
 E/CN.3/2018/27  األمــم املتحـدة 

  

 

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 

Distr.: General                

18    December          2017     

Arabic 

Original: English                  

 

 

 

190118    160118    17-21698 (A) 

*1721698*  

                اللجنة اإلحصائية

                        الدورة التاسعة واألربعون
     ٨١٠٢          آذار/مارس    ٩- ٦

                          )ز( من جدول األعمال املؤقت*   4      البند 

                املقرارم  الدوليرة        برانمج   :      للعلم     بنود 
                   وإحصاءا  األسعار

                                           تقانيان البنك الدويل عن بانمج  املقارم  الدولية  
 

                    جذكانة جن األجني العام  
 

ّ                           وفقاً ملقّرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي                                  وللممارسات السابقة، يتشرف األمني      ٨٨٢ /    ٨١٠2    ً   
       للعلـم                                                                ق                        العام أبن حييل تقرير البنك الدويل عن برانمج املقارانت الدولية الـيي يققـد م  ا اللةنـة اائصـا ية 

ـــر الشـــ ة الـــ انمج                                       علـــل الصـــعد العـــاملي وااقليمـــي والـــ    ا ـــاز       ٨١٠2             املنفـــية ا عـــام                             ويـــ جل التقري
                                   ا عنصر دا م من عناصـر بـرانمج العمـل               وحت يل ال انمج      ٨١٠2                                     املقارانت املؤقتة وبدء تنفيي دورته لعام 

                            ا جمـــاالت اادارة وبنـــاء القـــدرات                                                        اائصـــا ي العـــاملي  ويصـــ  التقريـــر األلشـــ ة املنةـــلة ا  ـــيا الصـــدد 
                                                    ق                   والبح ث والت عية  واللةنة مدع ة  ا اائا ة علما مبا اقئرز من تقدم ئىت اآلن 

 
  

 

 *  E/CN.     3/2018/1           

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/1


 E/CN.3/2018/27 

 

2/16 17-21698 

 

                                           تقانيان البنك الدويل عن بانمج  املقارم  الدولية  
  

      جقدجة -     أوال 

                مبناســبة مــرور  ســني    “            ي بيلــه الــي ي ”                                  ، ســيحتفل بــرانمج املقــارانت الدوليــة بـــ     ٨١٠٢      ا عــام  -   ٠
      مشــــ          كمشــــرو         ٠٩٦٢                                                          عامــــا علــــل قسيســــه  وقــــد ق ــــن الــــ انمج اــــ  ا  ــــ ي  منــــي  لشــــا ه ا عــــام 

                                                                                      اعبة اائصاءات ا  دارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ابألمالـة العامـة ووئـدة املقـارانت الدوليـة    بني
                                      عا حبثيا مت اضعا مبسامهات مالية من مؤسسة                               ق                       التابعة جلامعة بنسلفاليا  وقد اقر  ا ال انمج ب صفه مشرو 

                                                                                      ف رد والبنك الدويل، ولكن اهلدف النهـا ي كـان وضـن بـرانمج عـادي ملقـارانت النـاتج االـي اا ـايل قـا م 
                          كـــ  اـــراكة  ئصـــا ية ا العـــا ،                                                        تعـــادل القـــ ة الشـــرا ية  ومنـــي ذلـــك ا ـــني، ت ـــ ر الـــ انمج ليصـــب  ا     علــل
      اعربـت   ،     ٨١٠٦                                                      كة فيه  وا دورهتا السابعة واألربعني املعق دة ا آذار/مـارس                        تلايد عدد البلدان املشار    من

                                     عنصرا دا ما ا ال انمج اائصا ي العاملي                                                      اللةنة اائصا ية عن قييد ا جلعل برانمج املقارانت الدولية
      لـ                                                       ل انمج املقارانت الدولية علل الصـعد العـاملي وااقليمـي وا      ٨١٠2                    وبدا تنفيي دورة عام  -   ٨

    الــ         أللشــ ة ل         ارتيائهــا                   ، اعربــت اللةنــة عــن     ٨١٠2                                             وا دورهتــا الثامنــة واألربعــني املعقــ دة ا آذار/مــارس 
                                                                                            اض لن هبا ال انمج ئىت اآلن فيما يتعلق ابادارة واجملال التق  وبناء القدرات والت عيـة والتم يـل  وعـ وة 

                           دمـــات وتنســـيق الشـــ ة الـــ انمج             شـــار كة علـــل                                                 علـــل ذلـــك، ايـــدت اللةنـــة   ـــار اادارة، وئثـــت البلـــدان امل
                                                                                    برامج عملها العادية واددت علل ضرورة تعليل اوجه استخدام لتا ج ال انمج ا وضن السياسات    من
                                                                              يا التقرير اللةنة مبعل مات مستكملة ااملة عن األلش ة املنةلة ا جمال  عداد وتنفيي        ويلود -   3

                                                            األلش ة املؤقتة  و   ينقسم  ا اربعة فرو  تتناول ما يلـي   دارة    ن          وااللتهاء م      ٨١٠2                 دورة ال انمج لعام 
       البحـــ ث           وخ ــة    ٨١٠2                                                                    بــرانمج املقــارانت الدوليــة وتنســيقه  وتنفيــي األلشــ ة املؤقتــة والشــ ة دورة عــام 

                واوجه االستخدام                                          ل انمج املقارانت الدولية  واملعارف والت عية
  

                اإلدارة والتنسيق -      اثنيا 

           جملس اإلدارة -     ألف 
      ٨١٠2            ايل ل/ســـــبتم      ٠1 ق                                                   عققـــــد االجتمـــــا  الثـــــام جمللـــــس  دارة بـــــرانمج املقـــــارانت الدوليـــــة ا  -   4
ّ          وئّدد املخا ر       ٨١٠2                                                                   واان ن العاصمة  وائاط اجمللس علما حبالة األلش ة املؤقتة والش ة دورة عام   ا   

ّ                   ومــا يتصــل هبــا مــن تــدابم التخفيــ  مــن ئــدهتا  واــّدد علــل امهيــة التعــاو                             ن ال ثيــق بــني ال كــاالت املنفــية                                         
                               ا وم ث قيتهـا وسـه لة اسـتخدامها                              ئسن ت قيت لتا ج ال انمج وج دهتـ                                 العاملية وااقليمية وال  نية لضمان 

                                                                ّ                      واعتمـد اجمللـس ايضـا خ ـة البحـ ث املق ئـة لـ انمج املقـارانت الدوليـة، الـ  ترّكـل علـل مـا يلـي  اجل الــ  
                                                           تعــادل القــ ة الشــرا ية  وصــقل األســالي  وااجــراءات املعمــ ل هبــا دون                               املنهةيــة لبنــاء الس ســل اللمنيــة ل

      القــ ة                                                                                   دخــال ترييــمات منهةيــة  وتــ فم مبــادل ت جيهيــة للبلــدان مــن اجــل حتســني ل عيــة تقــديرات تعــادل
                                                                                               الشرا ية وم ث قيتها وقابليتها للمقارلة  وفيما يتعلق مب ضـ    مكاليـة ال صـ ل  ا البيـاانت، ائـاط اجمللـس 

                                           هتـــدف  ا تعليـــل  مكاليـــة ال صـــ ل  ا البيـــاانت، مـــن                                        ا ابلـــدوافن واأل ـــداف الر يســـية ل ضـــن سياســـة   علمـــ
                                                                                     ق    ال كيـل علـل املعاملـة ابملثــل فيمـا يتعلـق بتقـدت البيــاانت مـن جالـ  كـل بلــد مشـار   ومـن املقـرر ان يقعقــد 

       ٨١٠٢                                         االجتما  املقبل للمةلس ا تشرين األول/اكت بر 
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         ري التقين             الفانيق االستشا -    ابء 
                                            الق ة الشـرا ية وج دهتـا عم مـا، الشـس جملـس  دارة                                          بريية ضمان الس مة املنهةية لتقديرات تعادل -   1

         ، الفريـــق     ٨١٠٦                  تشـــرين الثـــام/ل فم      ٠1                                                 بـــرانمج املقـــارانت الدوليـــة، ا اجتماعـــه األول الـــيي عقـــد ا 
                                    برانمج املقارانت الدولية  ويؤكد الفريق           املستةدة ا                                                  االستشاري التق  لت جيه الت  رات البحثية واملنهةية

                            اجلـــ دة عم مــا، ويكفـــل الشـــفافية                                 القــ ة الشـــرا ية ابلســـ مة املنهةيــة و                               االستشــاري اتســـام تقــديرات تعـــادل
                  و       برانجمـا دا مـا و قامـةو دورات                                                  القـ ة الشـرا ية، وييسـر جعـل بـرانمج املقـارانت الدوليـة                   عملية تقـدير تعـادل  ا

                                                                   ا  وتتسل  عض ية الفريـق مـن خـ اء ابرزيـن ا جمـال األرقـام القياسـية وتعـادالت                        ال انمج بشكل اكثر ت اتر 
                                                                                    القـــــ ة الشـــــرا ية و ئصـــــاءات األســـــعار وا ســـــاابت الق ميـــــة، ولـــــديهم معرفـــــة ابلـــــن م اائصـــــا ية ال  نيـــــة 

                                                     والتحدايت ال  تع ض بناء القدرات علل ل اق خمتل  املنا ق 
                  ا جامعـــــة برينســـــت ن        ٨١٠2         ااير/مـــــاي      ٨4        تشـــــاري ا   ق                          وعققـــــد االجتمـــــا  األول للفريـــــق االس -   ٦

                                                                                      وائاط االجتمـا  علمـا ا ـار اادارة لـ انمج املقـارانت الدوليـة فضـ  عـن ئالـة األلشـ ة املؤقتـة للـ انمج 
                                       و                 ووضــن خ ــة حبــ ث اــاملة للــ انمج  وســتدعم اعمــالو الفريــق االستشــاري    ،    ٨١٠2                   ودورة املقــارانت لعــام 

                                                                حمددة من خ ة البح ث  ومن املقـرر عقـد االجتمـا  املقبـل للفريـق االستشـاري      ق                 افرقةق عمل تعاجل م اضين 
       ٨١٠٢           ا ااير/ماي  

 
                             فانقة التنسيق فيما بني الوكاال  -     جيم 

           ا لي يـ ر ،       ٨١٠2          آذار/مـارس    1 ق                                                   عققد االجتما  الثالث لفريق التنسيق املش   بني ال كـاالت ا  -   2
                                                    للةنــــة  و ثلــــت األ ــــداف الر يســــية ل جتمــــا  ا تقــــدت معل مــــات                                   ابالقــــ ان مــــن الــــدورة الثامنــــة واألربعــــني

                                                                                       مســتكملة عــن الشــ ة الــ انمج ااقليميــة والعامليــة ومــا يتصــل هبــا مــن تقييمــات للمخــا ر  وانقــ  االجتمــا  
ــن الصــيرية النها يــة للمــ اد                                                                   ي                         الشــ ة اادارة واأللشــ ة التشــرييلية الــ    االضــ    هبــا ا اآلولــة األخــمة، ووضي

