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 اللجنة اإلحصائية

 الخمسونالدورة 
 2019آذار/مارس  5-8

 )ك( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 
بنود للمناقشةةةةة وا خاق ال: ارن ب  ا   

 الم:ار ات الدولية
   

  : ي  البنك الدولي عن ب  ا   الم:ار ات الدولية  
  

 األ ين العام ذك ة  ن   
  

وللممارسات السابقة، يتشرف األمني  2018/227وفقاً ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
العــاب بــيل تقــر اقرير البنــع الــدوج عن برنــامل املقــارنــات الــدولقــة الــحي ييقــد ب    الل نــة ا  صــــــــــــــــا قــة 

على الصـــــــعد العاملي وا قلقمي  2018هبا يف عاب  للمناقشـــــــة  ويعري التقرير منجطا لملنشـــــــ ة امل ـــــــ ل 
، ولتحنير الربنامل    برنامل دا م  ويصـــــــــــــــ  التقرير 2017والنطين لتنفقح دورة مقارنات الربنامل لعاب 

األنشـــــــــــ ة املن طة يف  حا الصـــــــــــدد يف راالت ا دارة وبناا القدرات والبحند واملعارف والدعنة  وايدعى 
وباملخاطر اليت مل ايعاجل بعد؛  2017ا بالتقدب احملرز على صــــــــعقد انفقح دورة عاب الل نة    ا  اطة علم

دول مطيد من التيخري؛  2017و ث  النكاالت النطنقة وا قلقمقة والعاملقة على  جناز أنشـــــــــــــــ ة دورة عاب 
الت النطنقة ؛ و قناع النكا2020وا يعاز    القا مني على الربنامل ببدا األعمال التح ـــــــريية لدورة عاب 

وا قلقمقة والعاملقة ب رورة  دماج الربنامل ضمن برامل عملها ا  صا قة العادية ل مال استدامة الربنامل 
 باعتباره برنارا دا ما 

  

 

 * E/CN.3/2019/1  

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2019/1


 E/CN.3/2019/14 

 

2/24 18-21128 

 

  وجز  نفيذي -أوال  
مبرور مخســـــــــــــني عاما على  نشـــــــــــــاا برنامل املقارنات الدولقة  فعلى مد   2018ا تيفر يف عاب  - 1

مخســـــة عقند، لـــــهد الربنامل يفن ا رن ل يف  طاره من مشـــــروع بري صـــــاري    أكرب برنامل   صـــــا ي دا م 
 اقتصاد ووكالة متعددة األطراف   200العامل،  قث يشارك فقه ما ينا ط  يف
بر أ دد  صـــــــــــدار لبقانات  - 2 اعادل/اعادالت القنة الشـــــــــــرا قة، اليت ينشـــــــــــر ا الربنامل، وقد ضـــــــــــي

عت بقانااه اجلديدة على مد  فرتة الســــــننات الر د 2011اكنل ســــــنة الققاس املرجعقة  ي  بقث ، وُجي
سنًة مرجعقة ملنتص  الدورة  ومن املقرر  2017، م  اختاذ سنة 2018   سنة  2016املمتدة من سنة 

  وجتري أي اً عملقة وض  سلسلة زمنقة 2019بلنل هناية عاب  2017عاب   صدار نتا ل دورة مقارنات
  وســـــــــــــتبدأ يف 2017و  2011اقديرية لتعادالت القنة الشـــــــــــــرا قة رقس الربر بني الســـــــــــــنتني املرجعقتني 

 سنًة مرجعقة   2020دورة جديدة للربنامل مدهتا ث د سننات واتخح من سنة  2019 عاب
   وبلنل اشـــــــــــــــرين األول/2017بلـــدا يف دورة الربنـــامل لعـــاب  175ويشــــــــــــــــــارك مـــا رمنعـــه  - 3

بلدا قد قدب بقانااه األولقة ألســـــــــعار اســـــــــته ك األســـــــــر املعقشـــــــــقة    الن دة  165، كال 2018 أكتنبر
العاملقة لربنامل املقارنات الدولقة بالبنع الدوج  وجيري  القا اقققم جندة البقانات على الصـــــــــــــــعد النطين 

يف بعض املناطس والبلدال، يقر   2017لعاملي  وبســــبخ ايخ ر بدا أنشــــ ة دورة الربنامل لعاب وا قلقمي وا
النقت املتاح  جراا أنشــــ ة ادققس البقانات عما كال علقه ايفال يف دورات الربنامل الســــابقة  نري أنه من 

ملتـا ـة يف  ـحه املر لة ، ابنين أل البقـانـات ا2017خ ل أول اقققم للبقـانـات املـدخلـة ألنراي دورة عـاب 
املبكرة أكرر   كاماً منها يف الدورات السابقة  وبا ضافة    ذلع، مت ا نير هنييل مبتكرة للتدققس انظن  

 فقها اقنقات العري املر ي للبقانات لطيادة كفااة عملقات ضمال اجلندة امل ب قة يف الربنامل 
ل يف رلس ا دارة وفريس التنسقس املشرتك بني النكاالت واتمرر اهلقئات القا مة على  دارة الربنام - 4

والفريس االســـــتشـــــاري التقين  وقد عقدت  حه اهلقئات اجتماعاهتا وقامت با ب ه وفقا ملا  ن مقرر على 
  وما زال ابادل اخلربات ضــــــــــمن رتم  الربنامل آخحا يف النمن،  قث اشــــــــــهد املناطس 2018مد  عاب 

دا يف أعداد  لقات العمر املقامة لبناا القدرات والبعرات املنفدة لتقدمي املســـــــــــــاعدة ا قلقمقة ُجقعها ازديا
التقنقة  ومثة زخم اكتســـــــــــــبه خ ة بند الربنامل اليت يقند ا الفريس االســـــــــــــتشـــــــــــــاري التقين،  قث  ناك 

ــــــــــــــ  ث د س بتعبئة اليت مت رديد ا  وفقما يتعل 13فرق عمر جتري بنثا بشيل ست ة من املناضق  الدقققة الـ
ايمني متنير  ضــــــــايف من الصــــــــندوق العر  لاليفاا االقتصــــــــادي واالجتماعي  2018املنارد، مت خ ل عاب 
 لدعم البلدال العربقة 

وقد روعي يف اصمقم املنق  الشبكي احملد د للربنامل أل يقدب  جابات على أنلخ ما قد يتبادر  - 5
   أذ ال زواره من أســـــــئلة، بقنما  ناك أي ـــــــا دورة التعل م ا لكرتو  بشـــــــيل أســـــــاســـــــقات اعادالت القنة 

ق  جنانخ ، واليت اصــــــــــ حخ املمارســــــــــني يف جنلة عرب ُج2018الشــــــــــرا قة، اليت أيطلقت يف آذار/مارس 
لــــــخصــــــا قد الق نا  حه  290، كال 2018منه قة اعادل القنة الشــــــرا قة  وبلنل اشــــــرين األول/أكتنبر 

ســـــــــــلســـــــــــلة جديدة للمدونات ا لكرتونقة اليت اتناول برنامل  2018الدورة  وأيطلقت يف أيلنل/ســـــــــــبتمرب 
ا دعنة منت ي املقــارنــات الــدولقــة ضـــــــــــــــمن منصــــــــــــــــة مــدونــات البنــع الــدوج للبقــانــات، وجتري من خ هلــ

ومســتخدمي بقانات الربنامل من لتل  أءاا العامل    ابادل األفكار بشــيل االبتكارات يف راالت ُج  
البقانات وجتمقعها وابنيبها االنتقا ي ونشـــــر ا، كما جيري  فط النقالـــــات بشـــــيل املنه قة وســـــبر انســـــق  

 ن اق ا بققات اعادالت القنة الشرا قة  
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التنعقة اليت اقنب هبا الن دة العاملقة للربنامل    زيادة وضنح الربنامل للعقال   وقد أف ت جهند - 6
عاما على  نشـــــــاا الربنامل يف كر من نقنينرك  50وقد أســـــــهمت املناســـــــبات اليت أققمت ل  تفال مبرور 

نري ذلع ووالــــن ن العاصــــمة وبق ني يف  ذكاا النعي بالربنامل على مســــتن  اجملتم  ا يفا ي الدوج ويف 
ا خبارية الفصــــــــــلقة لمهنر من القراا يشــــــــــمر األوســــــــــا   ICP Highlightsمن الدوا ر  ورظى رســــــــــالة 

األكادميقة واملؤســـســـات الدولقة وا قلقمقة وايفكنمات النطنقة واهلقئات البحرقة ونري ذلع من مســـتخدمي 
 ومنت ي اعادالت القنة الشرا قة  

الشرا قة آخحا يف النمن  فقد باات رمنعة البنع الدوج ادمل وما زال استخداب اعادالت القنة  - 7
يفساب  قنق مسامهة البلدال األع اا يف البنع الدوج  (1)اعادالت القنة الشرا قة يف معادلتها الدينامقة

جيري على  2030لالنشاا والتعمري  وما زال رصد التقدب احملرز صنب رققس خ ة التنمقة املستدامة لعاب 
ــــــــــــــــ قدب و  وناياهتا،  17ســاق، واظهر اعادالت القنة الشــرا قة يف املؤلــرات الرسقة خلمســة من األ داف الـ
جانخ العديد من املؤلرات املراب ة هبا  وعلى وجه اخلصنص، استفادت التحلق ت املتعلقة باهلدفني    
طيط الرخاا املشــــــــرتك، من واهلدف املطدوج اخلاص بالبنع الدوج، املتمرر يف ايفد من الفقر م  اع 10و  1

واستيخدمت فقها خ ن   2018اقديرات الفقر اجلديدة اليت صدرت عن البنع الدوج يف أيلنل/سبتمرب 
فقر دولقة معر فة بناســـــــــــــــ ة اعادالت القنة الشـــــــــــــــرا قة  ويعتمد العديد من التحلق ت اليت جتريها اهلقئات 

ا ر ا ع ب على اعادالت القنة الشــــــــرا قة عند عقد البحرقة واجملتم  ا يفا ي واألوســــــــا  األكادميقة ووســــــــ
 املقارنات بني البلدال 

 2017وعلى الرنم من كــر  ــحا التقــدب، فــملل بعض املخــاطر اليت اعرتي دورة الربنــامل لعــاب  - 8
بلدال متيخرة يف اقدمي  10، كال  ناك 2018زالت قا مة والطب معاجلتها  ففي اشــــرين األول/أكتنبر  ما

بلد ما زال بصــــدد  جراا االســــتقصــــااات وعملقات  100عار اســــته ك األســــر املعقشــــقة وءن بقانات أســــ
الت مق  لبقـانـات ا ســـــــــــــــكـال واألجنر ايفكنمقـة و ُجـاج اكنين رأس املـال  ومـا زالـت اجلهند الرامقـة    

تدققس واملســـــــــاعدة ضـــــــــمال جندة البقانات واقققم  مكانقة املقارنة بني النقا  الطمنقة باجة    املطيد من ال
التقنقة على ُجق  املســتنيات  وأي ايخري  ضــايف يف األنشــ ة ســقهد د بعدب التمك ن من  صــدار نتا ل دورة 

 كما  ن مقرر    2019بنهاية عاب  2017عاب 
أعمال التح ـــــــري لدورة  2019، ســـــــتبدأ يف عاب 2017وبالنســـــــبة للمرا ر ال  قة لدورة عاب  - 9

ا يســـــــــتنجخ ضـــــــــمال انافر ما يلطب على صـــــــــعقدي التمنير والرتاقبات ا دارية   و ح2020الربنامل لعاب 
 ميكن بدا ُج  البقانات دول ايخري   كي
وخ صـــــة القنل  ل الربنامل مســـــتمر يف البناا على دوره ايفقني املتمرر يف  عداد اعادالت القنة  - 10

ماط  بني االقتصــــــــــادات  نري أنه الشــــــــــرا قة وما يتصــــــــــر هبا من مؤلــــــــــرات،  ا يتق  عقد مقارنات ذات 
أريد للربنامل أل تتفظ بعنفنانه على املد  ال نير، فرمة أمهقة  رجة ألنشـــــــــــ ة الدعنة اليت متارس  ما  ذا

بشـــــكر جار م  مقرري الســـــقاســـــات ولتعمقم  دماج أنشـــــ ة الربنامل يف الربامل ا  صـــــا قة العادية على 
 الصعد النطين وا قلقمي والعاملي 

  

__________ 

 (1) World Bank and International Monetary Fund, “Dynamic formula: report to Governor’s annual meetings 2016”, 

20 September 2016  
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  :د ة -ا ثا ي 
بالقنبقر الح يب لربنامل املقارنات الدولقة بتنظقم ســـــــلســـــــلة من الفعالقات  2018ا تيفر يف عاب  - 11

عاما يف  50ومناســــــــــبات اســــــــــتعراي ااريء الربنامل يف لتل  أءاا العامل  وقد كانت بداية الربنامل قبر 
عة بنســـــلفانقا مبســـــامهات مالقة من صـــــنرة مشـــــروع بري متناضـــــ  ينفح بااللـــــرتاك بني األمم املتحدة وجام

