني على الصعد 
لضــمان النجــاح يف تنفيــذ الربنــامج. وبالتــايل، قــررت اللجنــة اإلحصــائية اإلبقــاء علــى اإلدارة   
اجلمعية، وضـمان إيالئهـا قـدراً أكـرب مـن االهتمـام لالحتياجـات الوطنيـة واتسـامها مبزيـد مـن            

ن أقـل أعبـاء وأكثـر مرونـة لكـي تلـيب       الشمول والشفافية والطابع التشاركي، وكفالـة أن تكـو  
  احتياجات برنامج دائم آخذ يف التطور.

ويقدم هـذا التقريـر إىل اللجنـة معلومـات مسـتكملة شـاملة عـن اجلهـود املبذولـة علـى             - ٦
 ٢٠١٧الصعيدين العـاملي واإلقليمـي إلكمـال األنشـطة املؤقتـة واإلعـداد لـدورة الربنـامج لعـام          

ــم.    ــامج دائ ــه إىل برن ــامج؛       وحتويل ــي: إدارة الربن ــا يل ــاول م ــروع تتن ــو مقســم إىل مخســة ف وه
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؛ وأنشـطة البحـوث، واسـتخدامات بيانـات     ٢٠١٧واألعمال التحضريية لدورة الربنـامج لعـام   
  تعادل القوة الشرائية؛ واألنشطة املعرفية والدعوية.

   
  إدارة برنامج املقارنات الدولية  - ثانيا   

  إطار اإلدارة وهيئاته    

الوالية العامة إلطار اإلدارة اخلـاص بالربنـامج يف التأكـد مـن أن اجلهـود العامليـة        تتمثل  - ٧
واإلقليمية والوطنية املبذولة من أجل إعداد تقديرات موثوقة لتعادل القوة الشرائية والقياسـات  
ذات الصلة للنفقات احلقيقية تتبع ما أُقر من سياسات وبروتوكوالت ومنهجيات ومـن معـايري   

  جلودة، وأن التقديرات تعد بكفاءة على حنو يتسق مع املوارد املتاحة.لضمان ا
ــإلدارة         - ٨ ــة اإلحصــائية، بإشــراف عــام مــن جملــس ل ــة اللجن ــامج حتــت رعاي وينفــذ الربن

وتوجيه من فريق استشاري تقين وفرق عمل تابعة له. ويتوىل تنسيق الربنامج وتنفيـذه الوكالـة   
والوكاالت املنفذة على الصعيد اإلقليمي، واملكتـب اإلحصـائي    املنفذة له على الصعيد العاملي،

لالحتــاد األورويب، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، والوكــاالت املنفــذة علــى 
  الصعيد الوطين.

وقد وافق البنـك الـدويل علـى القيـام بـدور الوكالـة املنفـذة علـى الصـعيد العـاملي وعلـى              - ٩
ة دائمة لربنامج املقارنات الدولية لكي تتوىل مسـؤولية تنسـيق وتنفيـذ الربنـامج     إنشاء وحدة عاملي

ــات اإلدارة. وتشــمل الوكــاالت       ــف هيئ ــة إىل خمتل ــوفر خــدمات األمان ــاملي وت ــى الصــعيد الع عل
املنفذة على الصعيد اإلقليمي حـىت اآلن مصـرف التنميـة األفريقـي، ومصـرف التنميـة اآلسـيوي،        

ملشــتركة بــني بلــدان رابطــة الــدول املســتقلة، واللجنــة االقتصــادية ألمريكــا   واللجنــة اإلحصــائية ا
  الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا (اإلسكوا).

ومن أجل ضـمان التنسـيق الفعـال بـني الوكـاالت العامليـة واإلقليميـة، أنشـأت اللجنـة            - ١٠
فريق التنسـيق املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بالربنـامج الـذي يتـألف          اإلحصائية لألمم املتحدة

ــدويل والوكــاالت املنفــذة علــى الصــعيد اإلقليمــي واملكتــب اإلحصــائي لالحتــاد       مــن البنــك ال
  األورويب ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وصندوق النقد الدويل.

  
  اجتماعات اإلدارة والتنسيق    

ــ  - ١١ ــامج يف     اجتمع ــة بتنســيق أنشــطة الربن ــة املعني ــة واإلقليمي  آذار/ ٦ت الوكــاالت العاملي
يف نيويورك ملناقشة األنشـطة املؤقتـة اجلاريـة علـى الصـعيدين اإلقليمـي والعـاملي         ٢٠١٦مارس 

وتنفيذ الربنامج يف املستقبل. وعقدت اجلهات الرئيسية املعنية بالربنامج اجتماعاً يف مقر األمـم  
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ملناقشــة اخلطــوات الــالزم اختاذهــا فــوراً لتنظــيم   ٢٠١٦آذار/مــارس  ١٠نيويــورك يف املتحــدة ب
وحتويل الربنامج إىل منوذج الدراسـات االستقصـائية املتواصـلة تبعـاً      ٢٠١٧دورة الربنامج لعام 

  للقرارات اليت اختذا اللجنة اإلحصائية يف دورا السابعة واألربعني.
 أيــار/ ١٠ و ٩شــترك بــني الوكــاالت اجتماعــه األول يف  وقــد عقــد فريــق التنســيق امل   - ١٢
. ومتثلت األهداف الرئيسية لالجتماع يف استعراض مشروع اختصاصات الفريـق  ٢٠١٦ مايو

. وعقـد الفريـق اجتماعـه الثـاين     ٢٠١٧ومناقشة اخلطط العاملية واإلقليمية لدورة الربنامج لعـام  
ــن   ــرة م ــداف    يف ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ٢٩إىل  ٢٧يف الفت ــت األه واشــنطن العاصــمة. وكان

الرئيســية هلــذا االجتمــاع هــي: (أ) اســتعراض مــا أُعــد علــى الصــعيدين اإلقليمــي والعــاملي مــن   
؛ (ب) مناقشـة املـواد   ٢٠١٧أعمال حتضريية وجداول زمنية وميزانيـات اسـتعداداً لـدورة عـام     

القوميـة؛ (ج) مناقشـة    فيما يتعلق بأنشطة استقصاء األسعار واحلسابات ٢٠١٧التشغيلية لعام 
اخلطة البحثية املقترحة فيمـا يتعلـق بتعـادل القـوة الشـرائية واسـتعراض التقـدم احملـرز فيهـا حـىت           

، عقـد اجتمـاع جـانيب للخـرباء التقنـيني بـالتوازي       ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢٩ذلك الوقت. ويف 
لشــرائية الســنوية مــع االجتمــاع الثــاين للفريــق، وذلــك ملناقشــة نهــج حســاب تعــادالت القــوة ا 

  ووضع سالسل زمنية لتقديراا.
 ٢٠١٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٥وعقد جملس إدارة الربنـامج اجتماعـه االفتتـاحي يف      - ١٣

يف واشـــنطن العاصـــمة. وانتخـــب الـــس وزارةَ اإلحصـــاءات وتنفيـــذ الـــربامج باهلنـــد وهيئـــة  
دورة السـنوات الـثالث األوىل الـيت    اإلحصاءات بالنمسـا رئيسـني مشـاركني لـس اإلدارة يف     

. وأقر الس إطار اإلدارة واختصاصـات هيئـات اإلدارة، وأنشـأ الفريـق     ٢٠١٩تنتهي يف عام 
االستشاري التقين، وأحاط علماً باحلالة الراهنة لألعمـال التحضـريية واجلـداول الزمنيـة لـدورة      

لـس علـى عقـد اجتماعـه السـنوي      ، عالوة على حالة امليزانية والتمويل. ووافـق ا ٢٠١٧عام 
  يف الصني. ٢٠١٧لعام 