                                                           ، وئالة امل اد املتعلقة ابملعارف والت عية ال  كالت قيد ااعداد     ٨١٠2                  تشرييلية لدورة عام   ال
      ٨١٠2                  تشـــرين األول/اكتـــ بر     ٨1     ا    ٨3  ق                                           وعققـــد االجتمـــا  الرابـــن لفريـــق التنســـيق ا الفـــ ة مـــن  -   ٢
     ا مــــن           ومـــا يتصــــل هبـــ      ٨١٠2                                                            وااـــن ن العاصــــمة  وانقـــ  املشــــارك ن ئالـــة األلشــــ ة املؤقتـــة، ودورة عــــام   ا

                                                                                               خمـــا ر، وتقيـــيم البيـــاانت للســـن ات االلتقاليـــة، و مكاليـــة ال صـــ ل  ا البيـــاانت، ولشـــر النتـــا ج، ودورة الـــتعلم 
            وئلـــــ ل بـــــرانمج   ،  “                             اساســـــيات تعـــــادالت القـــــ ة الشـــــرا ية ”                                     االكـــــ وم ا جمـــــال تعـــــادالت القـــــ ة الشـــــرا ية، 

                                        االجتما  املقبل لفريـق التنسـيق ا آذار/مـارس                                                          املقارانت الدولية فيما يتعلق ادارة البياانت  ومن املقرر عقد
٨١٠٢       

                                                                                 وابلن ر  ا الدور الر يسي الـيي تؤديـه ا دعـم تنسـيق وتنفيـي الشـ ة الـ انمج ا من قـة البحـر  -   ٩
            ق                                                                       الكاريي، ستقدعل امالة اجلماعة الكاريبية  ا املشاركة ا االجتماعات املقبلة لفريق التنسيق 
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     7102                       املؤقتة وأنشطة دورة عام               تنفيذ األنشطة -      اثلثا 
                  اجلدول الزجين العام -     ألف 

      الفــــ ة       ٨١٠2                لتنفيــــي دورة عــــام        ق   و                                        كمــــا اقبلريوــــت اللةنــــة ا العــــام املاضــــي، يري ــــي اا ــــار الــــلم  -    ٠١
                                 ق                         ويتسل  من ث ث مرائل ر يسية  وقد اق لت املرئلة األوا ال  تشـمل       ٨١٠٩        ا عام       ٨١٠٦    عام   من

       ٨١٠2                                      ومؤسسية و عداد م اد تشرييلية لدورة عام                    وضن ترتيبات  دارية 

        البيـــاانت                                                                        وتســـتتبن املرئلـــة الثاليـــة  جـــراء دراســـات استقصـــا ية لألســـعار وعمليـــات اخـــر  جلمـــن -    ٠٠
                                                                                      وجتمين بياانت النفقات ا ا سـاابت الق ميـة  ولتلـ  اجلـدول الـلم  للدراسـات االستقصـا ية الر يسـية، 
                                                                                      ال  تشمل  ن البياانت والتحقق من األسعار فيما يتعلـق ابلسـلن وامـدمات املنلليـة، ابخـت ف املنـا ق  

                 ا الربــــن الثالــــث       ٨١٠٦      ن عــــام  مــــ                                                    وســــتةر   ــــيا الدراســــات االستقصــــا ية لألســــعار مــــن الربــــن األول 
      ٨١٠٢                      وئـىت الربـن األخـم مـن عـام       ٨١٠2     ق           ً                         وسـتقةر  اعتبـاراً مـن الربـن الثـام مـن عـام     ٨١٠٢    عـام   من

ٌ                                                                              دراساٌت استقصا ية اخر  وعمليات اخـر  جلمـن البيـاانت، مبـا ا ذلـك تلـك املتعلقـة املـارات املسـاكن       
                                        ات، والتشــــييد واهلندســـة املدليــــة  وســـيتم جتميــــن                                          وئةمهـــا، واجــــ ر املـــ نيفني ا كــــ ميني، واآلالت واملعـــد

      ٨١٠2                     مــن الربــن األول مــن عــام                                                             بيــاانت النفقــات ا ا ســاابت الق ميــة والتحقــق منهــا ا الفــ ة املمتــدة
       ٨١٠٩                    الربن الثالث من عام     ا
      ملت قـن                                                                                  وتشمل املرئلة الثالثة  عداد لتا ج اولية وهنا ية علـل الصـعيدين ااقليمـي والعـاملي  ومـن ا -    ٠٨

ّ           و ضافة  ا ذلك، ستقعّد الس سل     ٨١٠٩              حبل ل هناية عام       ٨١٠2    ق                                  ان تقنشر النتا ج العاملية النها ية لعام                     ق 
                    عـــن  ريـــق ربـــ  النتـــا ج       ٨١٠٦        ا عـــام       ٨١٠٨                                    القـــ ة الشـــرا ية العامليـــة للفـــ ة مـــن عـــام                 اللمنيـــة لتعـــادل

                              ااقليمية املؤقتة، ئيثما ت فرت 
 

                       ية وأنشطة بناء القدرا                   حالة الرباج  اإلقليم -    ابء 
        أفانيقيا  

                  وقـــد الشـــس مصـــرف     ٨١٠٦  و       ٨١٠1                           بلـــدا ا األلشـــ ة املؤقتـــة لعـــامي                     يشـــار  ســـبعة واربعـــ ن -    ٠3
                          لعمليــة املؤقتــة، ومــن املت قــن                                                                     التنميــة األفريقــي فريــق خــ اء  قليميــا الســتعراض املنهةيــة والبيــاانت املتعلقــة اب

       ٨١٠٢           لثام/يناير                                   يعقد الفريق اجتماعه األول ا كال ن ا   ان
                         وال تشـــمل دورة املقـــارانت     ٨١٠2                           بلـــدا ا األلشــ ة خـــ ل دورة عـــام                    ويشــار  ائـــد وعشـــرون -    ٠4
                         ب ا املقارانت ااقليمية لكل                                                       ري اي والص مال وليبيا، ا ئني يشار  الس دان ومصر واملرير       ٨١٠2      لعام
                                   لتحـدايت غـم مت قعـة ا ت جيـه األمـ ال  ا         ، ول ـرا     ٨١٠2                        آسيا  وابلنسـبة لـدورة عـام               افريقيا وغرب   من

                                                                                   البلــــدان املشــــاركة، ئصــــل قخــــم ا املن قــــة ا  ــــن البيــــاانت للدراســــة االستقصــــا ية الر يســــية املتعلقــــة 
       ويت قــن       ٨١٠٩                 بــن الثالــث مــن عــام                                                           ابســته   األســر املعيشــية  وستحســ  النتــا ج ااقليميــة األوليــة ا الر 

       ٨١٠٩                               ا ية متائة ا الربن األخم من عام                           تك ن النتا ج ااقليمية النه   ان
                    ا افريقيا من اواخر        ٨١٠2                                                          وعقدت ا ل ساكا ئلقة عمل تقنية  قليمية لبدء الش ة دورة عام  -    ٠1

    ق                                      ولق مـــت ا ابيـــدجان، كـــ ت ديفـــ ار، ئلقـــة عمـــل     ٨١٠2                                      كـــال ن الثام/ينـــاير  ا اوا ـــل اـــباط/ف اير 
                                                  دان ال    تتمكن من ئض ر ئلقة العمل السابقة  وعقدت            لفا دة البل      ٨١٠2                       تع يضية ا ئليران/ي ليه 
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                                                  ئلقـــة عمـــل تقنيـــة بشـــسن ا ســـاابت الق ميـــة لفا ـــدة البلـــدان       ٨١٠2                            ا ابمـــاك  ا تشـــرين األول/اكتـــ بر 
ـــا عمـــل تـــدريبيتان داخـــل البلـــد      ٨١٠2                                   النا قـــة ابلفرلســـية  وعقـــدت ا آب/اغســـ س          وائـــدة ا                                   ئلقت

                                           ، واخر  ا جن ب افريقيا ملناقشة تعادالت الق ة     ٨١٠2               ت الدولية لعام                               روالدا لبدء الش ة برانمج املقاران
                               الشرا ية علل الصعيد دون ال    

 
     آسيا  

                                وملـر  ئاليـا االسـتعراض النهـا ي     ٨١٠٦                                 بلدا ا عملية التحـديث املؤقتـة لعـام              يشار  عشرون -    ٠٦
       ق                              قن ان تقنشـر لتـا ج العمليـة املؤقتـة قبيـل                                                         لبياانت األسعار وبياانت النفقات ا ا ساابت الق مية، ومن املت  

       ٨١٠٢                       هناية الربن األول من عام 
                                         ، مبا ا ذلك اك  البلدان ا املن قة  واباضافة     ٨١٠2                بلدا ا دورة عام               ثنا وعشرون        ويشار  -    ٠2

ّ        ا ذلك، اعربت افريالستان عن ا تمامها ابملشـاركة ا اعمـال بـرانمج املقـارانت الدوليـة، وقـقّدمت جلسـ   ة                                                                              ق
      لعــام                                                                                  ئا ــة بشــسن الــ انمج  ا املكتــ  اائصــا ي الــ     غــم ان مشــاركة افريالســتان ا الــدورة اجلاريــة 

          الر يســية            االستقصــا ية         الدراســة      بــدات    ا، ي                                                 غــم مؤكــدة بســب  ا الــة األمنيــة الرا نــة ا البلــد  وا آســ      ٨١٠2
       ابلنسـبة       ٨١٠2     عـام    مـن       الثـام       الربـن   ا   ة      املعيشـي      األسـر        ابسـته         يتعلق      فيما        األسعار       بياانت     جبمن         املتعلقة

              االلتهـاء مـن  ـن     يـتم                   ومن املت قن ان     ٨١٠2                                بدا بعضها ا الربن الثالث من عام     ئني               ملع م البلدان ا 
                            ر النتـــا ج ااقليميـــة النها يـــة                    ، ومـــن املت قـــن ان تصـــد    ٨١٠٩                                    بيـــاانت األســـعار حبلـــ ل الربـــن األول مـــن عـــام 

       ٨١٠٩                  الربن األخم من عام   ا
               املنفــية ال  نيــة          ال كــاالت                               للمةلــس االستشــاري ااقليمــي ور ســاء      األوا   ق              وعققــدت االجتماعــات  -    ٠٢

ــــاير  ــــدء الشــــ ة دورة عــــام       ٨١٠2                    ا کــــال ن الثام/ين             ق        ا املن قــــة  وعققــــدت ثــــ ث       ٨١٠2                            ا  ــــال ي لب
      ٨١٠2      كت بر                                                                              ئلقات عمل  قليمية ا ابلك   ا اباط/ف اير وئليران/ي ليه و  ز/ي ليه وتشرين األول/ا