مؤســــــســــــة فنرد والبنع الدوج؛ ويهدف     قامة برنامل منتظم لعقد املقارنات بني النناال احمللقة ا ُجالقة 
، ا نر الربنامل لقصـــب  أكرب لـــراكة   صـــا قة يف 1968على أســـاس اعادالت القنة الشـــرا قة  ومنح عاب 

كـــة فقـــه  وكـــانـــت الل نـــة ا  صـــــــــــــــــا قـــة قـــد قـــامـــت، يف دورهتـــا العـــامل، م  اطايـــد عـــدد البلـــدال املشـــــــــــــــــار 
، بملنشــــــــاا الربنامل باعتباره عنصــــــــرا دا ما من عناصــــــــر 2016واألربعني املعقندة يف آذار/مارس  الســــــــابعة

 الربنامل ا  صا ي العاملي، لق ري انفقحه يف دورات مدة كر منها ث د سننات  
بن اح على الصــــــعد النطين وا قلقمي والعاملي،  قث  2017وقد اســــــتيهل ت دورة الربنامل لعاب  - 12

  وبا ضافة    ذلع، قاب بعض املناطس 2018   عاب  2016جر  ُج  البقانات خ ل الفرتة من عاب 
  ومن املقرر  صـــــــــــــــدار النتا ل اليت 2017وعاب  2011ا قلقمقة بملجراا مقارنات مر لقة بني جنليت عاب 

  وبا ضـــافة    ذلع، ســـقتم  نتاج ســـلســـلة زمنقة 2019عقة بنهاية عاب ســـنًة مرج 2017اتخح من ســـنة 
ســـــــنة مرجعقة للققاس  2011عاملقة لتعادالت القنة الشـــــــرا قة رقس الربر بني النتا ل اليت اتخح من ســـــــنة 

أمكن   سنة مرجعقة، م  أخح النتا ل املر لقة ا قلقمقة يف ايفسبال أينما 2017والع اليت اتخح من سنة 
أل  االت التيخ ر يف بدا أنشـ ة االسـتقصـاا يف بعض املناطس والبلدال اشـكر خ را على مد  آنقة  نري

النتا ل املتنقعة ون اق اا قتها وجندهتا  وبالتاج، فقد كر   القا منل على الربنامل جهند م الرامقة    
ل ارســــي أســــاســــا متقنا اليت من لــــيهنا أ 2017التخفق  من  د ة  حه املخاطر وضــــمال جناح دورة عاب 

 للربنامل الدا م  
 األول/ ويقدب  حا التقرير رديرا لــــــام  ألصــــــنص األنشــــــ ة امل ــــــ ل  هبا يف الفرتة من اشــــــرين - 13

م    ســـــــــــــبعة فروع بقاهنا كا    ا دارة 2018   اشـــــــــــــرين األول/أكتنبر  2017أكتنبر    و ن مقســـــــــــــ 
؛ املعارف والدعنة؛ اســــتخدامات اعادالت القنة الشــــرا قة؛ والتنســــقس؛ انفقح الربامل؛ البحند واالبتكارات

 املالقة؛ املخاطر وادابري التخفق  من  دهتا  ايفالة
  

 اإلدارة والتنسيق -ثالثا  
 اللجنة اإلحصائية -ألف  

مترر الل نة ا  صـــــــــــا قة اجلهة الر قســـــــــــقة القا مة على برنامل املقارنات الدولقة، فهي اليت اتخح  - 14
 القرارات بشيل وارية عمر الربنامل وطرا قه التشاقلقة  

وقد قامت الل نة ا  صــــــــــــــا قة يف دورهتا التاســــــــــــــعة واألربعني، املعقندة يف نقنينرك يف الفرتة من  - 15
، با  اطة علما بالتقرير املر لي للبنع الدوج الحي عري أنشـــــ ة الربنامل 2018آذار/مارس  9    6

امل  ل  هبا على كر من الصعد العاملي وا قلقمي والنطين من أجر  جناز املقارنات املر لقة و ط ق دورة 
على  ورنير الربنامل    عنصــــــــر دا م يف برنامل العمر ا  صــــــــا ي العاملي  وعل قت البلدال 2017عاب 

التقرير مشريًة    التطامها بالربنامل و   فا دة الربنامل وأمهقة  دماج استقصااات الربنامل يف برامل العمر 
 ا  صا قة النطنقة  
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  جلس اإلدارة -باء  
تدد رلس ا دارة الســـقاســـات املنظتمة  نتاج اعادالت القنة الشـــرا قة ا قلقمقة والعاملقة، وينافس  - 16

ه قة الربنامل وأي رســــــقنات منه قة جتر  فقه، وميارس الدعنة لد  مقرري الســــــقاســــــات لكفالة على من
  دراج الربنامل بشكر جاٍر يف برامل العمر ا  صا قة النطنقة، ويساعد يف ُج  األمنال للربنامل 

يف دولة ا مارات  2018اشـــــرين األول/أكتنبر  25يف  (2)وعيقد االجتماع الرالث جمللس ا دارة - 17
على  2017العربقة املتحدة  وقاب اجمللس باســـــــــــتعراي ومناقشـــــــــــة التقدب احملرز يف  طار دورة الربنامل لعاب 

الصـــــــــــــــعقـــدين العـــاملي وا قلقمي، واملخـــاطر اليت ال اطال قـــا مـــة واـــدابري التخفق  من  ـــدهتـــا، واألعمـــال 
 عقــــد االجتمــــاع الراب  للم لس يف آذار/  ومن املقرر أل يي 2020التح ـــــــــــــــرييــــة لــــدورة الربنــــامل لعــــاب 

 يف نقنينرك  2019 مارس
 

 الف يق االستشاري الت:ني -جيم  
يتن   الفريس االستشاري التقين اقدمي التيكقدات على كفالة ااساب اقديرات اعادل القنة الشرا قة  - 18

القنة الشــــرا قة، ويدعم عملقة  بالســــ مة املنه قة واجلندة عمنما، ويكفر الشــــفافقة يف عملقة اقدير اعادل
 رنير الربنامل    برنامل دا م ينف ح يف  طار دورات ذات وارية أكر  

، يف والـــــــــــن ن 2018أيار/ماين  23يف  (3)وعيقد االجتماع الرا  للفريس االســـــــــــتشـــــــــــاري التقين - 19
لربنامل، واســــــــــــتعري وخ ة بند ا 2017العاصــــــــــــمة  وناقق الفريس التقدب احملرز يف دورة الربنامل لعاب 
واملعنقة مبعاجلة مناضـــــــــــــــق   ددة مدرجة يف  (4)التقدب احملرز من جانخ لتل  فرق العمر التابعة للربنامل

 خ ة البحند  
وناقق الفريس رمنعة لتارة من املقرت ات، مبا يف ذلع مسا ر النهل املتب  الستكمال البقانات  - 20

ســـتقراا، ومصـــادر البقانات اجلديدة  جراا اســـنيات  نتاجقة العمالة، لفرتات ما بني الســـننات املرجعقة باال
ورســـــــــــــــني مؤلـــــــــــــــرات جندة الســـــــــــــــكن  وال ظ الفريس أنه قد يلطب  عادة  ســـــــــــــــاب نتا ل دورة الربنامل 

بســـــــــــــبخ ققاب الربنامل املشـــــــــــــرتك بني املكتخ ا  صـــــــــــــا ي ل راد األورو  ومنظمة التعاول  2011 لعاب
قتصادي بتنقق  سلسلته الطمنقة لتعادل القنة الشرا قة وققاب العديد من البلدال بتنقق  والتنمقة يف املقدال اال

بنند ا نفاق يف نناجتها ا ُجالقة احمللقة، وبقدر كبري يف بعض ايفاالت، عقخ نشـــــــــــــــر نتا ل دورة الربنامل 
 نسا يف فر  2019  ومن املقرر أل يعقد الفريس اجتماعه الرالث يف أيار/ماين 2011لعاب 
 

 ف يق التنسيق المشت ك بين الوكاالت -دال  
ميرر فريس التنسـقس املشـرتك بني النكاالت  قئة التنسـقس اليت اتعاول يف رال وضـ  اجلداول الطمنقة  - 21

 وخ ر العمر، وا   املعايري واألسالقخ والربوانكنالت املشرتكة، واتفس على اجلنانخ التشاقلقة للربنامل 

__________ 

  www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/gb-meetingsانظر  (2) 

  www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tag-meetingsانظر  (3) 

  www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforcesانظر  (4) 

https://undocs.org/ar/www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/gb-meetings
https://undocs.org/ar/www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tag-meetings
https://undocs.org/ar/www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforces
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 ذار/آ 4 يف (5)اجتماع للمســـــــؤولني الر قســـــــقني يف فريس التنســـــــقس املشـــــــرتك بني النكاالتوقد عيقد  - 22
يف نقنينرك، باالقرتال م  الدورة التاســـــعة واألربعني لل نة ا  صـــــا قة  ويف االجتماع، قيد مت  2018 مارس

  رديرات بشيل أنش ة الربنامل العاملقة وا قلقمقة وما يتصر هبا من اقققمات للمخاطر 
يف والـــــــــن ن  2018آذار/مارس  15و  14يف  (6)وقد عيقد االجتماع اخلامس لفريس التنســـــــــقس - 23

العاصـــــــــمة  وناقق ايف ـــــــــنر األنشـــــــــ ة واملخاطر العاملقة وا قلقمقة، وايفالة على صـــــــــعقد اقدمي البقانات، 
صـــااات  ُجاج والتعلققات الناردة ألصـــنص املناد التشـــاقلقة، وا تقاجات الدعم ا قلقمي ألصـــنص اســـتق

اكنين رأس املال، واجلدول الطمين العاب، ونشر النتا ل و مكانات النصنل    البقانات، وآخر املست دات 
 يف رال أدوات جتهقط البقانات، والتنعقة، واملعارف، واستخداب اعادالت القنة الشرا قة 

يف  2018أيلنل/ســــــــبتمرب  26    24وعيقد االجتماع الســــــــادس لفريس التنســــــــقس يف الفرتة من  - 24
والــــــــن ن العاصــــــــمة  وناقق املشــــــــاركنل األنشــــــــ ة واملخاطر العاملقة وا قلقمقة وايفالة على صــــــــعقد اقدمي 

والبقانات املر لقة  وأخريا، ننقق اجلدول الطمين  2017البقانات  وأجري اقققم مفصر جلندة بقانات عاب 
نصــــنل    البقانات  ومن املقرر عقد االجتماع املقبر العاب واخل ر املقررة على صــــعقدي النشــــر و اا ة ال

 يف والن ن العاصمة  2018لفريس التنسقس يف آذار/مارس 
  

  نفيذ الب  ا   -رابعا  
 الجدول الز ني العام -ألف  

، الحي يشــــــمر ُج  بقانات 2017الر قســــــقة لدورة عاب  خيتل  اجلدول الطمين ل ســــــتقصــــــااات - 25
أســـعار اســـته ك األســـر املعقشـــقة من الســـل  واخلدمات، باخت ف املناطس  وبدأت اســـتقصـــااات أســـعار 

  2018واســـــتمرت  ب الرب  األخري من عاب  2016اســـــته ك األســـــر املعقشـــــقة يف الرب  األول من عاب 
ات وجتمقعها، مبا يف ذلع بقانات الســـــــــــــكن واألجنر ايفكنمقة وجرت أنشـــــــــــــ ة أخر  يف رال ُج  البقان

  2018   الرب  األخري من عاب  2017و ُجاج اكنين رأس املال، خ ل الفرتة من الرب  الرا  من عاب 
، 2017وبــدأت عملقــات جتمق  بقــانــات بنند ا نفــاق يف ايفســــــــــــــــابــات القنمقــة يف الرب  األول من عــاب 

بنهاية  2017  ومن املقرر  صــدار النتا ل العاملقة لدورة عاب 2019رالث من عاب وســتســتمر  ب الرب  ال
  وبا ضـــافة    ذلع، ســـقتم  نتاج ســـ ســـر زمنقة عاملقة لتعادالت القنة الشـــرا قة رقس الربر 2019عاب 

ســـــــــنة  2017ســـــــــنة مرجعقة للققاس والع اليت اتخح من ســـــــــنة  2011بني النتا ل اليت اتخح من ســـــــــنة 
ة، م  أخح النتا ل ا قلقمقة املر لقة يف ايفســـبال أينما أمكن  وبا ضـــافة    ذلع، فنظرا ل ـــخامة مرجعق

التنققحات اليت أجريت على بنند ا نفاق يف  ســــــابات الناال احمللي ا ُجاج يف بعض البلدال بعد نشــــــر 
، 2011انقق  نتا ل ســــــنة ، أثار فريس املســــــاعدة التقنقة مســــــيلة ضــــــرورة 2011نتا ل دورة الربنامل لعاب 

وناقق املسيلة كر من فريس التنسقس وفرق عمر الربنامل ذات الصلة باملنضنع  ومن املقرر  جناز  ساب 
  وميكن االط  ع على اجلدول الطمين العاب 2019املنقحة بلنل الرب  الرالث من عاب  2011نتا ل ســنة 