  
  التعديل املقترح إدخاله على عضوية جملس اإلدارة    

تشــمل عضــوية الــس، علــى النحــو الــذي أوصــت بــه اللجنــة اإلحصــائية يف دورــا     - ١٤
وكالــة  ١١الســابعة واألربعــني، كبــار اإلحصــائيني أو كبــار مــديري املكاتــب اإلحصــائية مــن  

وطنيــة، وميثــل كــل منــهم منطقتــه. ويكفــل نظــام للتنــاوب يف كــل منطقــة مــن منــاطق    منفــذة 
الربنامج متثيال واسع النطاق للبلـدان األعضـاء يف الـس مـع مـرور الـزمن. ومـدة كـل تنـاوب          
ثالث سنوات. وباإلضافة إىل الوكاالت املنفذة الوطنيـة اإلحـدى عشـرة، يضـم جملـس اإلدارة      

ولية وإقليمية، مبا يف ذلـك البنـك الـدويل وصـندوق النقـد الـدويل       يف عضويته مخس منظمات د
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وشعبة اإلحصاءات التابعـة إلدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة باألمانـة العامـة وعضـوان        
  متناوبان من فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت.

أخـذ يف االعتبـار   بيد أن خطة تناوب أعضاء فريـق التنسـيق املشـترك بـني الوكـاالت ال ت       -  ١٥
أن املبادئ التوجيهية التنفيذية ملصارف التنمية اإلقليمية، الـيت هـي أيضـا جهـات ماحنـة للربنـامج،       
تقتضــي منــها أن تكــون ممثلــةً بشــكل دائــم يف أي هيئــة مــن هيئــات الرقابــة علــى السياســات يف    

اعه االفتتـاحي املعقـود   الربامج املمولة من مواردها. وقد ناقش جملس اإلدارة تلك املسألة يف اجتم
، واقترح تعـديل عضـوية الـس مـن أجـل حلـها. ومبوجـب        ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥يف 

. وتشـغل الوكـاالت   ١٦  مـن مقعـدا بـدال    ١٨النظام املقترح، جيـرى توسـيع الـس ليتـألف مـن      
الـدويل   سبعة مقاعد موزعة علـى النحـو التـايل: (أ) ثالثـة مقاعـد للبنـك الـدويل وصـندوق النقـد         

وشعبة اإلحصاءات؛ (ب) مقعد لكل من مصرف التنميـة األفريقـي ومصـرف التنميـة اآلسـيوي؛      
ــاد         ــب اإلحصــائي لالحت ــني املكت ــوة الشــرائية املشــترك ب ــادل الق ــامج تع ــاوب لربن ــد متن (ج) مقع
األورويب ومنظمـة التعـاون والتنميــة يف امليـدان االقتصــادي؛ (د) مقعـد للــربامج اإلقليميـة األصــغر      
حجما تتناوب على شغله اللجنـة االقتصـادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب واللجنـة         

ــريب آســيا    ــة لغ ــةاالقتصــادية واالجتماعي ــدول      واللجن ــدان رابطــة ال ــني بل اإلحصــائية املشــتركة ب
  املستقلة، لكفالة أن تكون ممثلة يف الس بانتظام.

  وإقراره. له على عضوية الس إىل اللجنة الستعراضهويقدم هذا التعديل املقترح إدخا  -  ١٦
    

  ٢٠١٧األعمال التحضريية لدورة الربنامج لعام   -  ثالثا  

  ٢٠١٧النهج املعتمد لدورة عام     

ــرئيس       - ١٧ ــه فريــق أصــدقاء ال إن ــج الدراســات االستقصــائية املتواصــلة، الــذي أوصــى ب
بيانات األسعار على فترة مـدا ثـالث سـنوات    واعتمدته اللجنة اإلحصائية، يوزع عملية مجع 

من أجل ختفيف العبء عن البلدان يف أي سنة تقوميية معينـة، وهـو مصـمم إلجـراء املقارنـات      
باستخدام مزيج من البيانات الفعلية وبيانات االستقراء اليت تجمع على مـدى ثـالث سـنوات.    

فيذ توصية اللجنة اإلحصائية، ووافـق  وقد ناقش فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت خطط تن
علــى أن يعتمــد تــدرجيياً يف الربنــامج ــج الدراســات االستقصــائية املتواصــلة، مــع الســماح         
للمناطق باملرونة الالزمـة إلجـراء استقصـاءات علـى مـدى فتـرة ثـالث سـنوات وفقـاً لظروفهـا           

تـأخرة عـن اجلـدول الـزمين     اخلاصة. وستتيح هذه املرونـة للمنـاطق أو البلـدان الـيت قـد تكـون م      
الوقت الالزم لكي تتدارك ذلك. ومن شأن النجـاح يف تنفيـذ هـذا النـهج أن يـؤدي يف األجـل       

  الطويل إىل زيادة التواتر يف إجراء املقارنات اإلقليمية والعاملية.
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من الربنامج، تتوخى اخلطـة إجـراء استقصـاءات األسـعار      ٢٠١٧وبالنسبة لدورة عام   - ١٨
، وإدراج بيانــــات األســــعار املســــتمدة مــــن الدراســــات     ٢٠١٨و  ٢٠١٧ خــــالل عــــامي 

حيثمــا أمكـن ذلــك. ووافــق   ٢٠١٦االستقصـائية املؤقتــة الـيت أجرــا املنــاطق املختلفـة يف عــام    
فريق التنسيق املشـترك بـني الوكـاالت علـى أن تسـتخدم املنـاطق تلـك البيانـات، باإلضـافة إىل          

، ٢٠١٨ و ٢٠١٧ستقصــائية املقــرر إجراؤهــا يف عــامي  البيانــات املســتقاة مــن الدراســات اال 
باســتقراء  ٢٠١٧. وميكــن تقــدير بيانــات األســعار لعــام     ٢٠١٧للتوصــل لنتــائج دورة عــام   

، يف حـني ميكـن تقـدير البيانـات بـأثر رجعـي باسـتقراء مـا يـتم          ٢٠١٦البيانات امعة يف عـام  
نقطـة انطـالق    ٢٠١٧ة عـام  . وسـتكون دور ٢٠١٧أو باإلحالة إىل عام  ٢٠١٨مجعه يف عام 

ملقارنــات عامليــة أكثــر تــواترا تطبــق ــج الدراســات االستقصــائية املتواصــلة وختلــص إىل نتــائج  
  وهكذا دواليك. ٢٠٢٣و  ٢٠٢٠حمددة كل ثالث سنوات يف السنوات املرجعية 

ووفقاً لتوصية اللجنـة اإلحصـائية، لـن تـدخل تغـيريات رئيسـية علـى منهجيـة حسـاب            - ١٩
. وستوضـع خطـةٌ حبثيـة للربنـامج يعـدها الفريـق       ٢٠١٧الت القـوة الشـرائية يف دورة عـام    تعاد

االستشاري التقين وفريق التنسيق املشـترك بـني الوكـاالت، وسـتركز اخلطـة يف األجـل القصـري        
ويف املقــام األول علــى صــقل األســاليب واإلجــراءات املعمــول ــا لتحســني نوعيــة التقــديرات   

  ة موثوقة لتعادل القوة الشرائية.وإنتاج سالسل زمني
  

 اإلطار الزمين العام  

ــام       - ٢٠ ــي اإلطـــار الـــزمين لـــدورة عـ إىل  ٢٠١٦الفتـــرةَ املمتـــدة مـــن عـــام     ٢٠١٧يغطـ
، ويتكـون مـن ثـالث مراحـل رئيسـية. وتشـمل املرحلـة األوىل الترتيبـات اإلداريـة          ٢٠١٩ عام