        ٨١٠2                                                      وتقــدير النتـا ج األوليــة وبــدء الشــ ة  ـن بيــاانت األســعار لعــام       ٨١٠٦                  السـتعراض بيــاانت عــام 
                             مشلــت مــا يلــي  )ا( تعــادالت القــ ة       ٨١٠2  ق                                           وعققــدت ثــ ث ئلقــات عمــل تدريبيــة داخــل البلــد ا عــام 

                 لـــل بـــرانمج املقـــارانت                                                                    الشـــرا ية علـــل الصـــعيد دون الـــ    ا اهلنـــد، ا اـــباط/ف اير  و )ب( التـــدري  ع
                                                                                            الدولية ا ميامنار، ا ليسان/ابريل  و )ت( التدري  علل الدراسة االستقصا ية ل انمج املقارانت الدوليـة 
                                                                ق                        فيما يتعلق ابسته   األسر املعيشية ا الصني ا ااير/مـاي   ومـن املقـرر ان تقعقـد ئلقـة العمـل ااقليميـة 

       ٨١٠٢                           املقبلة ا كال ن الثام/يناير 
 

                    رابطة الدول املستقلة  
          وصدرت     ٨١٠4                                                                    ااركت مثالية بلدان اعضاء ا راب ة الدول املستقلة ا املقارلة املؤقتة لعام  -    ٠٩

                      الـــــــيي يقـــــــدم لتـــــــا ج مفصـــــــلة          اائصـــــــا ي       املـــــــ جل  ق   ولقشـــــــر       ٨١٠2                               النتـــــــا ج النها يـــــــة ا ليســـــــان/ابريل 
       ٨١٠2             ئليران/ي ليه   ا
                                                    وال تلال املناقشات جارية من اوزبكسـتان وتركمالسـتان     ٨١٠2                              وتشار  مثالية بلدان ا دورة عام  -    ٨١

                                                                                        لتسكيــد اســتمرار مشــاركتهما  ويشــار  االحتــاد الروســي ا مقــارانت كــل مــن راب ــة الــدول املســتقلة ومن مــة 
      فيمـا                    املتعلقـة جبمـن البيـاانت                                                                        التعاون والتنمية ا امليدان االقتصـادي  واجريـت الدراسـة االستقصـا ية الر يسـية 
                 ، واجريــــت الدراســــة     ٨١٠2                                                              يتعلــــق ابســــته   األســــر املعيشــــية مــــن الربــــن الثــــام  ا الربــــن األخــــم مــــن عــــام 
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        ٨١٠2                                                                            االستقصــــا ية املتعلقـــــة ا ــــايل تكـــــ ين راس املــــال مـــــن الربــــن الثالـــــث  ا الربــــن األخـــــم مــــن عـــــام 
                                 ومـن املت قـن ان تصـدر النتـا ج ا     ٨١٠2    عـام                              دراسات استقصا ية اخر  لـدورة      ٨١٠٢             وستةر  ا عام 

                             املفصــلة ا الربــن الثــام مــن عـــام                         ، ومــن املقـــرر لشــر النتــا ج    ٨١٠٩                             اــكل مــ جل ا الربــن األخــم مــن عــام 
٨١٨١       
                 الســــــتعراض الدراســــــات       ٨١٠2              ا ليســــــان/ابريل          قليمــــــي      خــــــ اء    ق                 وعققــــــد ا م ســــــك  اجتمــــــا  -    ٨٠

             اجتمـا  امـ اء       ٨١٠2          ق                       عيشية  وسيقعقد ا كال ن األول/ديسـم                                   االستقصا ية املتعلقة ابسته   األسر امل
                                                                ااقليمي املقبل الستعراض الدراسات االستقصا ية املتعلقة ابآلالت واملعدات 

 
                                     أجانيكا الالتينية وجنطقة البحان الكارييب  

           ا ال تينيــة  ق                                                                      ققــدمت ا الفــ ة االلتقاليــة مســاعدة تقنيــة ودورات  ع ميــة  ا بضــعة بلــدان ا امريكــ -    ٨٨
  ،     ٨١٠2                                                                                ومن قة البحر الكاريي بشسن اسعار االسته   وا ساابت الق مية ا   ار التحضم لدورة عام 

                                                                ولكن   جتر اية عملية جلمن البياانت لتقدير النتا ج ااقليمية املؤقتة 
    يكا                   وتشـــار  ك ســـتار     ٨١٠2                      بلــدا ا الشـــ ة دورة عــام                                  ومــن املت قـــن ان يشــار  ســـبعة وث ثـــ ن -    ٨3

                                                                     القــ ة الشــرا ية التــابن ملن مــة التعــاون والتنميــة ا امليــدان االقتصــادي، ا ئــني                          وك ل مبيــا ا بــرانمج تعــادل
                                    ولتيةــة ملشــاكل التم يــل غــم املت قعــة     ٨١٠2                                                تشــار   ه ريــة فنــلوي  الب ليفاريــة وكــ اب ا دورة عــام    لــن

                          صــــــل قخــــــم ا املن قــــــة ا الدراســــــة                                                  واألولــــــ ايت اائصــــــا ية األخــــــر  النااــــــ ة ا خمتلــــــ  البلــــــدان، ئ
                                    ابســـته   األســـر املعيشـــية  ومـــن املت قـــن لشـــر                                                     االستقصـــا ية الر يســـية املتعلقـــة جبمـــن البيـــاانت فيمـــا يتعلـــق

       ٨١٠٩                                                          النتا ج واالستنتاجات ااقليمية النها ية ا الربن األخم من عام 
                           ااقليمــي األول بشــسن الدراســات               االجتمــا  التقــ        ٨١٠2  ق                             وعققــد ا ســالتياغ  ا ئليران/ي ليــه  -    ٨4

                ق                 ومـــن املقـــرر ان تقعقـــد ئلقـــة العمـــل     ٨١٠2                                                 االستقصـــا ية املتعلقـــة ابســـته   األســـر املعيشـــية لـــدورة عـــام 
       ٨١٠٢                                    ااقليمية املقبلة ا كال ن الثام/يناير 

 
         غانب آسيا  

            ويتمثــل اهلــدف         ٨١٠٦            ً                                        ائــد عشــر بلــداً ا غــرب آســيا ا ج لــة املقــارانت املؤق تــة لعــام        يشــار  -    ٨1
  ،     ٨١٠٦        ا عـام       ٨١٠٠       مـن عـام                                                               الشامل ا  رساء س سل زمنية لتعادل الق ة الشرا ية تري ـي السـن ات

                                       وخـ ل الفـ ة االلتقاليـة، وضـمان م اصـلة وضـن       ٨١٠٠       ً                 ق                  استناداً  ا البياانت ال   قعـت اثنـاء ج لـة عـام 
                            شــر النتــا ج ااقليميــة للســن ات        ق قــن ان تقن                   ومــا بعــدا  ومــن املت        ٨١٠2                          ً      تعــادالت القــ ة الشــرا ية ســن ايً لعــام 

       ٨١٠٢                     ا الربن الثام من عام       ٨١٠٦        ا عام       ٨١٠4    عام    من
                        ق               ا من قـة غـرب آسـيا  وكمـا ذقكـر اعـ ا، يشـار        ٨١٠2    ً            بلـداً ا دورة عـام           ث ثة عشر        ويشار  -    ٨٦

      يشـــــار       ولـــــن                                افريقيـــــا وغـــــرب آســـــيا علـــــل الســـــ اء            ااقليميـــــة ا                               الســـــ دان ومصـــــر واملريـــــرب ا املقـــــارانت
                     بسـب  األوضـا  اجلريرافيـة       ٨١٠2                                                         اجلمه رية العربيـة السـ رية ولبنـان والـيمن ا مقـارانت دورة عـام    من   ّ ايّ 

                                                                                               السياسية السا دة  وتسم الش ة  ن البياانت كما    مقر ر، ومـن املت قـن لشـر النتـا ج ااقليميـة النها يـة 
       ٨١٠٩                    ا الربن األخم من عام 
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ـــا عمـــل للتحقـــق مـــن صـــحة     ٨١٠2                             اربـــن ئلقـــات عمـــل  قليميـــة ا عـــام   ق            وعققـــد مـــا جمم عـــه  -    ٨2                             ئلقت
   ق                 ، عققــديف ا اــباط/ف اير     ٨١٠٦                                                                   بيــاانت األســعار لريــرض  عــداد تقــديرات تعــادل القــ ة الشــرا ية ااقليميــة لعــام 

      ٨١٠4                                                                                    وليسان/ابريل ا القا رة  وئلقـة عمـل للتحقـق مـن صـحة بيـاانت األسـعار املسـتقراة رجعيـا مـن عـامي 
   ق                                                                          ، عققــــدت ا تشــــرين األول/اكتــــ بر ا عمــــان  وئلقــــة عمــــل  قليميــــة للشــــرو  ا األلشــــ ة املتعلقــــة  1   ٨١٠   و

                 ق                                                                         اب ســاابت الق ميــة، عققــدت ا ليســان/ابريل ا القــا رة، ابالقــ ان حبلقــة العمــل املعنيــة ابلدراســة االستقصــا ية 
              ، وذلــك ا تــ لس     ٨١٠2    عــام             ً                                                    لألســعار   ضــافًة  ا ذلــك، عقــد اجتمــا  بشــسن مشــاركة تــ لس وليبيــا ا دورة 

           ئلقـــــة العمـــــل       ٨١٠2      ديســـــم   /                ق                  ومـــــن املقـــــرر ان تقعقـــــد ا كـــــال ن األول    ٨١٠2                       العاصـــــمة ا ئليران/ي ليـــــه 
       ٨١٠٦-    ٨١٠4                                                                          ااقليمية املقبلة املعنية ابلتحقق من صحة بياانت النفقات ا ا ساابت الق مية للف ة 

 
                                   إلحصررائي لالدرراد األورون وجنامررة التعرراون                                            بررانمج  تعررادل القرروة الشررانائية املشررب  بررني املكترر  ا  

                           والتنمية يف امليدان االقتصادي
  ّ                                                                             ً ينّفــي املكتــ  اائصــا ي ل حتــاد األورو  ومن مــة التعــاون والتنميــة ا امليــدان االقتصــادي برانجمــاً  -    ٨٢

ّ           عادايً من اجل  عداد تقديرات سن ية لتعادل الق ة الشرا ية وفقاً جلدول زم  حمـّدد  ويشـار         و سـ ن     ائـد    ً                                                      ً           
    ً                                                                                 بلـــداً ا بـــرانمج تعـــادل القـــ ة الشـــرا ية املشـــ   بـــني املكتـــ  اائصـــا ي ل حتـــاد األورو  ومن مـــة التعـــاون 