  (7)ناملعلى املنق  الشبكي للرب  2017لدورة الربنامل لعاب 
 

__________ 

 (5) International Comparison Program, “Minutes of the Inter-agency Coordination Group principals meeting”, 
4 March 2018  

  www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg-meetingsانظر  (6) 

  www.worldbank.org/en/programs/icpانظر  (7) 

https://undocs.org/ar/www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg-meetings
https://undocs.org/ar/www.worldbank.org/en/programs/icp
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 حالة الب ا   اإلقليمية وأ شطة بناء ال:درات -باء  
، قامت النكاالت ا قلقمقة املنفحة، وكحلع املكتخ ا  صـــــــــــــــا ي 2018يف أيلنل/ســـــــــــــــبتمرب  - 26

األورو  ومنظمــة التعــاول والتنمقــة يف املقــدال االقتصــــــــــــــــادي، بــا ب ه عن التقــدب احملرز يف دورة  ل رــاد
، وعن العملقات املر لقة املنفحة،  ســــــــــــــخ االن باق، وعن جتمق  البقانات ألنراي 2017 الربنامل لعاب

اكنين الســــ ســــر الطمنقة لتعادل القنة الشــــرا قة  ون  ت التقارير مســــا ر مشــــاركة البلدال، واجلدول الطمين 
رات لملنشـــــــ ة املتصـــــــلة باســـــــتقصـــــــااات األســـــــعار وايفســـــــابات القنمقة، و لقات العمر املقامة لبناا القد

والبعرات املنفدة للمســــــاعدة التقنقة، واجلهند املبحولة لتقققم اجلندة، و ســــــاب النتا ل النها قة،    جانخ 
 اجلهند الرامقة    زيادة أنش ة الدعنة والتنعقة ألصنص الربنامل يف من قة كر من الع الكقانات املبلاة 

 
 أف ي:يا  

؛ ويشــارك كر من 2017بلدا مشــاركا يف دورة عاب  50أفاد مصــرف التنمقة األفريقي بيل  ناك  - 27
الســـندال ومصـــر واملارب يف عملقيت املقارنة ا قلقمقة اخلاصـــتني بيفريققا ونرب آســـقا  و ناك ب ـــعة بلدال 
 ضــــافقة، مرر جننب الســــندال ولقبقا،    جانخ صــــنمالق ند، اســــتفقد من أنشــــ ة بناا القدرات م  أهنا 

  2017 قلقمقة لعاب نري مشاركة يف املقارنة ا
ُجقعها  50للبلدال الـــــــــــــ  2017وكانت استقصااات أسعار استه ك األسر املعقشقة لدورة عاب  - 28

، كانت بقانات 2018  وبلنل اشـــــــــــــــرين األول/أكتنبر 2018قد أجنطت بنهاية اشـــــــــــــــرين الرا /ننفمرب 
صـــــنل على بقانات من البلدال العشـــــرة بلدا قد قيد مت    الن دة العاملقة للربنامل  وايبحل جهند للح 40

املتبققة، و ي أنانال وبنركقنا فاســــــن ونابنل ونانا ونقنقا ونقنقا االســــــتنا قة وكابن فريدي ولقربيا ومدنشــــــقر 
ونق رييا  وجيري ُج  البقانات األخر  املتعلقة بالبنند نري املتعلقة باألســـــــــــــــر املعقشـــــــــــــــقة وادققس البقانات 

 قث بيلات مرا ر متفاواة؛ وعيري على البلدال املتيخرة  مداد ا باملســـــــــــــــاعدة لتل  أءاا املن قة،  يف
التقنقة  وفقما يتصـــــــــــر بايفســـــــــــابات القنمقة، ييتنق   الق ي رامق  بنند ا نفاق يف  ســـــــــــابات الناال احمللي 

، وســــتين ط األعمال ال  قة املتمرلة يف اقدمي افاصــــقر 2018ا ُجاج اخلاصــــة مبعظم البلدال بنهاية عاب 
عن ا نفاق وجتمق  واســـتعراي البقانات النصـــفقة ذات الصـــلة و خراج بقانات ا نفاق يف لـــكلها النها ي 

  2019بلنل متنز/ينلقه 
س وســقســتعرضــها فري 2019وســتيحســخ النتا ل األولقة خ ل الفرتة ما بني أيار/ماين ومتنز/ينلقه  - 29

اخلرباا ا قلقمي، وســقســعى مصــرف التنمقة األفريقي جا دا     صــدار النتا ل النها قة بالصــقاة املختصــرة 
   وســـتينشـــر اجلداول الر قســـقة للنتا ل يف لـــكر  لكرتو  يف كاننل الرا /2019يف كاننل األول/ديســـمرب 

  2020، وسقينشر التقرير النها ي يف متنز/ينلقه 2020يناير 
جرت املن قة ا قلقمقة أي ــــا عملقة مر لقة مت يف  طار ا ُج  بقانات أســــعار اســــته ك األســــر وأ - 30

؛ وقصـــــــــــر 2016   متنز/ينلقه  2015بلدا خ ل الفرتة من آب/أنســـــــــــ س  47املعقشـــــــــــقة من جانخ 
عنة من الع البلدال ن اق التا قة اجلارافقة على العناصــــــــــــم  وعيقد اجتماع لفريس اخلرباا ا قلقمي بد 34

يف كنت ديفنار  واســــتعري الفريس البقانات األولقة  2018من مصــــرف التنمقة األفريقي يف نقســــال/أبرير 
الناجتة عن العملقة، وأوصــى بملجراا املطيد من ادققس البقانات وررير ا قبر  صــدار جدول زمين مؤكد لنشــر 

 نتا ل املقارنات املر لقة  
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وبا ضـــافة    اجتماع فريس اخلرباا ا قلقمي، مت انظقم ث ثة أنشـــ ة  ضـــافقة  فقد عيقدت  لقة  - 31
يف اننن، و لقــة عمــر بشـــــــــــــــــيل  ُجــاج اكنين رأس املــال يف  2018عمــر  قلقمقــة يف نقســـــــــــــــــال/أبريــر 

 كقنقا يف   2018يف كنت ديفنار، و لقة عمر دول  قلقمقة للربنامل يف متنز/ينلقه  2018 طيرال/يننقه 
وفقما يتعلس بالتناصـــــــــــــــر والتنعقة، قيد مت محكرة دعنية ألصـــــــــــــــنص الربنامل    الندوة األفريققة  - 32

يف  2018اشــــــرين األول/أكتنبر  4    1التاســــــعة عشــــــرة للتنمقة ا  صــــــا قة، اليت عقدت يف الفرتة من 
عنصــــــرا يف معظم أنشـــــ ة   ثقنبقا  وبا ضــــــافة    ذلع، اشــــــكر أ داف الربنامل وأســــــالقبه واســــــتخدامااه

التدريخ وبناا القدرات يف اجملال ا  صـــا ي اليت يي ـــ ل  هبا يف لتل  أءاا املن قة ا قلقمقة  ولـــي  عت 
 البلدال أي ا على الرتويل للربنامل جنبا    جنخ م   صداراهتا املتعلقة ببقانات  ساباهتا القنمقة 

 
 آسيا والمحيط الهادئ   

  وبدأ ُج  بقانات 2017بلدا مشاركا يف دورة عاب  22تنمقة ا سقني بيل  ناك أفاد مصرف ال - 33
، ون ت العملقة دورة 2017اســـته ك األســـر املعقشـــقة خ ل الفرتة من نقســـال/أبرير    آب/أنســـ س 

باالســــــتقراا  2018لــــــهرا لكر بلد  وبالتاج، جر  اســــــتكمال بقانات األســــــعار اجملم عة يف عاب  12من 
  وجر  ُج  بقانات  ُجاج اكنين رأس املال خ ل الرب  2017ســـــــــــــــتنادا    الســـــــــــــــنة املرجعقة الرجعي ا

عت اســـــــــــــــتقصـــــــــــــــااات  جيارات املســـــــــــــــاكن يف 2018والرب  األول من عاب  2017األخري من عاب    وُجي
عت بقانات   م الكتلة الســـــــــــــــكنقة واألجنر ايفكنمقة يف النصـــــــــــــــ  الرا  من 2018 عاب ، يف  ني ُجي
 كسنة مرجعقة   2017، م  استخداب سنة 2018 عاب
  وقيد مت 2016بلدا يف عملقة التحديث املر لي لعاب  20وبا ضـــــــــــــــافة    ذلع، لـــــــــــــــارك  - 34

البقانات األولقة اخلاصـــة باألســـعار والناال احمللي ا ُجاج،    جانخ اعادالت القنة الشـــرا قة األســـاســـقة، 
 ألنراي عملقات التدققس على الن اق العاملي  2018    الن دة العاملقة للربنامل يف آب/أنس س

وأققمــت  لقــات عمــر  قلقمقــة يف رــاج التــدريــخ واــدققس البقــانــات بنارية رب  ســـــــــــــــننيــة خ ل  - 35
، وذلع يف اايلند بشــكر ر قســي  وقيد ب التدريخ على الصــعقد الق ري بناا على 2018و  2017 عامي

، ووز ع املصـــــــرف على 2017من الصـــــــني ومقايفار يف عاب  ال لخ من مصـــــــرف التنمقة ا ســـــــقني    كر
البلدال مبادئ انجقهقة اا ي املفا قم الر قســــــــــــقة للربنامل ولتعادالت القنة الشــــــــــــرا قة،    جانخ املبادئ 
التنجقهقة لعملقات اســتقصــاا أســعار اســته ك األســر املعقشــقة  وبا ضــافة    ذلع، جر  انزي  املبادئ 

والتشـــــاقلقة املتصـــــلة رديدا بالناال احمللي ا ُجاج وباالســـــتقصـــــااات نري املتعلقة باألســــر  التنجقهقة التقنقة
جر  خ هلا اســـــــتعراي املفا قم  2018املعقشـــــــقة  وأققمت  لقة عمر  قلقمقة يف اشـــــــرين األول/أكتنبر 

ســـــــــاكن املدق قة، واملمارســـــــــات املتعلقة ببقانات ايفســـــــــابات القنمقة واألجنر ايفكنمقة وببقانات  جيارات امل
لة يف ايفســــــــــــــابات القنمقة  وأققمت  لقة عمر الســــــــــــــتعراي بقانات األســــــــــــــعار وبقانات ا نفاق املفصــــــــــــــ 

  2018يف كاننل األول/ديسمرب  2017 لعاب
وييتنق    خراج بقانات األســـــــــــــــعار املســـــــــــــــتمدة من عملقة التحديث املر لي للبقانات ومن دورة  - 36
، كما سقتم  خراج الشكر النها ي لبقانات 2019يف لكلها النها ي يف الرب  الرا  من عاب  2017 عاب

يف  2017ا نفاق يف ايفســــــابات القنمقة املســــــتمدة من عملقة التحديث املر لي للبقانات ومن دورة عاب 
د ي، م  املنعد ، وييعترب منعد  صـــدار البقانات متنافقا  القا، ولن بشـــكر مب2019الرب  الرالث من عاب 

   2019املقرر وفقا لل دول الطمين العاملي يف كاننل األول/ديسمرب 
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ويف رال التنعقة والدعنة، يناصر مصرف التنمقة ا سقني اش ق  البلدال على مناامة أنش تها  - 37
املتصـــــلة مبؤلـــــرات أســـــعار االســـــته ك م  أنشـــــ ة الربنامل ودمل الربنامل بصـــــنرة مؤســـــســـــقة يف خ  ها 

   صا قة النطنقة ا
 

 رابطة الدول المست:لة  
أفادت الل نة ا  صــــــــــا قة املشــــــــــرتكة بني دول راب ة الدول املســــــــــتقلة أل مثانقة من بلدال راب ة  - 38

   وصــــــــدرت النتا ل النها قة يف نقســــــــال/2014الدول املســــــــتقلة لــــــــاركت يف عملقة املقارنة املر لقة لعاب 
   2017الحي يعري النتا ل املفص لة يف  طيرال/يننقه  (8)يونيشر املنجط ا  صا  2017 أبرير
  ويشـــــــارك االراد الروســـــــي يف كر من 2017وان ـــــــمت البلدال الرمانقة نفســـــــها    دورة عاب  - 39

عملقيت املقارنة اخلاصــــــتني براب ة الدول املســــــتقلة ومبنظمة التعاول والتنمقة يف املقدال االقتصــــــادي  وع وة 
ناقشـــــــــات جارية  القا م  أوزبكســـــــــتال واركمانســـــــــتال، و ل مل اؤكند بعد مشـــــــــاركتهما على ذلع،  ناك م

 بشكر رسي  
ُج  بقانات اســــــــــــــته ك األســــــــــــــر املعقشــــــــــــــقة و ُجاج اكنين رأس املال لدورة  2017وجر  يف عاب  - 40
نطنقـة يف   وأيرســــــــــــــلـت املبـادئ التنجقهقـة املتعلقـة ببنند االســــــــــــــترمـار    املكـااـخ ا  صـــــــــــــــا قـة ال2017 عـاب

  وعيقد اجتماع خرباا  قلقمي 2017، وجر  استعراي البقانات يف كاننل األول/ديسمرب 2017 طيرال/يننقه 
وجر  خ له اســــــــــــتعري بقانات األســــــــــــعار والتقديرات األولقة لتعادالت القنة الشــــــــــــرا قة  2018يف أيار/ماين 