 نشـطة قـد أُجنـز حبلـول كـانون األول/     واملؤسسية وإعداد املواد التشغيلية. وكان معظم هذه األ
  .٢٠١٦ديسمرب 

ــات النفقــات مــن       - ٢١ ــع بيان ــة إجــراء استقصــاءات لألســعار وجتمي ــة الثاني وتســتتبع املرحل
احلســابات القوميــة. وســتجرى الدراســة الرئيســية الستقصــاء أســعار الســلع واخلــدمات املرتليــة 

بالنسـبة لـبعض    ٢٠١٨اين مـن عـام   ويف الـربعني األول والثـ   ٢٠١٧والتحقق منـها طـوال عـام    
وسوف ترحـل   ٢٠١٦املناطق، باستثناء منطقة غرب آسيا اليت مجعت بيانات األسعار يف عام 

وحـىت الربـع    ٢٠١٧. وستجرى اعتباراً من الربع الثاين مـن عـام   ٢٠١٧هذه البيانات إىل عام 
تلـك املتعلقـة    دراسـات استقصـائية أخـرى عـن األسـعار، مبـا يف ذلـك        ٢٠١٨الثالث مـن عـام   

ــدات، والتشــييد      ــوظفني احلكــوميني، واآلالت واملع ــا، وأجــور امل بإجيــارات املســاكن وحجمه
واهلندسة املدنية. وسيتم جتميع بيانات احلسابات القومية والتحقـق منـها يف الفتـرة املمتـدة مـن      

  .٢٠١٩إىل الربع الثالث من عام  ٢٠١٧الربع األول من عام 
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الثـة إعـداد نتـائج أوليـة وائيـة علـى الصـعيدين اإلقليمـي والعـاملي.          وتشمل املرحلة الث  - ٢٢
، ســتكون السالســل الزمنيــة لتعــادل القــوة الشــرائية العامليــة للفتــرة   ٢٠١٨وحبلــول ايــة عــام 

قــد أعــدت عــن طريــق ربــط النتــائج اإلقليميــة املؤقتــة حيثمــا تــوفرت. ومــن     ٢٠١٦-٢٠١٢
  .٢٠١٩حبلول اية عام  ٢٠١٧هائية لعام املتوقع أن تنشر النتائج العاملية الن

  
  التقدم احملرز يف إعداد املواد التشغيلية    

ــي          - ٢٣ ــاتج احملل ــى الن ــاق عل ــني الوكــاالت تصــنيف اإلنف ــق التنســيق املشــترك ب ــاقش فري ن
ــذي اســتخدم يف جــوليت    ــة لكــي     ٢٠١١و  ٢٠٠٥اإلمجــايل ال ــديالت طفيف ــه تع ــل علي وأَدخ

من اجلوالت السابقة، ويصبح متوائمـا مـع نظـام احلسـابات القوميـة      يعكس الدروس املستفادة 
، ويكــــون متســــقاً مــــع تصــــنيف اإلنفــــاق الــــذي أعــــده املكتــــب اإلحصــــائي ٢٠٠٨لعــــام 
األورويب وجرى تنقيحه مـؤخرا. وسيوضـع التصـنيف املسـتكمل يف صـيغته النهائيـة يف        لالحتاد

  .٢٠١٦كانون األول/ديسمرب 
، قـام فريـق   ٢٠١٧امليدانية واملكتبية للبلدان خالل دورة عام  ومن أجل دعم األنشطة  - ٢٤

ــة     التنســـيق املشـــترك بـــني الوكـــاالت باســـتكمال وتـــدقيق قـــوائم األصـــناف األساســـية العامليـ
واستمارات مجع البيانـات املتعلقـة باسـتهالك األسـر املعيشـية، واحلكومـة، وتكـوين رأس املـال         

دقيق اسـتبيان إطـار الدراسـات االستقصـائية والتقريـر      الثابت اإلمجايل. ومت أيضـاً اسـتكمال وتـ   
النموذجي عن إحصاءات اإلنفاق واستبيان ضمان جودة احلسـابات القوميـة. وقـد اسـتكملت     
ــة اســتعراض متكــررة ــدف إىل ختفيــف العــبء الواقــع علــى       ــق عملي هــذه األدوات عــن طري

ــة، وإدمــاج اخلــربات اإلقليمية/القطريــ    ة املكتســبة خــالل األنشــطة  املكاتــب اإلحصــائية الوطني
املؤقتة واجلوالت السابقة، وصـياغة تعـاريف وأسـئلة أدق وأوضـح بشـأن األصـناف، ومواءمـة        
الترميــزات واخلـــواص الوظيفيــة والتصـــميم ــدف تيســـري االســتخدام دون إدخـــال تغـــيريات     

يف منهجية. ووضـعت مجيـع املـواد التشـغيلية يف صـيغتها النهائيـة وسـوف تـوزع علـى البلـدان           
  .٢٠١٦كانون األول/ديسمرب 

  
  حالة الربامج اإلقليمية وأنشطة بناء القدرات    

  أفريقيا    

، مجع كل البيانات املتعلقـة باألسـعار يف ذلـك    ٢٠١٧تعتزم املنطقة، خالل دورة عام   - ٢٥
العـام، ومواصـلة مجــع بيانـات اســتهالك األسـر املعيشــية علـى أســاس سـنوي مــن أجـل ضــمان        

التعجيل بإدماج أنشطة الربنامج واألنشطة املتعلقة مبؤشر أسعار االسـتهالك.  جودة البيانات، و
، ولكــن ليســت هنــاك أيــة ٢٠١٧بلــداً إىل دورة عــام  ٥٣ومــن املتوقــع أن ينضــم مــا جمموعــه 
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اجتمـاع تقـين    ٢٠١٦تأكيدات تفيد مبشاركة إريتريا أو ليبيا. وعقـد يف تشـرين الثـاين/نوفمرب    
ربنـامج املقارنــات الدوليــة يف مصــرف التنميـة األفريقــي والوحــدة العامليــة   لفرقـة العمــل املعنيــة ب 

يف أفريقيـا. ومـن املقـرر     ٢٠١٧لربنامج املقارنات الدولية، وذلك للتحضري ألنشطة دورة عـام  
  .٢٠١٧عقد حلقة عمل إقليمية للبلدان املشاركة يف الربنامج يف كانون الثاين/يناير 

  
  آسيا واحمليط اهلادئ    

ــه     - ٢٦ ــا جمموع ــرة     ٢٠يشــارك م ــة للفت ــة التحــديث املؤقت ــداً يف عملي ، ٢٠١٦-٢٠١٥بل
، مـن بينـها أكـرب بلـدان املنطقـة.      ٢٠١٧بلـدا إىل دورة الربنـامج لعـام     ٢٢يتوقع انضمام  بينما

مجـع البيانـات املتعلقـة باألسـعار إلدراجهـا يف التحـديث        ٢٠١٦وجيري حالياً وحىت اية عـام  
يف الربــع  ٢٠١٦راض النــهائي ملعــامالت تــرجيح احلســابات القوميــة لعــام وسيضــطلع باالســتع
ــام    ــن ع ــن       ٢٠١٧األخــري م ــع األول م ــة يف الرب ــة املؤقت ــائج العملي ــوخى إصــدار نت ــن املت . وم

، استضــافت بــانكوك، تايلنــد،  ٢٠١٦. وعقــدت حلقتــا عمــل إقليميتــان يف عــام  ٢٠١٨ عــام
ــه وأُقيمــت الثانيــ    ــبني، يف شــهر أيلول/ســبتمرب.   أوالهــا يف شــهر حزيران/يوني ــانيال، الفل ة يف م