                                           ويتـــ ا املكتـــ  اائصـــا ي ل حتـــاد األورو  تنســـيق     ٨١٠2                                      والتنميـــة ا امليـــدان االقتصـــادي ا دورة عـــام 
                                           ب  املقـارانت اماصـة هبـا ابملقارلـة العامليـة مـن خـ ل                      ً                            ق مشاركة تسعة وث ثني بلداً، منها اوكراليا وج رجيا، س ق 

                                                                                     املقارلـــــة الـــــيي ملريهـــــا املكتـــــ  اائصـــــا ي ل حتـــــاد األورو   وتتـــــ ا من مـــــة التعـــــاون والتنميـــــة ا امليـــــدان 
                                 ً                                       ً                    االقتصادي تنسيق مشاركة اث  عشر بلداً، منها ك ستاريكا وك ل مبيا، خرجت مؤخراً من املقارلـة الـ  جتـر  

                                                                                   ال تينيــة ومن قــة البحــر الكــاريي  ويشــار  االحتــاد الروســي ا املقارلــة الــ  ملريهــا كــل مــن راب ــة          ا امريكــا 
                                                                                              الــدول املســتقلة ومن مــة التعــاون والتنميــة ا امليــدان االقتصــادي  وســتتاي النتــا ج ااقليميــة األوليــة لــ انمج 

                                     ومن مــة التعــاون والتنميــة ا امليــدان                                                         تعــادل القــ ة الشــرا ية املشــ   بــني املكتــ  اائصــا ي ل حتــاد األورو 
       ٨١٨١          من عام     ق                                 ، وستقنشر النتا ج النها ية ا الربن األخم    ٨١٠٩                             االقتصادي ا الربن األخم من عام 

                                                                           وعقدت ث ث ئلقـات عمـل واجتماعـات  قليميـة خـ ل الفـ ة املشـم لة ابلتقريـر  ئلقتـا عمـل  -    ٨٩
          وا  لســـنكي       ٨١٠2            ا آذار/مـــارس                ألورو  ا لشـــب لة                                     ق ريتـــان ل مهمـــا املكتـــ  اائصـــا ي ل حتـــاد ا

       ســــمب ر   ك               را ية ا مدينـــة ل                                               واجتمـــا  للفريـــق العامـــل املعــــ  بتعـــادل القـــ ة الشـــ    ٨١٠2      ســـبتم   /     ايلـــ ل  ا
      ً                                                 ضــــــافًة  ا ذلــــــك، عقــــــدت اجتماعــــــات مــــــن ج رجيــــــا واوكراليــــــا ا     ٨١٠2      لــــــ فم   /     الثــــــام       تشــــــرين  ا

      ٨١٠2                                    ملناقشـــة مشـــاركة كـــ  البلـــدين ا دورة عـــام       ٨١٠2                    وتشـــرين األول/اكتـــ بر      ٨١٠2            اـــباط/ف اير
                                                                       ولت ضي  اجل ال  املنهةية والتن يمية للدورة ا الية ل انمج املقارانت الدولية 

 
               جزر احمليط اهلادئ  

               ئاليـا  مناقشـات           وجتـر     ٨١٠2                                                       تتسكد بعد مشاركة بلدان من قة ااـي  اهلـادل ا دورة عـام  -    3١
                                                                ايل لإلئصــــاء ملعرفــــة مـــــا  ذا كــــان امكــــان جـــــلر ااــــي  اهلــــادل ان تشـــــار  ا دورة               مــــن املكتــــ  األســـــ  

ٍ                              ، بتم يٍل ودعم تق  من ا ك مة األس الية     ٨١٠٠                             ، علل غرار ما ئصل ا ج لة عام     ٨١٠2    عام         
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                     مجهورية إيانان اإلسالجية  
       ســـبتم       ايل ل/  ا       ٨١٠2                                                       عقـــد اجتمـــا  بشـــسن مشـــاركة  ه ريـــة  يـــران ااســـ مية ا دورة عـــام  -    3٠

ّ                ا اســــ نب ل، ب كيــــا  واملتــــ ّخل  ــــ  ربــــ  مشــــاركة      ٨١٠2                         ســــ مية ا املقارلــــة العامليــــة                 ه ريــــة  يــــران اا                         
      آسيا                     ق               خ ل املقارلة ال  ستقةر  ا من قة غرب   من
 

             احلالة املالية -     جيم 
            ليميــــة، ولكــــن                                 ، مبــــا يشــــمل امليلاليــــات العامليــــة وااق    ٨١٠2                               تقــــدر التكلفــــة اا اليــــة لــــدورة عــــام  -    3٨

                      ً     ً      ً          ويعكــس  ــيا الــرقم ا فاضــاً كبــماً مقارلــًة مبيلاليــة              مليــ ن دوالر       ٨441                              ابســتثناء املســامهات ال  نيــة، مببلــ  
                                            ومـن املت قـن ان تـنخفمل امليلاليـة واملـ ارد ال زمـة              مليـ ن دوالر     41                ، ال  بلريـت ئـ ايل     ٨١٠٠         ج لة عام 

                     وذلك من قيام البلـدان    ،            علل مر اللمن                 املقارانت الدولية       برانمج                                       لل امج الدولية وااقليمية ال  يض لن هبا
                                                 بتعادل الق ة الشرا ية ا براجمها اائصا ية ال  نية                                    ادمات الدراسات االستقصا ية املتعلقة

                ومـــن املت قـــن    ٨١٠2                       شـــد التم يـــل لـــدورة عـــام       ٨١٠٦                           وبـــدات جهـــ د  ـــن األمـــ ال ا عـــام  -    33
                                                               العاملية وااقليمية خـ ل السـن ات الـث ث القادمـة مـن مسـامهات التم يـل                             تري ية التكلفة اا الية لل امج 

                                                                                               املقدمة من البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ووزارة التنمية الدولية ا ئك مة اململكة املتحدة ل ي اليا 
ــــدا  ا  و        الع مــــل  ــــة ا ا       يرلن ــــ  اائصــــا ي ل حتــــاد األورو  ومن مــــة التعــــاون والتنمي ــــدان                                                                 الشــــمالية واملكت       ملي

                           وعلـل الصـعيد العـاملي، ال يـلال                                                     مصـارف التنميـة وال كـاالت املنفـية علـل الصـعيد ااقليمـي  و            االقتصـادي،
    اجـل                       ً                                                             مبل  ملي ن دوالر تقريباً من التم يل امل ل ب غم مضم ن، وتبيل جه د  ضافية جلمن األم ال مـن 

                           املساعدة علل سد  يا الفة ة 
 

     حدهتا                          املخاطان وتدابري التخفيف جن -     دال 
            معرضـــان لعـــدد                                            وحت يـــل بـــرانمج املقـــارانت الدوليـــة  ا بـــرانمج دا ـــم      ٨١٠2                   ن تنفيـــي دورة عـــام  -    34
                          مبي نة ا الفقرات التالية              املخا ر، و ي   من
 

               مبشاركة البلدان                املخاطان املتعلقة  
     تعيــق                                                        ً                    ي اجــه عــدد مــن البلــدان ا آســيا وافريقيــا وغــرب آســيا اوضــاعاً جي سياســية غــم مســتقرة -    31

                         مــــن آإلر ااعصــــار القاتــــل الــــ                                         ذلــــك، تعـــام بلــــدان ا من قــــة البحــــر الكـــاريي                    مشـــاركتها  عــــ وة علــــل
                                                                            يتســـب  ا قخـــم تنفيـــي األلشـــ ة االستقصـــا ية  وعلـــل الـــرغم مـــن صـــع بة التخفيـــ  مـــن ئـــدة  ـــيا    قـــد

     تعـام                     لـدول اهلشـة وتلـك الـ                         ّ                                              املخا ر، فإن ال كـاالت املنفّ ـية العامليـة وااقليميـة ملتلمـة ببنـاء القـدرات ا ا
                                                                             وتشـةن ابسـتمرار البلـدان ال اقعـة ا تلـك املنـا ق علـل املشـاركة ا الشـ ة بنـاء القــدرات،    ،        النلاعـات    مـن

                                                                        ئىت و ن   تكن قادرة علل  جراء الدراسات االستقصا ية ل انمج املقارانت الدولية 
 

                           املخاطان املتعلقة حبسن التوقيت  
       الــ انمج                ً          ا من قتــني خ ـراً علــل جدولــة      ٨١٠2                       ء تنفيـي الشــ ة دورة عــام                 يشـكل التــسخر ا بــد -    3٦

                        وتشـــمل تـــدابم التخفيـــ      ٨١٠2  م                                                        عم مـــا، وقـــد يـــؤدي  ا قخـــم ا  صـــدار النتـــا ج العامليـــة لـــدورة عـــا
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                                                                رصد اجلـدول الـلم  لـ انمج املقـارانت الدوليـة والتقـدم ااـرز ا  ـيا الـ انمج                       ئدة املخا ر املثابرة ا   من
                            دة املساعدة التقنية املقد مة                                                              ين املنا ق والبلدان، و ملاد ئل للمع قات التشرييلية من خ ل زاي ا
                                                                     وتشـــكل حمدوديــــة قــــدرة بعــــمل ال كــــاالت ال  نيـــة علــــل االضــــ    أبلشــــ ة بــــرانمج املقــــارانت  -    32

                 ج ااقليميــة لــ انمج                                                                           الدوليــة، وقــدرة بعــمل ال كــاالت ااقليميــة علــل تقــدت املســاعدة التقنيــة و عــداد النتــا 
ّ                        املقــارانت الدوليــة خمــا رو  ضــافية تتهــّدد  صــدار لتــا ج دورة عــام           علــل ســبيل                  ا ال قــت املناســ        ٨١٠2                    و           

ـــاتج االـــي اا ـــايل                             قا مـــة علـــل النفقـــات  وللتخفيـــ                                                           املثـــال، ال تقـــ م كـــل البلـــدان ب ضـــن تقـــديرات للن
    ّ                                                    يتعـــنّي علـــل ال كـــاالت ااقليميـــة والعامليـــة زايدة بـــيل اجلهـــ د لتقـــدت    ،                       ئـــدة  ـــيا النـــ   مـــن املخـــا ر   مـــن

                     ّ                           عــــ وة علــــل ذلــــك، يشــــكل تــــ ّفر خــــ ات تقنيــــة متخصصــــة ا بعــــمل                              املســــاعدة التقنيــــة ا  ــــيا اجملــــال 
                                                           ً                    اجملــــاالت، مثــــل تكــــ ين راس املــــال الثابــــت اا ــــايل او ئســــاب النتــــا ج، حتــــدايً ابلنســــبة لــــبعمل األفرقــــة 

          ً                                                 جتري ئالياً االستعالة خب اء تقنيني متخصصني لدعم األفرقة ااقليمية           م ختفيفي،               ااقليمية  وكتدب
 