  2018ألنراي استه ك األسر املعقشقة  وجر  اقدمي املساعدة التقنقة    طاجقكستال يف  طيرال/يننقه 
ايفكنمقة  وويز عت املبادئ التنجقهقة املتعلقة بملجيارات املســـــــاكن و  م الكتلة الســـــــكنقة واألجنر - 41

  وجر  أي ــــــــــــــــا اعمقم التنجقهــات 2018، وجر  ُج  البقــانــات يف أواخر عــاب 2018يف آذار/مــارس 
املتعلقة بتصـــنق  بنند ا نفاق يف  ســـابات الناال احمللي ا ُجاج، وســـتكنل  حه البقانات منضـــنع اركقط 

ملن قة ا قلقمقة   وبا ضـــــــــــــافة    ذلع، عقدت ا2019 لقة عمر  قلقمقة ســـــــــــــتقاب يف نقســـــــــــــال/أبرير 
 2008ملناقشــــــة ما ين ني علقه نظاب ايفســــــابات القنمقة لعاب  2018اجتماعا يف كاننل األول/ديســــــمرب 

  وسقتم  خراج البقانات املفص لة لبنند ا نفاق يف ايفسابات القنمقة 2017من مسا ر متصلة بدورة عاب 
  2019يف لكلها النها ي بلنل الرب  الرالث من عاب  2017لعاب 
لة يف 2019وييتنق    صـــدار منجط للنتا ل يف الرب  األخري من عاب  - 42 ، بقنما ســـتينشـــر النتا ل املفصـــ 

   2020الرب  الرا  من عاب 
وابحل الل نة ا  صــــا قة املشــــرتكة بني دول راب ة الدول املســــتقلة جهندا لطيادة املعرفة بالربنامل  - 43

يف   د   (9) م استخداب الربنامل والتعادالت  فقد نيشرت ورقة برقةوبتعادالت القنة الشرا قة وزيادة  
الدوريات الر قســقة املتخصــصــة يف ا  صــااات والبحند، وســقســت ــق  املؤمتر االســترنا ي للراب ة الدولقة 

__________ 

 (8) Interstate Statistical Committee of the Commonwealth of Independent States, 2014 International 

Comparison of CIS Countries’ GDP Based on Purchasing Power Parities (Moscow, 2017) 

 (9) Andrey Kosarev and Sergey Sergeev, “Linking ICP regions with double participation using the ‘partially-

multilateral’ approach (2014 CIS ISP experience)”, paper prepared for the thirty-fifth general conference of 

the International Association for Research in Income and Wealth, Copenhagen, August 2018. Available at 

www.iariw.org/copenhagen/kosarev.pdf  

http://www.iariw.org/copenhagen/kosarev.pdf
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يف منســــــكن، جلســــــة مكرســـــة  2019للبحند املتعلقة بالدخر والرروة، الحي ســــــقيعقد يف أيلنل/ســــــبتمرب 
 ت القنة الشرا قة،  قث سق ري  فط ايفنار بني املنت ني واملستخدمني ملنضنع اعادال

 
 أ  يكا الال ينية والكاريبي  

بينه  2018أفادت الل نة االقتصـادية ألمريكا ال اقنقة ومن قة البحر الكارييب يف أيلنل/سـبتمرب  - 44
اخلاصـــــــــــــة باملن قة ا قلقمقة، مت الق ي  2017بلدا مشـــــــــــــاركا بشـــــــــــــكر رسي يف دورة عاب  37بقنما  ناك 
لتال املتبققتال مها بلدا، و ن ما يشـــــمر  ضـــــافتني أخرياني من األرجنتني و ندوراس  وايفا 35البقانات من 

ســــــــــــانت ماران وننااقماال، والل نة االقتصــــــــــــادية بصــــــــــــدد التبا ث م   حين البلدين  نل  مكال اقدمي 
البنلقفارية( أو كنبا، وأصـــبحت  -  وال اشــــارك يف الدورة فنطوي  )ُجهنرية 2018البقانات قبر هناية عاب 

التنمقة يف املقدال االقتصـــادي بعد أل كانتا جطاا كنســـتاريكا وكنلنمبقا مشـــمنلتني بربنامل منظمة التعاول و 
  2011من عملقة املقارنة اخلاصة بيمريكا ال اقنقة والكارييب يف عاب 

 2017وجـر  اـعـمـقـم الـتـنجـقـهــــــــات وقـنا ـم األســــــــــــــــعــــــــار يف الـفـرتة مــــــــا بـني  ـطيـرال/يـننقـــــــه  - 45
، م  2018ألول من عاب   وبدأ ُج  بقانات اســـــــــــته ك األســـــــــــر املعقشـــــــــــقة يف الرب  ا2018 ومتنز/ينلقه

 دود بعض التيخ ر يف بلدال عديدة  وجر  ُج  بقانات البنند نري املتعلقة باألســـــــــر املعقشـــــــــقة يف الفرتة 
  وأجرت املن قة ا قلقمقة، على ســــــبقر الت ريخ، عملقة 2018بني متنز/ينلقه واشــــــرين األول/أكتنبر  ما

ي ســــتقارل بني النتا ل األولقة والع املســــتمدة عن الســــتخراج بقانات  جيارات املســــاكن من ا نرتنت، و 
طريس األســـــــــالقخ التقلقدية جلم  البقانات  وســـــــــقتم  خراج التقديرات التفصـــــــــقلقة لبقانات بنند ا نفاق يف 

، وســـــــقين ط  ســـــــاب 2019يف لـــــــكلها النها ي يف الرب  األول من عاب  2017ايفســـــــابات القنمقة لعاب 
، وعنــد ــح ســـــــــــــــقتم عرضـــــــــــــــهــا على الن ــدة 2019ل الرب  الرــا  من عــاب النتــا ل ا قلقمقــة األولقــة بلن 

 للربنامل  العاملقة
يف بنمـا،  قـث أجر  املتخصـــــــــــــــصـــــــــــــــنل يف  2018وعيقـد اجتمـاع اقين للربنـامل يف أيـار/مـاين  - 46

  صــااات األســعار اســتعراضــا لبقانات األســعار األولقة املســتمدة من اســتقصــااات األســر املعقشــقة وجر  
بيلكال االستقصااات نري املتعلقة باألسر املعقشقة  وبا ضافة    ذلع، جر  يف جلسات م  اعريفهم 

القا مني على ايفســـابات القنمقة مناقشـــة مت لبات الربنامل فقما يتصـــر بايفســـابات القنمقة  وجر   يفاد 
عمر يف   وأققمت  لقة 2018بعرتني ق ريتني    نقانا ومننتســـــــــــــــريات يف متنز/ينلقه وآب/أنســـــــــــــــ س 

يف ارينقداد جر  خ هلا اقدمي املســـــــــــــاعدة بشـــــــــــــيل املنه قة املتعلقة ببنند  2018اشـــــــــــــرين األول/أكتنبر 
ا نفاق يف  ســــــــــــــابات الناال احمللي ا ُجاج    بلدال البحر الكارييب  وعيقد اجتماع اقين الســــــــــــــتعراي 

ســـــر املعقشـــــقة يف بننناا يف اســـــتقصـــــااات أســـــعار اســـــته ك األســـــر املعقشـــــقة واألســـــعار نري املتصـــــلة باأل
  2018األول/ديسمرب  كاننل
وفقا  2019ومن املتنق  نشــــــر النتا ل واالســــــتنتاجات ا قلقمقة النها قة يف الرب  األخري من عاب  - 47

لل دول الطمين العاملي املقرر  وبقنما مل يتم ُج  بقانات جديدة خ ل الفرتة البقنقة، فملل الل نة اســــــتخدب 
طنقة املنجندة بالفعر اليت قدمتها البلدال عن نناجتها ا ُجالقة احمللقة ومؤلـــــــــــــــرات أســـــــــــــــعار البقانات الن 

االســــته ك وأســــعار الصــــرف واعدادات الســــكال يفســــاب الســــ ســــر الطمنقة التقديرية املر لقة اليت رقس 
  2017و  2011الربر بنب نتا ل عامي 
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االجتماعات الرفقعة املســـــــــــــــتن  خ  ا لت بقس  وفقما يتعلس بالتنعقة، قدمت الل نة يف عدد من - 48
هنل االســــــتقصــــــااات الدو ارة يف دورات الربنامل املقبلة، و ي ارتق خ عري نتا ل جتربة اســــــتخراج البقانات 

 من ا نرتنت 
 

 غ ب آسيا  
بلدا يف نرب آســقا مشــاركا يف  12أفادت الل نة االقتصــادية واالجتماعقة لار  آســقا بيل  ناك  - 49
ة مقارنة  قلقمقة مر لقة  وبف ــــــر ازدياد القدرات النطنقة، أاقحت للمن قة ا قلقمقة الفرصــــــة لتنقق  عملق

سـ سـلها الطمنقة لتعادل القنة الشـرا قة بالكامر وا ـمني التقارير مؤلـرات أدق وأعلى اجلندة  وقد سـاعد 
ن آلقات ُج  البقانات وادقققها واســــــــــــــتعراضــــــــــــــها،    جانخ اناف ر بقانات أ دد عن على ذلع رســــــــــــــ 

مقطانقات األســـــر املعقشـــــقة ألنراي  ســـــاب اقديرات ا نفاق  وجيري العمر على  خراج النتا ل ا قلقمقة 
، 2018، ويتنق  نشـــــــــــــــر ــا يف الرب  األخري من عــاب 2016    2014يف لـــــــــــــــكلهــا النهــا ي لملعناب 

   2013    2011جانخ البقانات املنق حة لملعناب    
ملن قة نرب آســقا  ويشــارك كر من الســندال  2017بلداً يف دورة عاب  12ا رمنعه ويشــارك م - 50

ومصـــــــــر واملارب يف عملقيت املقارنة ا قلقمقة اخلاصـــــــــتني بيفريققا ونرب آســـــــــقا  ولن اشـــــــــارك لقبقا يف دورة 
بســــبخ املعنقات اليت يفرضــــها النضــــ  اجلقنســــقاســــي، و ل كال من املقرر  جراا نشــــا  لبناا  2017 عاب

 2017  وقد أيجنط ُج  البقانات وجيري   راز اقدب يف أنش ة دورة عاب 2019قدراهتا ا  صا قة يف عاب 
وفقا لل دول الطمين املقرر  وســـــــــــــــتتاح التقديرات التفصـــــــــــــــقلقة لبقانات ا نفاق يف ايفســــــــــــــــابات القنمقة 

  2019ول/ديسمرب   وييتنق   نشر النتا ل يف كاننل األ2018يف الرب  األخري من عاب  2017 لعاب
 2017وقد أققم ما رمنعه ث د  لقات عمر  قلقمقة يف الفرتة ما بني كاننل األول/ديســــــمرب  - 51

يف اركقا  أققمت  لقة عمر لتدققس بقانات ا نفاق يف ايفســـــــــابات القنمقة للفرتة  2018ونقســـــــــال/أبرير 
 بقـــانـــات األســـــــــــــــعـــار للفرتة؛ و لقـــة عمـــر  خراج 2017يف كـــاننل األول/ديســـــــــــــــمرب  2014-2016
؛ و لقة عمر الســـــــــتعراي النتا ل األولقة 2018يف لـــــــــكلها النها ي يف لـــــــــبا /فرباير  2014-2016
  وبا ضـــــافة    ذلع، عيقدت جلســـــة مكر ســـــة للربنامل 2018يف نقســـــال/أبرير  2016-2014للفرتة 

ت يف ضـــــــــــــــمن  لقة عمر بشـــــــــــــــيل اقققم   صـــــــــــــــااات األســـــــــــــــعار ومناامة مؤلـــــــــــــــرات األســـــــــــــــعار أققم
يف مصر  كما است افت الن دة العاملقة للربنامل  لقة عمر لتدريخ املدربني على  2018 أيلنل/سبتمرب

يف والـــن ن العاصـــمة  وأققمت  2018 ســـاب اعادالت القنة الشـــرا قة لفريس ا ســـكنا يف  طيرال/يننقه 
 2017ســـــــــــــــمرب  لقتــــــا عمــــــر اــــــدريبقتــــــال وطنقتــــــال لالمــــــارات العربقــــــة املتحــــــدة يف كــــــاننل األول/دي

اخلاصــــة باألســــعار  2017  وأققمت  لقتا عمر  قلقمقتال لتدققس بقانات عاب 2018الرا /يناير  وكاننل
  2018وببقانات ا نفاق يف ايفسابات القنمقة يف كاننل األول/ديسمرب 

ع وقاب بعض البلدال يف نرب آســـــقا بدمل مهاب الربنامل يف برامل عملها العادية، ومن أمرلة ذل - 52
ققامها بتســـــعري البنند املشـــــمنلة بالربنامل ضـــــمن عملقاهتا النطنقة يفســـــاب مؤلـــــرات أســـــعار االســـــته ك  
ونتق ة لحلع، فهي اشـــهد فنا د يف صـــنرة ازدياد اناار عملقات ُج  البقانات لتصـــب  ســـننية  وقد ول دت 

املؤلــرات اخلاصــة هبا، مرر اســتقصــااات الربنامل نري املتصــلة باألســر املعقشــقة  افطا لبعض البلدال لنضــ  
وضــــ  مؤلــــر ألســــعار البناا  واكتســــخ نشــــا  زيادة النعي بالربنامل وبتعادالت القنة الشــــرا قة يف املن قة 
ا قلقمقة زمخا من خ ل الرســــــــــــا ر ا خبارية ومنق  جديد على ا نرتنت،    جانخ املبادرات الرامقة    