خــــالل حلقــــة العمــــل املعقــــودة يف   ٢٠١٧وبــــدأت التحضــــريات التشــــغيلية لــــدورة عــــام  
أيلول/سبتمرب بإجراء مناقشات عن إطار أخذ العينات وخطة العمل املؤقتـة. ومـن املقـرر عقـد     

يف هـانوي، وسـتفتتح    ٢٠١٧اجتماع رؤساء الوكاالت املنفذة الوطنية يف كـانون الثاين/ينـاير   
 ٢٠١٧يف املنطقـة. وسـوف يبـدأ مجـع بيانـات األسـعار لـدورة عـام          ٢٠١٧خالله دورة عـام  

خالل الربع الثـاين مـن ذلـك العـام. ويعمـل مصـرف التنميـة اآلسـيوي مـع البلـدان أيضـاً علـى             
فقر، وعلـى  إعداد تعادالت القـوة الشـرائية دون الوطنيـة وتعـادالت القـوة الشـرائية املتعلقـة بـال        

  بلدا. ١٩وضع جداول العرض واالستخدام يف 
  

  رابطة الدول املستقلة    

. ومــن ٢٠١٤أجــرت رابطــة الــدول املســتقلة مقارنــةً إقليميــة مؤقتــة للســنة املرجعيــة      - ٢٧
أو كـانون الثـاين/    ٢٠١٦يف كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٤املقرر صدور النتائج اإلقليمية لعام 

فر تقــديرات النــاتج احمللــي اإلمجــايل النهائيــة. وســيتم ربــط نتــائج        ، رهنــا بتــوا ٢٠١٧ينــاير 
بالنتـائج الصـادرة عـن منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي مـن خـالل            ٢٠١٤ عام

ــى حنــو        ــالتقرير عل ــرة املشــمولة ب ــان خــالل الفت ــد عقــد اجتماعــان إقليمي االحتــاد الروســي. وق
ــا ــا   مـ ــد يف نيسـ ــي عقـ ــاع إقليمـ ــي: اجتمـ ــة   يلـ ــابات القوميـ ــام احلسـ ــذ نظـ ــأن تنفيـ ن/أبريل بشـ
يف سياق متطلبات الربنامج، واجتماع إقليمي آخر عقد يف تشرين األول/أكتـوبر   ٢٠٠٨ لعام

عــن حتليــل جــودة إحصــاءات األســعار، واستضــافت مدينــة مينســك كــال االجتمــاعني. وأقــر    
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خـــالل  ٢٠١٧م رؤســـاء حكومـــات بلـــدان رابطـــة الـــدول املســـتقلة رمسيـــاً إطـــالق دورة عـــا
. ومـن املتوقـع أن تشـارك    ٢٠١٦اجتماعهم الـذي عقـد يف مينسـك يف تشـرين األول/أكتـوبر      

يف إجـراء املقارنــة عشـرةُ بلــدان، مبـا يف ذلــك أوزبكسـتان وتركمانســتان اللتـان مل تشــاركا يف      
ــام   ــييت ع ــام  ٢٠١١عمل ــامج يف     ٢٠١٤وع ــل بشــأن الربن ــاع املقب ــد االجتم ــرر عق ــن املق . وم

  يف موسكو. ٢٠١٧س آذار/مار
  

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

جرى يف فترة األنشطة املؤقتة توفري املساعدة التقنيـة لعـدد مـن بلـدان أمريكـا الالتينيـة         - ٢٨
ــار التحضــري         ــة، يف إط ــة البحــر الكــارييب بشــأن أســعار االســتهالك واحلســابات القومي ومنطق
للــدورات املقبلــة مــن الربنــامج. ونظمــت اللجنــة االقتصــادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر  

ةً إعالمية يف إطار املؤمتر اإلحصائي لألمريكتني عقدت يف سـانتياغو، شـيلي، يف   الكارييب جلس
، إلحاطــة رؤســاء املكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة علمــاً بنــهج الدراســات   ٢٠١٦حزيران/يونيــه 

. وعقــدت جلســةٌ بشــأن ٢٠١٧االستقصــائية املتواصــلة وجوانــب أخــرى متعلقــة بــدورة عــام  
دراســية الــيت نظمتــها اللجنــة بشــأن احلســابات القوميــة يف   خــالل احللقــة ال ٢٠١٧دورة عــام 

ــرين الثـــاين/نوفمرب   ــانتياغو يف تشـ ــغيلية لـــدورة   ٢٠١٦سـ ــية والتشـ ــة اجلوانـــب املؤسسـ ملناقشـ
يف املنطقة. واستهلت األنشطة بتحديد األصناف املشمولة بالدراسـة االستقصـائية    ٢٠١٧ عام

ون هـذه األنشـطة قـد اسـتكملت حبلـول ايـة       اإلقليمية وتقيـيم أدوات جتهيـز البيانـات. وسـتك    
، منـــها ٢٠١٧بلـــدا يف دورة عـــام  ٤٠. ومـــن املتوقـــع أن يشـــارك مـــا جمموعـــه  ٢٠١٦عـــام 
بلـدا مـن منطقـة البحـر الكـارييب. ومـن املقـرر أيضـاً عقـد           ٢٢بلدا من أمريكا الالتينيـة و   ١٨

  .٢٠١٧حلقة عمل إقليمية للبلدان املشاركة يف آذار/مارس 
  

  سياغرب آ    

قُدماً على النحو املقـرر هلـا، وهـي تغطـي      ٢٠١٦تسري األنشطة املؤقتة للسنة املرجعية   - ٢٩
ــانون األول/    ١٤ ــال أفريقيـــا. ومـــن املتوقـــع إعـــالن النتـــائج يف كـ  بلـــدا يف غـــرب آســـيا ومشـ

. واهلدف الشـامل هلـذه األنشـطة هـو إرسـاء سالسـل زمنيـة لتقـديرات تعـادل          ٢٠١٧ ديسمرب
اسـتناداً إىل البيانـات الـيت مجعـت      ٢٠١٦إىل عـام   ٢٠١١تغطي الفترة من عـام  القوة الشرائية 

ومـن خـالل األنشـطة املؤقتـة، ومواصـلة إنتـاج تقـديرات تعـادل القـوة           ٢٠١١أثناء دورة عـام  
، سيجري مبـدئياً متديـد   ٢٠١٧وما بعده. وفيما يتعلق بدورة عام  ٢٠١٧الشرائية سنوياً لعام 

ا يف ذلـك عـدد إضـايف مـن بلـدان مشـال أفريقيـا. وسـوف تسـتخدم يف          بلدا، مب ١٨التغطية إىل 
ــيت ســبق مجعهــا خــالل عــام       ٢٠١٧دورة عــام  ــات اســتهالك األســر املعيشــية ال ، ٢٠١٦بيان



E/CN.3/2017/15

 

10/17 16-22232 

 

. وقـد عقـدت حلقتـا    ٢٠١٧تجمع البيانات املطلوبة األخرى وجيري توليفها خالل عام  بينما
يف شـهر كـانون الثاين/ينـاير والثانيـة يف القـاهرة      عمل إقليميتان، إحدامها يف اسطنبول، تركيـا،  

يف شــهر أيلول/ســبتمرب. ومــن املقــرر عقــد حلقــة العمــل اإلقليميــة القادمــة للتحقــق مــن صــحة  
ــام   ــعار لعـ ــاير  ٢٠١٦بيانـــات األسـ ــانون الثاين/ينـ ــادية  ٢٠١٧يف كـ ــة االقتصـ . وتعمـــل اللجنـ

الت القـوة الشـرائية علـى الصـعيد     واالجتماعية لغريب آسـيا مـع البلـدان أيضـاً علـى إعـداد تعـاد       
  دون الوطين ووضع مؤشر منسق ألسعار االستهالك.