                     املخاطان املتعلقة ابجلودة  
                            او ضــــع   مكاليــــة مقارلتهــــا علــــل                                                مــــن اــــسن ا فــــاض جــــ دة لتــــا ج بــــرانمج املقــــارانت الدوليــــة -    3٢
                          انمج  وميكــن ان تتــسثر جــ دة                                                           الــلمن ا ــد مــن قابليــة اســتخدامها، وابلتــايل تشــكيل خمــا ر ابلنســبة للــ   مــر

         البيــاانت،               ابملــدخ ت وجتهيــل                                                                   النتــا ج بع امــل خمتلفــة، منهــا مشــاكل اجلــ دة فيمــا يتعلــق ابلبيــاانت املتعلقــة
                            و                               جراء ترييمات ا املنهةية املعتمودة وا مشاركة البلدان  ا عرقلة                              اخ اء ا ا ساب  وميكن ان يؤدي   او

                                                          ت بـرانمج املقـارانت الدوليـة  فعلـل سـبيل املثـال،  نـا  حتـدايت واضـحة                               مكالية مقارلة النتا ج بـني جـ ال
                      مــة التعـــاون والتنميـــة                                                                        تتعلــق مبقارلـــة النتــا ج علـــل مـــر الــلمن مـــن التقــال البلـــدان مـــن بعــمل املنـــا ق  ا من

                            الفريـق االستشـاري التقـ  تكـ ن                                                           امليدان االقتصادي  وكتدبم ختفيفي، ملري  لشاء افرقة عمل ا   ار  ا
                                               ً              ق  و                           تفرغة  ساب النتا ج وتقييم ج دهتا قبل لشر ا   ضافًة  ا ذلك، لن تقدخول اية ترييمات منهةية ر يسية  م

                                           لضمان  مكالية مقارلة النتا ج علل مر اللمن       ٨١٠2           ا دورة عام 
 

                       املخاطان املتعلقة ابالنفتاح  
ّ                                                مــن اــسن ا ــّد مــن الفتــاي بيــاانت بــرانمج املقــارانت الدوليــة املســاس بق -    3٩                     يمــة الــ انمج علــل املــد           

                                           تدور مناقشات داخل جملس اادارة وفريـق التنسـيق    ،                                           ال  يل  وللتخفي  من ئدة  يا الن   من املخا ر
                                                                                       املش   بني ال كـاالت لت سـين ل ـاق لشـر لتـا ج بـرانمج املقـارانت الدوليـة، مـن اجـل تري يـة عنـاوين اكثـر 

ً                                       تفصــيً  ودراســة  مكاليــة تلويــد املســتعملني ابلقــدرة  ً            علــل ال صــ ل  ا بيــاانت اكثــر تفصــيً ، مــن ائــ ام                                   
                            ابلسرية وبضمان ج دة البياانت                 القي د املتعلقة

 
              املخاطان املالية  

         ً              ق         تشــهد لقصــاً ا التم يــل، وتقبــيل جهــ د       ٨١٠2                                       علــل النحــ  املــيك ر اعــ ا، ال تــلال دورة عــام  -    4١
         ً                   خـا ر  عـ وًة علـل ذلـك، فقـد ثبـت                                                         ضافية جلمن األم ال من اجل التخفي  من ئـدة  ـيا النـ   مـن امل
                                ً العمليـات ااداريـة الـ  تسـتريرق وقتـاً                                      ً                  ان  رسال األم ال  ا البلدان يشكل حتدايً ا بعمل املنـا ق بسـب 

ً                                                                                      يً  او بسب  عدم ا لية بعمل البلدان لتلقي األم ال  وال ميكن جتاوز العقبات اادارية  ال مـن خـ ل     
                          ان حت يـــل األمـــ ال  ا البلـــدان    وضـــم   ،           البموقرا يـــة                   ا ـــد مـــن ااجـــراءات                              زايدة اجلهــ د ااقليميـــة الراميـــة  ا

              ال قت املناس    ا
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                        املخاطان املتعلقة ابالستداجة  

                                                                                     لضمان استدامة برانمج املقارانت الدولية ك انمج دا ـم، ال بـد مـن  دراجـه ا بـرامج العمـل العاديـة  -    4٠
       ّ                                          عمــل متفّرغــة يفبعــة للفريــق االستشــاري التقــ  ب ضــن وثيقــة                                          علــل الصــعيدين الــ    وااقليمــي  وســتق م فرقــة 

                                                                                             للت عية أبوجه استخدام بياانت برانمج املقارانت الدوليـة وبيـاانت تعـادل القـ ة الشـرا ية ا صـنن السياسـات، 
                                                                                     وذلك ملساعدة كبار اائصا يني علل الدفن حبةج اقـ   ادمـات بـرانمج املقـارانت الدوليـة ا بـرانمج عمـل 

ّ             ّ                 ً ولضــمان تــ فم املــ ارد ال  نيــة الدا مــة امل ل بــة هلــيا العمــل  وحتقوــّث ال كــاالت املنّفــية ااقليميــة ايضــاً         وكــاالهتم                                                         قو
                                                                                  علل  دمات برانمج املقارانت الدولية ا برامج عملها العادية املتعلقة ابائصاءات االقتصادية 

 
           خطة البحوث -         رابعا   

      لعـــام                                                                             ا دورهتـــا الســـابعة واألربعـــني، اوصـــت اللةنـــة بعـــدم اعتمـــاد ترييـــمات منهةيـــة ا دورة الـــ انمج  -    4٨
                                                                                         من اجل ا فاظ علل  مكالية املقارلة علـل مـر الـلمن و يفئـة  لتـات س سـل زمنيـة م ث قـة لتعـادل القـ ة       ٨١٠2

                      عمــل الــ انمج ا املســتقبل                                                                   الشــرا ية  غــم ان اللةنــة وافقــت علــل ضــرورة وضــن خ ــة حبــ ث ترمــي  ا ت جيــه 
       ، وافـق     ٨١٠٦                                                                          وا  يا السياق، استعرض فريـق التنسـيق املشـ   بـني ال كـاالت خ ـة للبحـ ث ا خريـ  عـام 

       ٨١٠2                       س اادارة ا ايل ل/سبتم             ، واقر ا جمل    ٨١٠2                                       عليها الفريق االستشاري التق  ا ااير/ماي  
      القـــ ة                                     )ا( جتميـــن الس ســـل اللمنيـــة لتعـــادل       التاليـــة    ٠3  ـ    الــــ                            وتتـــسل  خ ـــة البحـــ ث مـــن البنـــ د  -    43

                                                                                               الشـرا ية وهنــج الدراســات االستقصــا ية املت اصــلة  )ب( تعـادالت القــ ة الشــرا ية والنفقــات الفعليــة املتعلقــة
   (          البنــاء  )د                                                             )ت( تســ ية االتاجيــة ابلنســبة للعــاملني ا ال نيــا   ا ك ميــة وا ق ــا                 خبــدمات ااســكان

        اســـتخدام                                                                العـــاملي  ) ــــ( ل عيـــة تعـــادالت القـــ ة الشـــرا ية وم ث قيتهـــا  )و( اوجـــه                  حتســـني  جـــراءات الـــرب  
                                       )ز( اوجه التآزر بـني الـرقم القياسـي ألسـعار                                                          تعادالت الق ة الشرا ية ا وضن السياسات ال  نية والدولية

       تعـادالت                                                                                  االسته   وبرانمج املقارانت الدولية وتعـادالت القـ ة الشـرا ية علـل الصـعيد دون الـ     )ي(
                                                         )ط( تعـــادالت القـــ ة الشـــرا ية لق ـــا  البنـــاء  )ي( تعـــادالت القـــ ة                                      القـــ ة الشـــرا ية للصـــادرات والـــ اردات

                                                                      والتعلــيم  ) ( تعــادالت القــ ة الشــرا ية لــ انمج املقــارانت الدوليــة وقيــاس الفقــر               لق ــاعي الصــحة          الشــرا ية
                                   ن ل جيا ومصادر البياانت من اجل قياس                                                    علل املست   العاملي  )ل( استكشاف االبتكارات ا جمال التك

                الق ة الشرا ية                 عند قياس تعادل                                    )م( مراعاة االخت فات ا ج دة املنتةات                  الق ة الشرا ية       تعادل
                         د ال زمـــة ا ـــاز لتـــا ج دورة                                                          وســـتن  م الشـــ ة البحـــث حبيـــث يـــتم التسكـــد مـــن اهنـــا ال تســـتنفد املـــ ار  -    44
                      تعلــــــق ابلبحــــــ ث خــــــ ل الفــــــ ة                        تقــــــرر ان يت اصــــــل العمــــــل امل                       ا ال قــــــت املناســــــ   ولــــــيلك،       ٨١٠2    عــــــام
       ٨١٨٠        ا عام       ٨١٠2    عام   من
 

            أفانقة العمل  
                   ث بشـــسن م اضـــين حمـــددة                                                         يعمـــل الفريـــق االستشـــاري التقـــ  علـــل  لشـــاء افرقـــة عمـــل اجـــراء حبـــ   -    41
          ثــ ث افرقــة     شــ ت                                                                     ــار خ ــة حبــ ث بــرانمج املقــارانت الدوليــة ولــدعم ئســاب لتــا ج الــ انمج  وقــد ال  ا

       ٨١٠2          عمل ا عام 
   ق     القق ريــــة                                                                            وعقـــد االجتمـــا  األول لفرقـــة العمـــل املعنيـــة ابملبـــادل الت جيهيـــة وااجـــراءات التنفيييـــة -    4٦
                                                       ا وااــن ن العاصـــمة  وانقــ  املشـــارك ن امل اضــين امل كلـــة  ا فرقـــة       ٨١٠2                  تشــرين األول/اكتـــ بر     ٨1  ا
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                                                  االستقصـا ية املت اصـلة لألسـعار، واوجـه التـآزر بـني الـرقم                                         العمل، مبـا ا ذلـك االلتقـال  ا هنـج الدراسـات
                                                                                   القياسي ألسعار االسته   وبرانمج املقارانت الدولية من اجل حتسـني االتسـاق املكـام والـلم  لألسـعار 

                               الشرا ية علل الصعيد دون ال                  وتعادالت الق ة 
                             ة الشــرا ية وس ســلها اللمنيــة      ت القــ  ق                                             وعققــد االجتمــا  األول لفرقــة العمــل املعنيــة حبســاب تعــادال -    42
        مـا يلـي                                                 ا وااـن ن العاصـمة  و ثـل اهلـدف الر يسـي ل جتمـا  ا      ٨١٠2       اكت بر  /          تشرين األول    ٨٦  ا

                                     القـــ ة الشـــرا ية للفـــ ة االلتقاليـــة  وربـــ                                                         الشـــرو  ا  جـــراء مناقشـــات ئـــ ل بنـــاء الس ســـل اللمنيـــة لتعـــادل
                                                      رلـــة عامليـــة  وحتســـني  جـــراءات الـــرب  العـــاملي  وتســـ ية االتاجيـــة                                     التحـــديثات ااقليميـــة املؤقتـــة بعمليـــة مقا