السعرية األخر   وابحل النكاالت النطنقة أي ا جهندا   دماج أنش ة الربنامل ضمن أنش ة ا  صااات
 للرتويل للربنامل ولتعادالت القنة الشرا قة 
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الب  ةةا   المشةةةةةةةةةةةت ك بين المكتةةد اإلحصةةةةةةةةةةةةةائي لال حةةاد األوروبي و ن مةةة التعةةاون والتنميةةة في   
 االقتصادي الميدان

لتنمقة يف املقدال االقتصـــــادي برناراً ينف ح املكتخ ا  صـــــا ي ل راد األورو  ومنظمة التعاول وا - 53
منتظما  عداد اقديرات ســـــــــــننية لتعادل القنة الشـــــــــــرا قة وفقاً جلدول زمين راســـــــــــء  ويشـــــــــــارك ما رمنعه 

بلداً يف برنامل اعادل القنة الشــرا قة املشــرتك بني املكتخ ا  صــا ي ل راد األورو  ومنظمة التعاول  49
؛ ويتن  املكتخ ا  صــــا ي ل راد األورو  التنســــقس 2017يف دورة عاب  والتنمقة يف املقدال االقتصــــادي

ــــــــــــــــ  منها، بقنما اتن  منظمة التعاول والتنمقة يف املقدال االقتصــادي التنســقس فقما يتصــر  37فقما يتصــر بـ
  ويشارك بلداً اشمر كنستاريكا وكنلنمبقا، اللتني خرجتا مؤخراً من مقارنة أمريكا ال اقنقة والكارييب 12 بـ

االراد الروســــــــي يف كر من عملقيت املقارنة اخلاصــــــــتني براب ة الدول املســــــــتقلة ومبنظمة التعاول والتنمقة يف 
املقدال االقتصـــــادي  وســـــتتاح النتا ل ا قلقمقة للربنامل املشـــــرتك بني املكتخ ا  صـــــا ي ل راد األورو  

  2019لرب  األخري من عاب ومنظمة التعاول والتنمقة يف املقدال االقتصادي يف ا

يف فرنســــــــــــا  وناقق اجتماع منظمة التعاول  2018وعيقدت  لقتا عمر  قلقمقتال يف أيار/ماين  - 54
والتنمقة يف املقدال االقتصــــــــــــادي العملقة الســــــــــــننية يفســــــــــــاب اعادالت القنة الشــــــــــــرا قة، والتقدب احملرز يف 

  2017املت لبات احملددة لدورة الربنامل لعاب ، و 2018-2017استقصااات اعادل القنة الشرا قة للفرتة 
ويف  لقة العمر املشــــــــــــــرتكة بني املكتخ ا  صــــــــــــــا ي ل راد األورو  ومنظمة التعاول والتنمقة يف املقدال 
االقتصــــــادي، ناقق املشــــــاركنل ُجلة مناضــــــق  من بقنها  ارســــــات  ســــــاب متنســــــ ات األســــــعار النطنقة 

نقة، ودمل أنش ة اعادالت القنة الشرا قة والربنامل، ومصادر البقانات السننية، ومعام ت التسنيات املكا
 اجلديدة وع قتها بتعادالت القنة الشرا قة، وطرق  ساب اعادالت القنة الشرا قة  

 
 الحاالت الخاصة على صعيد المشاركة  

نة العاملقة عن ، وســــــــق ري رب هما باملقار 2017اشــــــــارك أوكرانقا وجنرجقا يف دورة الربنامل لعاب  - 55
طريس املقارنة اخلاصــــــة باملكتخ ا  صــــــا ي ل راد األورو   وعيقدت  لقتا عمر وطنقتال هلحين البلدين 

 لتدققس بقاناهتما و ساب نتا  هما األولقة  2018يف نقسال/أبرير واشرين األول/أكتنبر 
ة العاملقة عن طريس املقارنة وبا ضـــــــــــافة    ذلع، ســـــــــــقتم ربر ُجهنرية  يرال ا ســـــــــــ مقة باملقارن - 56

يف اركقا  2018اخلاصـــــــــة بارب آســـــــــقا  ويف  حا الصـــــــــدد، عيقدت  لقة عمر يف اشـــــــــرين األول/أكتنبر 
 ولتدققس بقاناهتا  2017ملناقشة مشاركة ُجهنرية  يرال ا س مقة يف دورة عاب 

 
 المواد التشغيلية الجديدة -جيم  

يف  طار جهند ا الرامقة    اقدمي املســــــاعدة التقنقة    املناطس والبلدال من أجر رســــــني جندة  - 57
البقانات، وضعت الن دة العاملقة لربنامل املقارنات الدولقة رمنعة جديدة من املبادئ التنجقهقة التشاقلقة 

الســــــــــــــكن  فيم ا بالنســــــــــــــبة لبقانات واملناد ال زمة لتدققس بقانات ا نفاق يف ايفســــــــــــــابات القنمقة وبقانات 
ألدوات التدققس داخر الق ر النا د وفقما بني األق ار الستقعاب  2011ا نفاق، مت رديث صقاة عاب 

التصـــــــــــــــنقفات اجلديدة املعتمدة يف  طار الربنامل و دراج مطيد من عملقات التدققس املعط زة  وأما بالنســــــــــــــبة 
تدققس بقانات   م الكتلة الســــــكنقة،    جانخ أداة لــــــاملة لبقانات الســــــكن، فقد طن رت الن دة أداة ل

للتدققس،  قث ايســـــــــــــتخدب بقانات  جيارات املســـــــــــــاكن و  م الكتلة الســـــــــــــكنقة وبقانات ا نفاق  جراا 
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رلق ت أكرر مشنال  وننقشــــت األدوات األرب  يف اجتماعات فريس التنســــقس املشــــرتك بني النكاالت وفرقة 
، وجيري  القا اســـــتخدامها يف  لقات العمر ا قلقمقة 2018يف أيلنل/ســـــبتمرب  العمر املعنقة با ســـــكال

 اليت اتناول مسيلة التدققس 
  

 البحوث واالبتكارات -خا سا  
 خطة البحوث -ألف  

، أوصـــــــت الل نة ا  صـــــــا قة بعدب اعتماد 2016يف دورهتا الســـــــابعة واألربعني املعقندة يف عاب  - 58
من أجــر ايففــاى على  مكــانقــة املقــارنــة بني النقــا  الطمنقــة  2017لربنــامل لعــاب ااقريات منه قــة لــدورة ا

و اا ة  نتاج سـ سـر زمنقة منثنقة لتعادل القنة الشـرا قة  نري أنه بقصـد صـقر املنه قة وانجقه خر سـري 
الربنامل مســــتقب ، مت االافاق على وضــــ  خ ة للبحند ينصــــخ  اركقط ا على ما يلي  )أ( بناا ســــ ســــر 
زمنقة مت ســــــــقة لتعادل القنة الشــــــــرا قة؛ )ب( رســــــــني منثنققة البقانات وجندهتا؛ )ج( معاجلة اجملاالت اليت 
يصعخ ققاسها، مرر السكن واخلدمات ايفكنمقة؛ )د( اعطيط املناامة بني اعادالت القنة الشرا قة والربامل 

ة الشــــرا قة وانســــق  ن اق ا بققها؛ ا  صــــا قة النطنقة؛ )ل( الدعنة    زيادة اســــتخدامات اعادالت القن 
 )و( استكشاف االبتكارات على صعقدي التكننلنجقا واملصادر اجلديدة 

 وبــالتــاج قــاب فريس التنســـــــــــــــقس املشـــــــــــــــرتك بني النكــاالت بتقــدمي خ ــة بند للربنــامل يف أيلنل/ - 59
رلس ا دارة يف  ، وأقر ا2017، ووافس علقها الفريس االســــــــتشــــــــاري التقين يف أيار/ماين 2016 ســــــــبتمرب

التالقة اليت  د د ا الفريس االستشاري   13  واا ي خ ة بند الربنامل البنند الــــــــ 2017أيلنل/سبتمرب 
)أ( جتمق  الســـــــ ســـــــر الطمنقة لتعادل القنة الشـــــــرا قة وهنل االســـــــتقصـــــــااات الدو ارة؛ )ب( اعادالت القنة 

ل؛ )ج( اســـــــــنية ا نتاجقة بالنســـــــــبة للعاملني يف الشـــــــــرا قة وا نفاق ايفقققي فقما يتعلس ألدمات ا ســـــــــكا
النظا   ايفكنمقة ويف ق اع البناا؛ )د( ال ـــــــــــــــبر الدققس  جرااات الربر العاملي؛ )ل( جندة اعادالت 
القنة الشـــــرا قة ومنثنققتها؛ )و( اســـــتخدامات اعادالت القنة الشـــــرا قة يف رال وضـــــ  الســـــقاســـــات النطنقة 

 مؤلـــــــــــــر أســـــــــــــعار االســـــــــــــته ك وبرنامل املقارنات الدولقة، واعادالت القنة والدولقة؛ )ز( أوجه التآزر بني
الشــــــرا قة على الصــــــعقد دول النطين؛ )ح( اعادالت القنة الشــــــرا قة للصــــــادرات والناردات؛ ) ( اعادالت 
القنة الشـــــرا قة لق اع البناا؛ )ي( اعادالت القنة الشـــــرا قة لق اعي الصـــــحة والتعلقم؛ )ك( اعادالت القنة 

را قة ودور ا يف ققاس الفقر على املســـــتن  العاملي؛ )ل( اســـــتكشـــــاف االبتكارات يف رال التكننلنجقا الشـــــ
ومصـــــــادر البقانات من أجر ققاس اعادل القنة الشـــــــرا قة؛ )ب( مراعاة االخت فات يف جندة املنت ات عند 

 ققاس اعادل القنة الشرا قة  
مــر البحري قــد بــدأ يف بنند اخل ــة اليت اا ي ، كــال الع2018وبلنل اشـــــــــــــــرين األول/أكتنبر  - 60

الســـ ســـر الطمنقة لتعادل القنة الشـــرا قة، واعادالت القنة الشـــرا قة خلدمات ا ســـكال، واســـنية ا نتاجقة، 
وال ـــبر الدققس  جرااات الربر العاملي، وأوجه التآزر بني الربنامل ومؤلـــر أســـعار االســـته ك واعادالت 

قد دول النطين،    جانخ بدا العمر البحري على ن اق  دود يف بندي القنة الشـــــــــــــــرا قة على الصـــــــــــــــع
 استخدامات اعادالت القنة الشرا قة ودور التعادالت يف ققاس الفقر على املستن  العاملي  
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 ِفَ ق العمل -باء  
من خ ة  أنشي الفريس االستشاري التقين فرق عمر  جراا بند بشيل البنند التقنقة املحكنرة أع ه - 61

  2017بند الربنــامل ولــدعم  ســــــــــــــــاب نتــا ل الربنــامل  وأنشــــــــــــــئــت فرق العمــر الر د التــالقــة يف عــاب 
جتمق  و ســـاب اعادالت القنة الشـــرا قة؛ )ب( ا ســـكال؛ )ج( املبادئ التنجقهقة وا جرااات التشـــاقلقة  )أ(

م  اجتمــاعــات فريس التنســــــــــــــقس الق ريــة  وكــال جيري     ــد كبري انظقم اجتمــاعــات فرق العمــر بــاالقرتال 
  املشرتك بني النكاالت لتعظقم االستفادة من وجند النكاالت ا قلقمقة املنف حة ملعاجلة اجلنانخ التشاقلقة 

 (10)وعيقــد االجتمــاع األول لفرقــة العمــر املعنقــة بت مق  و ســــــــــــــــاب اعــادالت القنة الشـــــــــــــــرا قــة - 62
  ومتر ر اهلدف الر قسـي ل جتماع يف بدا مناقشات يف والـن ن العاصـمة 2017اشـرين األول/أكتنبر  يف

ألصــــــنص ما يلي  )أ( بناا الســــــ ســــــر الطمنقة لتعادل القنة الشــــــرا قة للفرتة البقنقة؛ )ب( ربر التحديرات 
ا قلقمقة املر لقة بعملقة مقارنة عاملقة؛ )ج( ال ــــــــبر الدققس  جرااات الربر العاملي؛ )د( انفري معام  ت 

قة بالنســـــــــــــــبة للعاملني يف النظا   ايفكنمقة ويف ق اع البناا  وعيقد االجتماع الرا  يف اســـــــــــــــنية ا نتاج
يف والــن ن العاصــمة الســتعراي التقدب احملرز  ب اارخيه بشــيل مناضــق  خ ة بند  2018آذار/مارس 

يف والــــن ن ، 2018الربنامل املنكلة    فرقة العمر  وعقدت فرقة العمر اجتماعا ثالرا يف أيلنل/ســــبتمرب 
العاصــــــمة أي ــــــا،  قث متت مناقشــــــة  )أ( مقرتح  نتاج ســــــ ســــــر لتعادل القنة الشــــــرا قة مكم لة ب ريقة 
االســـــتقراا للســـــننات اليت اق  بني الســـــننات املرجعقة للمقارنات؛ )ب( ضـــــرورة  عادة  ســـــاب نتا ل دورة 