  
برنــامج تعــادل القــوة الشــرائية املشــترك بــني املكتــب اإلحصــائي لالحتــاد األورويب ومنظمــة        

  التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

يعكف املكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب على حساب ونشـر نتـائج تارخييـة منقحـة       - ٣٠
استناداً إىل التصنيف اجلديد للبنود األساسية، ومنهجيـة تعـادل القـوة الشـرائية الـيت اسـتحدثت       
خالل السنوات األخرية، وبيانات احلسابات القوميـة املنقحـة وفقـاً لنظـام احلسـابات األورويب      

سـتكفل املقارنـات الـيت جيريهـا املكتـب مشـاركةَ أوكرانيـا وجورجيـا يف دورة         . و٢٠١٠لعام 
ــربط بالبلــدان املشــمولة بأنشــطة املكتــب. وتتخــذ منظمــة التعــاون      ٢٠١٧عــام  مــن خــالل ال

والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي خطــوات حنــو تطبيــق ــج الدراســات االستقصــائية املتواصــلة    
ع الرأمساليـة، وذلـك مـن خـالل احلسـاب السـنوي للنتـائج،        بشكل كامل، إال فيما يتعلق بالسل

متخليــةً عــن ممارســتها الســابقة املتمثلــة يف حســاب النتــائج املفصــلة كــل ثــالث ســنوات. وقــد  
عقدت ثالث حلقات عمل/جلسات إقليمية خالل الفترة املشمولة بالتقرير على حنـو مـا يلـي:    

ــدان االقت     ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــوة الشــرائية للبلــدان      جلســة ملنظم ــادل الق ــن تع صــادي ع
؛ وحلقـة عمـل   ٢٠١٦األوروبية نظمـت يف أغواسـكاليينتس، املكسـيك، يف نيسـان/أبريل      غري

 بشــأن تعــادل القــوة الشــرائية نظمهــا املكتــب اإلحصــائي لالحتــاد األورويب يف بــاريس يف أيــار/
ية التـابع للمكتـب اإلحصـائي    ؛ وجلسة للفريق العامل املعـين بتعـادل القـوة الشـرائ    ٢٠١٦مايو 

. ومثـة بلَـدان مـن بلـدان     ٢٠١٦لالحتاد األورويب نظمت يف لكسمربغ يف تشرين الثاين/نوفمرب 
أمريكا الالتينية، مها كوستاريكا وكولومبيا، بصدد االنضـمام إىل عمليـة املقارنـة الـيت تضـطلع      

طلب تعاونا وثيقا بـني املنظمـة واللجنـة    ا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، مما يت
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب لضمان حتقيـق نتـائج مقبولـة لصـاحل هـذين      

بلـدا   ٥١، يشـارك مـا عـدده    ٢٠١٧البلدين اللذين ميران مبرحلة انتقالية. وبالنسبة لدورة عـام  
تــب اإلحصــائي لالحتــاد األورويب ومنظمــة يف برنــامج تعــادل القــوة الشــرائية املشــترك بــني املك 

بلـدا تنسـق مشـاركتها     ١٢بلدا ينسق مشاركتها املكتب اإلحصـائي، و   ٣٧التعاون والتنمية (
  منظمة التنمية والتعاون، إضافة إىل أوكرانيا وجورجيا).
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  جزر احمليط اهلادئ    

رس اجلهـود  . وسـتك ٢٠١٧مل تتأكد بعد مشـاركة جـزر احملـيط اهلـادئ يف دورة عـام        - ٣١
  لتحديد مؤسسة تقوم بتنسيق الربنامج يف منطقة احمليط اهلادئ وإلجياد مصادر متويل له.

  
  احلالة املالية    

ــل        - ٣٢ ــل اهلــدف الرئيســي يف جمــال التمويــل يف وضــع منــوذج صــاحل ومســتدام لتموي يتمث
 ٢٠١٩-٢٠١٧برنامج املقارنات الدولية الدائم يتبع منوذج الثالث سـنوات (أي يغطـي املـدد    

، وهلُم جرا)، وتوجيه قدر أقل مـن التمويـل لـإلدارة والتنسـيق وقـدر أكـرب       ٢٠٢٢-٢٠٢٠و 
إلنتاج البيانات وضمان اجلودة، وتعزيز زيادة تدرجيية يف التمويل الـوطين بـالتزامن مـع اعتمـاد     

  البلدان الربنامج يف برامج عملها العادية.
، مبا يف ذلك امليزانيـات العامليـة واإلقليميـة،    ٢٠١٧ وتقدر التكلفة اإلمجالية لدورة عام  - ٣٣

مليون دوالر. ويعكس هذا الرقم اخنفاضا كـبريا يف التكلفـة قياسـاً إىل ميزانيـة جولـة       ٢٤مببلغ 
مليـــون دوالر. وقـــد بـــدأت الوكـــاالت املنفـــذة علـــى   ٤٥، الـــيت تقـــدر حبـــوايل ٢٠١١عـــام 

تأمني التمويل الالزم، غري أن جزءا كبريا مـن  الصعيدين العاملي واإلقليمي جهود مجع األموال ل
التمويــل املطلــوب ال يــزال غــري متــوافر. وعلــى الصــعيد العــاملي، ســاهم البنــك الــدويل بــبعض    
التمويل، وهنـاك مؤشـرات إجيابيـة مـن صـندوق النقـد الـدويل وإدارة التنميـة الدوليـة باململكـة           

  ج للمساعدة يف سد الفجوة التمويلية.املتحدة تنبئ بأما سيقدمان أمواال إضافية للربنام
ومن املتوقع على الصعيد اإلقليمي أن يساهم مصرف التنمية األفريقي يف متويـل تنفيـذ     - ٣٤

الربنامج يف أفريقيا. ويف آسيا، قدم مصرف التنميـة اآلسـيوي متـويال حمـدودا للسـنة األوىل مـن       
. ٢٠١٧إضـافية السـتكمال دورة عـام     التنفيذ؛ غري أن احلاجـةَ قائمـةٌ إىل تـوفري مصـادر متويـل     

ويف رابطة الدول املستقلة، بذلت جهود للحصول على بعـض التمويـل مـن اللجنـة اإلحصـائية      
املشتركة بني دول الرابطة ومـن البلـدان املشـاركة، بيـد أن مـن الـالزم تـوفري مزيـد مـن الـدعم           

هـود حاليـاً جلمـع األمـوال. ويف     املايل. ويف أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، تبـذل اجل     
بصـورة جزئيـة، وتقـدم بلـدان      ٢٠١٧غرب آسيا، تغطي األمـوال املتاحـة تكـاليف دورة عـام     

جملس التعاون اخلليجي مسامهةً عينيـة مـن خـالل متويـل مشـاركتها يف حلقـات عمـل الربنـامج         
نشــطة وأنشــطته. ومــع ذلــك، ســتكون هنــاك حاجــة إىل تــوفري دعــم مــايل إضــايف الســتكمال أ 

 .٢٠١٧دورة عام 
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 أنشطة البحوث  - رابعا   

  خطة البحوث    

، مـن  ٢٠١٧أوصت اللجنة اإلحصـائية بعـدم إدخـال تغـيريات منهجيـة يف دورة عـام         - ٣٥
أجل احلفاظ على إمكانية املقارنة بني البيانـات مـع مـرور الـزمن وإتاحـة إنتـاج سالسـل زمنيـة         