        البناء                                           ابلنسبة للعاملني ا ال نيا   ا ك مية وا ق ا 
ــــة العمــــل املعنيــــة اباســــكان ا  -    4٢ ــــ بر  /          تشــــرين األول    ٨2                                              وعقــــد االجتمــــا  األول لفرق       ٨١٠2       اكت
                                   ت الق ة الشـرا ية والنفقـات ا قيقيـة                                                     واان ن العاصمة  وال لقت ا االجتما  املناقشات بشسن تعادال  ا

               مدمات ااسكان
      القــــ ة              بيــــاانت تعــــادل                                     ثــــ ث افرقــــة عمــــل تركــــل علــــل اوجــــه اســــتخدام      ٨١٠٢   ق          وستقنشــــس ا عــــام  -    4٩

ــــاانت تعــــادل           الشــــرا ية،                            القــــ ة الشــــرا ية وم ث قيتهــــا                                                         وتعــــادالت القــــ ة الشــــرا ية وقيــــاس الفقــــر، وجــــ دة بي
                  ق           ضـافة  ا ذلـك، ستقنشـس خـ ل     ٨١٠٢                         ا ألفرقة العمل ا ااير/مـاي                          املقرر عقد االجتماعات األو     ومن
                                                                      اربن افرقة عمل تعىن مبصادر البياانت اجلديدة، والصادرات وال اردات، وامدمات       ٨١٨١-    ٨١٠٩      الف ة 

         والبناء    ،          غم الس قية
  

                               املعانفة والتوعية وأوجه االستخدام -         خاجسا   
        الدولية                         املؤمتانا  واحللقا  الدراسية  -     ألف 

           خــــ ل النـــــدوة       ٨١٠2   ق                                                       افتقتحــــت اكادمييــــة املقــــارانت الدوليــــة ا بيةــــني ا كــــال ن الثام/ينــــاير  -    1١
     قسـيس    ا                          ني لتس يل املعلمني  وقـد ااـ                                                     األكادميية ئ ل املقارانت الدولية، ال  عقدت ا جامعة بية

ّ                                              األكادميية كّل من املكتـ  الـ    لإلئصـاءات ا الصـني وجامعـة بيةـني ل                     ً      تس يـل املعلمـني، اع افـاً أبمهيـة           
                       برانمج املقارانت الدولية   ا             مشاركة الصني 

                                       ا وااـن ن العاصـمة ئلقـة عمـل لفا ـدة امـ اء       ٨١٠2                                 وقد ل م البنك الدويل ا اـباط/ف اير  -    1٠
     ادل                                العـاملي وبـرانمج املقـارانت الدوليـة/تع                                                      االقتصاديني واائصـا يني التـابعني لـه بشـسن الفقـر علـل الصـعيد

     اوجــه                                                                                      القــ ة الشــرا ية  وانقشــت ئلقــة العمــل آخــر النتــا ج الــ  ت صــل  ليهــا الــ انمج، ومنهةيتــه، وكــيلك
                                                                ق ّ    لتعادالت الق ة الشرا ية ا جمال قياس الفقر ا العا    ضافة  ا ذلك، لق ّ مت                 ا الية واملقبلة          االستخدام

                            لبحــ ث ا جمــال السياســات عن اهنــا                  جلســة ئ اريــة ئــ ل ا      ٨١٠2                               ا وااــن ن العاصــمة ا ليســان/ابريل 
                  مــن اجــل مناقشــة امــ    ،  “                                                              مقــاييس الفقــر  مســتقبل رصــد الفقــر علــل الصــعيد العــاملي ا البنــك الــدويل ”

                                                                                          الـــدويل للفقـــر، ودور تعـــادالت القـــ ة الشـــرا ية، والتـــدابم التكميليـــة ملكافحـــة الفقـــر وم اضـــين اخـــر  ذات 
                                        ق    بشسن قياس الفقر الـيي ل مـه البنـك الـدويل، عققـدت                                          صلة  ع وة علل ذلك، وا   ار اسب   التدري  

ّ           ا وااــن ن العاصــمة  ويّســرت ال ئــدة       ٨١٠2                                                   دورة تدريبيــة ئــ ل تعــادالت القــ ة الشــرا ية ا   ز/ي ليــه                      
      القـــ ة                                                                                  العامليـــة لـــ انمج املقـــارانت الدوليـــة  ـــيا الـــدورة، وعرضـــت بـــرانمج عمـــل الـــ انمج، ومنهةيـــة تعـــادل
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              الفقـر ا البنـك                                                      تعادالت الق ة الشرا ية من جال  ام اء االقتصـاديني ا جمـال                         الشرا ية، واوجه استخدام
       الدويل 
                          ا  لتفيـــل آم رايـــن، أبملاليـــا        ٨١٠2                                              وعقـــد االجتمـــا  امـــامس عشـــر لفريـــق اويفوا ا ااير/مـــاي   -    1٨

                   ت الدولية، التنقي                                                                             وانق  خ اء األرقام القياسية لألسعار، مبن فيهم م نيف  ال ئدة العاملية ل انمج املقاران
                                               والبيــاانت الضــخمة  وبيــاانت اجهــلة املســ  الضــ  ي                                     لــدليل األرقــام القياســية ألســعار االســته        املقبــل 

                                                  امل اقن الشبكية  ومسا ل اخر  تتصل ائصاءات األسعار                        والبياانت املستخرجة من
       ي ليـه /                  ائصا ي الـدويل ا  ـ ز       املعهد ا                  والستني اليي عقدا                              وا املؤ ر العاملي لإلئصاء ا ادي -    13

                 ق                                                     ا مـــراك ، ابملريـــرب، لق مـــت ثـــ ث دورات بشـــسن بـــرانمج املقـــارانت الدوليـــة مشلـــت التحـــدايت       ٨١٠2
                            ت القــ ة الشــرا ية علــل الصـــعيد            وكــيلك تعــادال   ،                                                والفــرا املتعلقــة اقامــة بــرانمج دا ــم للمقــارانت الدوليـــة

                                     ال    وت بيقاهتا ا االقتصادات الناا ة     دون
ّ      ول ـــــراً  ا اّن عــــــام  -    14                          ء بــــــرانمج املقــــــارانت الدوليــــــة،                        يصــــــادف الــــــيكر  اممســـــني الشــــــا      ٨١٠٢     ً     
                                                       ســيتم تن ــيم مناســبات خاصــة ل ئتفــال هبــيا التــاري  اهلــام  وجتــري                           اجــل زايدة الــ عي أبمهيــة عملــه،     ومــن

              تاسعة واألربعني        دورة ال               ا وقت العقاد ال   “             الي بيل الي ي ”     ً                                 ئالياً األعمال التحضمية ل ئتفاالت مبناسبة 
                                                             ، وكــــيلك اثنـــاء االجتمــــا  الثــــام للفريـــق االستشــــاري التقــــ  ا ااير/مــــاي      ٨١٠٢          آذار/مــــارس         للةنـــة ا
    ق                                                                          وتقعــــرض قا مــــة اــــاملة ابملــــؤ رات وا لقــــات الدراســــية علــــل امل قــــن الشــــبكي لــــ انمج املقــــارانت     ٨١٠٢
                 http://icp          .worldbank.org         الدولية  

 
                                   أوجه استخدام تعادال  القوة الشانائية -   ابء  

ــــد مــــن اجلمهــــ ر تعــــادالت القــــ ة الشــــرا ية -    11 ــــاانت األساســــية املســــتمدة                                                     يســــتعمل ق ــــا  متلاي                          والبي
                                                                                    بــرانمج املقــارانت الدوليـة  وتــ اوي امل اضــين مــا بـني املقــارانت بــني االقتصـادات وفــروق تكلفــة املعيشــة    مـن

                                                                            تتنــاول الفقــر وعــدم املســاواة والرعايــة االجتماعيــة والنمــ  االقتصــادي، فضــ  عــن مؤاــرات              والبحــ ث الــ 
                                                   مثل القدرة التنافسية واالتاجية والتةارة واالستثمار 

      لـ انمج                                                                               وعم  ابلت صية الصادرة عن اللةنة ا دورهتا الثمالية واألربعني، اجرت ال ئـدة العامليـة -    1٦
                                تعــادل القــ ة الشــرا ية ا املنشــ رات                                    ستقصــا ية عــن اســتخدام الــ انمج وبيــاانت                       املقــارانت الدوليــة دراســة ا

        ٨١٠2                      ا تشــرين الثــام/ل فم        ٨١٠1                                                       املكت بــة ابللريــة االكليليــة خــ ل الفــ ة مــن كــال ن الثام/ينــاير 
   لـة     مدو     ٠٩                     تقريـرا وورقـة حبثيـة، و      ٠2٦                        مقـاال اكادمييـا و ع ميـا، و      32٢                         وئددت الدراسـة االستقصـا ية 
                                         ا حتلي هتــا  ومــن م اضــين االســتخدام مــا يلــي  منــ                        تعــادل القــ ة الشــرا ية                         لك وليــة اســتخدمت بيــاانت

                         ا املا ـة( والتعلـيم والصـحة    ٩                        ا املا ـة( وتقيـيم العمـ ت )    ٨٠                 ا املا ـة( والفقـر )    ٨٢               االقتصاد وئةمـه )
                            ا املا ـة( والتةـارة واالسـتثمار    1      اعيـة )                       ا املا ـة( والرعايـة االجتم   ٢                               ا املا ة( وت زين الدخل وتفاوتـه )   ٢ )
                                  ا املا ة( والسياسة املالية والنفقـات    4                   العاملة واالتاجية )                ا املا ة( واليد   4                          ا املا ة( وال اقة والبي ة )   1 )

          ا املا ـة(     ٨                         ا املا ـة( ومسـت ايت األسـعار )   ٨                                       ا املا ة( وتكن ل جيا املعل مات واالتصـاالت )   3        العامة )
                             تعــادالت القــ ة الشــرا ية وتعهــد                                               لعامليــة لــ انمج املقــارانت الدوليــة رصــد اوجــه اســتخدام               وت اصــل ال ئــدة ا

                                                                                          قا مة ااملة ألوجه استخدام لتا ج ال انمج علل امل قن الشبكي لل انمج  وترد ادانا عينـة مـن املنشـ رات 
                       تعادالت الق ة الشرا ية              ال  استخدمت

http://icp.worldbank.org/


E/CN.3/2018/27 
 

 

17-21698 13/16 

 

                World Economic                          ت القــــــ ة الشــــــرا ية ا منشــــــ را                                   فقــــــد اســــــتخدم صــــــندوق النقــــــد الــــــدويل تعــــــادال -    12