 ة ا نتاجقة ؛ )ج( مصادر البقانات اجلديدة لتقدير معام ت اسني2011الربنامل لعاب 
ك لت فرقة عمر - 63 ل ـــمال جندة الســـ ســـر الطمنقة لتعادل القنة الشـــرا قة  (11)وع وة على ذلع، لـــي

ا ـم يف ع ـنيتها صـندوق النقد الدوج، ولـعبة ا  صـااات بملدارة الشـؤول االقتصـادية واالجتماعقة التابعة 
 2018 طيرال/يننقه  13اجتماعها األول يف لملمانة العامة، والبنع الدوج  وعقدت فرقة العمر كر من 

، 2018أيلنل/ســـــبتمرب  26واجتماعها الرا  باالقرتال م  اجتماع فريس التنســـــقس املشـــــرتك بني النكاالت يف 
والـــــن ن العاصـــــمة  واســـــتعري املشـــــاركنل  الة انافر وجندة املدخ ت من البقانات والبقانات النصـــــفقة  يف

، 2017-2011ة لتعادل القنة الشـــــــــرا قة املكم لة ب ريقة االســـــــــتقراا للفرتة ال زمة لبناا الســـــــــ ســـــــــر الطمنق
ذلع بنند ا نفاق يف  ســــــــابات الناال احمللي ا ُجاج، ومؤلــــــــرات أســــــــعار االســــــــته ك، ومعام ت  يف مبا

 االنكماش، والسكال، وأسعار الصرف، والبقانات النصفقة لنظاب ايفسابات القنمقة 
يف  2017اشـــــــــــرين األول/أكتنبر  يف (12)ألول لفرقة العمر املعنقة با ســـــــــــكالوعيقد االجتماع ا - 64

والـــــن ن العاصـــــمة  وان لقت يف االجتماع املناقشـــــات بشـــــيل اعادالت القنة الشـــــرا قة والنفقات ايفققققة 
يف والـــــــن ن العاصـــــــمة ملناقشـــــــة املهاب  2018خلدمات ا ســـــــكال  وعقد االجتماع الرا  يف آذار/مارس 

قها يف االجتماع األول وملناقشــــــــة خ ر  جناز النتا ل النها قة املتنقعة من فرقة العمر  ومت وضــــــــ  املتفس عل
الصــــقاة النها قة الســــتبقال البقانات النصــــفقة لالســــكال باســــتخداب مدخ ت من فرقة العمر، ومت انزيعها 

ــــــر  ــــــة يف نقســـــــــــــــــــــال/أبري ــــــاطس ا قلقمق ــــــالرــــــا2018على املن ــــــة العمــــــر اجتمــــــاعــــــا ث يف    وعقــــــدت فرق
، يف والــن ن العاصــمة أي ــا، وناقشــت التقدب احملرز على صــعد  )أ( خ نات ُج  2018 أيلنل/ســبتمرب

__________ 
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بقانات ا ســكال وادقققها؛ )ب( البحند احملد ثة بشــيل مؤلــرات جندة الســكن؛ )ج( الربر بني املناطس 
 ملساكن  ا قلقمقة فقما يتصر بي  اب الكتر السكنقة؛ )د( ال بر الدققس لتعاري  أنناع ا

 (13)وعيقد االجتماع األول لفرقة العمر املعنقة باملبادئ التنجقهقة وا جرااات التشـــــــــــاقلقة القي رية - 65
يف والــن ن العاصــمة  وناقق املشــاركنل املناضــق  املنكلة    فرقة العمر،  2017يف اشــرين األول/أكتنبر 

، وأوجه التآزر بني الرقم الققاســـــــي ألســـــــعار يف ذلع االنتقال    هنل اســـــــتقصـــــــااات األســـــــعار الدو ارة مبا
االســته ك وبرنامل املقارنات الدولقة من أجر رســني االاســاق املكا  والطمين لملســعار، واعادالت القنة 

يف والـــــن ن العاصـــــمة  2018الشـــــرا قة على الصـــــعقد دول النطين  وعيقد االجتماع الرا  يف آذار/مارس 
قها يف االجتماع األول وللققاب باألعمال األولقة ال زمة لتهقئة الســــــــــــا ة لعري ومناقشــــــــــــة املهاب املتفس عل

، 2018  جناز النتا ل النها قة املتنقعة من فرقة العمر  وعقدت فرقة العمر اجتماعا ثالرا يف أيلنل/سبتمرب
هبا يف والـــــــن ن العاصـــــــمة أي ـــــــا، وننقشـــــــت فقه املحكرات ودراســـــــات ايفاالت ا فرادية اليت مت ا ســـــــهاب 

ألصنص  )أ( استقصااات األسعار الدو ارة وبرنامل املقارنات الدولقة؛ )ب( اعادالت القنة الشرا قة على 
الصــــــعقد دول النطين؛ )ج( أوجه التآزر بني مؤلــــــر أســــــعار االســــــته ك وبرنامل املقارنات الدولقة، ومتت 

صدر ألصنص اعادالت القنة الشرا قة املنافقة على  تن  و قكر وثا س املبادئ التنجقهقة الق رية اليت ست
 على املستن  دول النطين وأوجه التآزر بني مؤلر أسعار االسته ك والربنامل 

وييشــــــهد اطايد يف ال لخ على اعادالت القنة الشــــــرا قة على املســــــتن  دول النطين؛ وجيري انفقح  - 66
ريققا والفلبني وفققت ناب واهلند  ومن مشـــــــــــــــاري  يف بلدال لتلفة منها ا مارات العربقة املتحدة وجننب أف

خ ل جتمق  بقانات اعادل القنة الشــرا قة على الصــعقد دول النطين، اتاح ملقرري الســقاســات النطنقة أداة 
مهمــة للمقــارنــة داخــر املنــاطس املختلفــة بــالبلــد املعين،    جــانــخ انفري منظنرات قق مــة اتق  اختــاذ قرارات 

وكرريا ما اســــتخدب اعادالت القنة الشــــرا قة على الصــــعقد دول النطين لتعدير ســــقاســــااقة مســــتنرية ومؤثرة  
خر الفقر النطين،  ضـــــــــــافة    مقارنة االخت فات يف اكالق  املعقشـــــــــــة بني املناطس داخر البلد  وميكن 
اســــــــــــــتخداب  حه البقانات أي ــــــــــــــا لتحديد ايفد األدف لملجنر أو املرابات وققاس التفاوت يف الدخر بني 

 طس البلد النا د منا
وعيقد اجتماع جانيب بشـــــــــــيل برنامل البنع الدوج لرصـــــــــــد الفقر العاملي وع قته بتعادالت القنة  - 67

يف والــــــــــن ن العاصــــــــــمة، باالقرتال م   2018الشــــــــــرا قة بتنظقم من الن دة العاملقة للربنامل يف أيار/ماين 
ماع اجلانيب، بدأت مناقشات بشيل البند املتعلس االجتماع الرا  للفريس االستشاري التقين  ويف  حا االجت

بتعادالت القنة الشـــــرا قة وع قتها بققاســـــات الفقر يف خ ة بند الربنامل، وبرنامل البنع الدوج لرصـــــد 
الفقر العاملي، والكقفقة اليت ميكن أل يتفاعر هبا برنارا العمر  حال  وميكن اعتبار  حه املناســــــبة اجتماعا 

 العمر اليت ستتعامر م  البند املتعلس بتعادالت القنة الشرا قة ودور ا يف ققاس الفقر العاملي ر رييا لفرقة 
وبا ضــــافة    ذلع، ســــتينشــــي فرقة العمر املعنقة باســــتخدامات اعادالت القنة الشــــرا قة ألنراي  - 68

  وا ـــــــــــ ل  الن دة العاملقة للربنامل باألعمال 2019اقرير الســـــــــــقاســـــــــــات النطنقة والدولقة يف أوا ر عاب 
يد لتل  األســـــــاســـــــقة لتهقئة الســـــــا ة لملعمال اليت ســـــــت ـــــــ ل  هبا فرقة العمر  حه عن طريس بث ورد

استخدامات اعادالت القنة الشرا قة وبقانات مؤلرات أسعار االسته ك اليت اشكر األساس الحي انبين 
 علقه التعادالت، وذلع كما ييبنين يف الفرع التاج من  حا التقرير  

__________ 

  www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf03انظر  (13) 
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 المعارف والدعوة -سادسا  
ب  ةةا    أ شةةةةةةةةةةةطةةة الةةدعوة المحيطةةة بةةاالحتفةةال بم ور خمسةةةةةةةةةةةين عةةا ةةا على   شةةةةةةةةةةةةةاء -ألف  

 الدولية الم:ار ات
، واســــــــتار (14)مبرور مخســــــــني عاما على  نشــــــــاا برنامل املقارنات الدولقة 2018ا تيفر يف عاب  - 69

اجملتم   حه احمل ة التارخيقة  ذكاا النعي بدور الربنامل ونناجته  وأققمت يف  حا الصــــــدد مناســــــبات على 
يف نقنينرك، مبا يف ذلع  فر  2018 امق الدورة التاســـــــعة واألربعني لل نة ا  صـــــــا قة يف آذار/مارس 
 استقبال ملندو  الل نة وعري لرير فقدين ورمنعة ملصقات  

يف مقر البنع الدوج يف والــــــــــن ن  2018وأعقخ ذلع مناســــــــــبة ا تفالقة أققمت يف أيار/ماين  - 70
ور قس الفريس  2015العاصمة،  قث ألقى السري آناس ديتنل، ايفا ط على جا طة ننبر يف االقتصاد لعاب 
دور بالغ األمهقة يف  االستشاري التقين للربنامل، كلمة ر قسقة أكد فقها أل اعادالت القنة الشرا قة كال هلا

، وأهنا ال اطال اشــــــــكر   ر الطاوية خل ة القنب االســــــــتشــــــــرافقة 1968ققاس االقتصــــــــادات والفقر يف عاب 
املتمرلة يف خ ة التنمقة املستدامة  واكل مت أي ا عن ا نر الربنامل وأمهقته الرا نة لخصقات أخر  من 

نعـة البنـع الـدوج، والري ســــــــــــــــامرز، أمني اخلطانة بقنهـا كريســـــــــــــــتـالقنـا جنرجققفـا، الر قســــــــــــــــة التنفقـحيـة جملم
ــــد األكــــادميي جلــــامعــــة جنرج اــــاول،  ايفــــادي والســـــــــــــــبعنل يف الناليــــات املتحــــدة، وروبرت نروفط، العمق
 قســــــتنل، الع ــــــن املؤســــــس بربنامل املقارنات الدولقة  ومتت اا قة  حه املناســــــبة بالبث الشــــــبكي  وآالل

،  ا أااح جلمهنر عاملي متابعة  وقا عها  ايفي 
ومت  عداد وعري مناد انعنية كال من بقنها لرير فقدين يلخ ص ااريء الربنامل وأمهقته ورمنعة  - 71

 من امللصقات  وقاب أي ا العديد من البلدال املشاركة بتقدمي لهادااه على ايثري وأمهقة الربنامل 
 

 المواد المع فية -باء  
و  عن أســــــــــــــــــــاســـــــــــــــقــــــات اعــــــادالت القنة الشـــــــــــــــرا قـــــة يف أيطلقــــــت رسقــــــا دورة التعل م ا لكرت  - 72

و دة دراســـــــــــقة اا ي املناضـــــــــــق  العامة  17  واتيل  الدورة من مخســـــــــــة فروع و (15)2018 آذار/مارس
املتعلقة بتعادالت القنة الشــرا قة، مبا يف ذلع املفا قم، واملت لبات على صــعقد البقانات، واملنه قة، وطرق 

من  حه الدورة التفاعلقة ُجهنر كبري يشــــــمر مقرري الســــــقاســــــات  ايفســــــاب، واالســــــتخدامات  ويســــــتفقد
ـــدولقـــة والبـــا رني وال  ب وعـــامـــة اجلمهنر  ن يرنبنل يف اعطيط معرفتهم بتعـــادالت القنة  واملنظمـــات ال
الشـــــــــــــــرا قــــة  واقــــدب الــــدورة عن طريس  قط التعلم ا لكرتو  املفتنح للبنــــع الــــدوج، و ن وجهــــة للتعلم 

ال التنمقــــة  وخ ل األلـــــــــــــــهر الســـــــــــــــتــــة األو  منــــح  ط ق الــــدورة، التحس هبــــا  ناج ا لكرتو  يف رــــ
لـــــــــــــــخصـــــــــــــــــا  واســـــــــــــــتيخـــدمـــت الـــدورة أي ـــــــــــــــــا يف  لقـــات العمـــر ا قلقمقـــة والنطنقـــة لتـــدريـــخ  290

 ايفكنمقني  املنظفني

__________ 
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، أطلقت الن دة العاملقة للربنامل ســــــــلســــــــلة مدونات لــــــــبكقة عن الربنامل 2018ويف أواخر عاب  - 73
بنابة البنع الدوج ملدو نات البقانات،  قث ييدعى املؤل فنل    استكشاف األفكار والق ايا رت مظلة  عرب