ينبغـي وضـع خطـة حبـوث تقنيـة لالسترشـاد ـا        موثوقة لبيانات تعادل القـوة الشـرائية. ولكـن    
مستقبالً، مع التركيز على حتسني جـودة تقـديرات تعـادل القـوة الشـرائية والبيانـات األساسـية        

  وعلى إنتاج سالسل زمنية موثوقة لبيانات تعادل القوة الشرائية واالستفادة من االبتكارات.
مشـروع خطـة حبـوث للربنـامج يف     وقد نـاقش فريـق التنسـيق املشـترك بـني الوكـاالت         - ٣٦

، ويتوقـع أن جيتمـع الفريـق االستشـاري الـتقين      ٢٠١٦اجتماعه الثاين املعقود يف أيلول/سبتمرب 
ملواصلة مناقشة املشـروع. ويف غضـون ذلـك، بـدأت البحـوث يف بعـض        ٢٠١٧يف أوائل عام 

الشـرائية، وإدمـاج   ااالت ذات األولوية، مبا فيها وضـع سالسـل زمنيـة لبيانـات تعـادل القـوة       
األنشطة االستقصائية اخلاصـة مبؤشـر أسـعار االسـتهالك وتلـك املرتبطـة بالربنـامج، وتعـادالت         

  القوة الشرائية على املستوى دون الوطين، وتعادالت القوة الشرائية املتعلقة بالفقر.
  

  السالسل الزمنية لتقديرات تعادل القوة الشرائية    

الربنــامج أصــبح مــن اآلن فصــاعداً وضــع سالســل زمنيــة       نظــراً إىل أن اهلــدف مــن     - ٣٧
وصـوالً   ٢٠١٦-٢٠١٢لتقديرات تعادل القوة الشرائية، بدءاً من إعداد سالسل زمنية للفتـرة  

، مثـة حاجـة إىل إجـراء أحبـاث بشـأن      ٢٠١٨إىل ربط النتائج اإلقليمية املؤقتة حبلـول ايـة عـام    
ئية واعتماد ج إلعـدادها. ويف هـذا الصـدد،    وضع سالسل زمنية لتقديرات تعادل القوة الشرا

نوقشت أساليب حساب التقديرات السـنوية لتعـادل القـوة الشـرائية وإعـداد السالسـل الزمنيـة        
لتعادل القوة الشـرائية يف اجتمـاع جـانيب للخـرباء التقنـيني عقـد بـالتزامن مـع االجتمـاع الثـاين           

. وسيظل النـهج موضـع حبـث    ٢٠١٦بتمرب لفريق التنسيق املشترك بني الوكاالت، يف أيلول/س
  وسيطرح للمناقشة يف سياق اجتماعات الفريق االستشاري التقين.

  
  إدماج مؤشر أسعار االستهالك/برنامج املقارنات الدولية    

من شأن املواءمة بني أنشطة الربنامج وأنشـطة مؤشـر أسـعار االسـتهالك أن تقلـلَ مـن         - ٣٨
ربنـــامج، وأن جتعـــل األســـعار الـــواردة يف مؤشـــر أســـعار عـــبء مجـــع البيانـــات النـــاتج عـــن ال

ــطة       ــاج األنشـ ــاً إدمـ ــيؤدي أيضـ ــة. وسـ ــة للمقارنـ ــاقاً وقابليـ ــر اتسـ ــامج أكثـ ــتهالك والربنـ االسـ
االستقصائية املتعلقة مبؤشـر أسـعار االسـتهالك وتلـك املرتبطـة بالربنـامج إىل تعزيـز تطبيقهـا يف         
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لـوطين. ويف هـذا الصـدد، نظمـت جلسـة      استخدامات إضـافية علـى الصـعيدين الـوطين ودون ا    
بشأن أوجه التفاعل بني بيانات مؤشرات أسـعار االسـتهالك وتعـادالت القـوة الشـرائية ضـمن       
اجتماع فريق اخلـرباء املعـين مبؤشـرات أسـعار االسـتهالك الـذي عقـد يف جنيـف يف الفتـرة مـن           

اء يف جنــوب . وتضــمنت اجللســة مســامهات مــن مكاتــب اإلحصــ  ٢٠١٦أيار/مــايو  ٤إىل  ٢
أفريقيا، والضـفة الغربيـة وغـزة، واملغـرب، فضـالً عـن اللجنـة اإلحصـائية املشـتركة بـني بلـدان            
رابطة الدول املسـتقلة واللجنـة االقتصـادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب واللجنـة          

  االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا.
  

  دون الوطينتعادالت القوة الشرائية على املستوى     

ــوطين          - ٣٩ ــى املســتوى دون ال ــدير مســتويات األســعار عل ــود كــبرية لتق ــاً جه ــذل حالي تب
باســتخدام املتــاح مــن املعلومــات بشــأن مؤشــر أســعار االســتهالك. ويســهم اســتخدام مؤشــر     
أســعار االســتهالك لتحديــد تعــادالت القــوة الشــرائية علــى املســتوى دون الــوطين يف اســتدامة    

ــامج مــع عمليــات مؤشــر أســعار     الربنــامج يف الب لــدان ويف حتقيــق مواءمــة أوثــق لعمليــات الربن
االســتهالك. وميكــن توســيع نطــاق تعــادالت القــوة الشــرائية علــى الصــعيد دون الــوطين أيضــاً   
لتشمل تقدير مستويات الفقر دون الوطنية. ويف هذا الصدد، عقد مؤمتر دويل بشأن موضـوع  

ســـتوى دون الـــوطين والنـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل احلقيقـــي  تعـــادالت القـــوة الشـــرائية علـــى امل ”
، نظّمته جامعة جيانغشي للعلوم املالية واالقتصـادية يف نانتشـانغ   “ومقارنات الظروف املعيشية

. ونــاقش البــاحثون واخلــرباء ٢٠١٦تشــرين األول/أكتــوبر  ١٤إىل  ١٢بالصــني يف الفتــرة مــن 
ــع تعــادالت ا   ــوطين   التطــورات األخــرية يف أســاليب جتمي لقــوة الشــرائية علــى املســتوى دون ال

وقيـــاس النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل احلقيقـــي ومقارنـــات الظـــروف املعيشـــية بـــني خمتلـــف املـــدن   
واملقاطعات. ويف آسيا، قدم مصرف التنمية اآلسيوي تدريبات قطرية يف إندونيسـيا يف كـانون   

ــاير   ٢٠١٥األول/ديســمرب  ــا يف كــانون الثاين/ين ــوان  ، و٢٠١٦وماليزي ــة حبــث بعن أصــدر ورق
خـالل  “ مؤشرات األسعار الزمنية واملكانية لربامج املقارنات الدولية والوطنية: حالـة الفلـبني  ”

 أسـبوع اإلحصـاءات االقتصـادية ملنطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ الـذي أقـيم يف بـانكوك يف أيــار/          
ارات العربيـة املتحـدة   . ويف غرب آسيا، قدمت اإلسكوا املساعدة التقنيـة إىل اإلمـ  ٢٠١٦ مايو

والسودان ومصر يف جتميع تعادالت القوة الشرائية على املستوى دون الوطين. ويستمر العمـل  
على تعادالت القوة الشـرائية علـى املسـتوى دون الـوطين يف بلـدان خمتلفـة، مبـا فيهـا اإلمـارات          

ن، والصـــني، العربيـــة املتحـــدة، وإندونيســـيا، وتايلنـــد، وتـــونس، وجنـــوب أفريقيـــا، والســـودا 
  والفلبني، وفييت نام، وماليزيا، ومصر.
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  تعادالت القوة الشرائية املتعلقة بالفقر    