Outlook: Subdued Demand: Symptoms and Remedies                                                ( 2016    ) ،     ال ســـــيما لـــــ زن تقـــــديرات النـــــ اتج ومنـــــ                                
                                             A Step Ahead: Competition Policy for Shared                                        اجملم عـــــــــــات املركبـــــــــــة مـــــــــــن االقتصـــــــــــادات  وا املنشـــــــــــ ر

Prosperity and Inclusive Growth                                 ( 2017    ) ،    الــيي ااــ   البنــك الــدويل ومن مــة التعــاون والتنميــة ا امليــدان                                                       
                                                                                            االقتصادي ا  صدارا، استخدمت بياانت تعادل الق ة الشرا ية ألغراض التحليـل  ويشـدد املنشـ ر الثـام علـل 

      ملشــــ                                                                                       امهيـــة املنافســـة ا الســــ ق والتن ـــيم الفعـــال وسياســــات املنافســـة ا حتقيـــق النمــــ  الشـــامل واالزد ـــار ا
                                               Global Economic Prospects: A Fragile Recovery                                        وعـــ وة علـــل ذلــــك، اســـتخدم منشــــ ر البنـــك الــــدويل 

         العاملي                                                                         البياانت املتعلقة بتعادالت الق ة الشرا ية لتسلي  الض ء علل آفاق من  االقتصاد   (    2017 )
                   Income Inequality         تقريـرا                        تعادالت القـ ة الشـرا ية ا                                  واستخدم برانمج األمم املتحدة اامنا ي -    1٢

Trends in sub             -Saharan Africa: Divergence, Determinants, and Consequences                                                            ( 2017    )    اساســـا      
                                                                  ق                      لتقييم معدالت الفقر واجتا ات التفـاوت ا افريقيـا جنـ ب الصـحراء  كمـا اسـتقخدم تقريـر جمم عـة البنـك 

   East Asia and Pacific Cities: Expanding Opp                                           ortunities for the Urban Poor                               ( 2017    )      الـــــــــــــــــدويل 
                                                               لتقييم ت قعات ختفيمل معدالت الفقر وا د من التفاوت ا املنا ق ا ضرية                             بياانت تعادل الق ة الشرا ية

                                                                               ا املســـتقبل ابلتصـــدي للتحـــدايت الـــ  تشـــةن حتقيـــق املليـــد مـــن االلـــدمات ا املن قـــة  وتســـتخدم ايضـــا 
                                                              مستفيمل ا ب ابة البنك الدويل للبياانت املتعلقة ابلفقر واالصاف،                     الق ة الشرا ية علل حن       تعادل       بياانت

                                                         تتضمن ائدث البياانت عن الفقر وعدم املساواة واالزد ار املش                   و ي منصة ااملة
   ،         Learning to Realize Education                             ’ s Promise  ،     ٨١٠٢                                     وي ز التقرير عن التنمية ا العا  لعام  -    1٩

                            تعــادالت القــ ة الشــرا ية بكثــرة                                                                  املكــرس للتعلــيم، امهيــة  ــيا امل ضــ   ابلنســبة للرفــاا والتنميــة  واســتخدمت
                                                                                          يا التقرير، ال سيما لبيـان الع قـة بـني االفـاق علـل التعلـيم وتعلـم ال ـ ب  وا سـياق التقيـيم الـيي   ا

ــــ   ــــك الــــدويل لق ــــا  التعلــــيم ا ســــري اللكــــا، املعن                             Sri Lanka Education Sector ن                                                        اجرتــــه جمم عــــة البن

Assessment: Achievements, Challenges, and Policy Options                                                          ( 2017    )  جرت مقارلـة بـني االفـاق ،                       
                  ان مـن خـ ل اسـتخدام                                                                         العام علـل التعلـيم ومعـدالت االلتحـاق ابلتعلـيم ا البلـد ومـا سـةلته البلـدان األقـر 

                                    تعــادالت القــ ة الشــرا ية ا تقريــر جمم عــة          اســتخدمت               وعــ وة علــل ذلــك،                   القــ ة الشــرا ية            بيــاانت تعــادل
ــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــدويل                                                                        At a Crossroads: Higher Education in Latin America and the Caribbean            البن

ـــــدروس    (    2017 ) ـــــل التعلـــــيم العـــــايل ا املن قـــــة، واالســـــتفادة مـــــن ال                                                                           لتـــــ فم من ـــــ ر دويل عـــــن االفـــــاق عل
                            علل النم  واالصاف ا املن قة      كبم           يي له قثم                                    املستخلصة لتحسني ل ام التعليم العايل ال

                                                 Better spending, better care: a look at Haiti's ”                  جملم عــة البنــك الــدويل                   وا التقريــر املــ جل -    ٦١

health financing                “    ق                                                       استقخدمت بياانت تعادل الق ة الشرا ية لقيـاس االفـاق علـل الصـحة    ،    ٨١٠2     لعام   
                                             Republic of Cameroon: Priorities for Ending ”                   تقرير البنك الدويل،      خدم                      العامة ا  اي   كما است

Poverty and Boosting Shared Prosperity                                      “ ،    تعــادالت القــ ة الشــرا ية لتقيــيم       ٨١٠٦             الصــادر ا عــام                             
                               التقريــر البحثــي الصــادر عــن وزارة          واســتخدم                                                     االفــاق علــل الصــحة ا الكــاممون مقارلــة ابلبلــدان األقــران

                                       The Influence of Income and Prices on ”        واملعنــــــ ن       ٨١٠2                            لراعـــــة ا الـــــ الايت املتحــــــدة ا عـــــام   ال

Global Dietary Patterns by Country, Age, and Gender                                                   “    بيــــاانت النــــاتج االـــــي اا ــــايل واألرقـــــام                                
      ٨١٠٠        يــة لعــام                                                          ف ــات األغييــة ذات الصــلة املســتمدة مــن ج لــة بــرانمج املقــارانت الدول                القياســية ألســعار
               ألغراض التحليل 
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ـــــك، اســـــتخدمت -    ٦٠                                                   تعـــــادالت القـــــ ة الشـــــرا ية ا ئســـــاب مؤاـــــر التنميـــــة البشـــــرية                         ضـــــافة  ا ذل
                      ميــــة اجلنســــالية ا املنشـــــ ر     التن       ومؤاـــــر                          ملراعــــاة التفـــــاويفت بــــني اجلنســــني                       التنميــــة البشـــــرية املعــــدل      ومؤاــــر
                              التنميــة البشــرية للةميــن    ٨١٠٦              البشــرية لعــام               تقريــر التنميــة                            عــن بــرانمج األمــم املتحــدة اامنــا ي        الصــادر

                            الصادر عن جمم عة البنك الدويل       ٨١٠2                                                   تقرير املرصد االقتصادي للشرق األوس  ومشال افريقيا لعام    وا
” The Economics of Post                     -Conflict Reconstruction in the Middle East and North Africa                                                             

Region      “   جر                                                      د التهاء الصرا  ا من قة الشرق األوس  ومشال افريقيا(،                         )اقتصادايت  عادة ااعمار بع    
                             القـــ ة الشـــرا ية  كمـــا اســـتخدمت                                                            تقيـــيم تـــدابم الرعايـــة االجتماعيـــة ا املن قـــة ابســـتخدام بيـــاانت تعـــادل

          Stop the                                                                                     تعادالت الق ة الشرا ية ا منش ر منتد  التنمية ألمريكا ال تينية التـابن جملم عـة البنـك الـدويل 

Viol    ence in Latin America: A Look at Prevention from Cradle to Adulthoo                                                                   d    لقيــــــــاس التكلفــــــــة              
                              ادية للعن  ا امريكا ال تينية      االقتص
                                                  Migrating to Opportunity: Overcoming Barriers to                           وا تقريــــــر جمم عــــــة البنــــــك الــــــدويل  -    ٦٨

Labor Mobility in Southeast Asia                                  ( 2017    ) الــ  تعــ ض تنقــل اليــد العاملــة         للحــ اجل    ه           ، يكشــ  حتليلــ                           
                    مــن ئيــث تعــادالت القــ ة                                                             جنــ ب اــرق آســيا ان الع قــة بــني لصــي  الفــرد مــن النــاتج االــي اا ــايل  ا

                                   بلدان راب ة امم جن ب ارق آسيا منها                                                             الشرا ية واهلةرة  ا امارت اق   ابلنسبة للمهاجرين ال افدين من
   “   TCdata      360 ”                                              ابلنســـــــــــــــــــــبة ملهـــــــــــــــــــــاجرين مـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــارت تلـــــــــــــــــــــك الراب ـــــــــــــــــــــة  ابملثـــــــــــــــــــــل، فـــــــــــــــــــــإن 

( https://tcdata              360   .worldbank.org/               و ــي منصــة مفت ئــة وتفاعليــة جديــد ،)                                تــ فر                   يفبعــة للبنــك الــدويل   ة     
                 ا مؤاــــراهتا لتحديــــد       ية                 تعــــادل القــــ ة الشــــرا              تســــتخدم بيــــاانت                                     بيــــاانت عــــن التةــــارة والقــــدرة التنافســــية،

                                                                                         االجتا ات، مبا ا ذلك املؤارات املتعلقة ابلن اتج االقتصادية، والسياق االقتصادي واالجتماعي، والقدرة 
                                                                                        التنافســـية ا جمـــال مكافحـــة تريـــم املنـــاك، والتةـــارة االك وليـــة  والعـــدد االفتتـــائي ملنشـــ ر البنـــك الـــدويل 

Global Investment Competitiveness Rep                                     ort     2017/2018         : Foreign Investor Perspectives and                                     

Policy Implications                     ( 2018    )    يتنــــاول حتليــــل دوافــــن االســــتثمار املبااـــــر األجنــــي وقثــــما علــــل التحـــــ ل                                                         
                                                                       تعادالت الق ة الشرا ية كسداة لقياس مد  اجتياب االقتصاد املضي  للمستثمرين                    االقتصادي ابستخدام

ـــــــــــة ا التقريـــــــــــر   ا              الشـــــــــــرا ية ايضـــــــــــا              تعـــــــــــادالت القـــــــــــ ة      ق    واســـــــــــتقخدمت             The Africa                          مقـــــــــــاييس االلتاجي

Competitiveness Report                        2017    : Addressing Africa’s Demographic Dividend                                             التقريـــــــــــر القـــــــــــدرة(                
                                   ا افريقيـــا(، و ـــ  تقريـــر مشـــ   صـــادر عـــن                            معاجلـــة العا ـــد الـــدميريراا    ٨١٠2                        التنافســـية األفريقيـــة لعـــام 
                                              ي وجمم عة البنك الدويل واملنتد  االقتصادي العاملي                    مصرف التنمية األفريق

  ،  2                                                                تعــــادالت القــــ ة الشــــرا ية ا عــــدة مـــن ا ــــداف التنميــــة املســــتدامة، مثــــل اهلــــدف     ق     وتقســـتخدم -    ٦3
              ، لقيـاس كثافـة  “                                                                       ضمان ئص ل اجلمين بتكلفة ميس رة علل خدمات ال اقـة ا ديثـة امل ث قـة واملسـتدامة ”