الربنامل، مبا يف ذلع االبتكارات يف رال ُج  البقانات وجتمقعها وابنيبها االنتقا ي ونشـــــــــــر ا، واملناقشـــــــــــات 
 عامل بقانات التنمقة ا خح يف النمن املتعلقة باملنه قة، وكحلع استخداب اعادالت القنة الشرا قة يف 

 

 المواد التوعوية -جيم  
يف  طار اجلهند املتناصــــــــلة الرامقة    اعطيط اســــــــتخداب اعادالت القنة الشــــــــرا قة، أطلقت الن دة  - 74

، كما أفقد به ســابقا  وخ ل الفرتة 2017العاملقة للربنامل منقعا لــبكقا جديدا للربنامل يف نقســال/أبرير 
انخ الربنامل م  ايففاى املشــــــــــــمنلة بالتقرير، أاقحت املناد على املنق  الشــــــــــــبكي من أجر اعطيط ُجق  جن 

 1 100على لـــفافقته  ويت ـــمن املنق  الشـــبكي روابر اتق  النصـــنل    مســـتندع تتني على أكرر من 
مل  انف ر رؤية عامة للربنامل واارخيه، و قكر  داراه، ونتا  ه وأوجه اســـــــــــــــتخدامها، ومنه قته، وخ ة 

تماعات  دارة الربنامل،    جانخ التقارير بنثه  وينفر املنق  أي ـــــــــــــــا معلنمات ووثا س فقما يتعلس باج
والكتقبات ومقاط  الفقدين والرســــا ر ا خبارية الصــــادرة عن الربنامل، ووصــــ ت    مقاالت منشــــنرة يف 
 وسا ر ا ع ب وورقات أكادميقة وبرقة، ومنشنرات ر قسقة استخدمت فقها بقانات الربنامل ونتا  ه 

 للربنامل مؤخرا اســـــــــــــــمقة رســـــــــــــــالتها ا خبارية الفصـــــــــــــــلقة لتصـــــــــــــــب وقد نريت الن دة العاملقة  - 75

”ICP Highlights“(16) وبف ــــــر منصــــــة جديدة ســــــهلة االســــــتخداب، اناصــــــر الرســــــالة ا خبارية انفري  
معلنمات اا ي مناضـــــــق   دارة الربنامل، وأنشـــــــ ته املتعلقة ببناا القدرات والتنعقة، ف ـــــــ  عن املعلنمات 

 الربنامل وبقانات اعادل القنة الشرا قة   املتعلقة بي دد استخدامات
 

 المؤ م ات والحل:ات الدراسية الدولية -دال  
عيرضـــــت معلنمات عن الربنامل يف جناح البنع الدوج يف منتد  األمم املتحدة العاملي للبقانات  - 76

نامل أي ا متصد را يف دولة ا مارات العربقة املتحدة  وكال الرب  2018الحي أققم يف اشرين األول/أكتنبر 
يف الصــــــني، أ دمها عيقد يف اشــــــرين األول/أكتنبر رت  2018للمشــــــهد يف مؤمترين عيقدا يف أواخر عاب 

، “مخســــــنل عاما على  نشــــــاا برنامل املقارنات الدولقة  ا جنازات املتحققة وســــــبقر امل ــــــي قدما”عننال 
األ نال املعقشــــــــــقة داخر الق ر النا د  مقارنات الفقر و ”وا خر يف كاننل األول/ديســــــــــمرب رت عننال 

 “ ققاس الرفاه على املستن  احمللي ألنراي السقاسة العامة م  الرتكقط على الصني
يف الربازير، وســـــــتكنل  2019وســـــــقيعقد االجتماع الســـــــادس عشـــــــر جملمنعة أوااوا يف أيار/ماين  - 77

بصــــــــــــــفة خاصــــــــــــــة على دمل الربنامل  اعادالت القنة الشــــــــــــــرا قة ميدرجة على جدول األعمال، م  الرتكقط
ومؤلــــــــــرات أســــــــــعار االســــــــــته ك وجعلهما متســــــــــقني  وبا ضــــــــــافة    ذلع، ســــــــــتينظ م جلســــــــــة بعننال 

يف  طــار املؤمتر “ املســـــــــــــــتنــدة    اعــادالت القنة الشـــــــــــــــرا قــة بني البلــدال وداخـر البلــد النا ـد املقــارنـات”
يف  2019روة الحي ســــــــقيعقد يف أيلنل/ســــــــبتمرب االســــــــترنا ي للراب ة الدولقة للبحند املتعلقة بالدخر والر

 االراد الروسي 
وجيري اعه د قا مة لــــــــــــــاملة باملؤمترات وايفلقات الدراســــــــــــــقة ذات الصــــــــــــــلة بالربنامل على املنق   - 78

 الشبكي للربنامل  
  

__________ 

  www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/newsletterانظر  (16) 

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/newsletter
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 استخدا ات و طبي:ات  عادالت ال:وة الش ائية -سابعا  
اســـــتند  لقه من بقانات مؤلـــــرات أســـــعار االســـــته ك يف ايســـــتخدب اعادالت القنة الشـــــرا قة وما  - 79

رمنعة كبرية من التحلق ت على الصـــــــــــــعد العاملي وا قلقمي والنطين، و ي اا ي العديد من املناضـــــــــــــق  
رت مظ ت التنمقة االقتصـــــادية والبقئقة واالجتماعقة  واســـــتخدب اعادالت القنة الشـــــرا قة يف الدراســـــات 

اســــات اليت اتناول ايفركات الطمنقة، وذلع  نتاج بقانات متســــقة و كمة وذات الشــــاملة لعدة بلدال والدر 
ماط  لتيســـــــــــــتخدب لقس فقر من جانخ األوســـــــــــــا  ا يفا قة والبا رني، ولكن أي ـــــــــــــا من جانخ مقرري 

 السقاسات ووسا ر ا ع ب وعمنب اجلمهنر 
ت ظهنر مصـــــــــــــــ ل  ولققـــاس وارية اســـــــــــــــتخـــداب البقـــانـــات، أجري مؤخرا اســـــــــــــــتعراي لعـــدد مرا - 80
باســـــــــتخداب أداة فاكتقفا  2018على ا نرتنت خ ل لـــــــــهر من عاب “ اعادل/اعادالت القنة الشـــــــــرا قة”
(Factiva البحرقة اليت ميكنها الدخنل على )مصــدر لــبكي  وابني  أل املصــ ل  ظهر يف أكرر  36 000

ة على النســـــــــــا ر مادة منشـــــــــــنر  115 لـــــــــــارة مرجعقة خ ل  حه الفرتة، و ن ما يشـــــــــــمر ءن  500من 
ا خبارية الر قسقة  وكانت اهلند والصني والناليات املتحدة األمريكقة  ي البلدال اليت ذيكرت بيعلى وارية، 

بلدا آخر  وقد ســــا م أي ــــا بنصــــقخ يف  حا اجملمنع التقارير اليت اصــــدر ا  80يف  ني ألــــري أي ــــا    
ة العمر الدولقة وصندوق النقد الدوج والنكالة الدولقة األوسا  ا يفا قة الدولقة، مرر األمم املتحدة ومنظم

لل اقة ومنظمة الصــــحة العاملقة والبنع الدوج على ســــبقر املرال ال ايفصــــر، وكحلع النرقات الصــــادرة عن 
 قئات البحند واملنافح األكادميقة األخر   ومر لت صـــــحا   النقا   والتنقعات الصـــــادرة لفراد  البلدال 

 ن املناد الداخلة يف  ساب اجملمنع الشهري مادة م 150ءن 
و ناك رلق ت أجريت مؤخرا مت فقها استخداب اعادالت القنة الشرا قة ملقارنة أ  اب االقتصادات  - 81

النطنقة باســـــــــتخداب بقانات النناال احمللقة ا ُجاج احملســـــــــنبة باســـــــــتخداب اعادل القنة الشـــــــــرا قة  ومن األمنر 
حمللقة ا ُجالقة احملســنبة بتعادل القنة الشــرا قة باات ايســتخدب على ن اق أوســ  وبصــنرة املشــ عة أل النناال ا

أدق لعقد املقارنات فقما بني البلدال يف كرري من املقاالت والدوريات، بدال من اســـــــــــتخداب ققم الناال احمللي 
عة من امل نيات ومقاط  ا ُجاج  ن لة باســــــتخداب أســــــعار الصــــــرف  واصــــــدر الن دة العاملقة للربنامل رمن 

الفقدين واملدونات ا لكرتونقة لشـــــــــرح االخت فات بني  حه الققاســـــــــات االقتصـــــــــادية، وانزنع  حه املناد على 
  ن اق واس  عرب قننات البنع الدوج وعرب الروابر اليت اصر املستخدب باملنق  الشبكي للربنامل 

ســنب باســتخداب اعادل القنة الشــرا قة مققاســا للكفااة وينفر اســتخداب الناال احمللي ا ُجاج احمل - 82
من أ داف التنمقة املســتدامة  كرافة ال اقة، اليت مترر  7من اهلدف  3يف اســتخداب ال اقة ألنراي الااية 

 ســـــــــــــــابقاً مقلنب الكرافة، أو كمقة ال اقة املســـــــــــــــتخدمة  نتاج ما يكاف  دوالرا وا دا )بتعادالت القنة 
يبني  كق  خيتل   حا الشـــــــــيا بني البلدال   (17)  واخلدمات، و ناك رلقر  ديثالشـــــــــرا قة( من الســـــــــل
 جياد اكننلنجقات وعملقات اصـــــــنق  نظقفة وســـــــلقمة بقئقا ورصـــــــد  9من اهلدف  4وباملرر، اتنخ ى الااية 

تنادا انبعاثات ثا  أكســقد الكربنل لكر و دة من الناال احمللي ا ُجاج  ســنبا بتعادل القنة الشــرا قة اســ
  ويعتمد مؤلـــــــر 2010   اربقت أســـــــاس املقارنة عند الققمة ايفققققة لدوالر الناليات املتحدة يف ســـــــنة 

التنافسـقة العاملقة الصـادر عن املنتد  االقتصـادي العاملي على الناال احمللي ا ُجاج احملسـنب بتعادل القنة 
__________ 

 (17) World Bank and others, “Energy efficiency”, in Tracking SDG7: The Energy Progress Report 2018 

(Washington, D.C., World Bank, 2018)  
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اي  ســــاب الركقطة العالــــرة اليت يقنب علقها الشــــرا قة لتحديد   م كر من الســــنق احمللقة واألجنبقة ألنر 
 (18)املؤلــر  وبا ضــافة    ذلع، ايســتخدب اعادالت القنة الشــرا قة للمقارنة بني اقتصــادات املدل الكرب 

  نل العامل 
وبا ضــافة    ذلع، فملل نصــقخ الفرد من الناال احمللي ا ُجاج احملســنب بتعادل القنة الشــرا قة  - 83

ن اق واســــ ، ويف كرري من ايفاالت من زاوية اراباطه مبؤلــــرات ومتاريات أخر  منها مر  يســــتخدب على 
، ومعد الت انتشــار (19)الدخر الشــهري وأعداد الفقراا وأ  اب ا نفاق على لــبكات األمال االجتماعي

ات ، وا نتاجقة )مققســــــــــــة بناســــــــــــ ة بقان(21)، ومعدالت االلتحاق بالتعلقم والتحصــــــــــــقر العلمي(20)التقطب
، واملناق  (24)“الســـــــــ ب ا جيا ”، ومققاس ملفهنب (23)، ومعدالت انلقد النفايات(22)ا ضـــــــــااة اللقلقة(

  ومن البقانات املســــــــتخدمة (27)، والعخا ال ــــــــرييب يف بلد ما(26)، واالســــــــترمار األجنيب(25) قال العنملة
ا ُجاج ونصــــــــقخ الفرد من بصــــــــنة  اثلة مؤلــــــــرات البنع الدوج لنصــــــــقخ الفرد العامر من الناال احمللي 

 الدخر القنمي ا ُجاج،  سنبًة بتعادل القنة الشرا قة  
ويعربن عن خ ن  الفقر الدولقة باســــــــــــتخداب اعادالت القنة الشــــــــــــرا قة، و ي اعكس الدخر ال زب  - 84

الصعقد  للحصنل على ايفد األدف من اال تقاجات التاحوية القنمقة واال تقاجات من الكساا وامليو  على
دوالر ينمقا  1.90احمللي، أو اكلفة اســـــته ك  حه اال تقاجات  ويســـــتند أدف مســـــتن  هلحا املققاس، و ن 

، وييعترب أل من (،    خ ن  الفقر النطنقة للبلدال املنخف ــــــة الدخر2011)بتعادل القنة الشــــــرا قة لســــــنة 
و ناك خ ا فقر دولقال “  املدق  الفقر” م من يعقشــــنل يف “( عدد الفقراا)”يعقشــــنل رت  حا اخلر 

دوالرات( والعلقــا  3.20آخرال مســـــــــــــــتنــدال    مســـــــــــــــتنيــات دخنل واســـــــــــــــته ك الشـــــــــــــــرتتني الــدنقــا )
دوالرات( من البلــدال املتنســـــــــــــــ ــة الــدخــر  ومترــر خ ن  الفقر  ــحه ومــا يرابر هبــا من بقــانــات  5.50)