حيــدد البنــك الــدويل اخلــط الــدويل للفقــر باســتخدام تعــادالت القــوة الشــرائية اخلاصــة    - ٤٠
باستهالك األسر املعيشية املستمدة من الربنامج. ويشكل خطُ الفقر هذا أساساً لقيـاس اهلـدف   

ــل يف     ١ ــة املســتدامة املتمث ــع أشــكاله   ”مــن أهــداف التنمي ــر جبمي ــى الفق ــتج “. القضــاء عل وين
الربنامج تعادالت قوة شرائية هلا أمهيتها بالنسبة لالقتصاد بأكمله. ولذلك من املهـم اسـتطالع   
مــا إذا كــان باإلمكــان جعــل تعــادالت القــوة الشــرائية أكثــر صــلة بتقــديرات الفقــر. ويف هــذا   

عقــد اجتمــاع بشــأن تعــادالت القــوة الشــرائية املتعلقــة بــالفقر يف بوســطن، الواليــات  الصــدد، 
، بـــالتزامن مـــع مـــؤمتر املقارنـــات الدوليـــة للـــدخل  ٢٠١٦املتحـــدة األمريكيـــة، يف أيار/مـــايو 

ــرائية     واألســـعار واإلنتـــاج. وحضـــر االجتمـــاع خـــرباء متخصصـــون يف تعـــادالت القـــوة الشـ
نــك الــدويل. ونوقشــت النتــائج املستخلصــة مــن مشــروعٍ  ومســتخدمون هلــا وموظفــون مــن الب

للبنك الدويل بشأن تعـادالت القـوة الشـرائية املتصـلة حتديـداً بـالفقر وأبـدى خـرباء بـارزون يف          
تعـادالت القـوة الشـرائية املتصـلة     ”هذا اال تعليقام عليها، وأصدرت مسودة ورقـة بعنـوان   

. ويف آسـيا، يعمـل مصـرف التنميـة اآلسـيوي      ٢٠١٦ام يف أواخر عـ “ حتديداً بالفقر يف أفريقيا
حالياً على وضع الصيغة النهائية لتقريره الذي حيلّـل أساسـاً تعـادالت القـوة الشـرائية املسـتمدة       

. وسريكّز التقريـر  ٢٠١١من قائمة البنود املتعلقة بالفقر يف القائمة العادية لألسر املعيشية لعام 
ديرات املقترحة يف الدراسة البحثية لتعادالت القـوة الشـرائية   على دراسة جودة األساليب والتق

. ويزمـع إصـدار   ٢٠٠٨املتصلة حتديداً بـالفقر، الـيت نشـرها مصـرف التنميـة اآلسـيوي يف عـام        
  .٢٠١٧هذا التقرير يف الربع األول من عام 

  
  استخدامات تعادالت القوة الشرائية  - خامسا   

  قياس الفقر    

نية بالفقر يف العامل، يف تقريرهـا الصـادر عـن الفقـر العـاملي يف تشـرين       دعت اللجنة املع  - ٤١
يف قيــاس  ٢٠١١، إىل مواصــلة اسـتخدام تعــادالت القــوة الشـرائية لعــام   ٢٠١٦األول/أكتـوبر  

ــام    ــة حـــىت عـ ــر العامليـ ــتويات الفقـ ــة إىل  ٢٠٣٠البنـــك الـــدويل ملسـ . وترجـــع حتفظـــات اللجنـ
ت مرجعيــة متتاليــة للربنــامج، ممــا أدى إىل تنقيحــات  التعــديالت اهلامــة الــيت أُجريــت يف جــوال 

ــك اهلــدف الشــامل جلــوالت         ــد عكــس ذل ــض احلــاالت. وق واســعة النطــاق للسالســل يف بع
الربنامج السابقة، وهو إعـداد أفضـل التقـديرات لتعـادل القـوة الشـرائية يف نقـاط زمنيـة حمـددة          

املرجعيـة. ولـذلك، فقـد حتسـنت يف كـل      دون إيالء اهتمام كبري إلمكانية املقارنـة بـني املعـايري    
ــامج يف األعــوام       ــة للربن ــيت قامــت عليهــا اجلــوالت املتتالي ــهجيات ال  ٢٠٠٥و  ١٩٩٣مــرة املن

  ، ولكن على حساب إمكانية املقارنة بني املعايري املرجعية.٢٠١١  و
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ومع ذلك ويف ضوء التغريات السريعة اليت يشهدها االقتصاد العاملي، أصـبح اسـتخدام     - ٤٢
هذه التقديرات املرجعية نفسها، املتعلقة بتعادل القوة الشـرائية، مـن أجـل تقـدير الفقـر العـاملي       
على مدى السنوات اخلمس عشرة املقبلة أبعد ما يكون عن االستخدام األمثـل، إذ إن حتـديث   
خط الفقر لن يعكس التغريات احلقيقية يف تكاليف املعيشـة النسـبية يف خمتلـف البلـدان. ويشـري      

لبنك الدويل يف رده على التوصية إىل اعتزامه اتباعها، ولكنه يود أن يترك الباب مفتوحـاً أمـام   ا
إمكانيــة االسترشــاد بتعــادالت القــوة الشــرائية املســتمدة مــن دورات مقبلــة للربنــامج يف عمليــة 

 ، رهنا باقتناعه بأن أسـاليب تنفيـذ الربنـامج قـد    ٢٠٣٠حتديد خط الفقر الدويل، حىت قبل عام 
  استقرت إىل حد بعيد على مدى دورتني على األقل من دوراته.

ويعين ذلك أن حتويل الربنامج إىل مبادرة دائمة تنتج سالسل زمنية موثوقـة لتقـديرات     - ٤٣
تعادل القوة الشرائية، ال مقاييس مرجعيـة ال رابـط بينـها، اسـتناداً إىل منهجيـة مسـتقرة ـدف        

بينـها علـى مـر الـزمن وزيـادة الشـفافية وإمكانيـة الوصـول إىل          إىل احلفاظ على إمكانية املقارنة
  البيانات، سيكون أمراً ضرورياً لالستمرار يف استخدام تعادالت القوة الشرائية لقياس الفقر.

  
  ورقات البحوث ووسائط اإلعالم    

ازداد أكثــر مــن أي وقــت مضــى ذلــك القطــاع اجلمــاهريي الــذي يســتخدم تعــادالت    - ٤٤
ئية والبيانــات األساســية املســتمدة مــن الربنــامج. وتتــراوح املواضــيع حمــل االهتمــام القــوة الشــرا

بني املقارنات بني االقتصـادات وفـروق تكلفـة املعيشـة والبحـوث الـيت تتنـاول الفقـر وعـدم           ما
املساواة والرعاية االجتماعيـة ومؤشـرات النمـو االقتصـادي، مثـل القـدرة التنافسـية واإلنتاجيـة         

ــتخدامات نتــائج        والتجــارة واال ــاملة باس ــةً ش ــامج قائم ــع الشــبكي للربن ــورد املوق ــتثمار. وي س
  ).www.worldbank.org/data/icpيف البحوث ووسائط اإلعالم ( ٢٠١١  عام
    

  األنشطة املعرفية والدعوية  - سادسا   

  رات واحللقات الدراسية الدوليةاملؤمت    

ــة جلســات ــدف إىل    ٢٠١٦يف عــام   - ٤٥ ، نظّمــت يف عــدة مــؤمترات واجتماعــات دولي
 آذار/ ٣٠التــــرويج الســــتخدامات تعــــادالت القــــوة الشــــرائية ومناقشــــة االبتكــــارات. ويف  

مسـتقبل إحصـاءات   ”، استضاف البنـك الـدويل حلقـة دراسـية حـول موضـوع       ٢٠١٦ مارس
يف واشـنطن العاصـمة. ومجعـت    “ األسعار: االبتكارات يف البيانـات والتكنولوجيـا واألسـاليب   

ــة، والقطــاع اخلــاص،         ــب اإلحصــاء الوطني ــن مكات ــة رئيســية م ــة الدراســية جهــات فاعل احللق
ــة، واألوســاط األكادمي  ــة    والوكــاالت الدولي ــة ملناقشــة ســبل اســتخدام التطــورات التكنولوجي ي
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ومصــادر البيانــات اجلديــدة لتوليــد جمموعــة أكمــل مــن إحصــاءات األســعار مــن أجــل قيــاس      
  النشاط االقتصادي بصورة أفضل.