                                                  ق     ل اقــة ال زمــة التــات وئــدة مــن النــاتج االــي اا ــايل  واســتقخدمت                             ال اقــة، و ــ  مؤاــر حيســ  مقــدار ا
             :Uzbekistan ”            البنـك الـدويل                              كثافـة ال اقـة ا كـل مـن تقريـري                                  تعادل الق ة الشرا ية لقياس تقييم       بياانت

Systematic Country Diagnostic                             “    و  ” Ukraine Systematic Country Diagnostic: Toward                                               

Sustainable             Recovery and Shared Prosperity                              “       ـــــاانت                      تعـــــادل القـــــ ة الشـــــرا ية          ق          كمـــــا اســـــتقخدمت بي
                                                           Guinea      -Bissau: Turning Challenges into Opportunities for Poverty ”                   تقريـــري البنـــك الــــدويل   ا

Reduction and Inclusive Growth                              “    و  ” Colombia: Systematic Country Diagnostic                                       “    لتقيـــــــــــــــــــيم       
                          تعـــادل القـــ ة الشـــرا ية ايضـــا                                                    ت غـــاز إلم اكســـيد الكربـــ ن علـــل البي ـــة  واســـتخدمت بيـــاانت          اثـــر البعـــاإل
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                                 :Georgia         –  Country environmental analysis ”                  تقريـر البنـك الـدويل                                 التحليل البي ي الق ري ال ارد ا  ا

institutional, economic, and poverty aspects of Georgia's road to environmental                                                                                 sustainability              “    
                                                                                     ويتلايد ال ل  ايضا علل تعادالت الق ة الشرا ية علل الصعيد دون ال   ، وملـري تنفيـي مشـارين  -    ٦4

                                                                                               ا بلدان خمتلفة منها اامارات العربية املتحدة وجن ب افريقيا والفلبني وفييت انم واهلند  و ن جتميـن بيـاانت 
                                                           الـ    يتـي  ل اضـعي السياسـات ال  نيـة اداة مهمـة للمقارلـة داخـل                                     تعادل الق ة الشرا ية علـل الصـعيد دون 

                                                                                             املنــا ق املختلفــة للبلــد املعــ  وافكــارا إلقبــة واضــحة الختــاذ قــرارات مســتنمة ومــؤثرة ا جمــال السياســة العامــة  
                                                                                              وكثما ما تستخدم تعادالت الق ة الشرا ية علل الصعيد دون ال    لتعديل خ  الفقر علل الصـعيد الـ  

                                                                                         ضافة  ا مقارلة االخت فات ا تكالي  املعيشة بـني املنـا ق داخـل البلـد  وميكـن اسـتخدام  ـيا البيـاانت 
                                                                              ايضا لتحديد ا د األدىن لألج ر او املرتبات وقياس التفاوت ا الدخل علل ل اق املنا ق

 
                األدلة التوجيهية                      دورة التعلم اإللكبوين و  -    جيم  

       تعـادالت          اساسـيات ”                                                ية لدورة التعلم االك وم لـ انمج املقـارانت الدوليـة  ق                وقضعت الصيرية النها -    ٦1
        بتعادالت                                          وئدة دراسية تري ي امل اضين العامة املتعلقة    ٠2       فرو  و    1                     وتتسل  الدورة من  “              الق ة الشرا ية
                  واوجـــه االســـتخدام   ،       وا ســـاابت   ،        واملنهةيـــة   ،                ومت لبــات البيـــاانت   ،                مبـــا ا ذلـــك املفـــا يم   ،              القــ ة الشـــرا ية

                                                                                        وسيسـتفيد مـن  ـيا الـدورة التفاعليـة  هـ ر كبــم يشـمل مقـرري السياسـات واملن مـات الدوليـة والبــائثني 
                                                                ممن يرغب ن ا تعليل معرفتهم بتعادالت الق ة الشـرا ية  وسـتقدم الـدورة              عامة اجلمه ر                  وال  ب وافراد من

                                       و ــ  وجهــة للــتعلم االكــ وم ا جمــال التنميــة     ، يل           للبنــك الــدو                                    عــن  ريــق ئيــل الــتعلم االكــ وم املفتــ ي
                              الدورة التاسعة واألربعني للةنة             قبيل العقاد       ٨١٠٢                          وستصدر الدورة رمسيا ا عام

                                     البنك الدويل اري  فيدي  ت جيهيا جديدا                                                واصدرت ال ئدة العاملية ل انمج املقارانت الدولية ا -    ٦٦
                                                      دي  درســا ت جيهيــا مــن اجــل مســاعدة مشــا دي الفيــدي  علــل فهــم                                  لــ انمج املقــارانت الدوليــة  ويــ فر الفيــ

                                                                                     املقارلــة متعــددة األبعــاد بــني النــاتج االــي اا ــايل ولصــي  الفــرد مــن النــاتج االــي اا ــايل، ومســت ايت 
                            وجــاء الفيــدي  تتمــة لشــري      ٨١٠٠                                                          األســعار ا اقتصــادات العــا  اســتنادا  ا لتــا ج ج لــة الــ انمج لعــام 

                                  يكــل االقتصــاد العــاملي وت زيــن ســكاله                                               لتــ جيهي األول لــ انمج املقــارانت الدوليــة، الــيي اــري         الفيــدي  ا
ـــــــــ انمج  ـــــــــ انمج  و ـــــــــيا األدلـــــــــة الت جيهيـــــــــة متائـــــــــة علـــــــــل امل قـــــــــن الشـــــــــبكي لل                                                                             اســـــــــتنادا  ا لتـــــــــا ج ال

( http://www.worldbank.org/en/programs/icp                                         )   
 

                               املوقع الشبكي والانسالة اإلخبارية -    دال  
                                                                                بــدات ال ئــدة العامليــة لــ انمج املقــارانت الدوليــة، ا   ــار جه د ــا املت اصــلة لــ ويج اســتخدام  -    ٦2

                  وامل قــن الشــبكي     ٨١٠2                                          تشــرييل م قــن اــبكي جديــد للــ انمج ا ليســان/ابريل    ،                     تعـادالت القــ ة الشــرا ية
           رلـه، و يكــل                              ملــ  يتـي  اـة عامـة عــن الـ انمج ويف   ٠     ٠١١                                 اجلديـد مسـت د  غـ  حيتــ ي علـل اكثـر مـن 

                                                                                            دارتــه، ولتا ةــه واوجــه اســتخدامها، ومنهةيتــه، وخ ــة حب ثــه  ويتضــمن امل قــن ايضــا التقــارير والكتيبــات 
                                                                                 وااـــر ة الفيـــدي  والنشـــرات ااخباريـــة الصـــادرة عـــن الـــ انمج، ووصـــ ت  ا مقـــاالت وســـا   ااعـــ م،

             انمج ولتا ةه                        استخدمت فيها بياانت ال          ر يسية                         اكادميية وحبثية، ومنش رات        وورقات

     “              ICP Highlights ”                                                               وغمت ال ئدة العامليـة مـؤخرا تسـمية رسـالتها ااخباريـة الفصـلية لتصـب   -    ٦٢
                                                                                     وبفضــل منصــة جديــدة ســهلة االســتخدام تــ فر ال  ــة  ا لريــات خمتلفــة، ت اصــل الرســالة ااخباريــة تــ فم 
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ـــاء القـــدرا                               ت والت عيـــة، فضـــ  عـــن معل مـــات عـــن                                                         معل مـــات تتعلـــق ادارة الـــ انمج، والشـــ ته املتعلقـــة ببن
                                                                                               ائدث اوجه استخدام ال انمج وبياانت تعادل الق ة الشرا ية  والرسالة ااخبارية ا الية واألعداد السابقة 

                               متائة علل امل قن الشبكي لل انمج 
 

                  املنشورا  وامللصقا  -    هاء  
        ٨١٠2              ا ليســان/ابريل    “                     تعــادالت القــ ة الشــرا ية         اساســيات ”                       صــدر منشــ ر  هيــدي بعنــ ان  -    ٦٩

                                                                                          ويلود املنش ر عامة اجلمه ر مبعل مات اساسية عن تعادالت الق ة الشرا ية  ومن املقـرر ان يصـدر منشـ ر 
                                        وفض  عن ذلك، ملري  عداد ملصقني، اوهلما     ٨١٠٢                                          آخر، يركل علل ال انمج والش ته، ا اوا ل عام 
                             ستخدام تعادل الق ة الشرا ية                                             عن الت  ر التارلي لل انمج، والثام بشسن اوجه ا

 
     خالصة -      سادسا  

ــــن املنــــا ق، ولفــــيت      ٨١٠2                                          ملــــري تنفيــــي دورة بــــرانمج املقــــارانت الدوليــــة لعــــام  -    2١      خمتلــــ                       ا  ي
                         ايت واملخــا ر ال تــلال ماثلــة              بيــد ان التحــد                                              ا جمــال اادارة وبنــاء القــدرات والبحــث والت عيــة        األلشــ ة

                                                           ا بعمل املنا ق واقعا ملم سا، مما يشـكل هتديـد للةـدول الـلم  املتفـق                           يلال التسخر ا  ن البياانت   ف 
                                                           ال ان بعمل التحدايت تتي  فرصا كيلك  فقد ئثت اللةنـة، ا دورهتـا                              عليه أللش ة ال انمج ولتا ةه

                          عملهــــا وميلالياهتــــا العاديــــة                                                                   الثامنــــة واألربعــــني، البلــــدان املشــــاركة علــــل  دمــــات الشــــ ة الــــ انمج ا بــــرامج
                        هبــا اســتخدام بيــاانت الـــ انمج                                                       منــاا مــن ان جعــل واضــعي السياســـات يفهمــ ن الكيفيــة الــ  ميكـــن  ال  و 
                                        وا  ـيا الصـدد، فـإن املعـارف والشـ ة الت عيـة                            ق                 وضن السياسات ال  نية سيقسـهل حتقيـق  ـيا اهلـدف  ا

              انمج، تركـل علـل                                                                          املختلفة املبينة ا  ـيا التقريـر، فضـ  عـن عـدة مـن امل اضـين املدرجـة ا خ ـة حبـ ث الـ  
                                                                                        تعادالت الق ة الشرا ية وما يتصل هبا من تدابم وضن السياسات  وال تلال ال كاالت املنفية العامليـة       امهية

                                                                                وااقليميـــة وال  نيـــة تكـــرس جه د ـــا للتخفيـــ  مـــن ئـــدة  يـــن املخـــا ر للمســـاعدة علـــل حتقيـــق اهلـــدف 
           برانمج دا ـم                             اهلدف ال  يل األجل و    قامة        ، وكيلك     ٨١٠2                                     الف ري املتمثل ا  اي دورة ال انمج لعام 

                          ومستمر للمقارانت الدولية
 