 حزيران/ ٢١و  ٢٠وانعقد مؤمتر البنك الدويل السنوي املعين باقتصاديات التنمية يف   - ٤٦

واقتصــاديات التنميــة.  اصــمة، ومتحــور حــول موضــوع البيانــاتيف واشــنطن الع ٢٠١٦يونيــه 
ــه، وطُرحــت للعــرض       ــامج وأمهيت ــى اســتخدامات الربن ــلّط الضــوء يف الكلمــة الرئيســية عل وس

ــوان       ــة بعن ــةٌ حبثي ــة ورق ــات والتنمي ــة بالبيان ــدن   هــل”واملناقشــة يف اجللســة املتعلق ــيش يف امل الع
  الربنامج. يانات مستمدة من، استخدمت فيها ب“األفريقية باهظ التكلفة؟

إجـراءات ضـمان اجلـودة يف عمليـات تقـدير تعـادالت       ”وعرضت ورقةٌ حبثيـة بعنـوان     - ٤٧
يف املؤمتر األورويب املعين باجلودة يف اإلحصاءات الرمسية الذي عقـد يف مدريـد   “ القوة الشرائية
ر مسـؤولون أوروبيـون   . وحضـر املـؤمت  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٣أيار/مايو إىل  ٣١يف الفترة من 

  بلداً. ٦٠وغري أوروبيني يف جمال اإلحصاءات من أكثر من 
وعقدت دورة تدريبية بشأن تعادالت القوة الشـرائية واسـتخداماا املتعلقـة بـالفقر يف       - ٤٨

، كجزء من التدريب العملـي الـذي يقدمـه البنـك     ٢٠١٦متوز/يوليه  ١٣واشنطن العاصمة يف 
ر. وحضر هذه الدورة التدريبية خرباء اقتصـاديون خمتصـون بـالفقر مـن     الدويل بشأن قياس الفق

البنـــك الـــدويل، وقـــد تناولـــت التفاصـــيل اخلاصـــة مبنهجيـــة إعـــداد تعـــادالت القـــوة الشـــرائية  
  واستخداماا.

حتسني اإلحصاءات وتعادالت القوة الشرائية يف منطقة اخللـيج  ”ونظّمت جلسة بعنوان   - ٤٩
ــا يف عمل   ــة صــنع السياســات  لالسترشــاد ــة     “ ي ــة الدولي ــؤمتر اخلــامس عشــر للرابط ــار امل يف إط

ــن       ــرة م ــو ظــيب يف الفت ــد يف أب ــذي عق ــة ال ــانون األول/ديســمرب   ٨إىل  ٦لإلحصــاءات الرمسي ك
. ونوقشت يف اجللسة اجلهود اجلارية لتحسني اإلحصاءات بوجه عـام، وتعـادالت القـوة    ٢٠١٦

حبــث املشــاركون يف اســتخدامات تعــادالت القــوة  الشــرائية بوجــه خــاص، يف منطقــة اخللــيج. و 
  الشرائية وتطبيقاا لالسترشاد ا على حنو أفضل يف عمليات صنع السياسات وقياس الفقر.

  
  دورة التعلم اإللكتروين    

جيـري العمــل حاليـاً علــى إعـداد دورة شــاملة للـتعلم اإللكتــروين بشـأن تعــادالت القــوة        - ٥٠
عرفة املكتسبة من جوالت الربنامج يف هذه الـدورة الـيت ـدف إىل    الشرائية. وسوف تستخدم امل

تـوفري مــواد تدريبيـة ملنتجــي تعـادالت القــوة الشـرائية ومســتخدميها. والغـرض مــن هـذه الــدورة       
التفاعلية هو تغطية مواضيع واسـعة تتعلـق ـذه التعـادالت، مبـا فيهـا املفـاهيم واالحتياجـات مـن          

ــة وأســاليب  احلســاب واالســتخدامات، وهــي تســتهدف مجهــوراً واســعاً مــن     البيانــات واملنهجي
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الراغبني يف تعزيز معرفتهم بتعادالت القـوة الشـرائية، مبـا يشـمل احلكومـات واملنظمـات الدوليـة        
  .٢٠١٧والباحثني والطالب والعامة. ومن املقرر إطالق دورة التعلم اإللكتروين يف عام 

  
  الرسالة اإلخبارية الفصلية    

إصــدار الرســالة  ٢٠١٦ت الوحــدة العامليــة لربنــامج املقارنــات الدوليــة يف عــام  واصــل  - ٥١
كـل ثالثـة أشـهر. وتتنـاول     “ التحديث الفصلي لربنامج املقارنـات الدوليـة  ”اإلخبارية املعنونة 

الرسالة اإلخبارية احللقات الدراسية وحلقات العمل وإصـدارات البيانـات والبحـوث والتغطيـة     
الطالع علـى خمتلـف أعـداد الرسـالة اإلخباريـة يف املوقـع الشـبكي للربنـامج         اإلعالمية. وميكن ا

)www.worldbank.org/data/icp.(  
    

  خالصة  - سابعا   

ترك بـني الوكـاالت   بصدور القرار األخري للجنة اإلحصائية ووضع فريـق التنسـيق املشـ     - ٥٢
خطةَ التنفيذ اليت أقرها جملس اإلدارة، أصبح هناك زخم طيب لتنفيذ الربنـامج كمبـادرة دائمـة    

. ولكـن ال تـزال هنـاك خمـاطر متوسـطة املـدى تكتنـف هـذا األمـر.          ٢٠١٧بدءاً من دورة عام 
كـي  وهي تتعلق أساساً بضرورة إحداث حتـول نـوعي يف املواقـف داخـل الوكـاالت والبلـدان ل      

تعترب الربنامج جزءاً من براجمها اإلحصائية العادية، وباحلاجة إىل املزيد من الشفافية فيما يتعلـق  
بالبيانات على النحو الذي تقتضيه عدة استخدامات رئيسية لتعادالت القوة الشـرائية. ولـذلك   

ئمـاً حبـق   يطلب من اللجنة أن تضطلع بأنشطة دعوية مع البلـدان لكفالـة أن يصـبح الربنـامج دا    
وأكثــر تكــامالً مــع األنشــطة الوطنيــة العاديــة ذات الصــلة باألســعار واحلســابات القوميــة، وأن  

  يتوافر له املزيد من التمويل الوطين، وأن يعتمد جاً يتسم بقدر أكرب من االنفتاح.
    

  نقاط مطروحة للمناقشة  - ثامنا   

  يرجى من اللجنة أن تقوم مبا يلي:  - ٥٣
  ؛٢٠١٧التقدم احملرز يف األعمال التحضريية لدورة عام استعراض   (أ)  
  اإلحاطة علماً بإنشاء إطار اإلدارة اخلاص بالربنامج وتشكيل هيئاته؛  (ب)  
 إقرار التعديل املقترح إدخاله على عضوية جملس اإلدارة.  (ج)  