__________ 

 (18) Julia Bird and others, Toward Great Dhaka: A New Urban Development Paradigm Eastward (Washington, 

D.C., World Bank, 2018)  
 (19) Katheleen Beegle, Aline Coudouel and Emma Monsalve, eds., Realizing the Full Potential of Social Safety 

Nets in Africa (Washington, D.C., World Bank, 2018)  
 (20) Sebastian Vollmer and others, “Association between economic growth and early childhood undernutrition: 

evidence from 121 demographic and health surveys from 36 low-income and middle-income countries”, The 

Lancet, Global Health, vol. 2, No. 4 (April 2014)  
 (21) Eastern Caribbean Central Bank, “Report on the financial regulations for the foreign service of St. Kitts and Nevis”, 

June 2018 
 (22) María Marta Ferreyra and Mark Roberts, eds., Raising the Bar for Productive Cities in Latin America and 

the Caribbean (Washington, D.C., World Bank, 2018)  
 (23) Silpa Kaza and others, What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050, Urban 

Development Series (Washington, D.C., World Bank, 2018)  
 (24) Institute for Economics and Peace, Global Peace Index 2018: Measuring Peace in a Complex World 

(Sydney, 2018)  
  www.economist.com/graphic-detail/2016/11/18/what-the-world-thinks-about-globalisationانظر  (25) 
 (26) David Michael Gould, Critical Connections: Promoting Economic Growth and Resilience in Europe and 

Central Asia (Washington, D.C., World Bank, 2018)  
 (27) The Inefficiency of Inequality (United Nations publication, Sales No. E.18.II.G.11)  
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ى ســــبقر املرال، ميرر الق ــــاا على الفقر ألعداد الفقراا األســــاس الحي يقنب علقه الكرري من البحند  فعل
من أ داف التنمقة املســــــــتدامة، وييســــــــتخدب يف رصــــــــد ا على مر الطمن خر  1املدق  أو  نايات اهلدف 

دوالر  وايســــتخدب خ ن  الفقر احملســــنبة بتعادل القنة الشــــرا قة لققاس ايثري ااري  1.90الفقر احملدد عند 
 سة ا تماالت فقدال احملاصقر وا يرادات البقئقة عرب املناطس عند درا (28)املناخ على معدالت الفقر

و ناك رلق ت لـــــب يتم يف  طار ا رنير ققم نقدية أخر     الققم الدوالرية احملســـــنبة بتعادل  - 85
القنة الشـــــــــــــــرا قة  اا ة عقد املقارنات عرب ايفدود الق رية  ومن  حه الققم مر  ققمة أعمال الرعاية نري 

، واكلفــــة العن ، والنفنرات (29)نعــــة األجر، وايفــــد األدف لملجنر، وا نفــــاق ايفكنمي على التعلقماملــــدف
  ومن األمرلة املهمة  ســــــاب (30)احملتمر رقققها من خ ل خفض معدل وفقات األطفال ورســــــني التاحية

 يف املا ة 40مترر أفقر  ققمة املتنســر ايفســا  لنصــقخ الفرد من االســته ك أو الدخر للشــرتة اجملتمعقة اليت
 10من اهلدف  1ولعمنب الســــكال باســــتخداب اعادل القنة الشــــرا قة لرصــــد التقدب احملرز ءن رققس الااية 
 من أ داف التنمقة املستدامة اليت اتنخى اعطيط الرخاا األكرر  نصافا م  مرور النقت  

على الفقر م  اعطيط الرخاا املشــــــــــــــرتك، وميرر اهلدف املطدوج للبنع الدوج، املتمرر يف الق ــــــــــــــاا  - 86
 ، وبالتاج ييعتمد على اعادالت القنة الشرا قة لرصد التقدب احملرز صنب رقققه 10و  1للهدفني  مرآةً 
اعادالت القنة الشــــرا قة يف  2030وكما  ن مبني  أع ه، اســــتخدب خ ة التنمقة املســــتدامة لعاب  - 87

ـــــــــــــــــ  اك رلق ت أخر  اســـتخدب املؤلـــرات احملســـنبة بتعادل القنة   و ن17مؤلـــرات مخســـة من أ دافها الـ
الشــــرا قة لتنســــق  ن اق ايثري  حه األ داف  فهناك أطلس البنع الدوج أل داف التنمقة املســــتدامة الحي 

، اليت اتنخى انفري ايفماية من املخاطر املالقة لمللـــــــــــــــخاص الحين يتكبدول 3من اهلدف  8يتناول الااية 
لع عن طريس رصـــــد األلـــــخاص الحين ييدفعنل    أســـــفر خر الفقر بســـــبخ نفقات نفقات صـــــحقة، وذ

 دارة التكامر من أجر رســـني فرص ”الرعاية الصـــحقة اليت يدفعنهنا من جقنهبم  ويبحث املنشـــنر املعننل 
(، Managing integration for better jobs and shared prosperity“ )العمر ورققس الرخاا املشــــــرتك

 8ر عن مصـــــــرف التنمقة ا ســـــــقني ومنظمة العمر الدولقة، يف املناضـــــــق  اليت يت رق  لقها اهلدف الصـــــــاد
)العمر ال  س والنمن االقتصـــــــــادي( باســـــــــتخداب نصـــــــــقخ الفرد العامر من الناال احمللي ا ُجاج  ســـــــــنبا 

 بتعادالت القنة الشرا قة ملقارنة ا نتاجقة عرب لتل  أءاا املن قة ا قلقمقة  
وجيري يف  طار لن ة متابعة أ داف التنمقة املســــــــــــــتدامة اخلاصــــــــــــــة بالبنع الدوج، وكحلع اقرير  - 88

األمم املتحدة عن أ داف التنمقة املســــتدامة، اتب   التقد ب احملرز على مر الطمن مققســــا باملؤلــــرات احملســــنبة 
ة عن ذلع على الصــــــعقدين العاملي بتعادالت القنة الشــــــرا قة، أو رلقر األيفا  الســــــا دة يف البقانات الناجت

وا قلقمي  و ناك خ صــات  اثلة ارك ط على مناطس معقنة ومنها املؤلــرات الر قســقة  ســقا واحملقر اهلادئ 
(، واقرير التنمقة املســـــــتدامة يف أفريققا Key Indicators for Asia and the Pacific, 2018) 2018لعاب 
 وأ ـــــــداف التنمقـــــــة املســـــــــــــــتـــــــدامـــــــة 2063يل خ ـــــــة عـــــــاب   اتب  التقـــــــدب احملرز بشـــــــــــــــــــــ2017لعـــــــاب 

__________ 

 (28) Stephane Hallegatte and others, Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty, 

Climate Change and Development Series (Washington, D.C., World Bank, 2016)  
 (29) World Bank, World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise (Washington, 

D.C., World Bank, 2018)  
 املرج  نفسه  (30) 
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(The 2017 Africa Sustainable Development Report: Tracking Progress on Agenda 2063 and 

the Sustainable Development Goals ) 
ومن الت بققات األخر  اخلاصــــــــــــة مبن قة  قلقمقة بعقنها الدراســــــــــــة اليت أجرا ا مصــــــــــــرف التنمقة  - 89

ألصـــــنص مد  مســـــاعدة نقر العمالة من الطراعة    ق اعات أخر  يف زيادة أجنر م     (31)ا ســـــقني
يفنق ايفد األدف لملجر الشـــــــــهري ألســـــــــرة مكننة من أربعة أفراد  ســـــــــنبا باســـــــــتخداب اعادالت القنة  ما

 (32)را قة يف انصقااهالشرا قة  وقد استخدب املصرف املركطي ملن قة لرق البحر الكارييب اعادالت القنة الش
املتعلقة بالبدالت املدفنعة ألع ـــــاا الســـــلع الدبلنماســـــي يف ســـــانت كقتس ونقفس  وقد جر  يف العديد 
من االستخدامات املشار  لقها يف الفقرات السابقة الرجنع    اقارير  قلقمقة  استخدب الل نة االقتصادية 

شـــــنر الحي يتناول ما يرتاخ على عدب املســـــاواة من فقدال ألمريكا ال اقنقة اعادالت القنة الشـــــرا قة يف املن
(، واربر بني العخا ال ـــــرييب للبلدال وبني نصـــــقخ الفرد من The Inefficiency of Inequalityللكفااة )

الناال احمللي ا ُجاج  سنبا باستخداب اعادالت القنة الشرا قة؛ ويستخدب اقرير القدرة التنافسقة يف العامل 
( اعادالت القنة الشـــــــــــــــرا قة لتقدير Arab World Competitiveness Report 2018) 2018عاب العر  ل

صـــ ت  رجة  اعطيط النمن االقتصـــادي والقدرة على الصـــمند ”أ  اب األســـناق؛ ويتناول التقرير املعننل 
 Critical Connections: Promoting Economic Growth and Resilience“ )يف أوروبا ووســــر آســــقا

in Europe and Central Asia الكقفقـــة اليت ميكن هبــا للت ـــارة واالســـــــــــــــترمـــار واهل رة ونري ذلــع من )
الص ت اليت اربر بني البلدال أل ادف  ع لة النمن االقتصادي يف من قة أوروبا ووسر آسقا  وبا ضافة 

يب املبالر وخصا ص اهل رة    ذلع، ايستخدب اعادالت القنة الشرا قة يف رلقر ادفقات االسترمار األجن
 North Africa) 2018وأيفا  ســفر املناطنني؛ ويتناول منشــنر التنقعات االقتصــادية لشــمال أفريققا لعاب 

Economic Outlook 2018 2019 و 2018( أداا االقتصــــــــــــــــــاد الكلي يف املن قـــة وانقعـــااـــه لعـــامي ،
يفقة  وبا ضــافة    ذلع، اســتخدب اعادالت ويســتكشــ  الع قة بني األمن الاحا ي والفقر يف املناطس الر 

ذلع خر الفقر  يف القنة الشــــــرا قة لتحديد الشــــــرا   الســــــكانقة اليت اعقق رت لتل  خ ن  الفقر، مبا
سخ على أساسها متنسر نصقخ الفرد  2.90الحي خيص املن قة رديدا عند مستن   دوالر ينمقا، وتي

 من الع ط يف القنب 
  

 و دابي  التخفيف  ن حد هاالمخاط   -ثا نا  
ورنيــر برنــامل املقــارنــات الــدولقــة     2017مثــة عــدد من املخــاطر اليت اتهــد د  جنــاز دورة عــاب  - 90

 برنامل دا م، و ي مبقننة يف الفقرات التالقة 
 

__________ 

 (31) Arturo Martinez, Rhea Molato Gayares and Mia Kim Maceda Veloso, “It’s not only manufacturing – trade 

services also take workers out of poverty”, Asian Development Blog, 13 July 2018  
 (32) “Report on the financial regulations for the foreign service of St. Kitts and Nevis”  
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 المخاط  المتعل:ة بمشاركة البلدان -ألف  
ـــ  ،2017بلدا مشاركا يف دورة عاب  175 ناك ما رمنعه  - 91 اليت لاركت  177مقارنًة بالبلدال الـ

، كانت البقانات قد وردت من 2018  وبلنل اشــــرين األول/أكتنبر 2011مشــــاركة كاملة يف دورة عاب 
 بلدا وكانت  ناك جهند جارية للحصنل على البقانات من البلدال العشرة املتبققة  165
ا عصـــــار الفت اك الحي ضـــــرهبا،  ا أد   وع وة على ذلع، عانت جطر البحر الكارييب من آثار - 92

جطيرة ا ــــــــ ل  فعلقا بينشــــــــ تها املتصــــــــلة  22   ايخ ر بدا اســــــــتقصــــــــااات الربنامل؛ بقد أنه كال  ناك 
بعد نقاب طنير؛ وجيري كر من  2017  واشارك األرجنتني أي ا يف دورة عاب 2018بالربنامل يف عاب 

عملقة خاصة به لرب ه بالنتا ل العاملقة من خ ل مناطس  قلقمقة  أوكرانقا وُجهنرية  يرال ا س مقة وجنرجقا
 معقنة رت مظلة الربنامل 

وعلى الرنم من كر  حه اجلهند،  ناك ب ــــــــــعة بلدال يف أفريققا وآســــــــــقا ونرب آســــــــــقا واجهت  - 93
أوضـــــاعاً جقنســـــقاســـــقة نري مســـــتقرة أعاقت مشـــــاركتها  وعلى الرنم من صـــــعنبة التخفق  من  دة  حه 

خاطر، فملل النكاالت العاملقة وا قلقمقة املنفتحة ملتطمة ببناا القدرات يف الدول اهلشـــــــــــــــة والع اليت اعا  امل
من النطاعات، واشـــــ   باســـــتمرار البلدال الناقعة يف الع املناطس على املشـــــاركة يف أنشـــــ ة بناا القدرات، 

  ب و ل مل اكن قادرة على  جراا استقصااات الربنامل 
 

 لمخاط  المتعل:ة بالتوقيتا -باء  
يف بعض املناطس والبلدال خ را لقس  2017يشــكر التيخ ر يف بدا أنشــ ة اســتقصــاا دورة عاب  - 94

، كال 2018فقر على اجلدول الطمين العاب، بر وعلى اا قة النتا ل وجندهتا  ففي اشــــرين األول/أكتنبر 
ـــــــــــــــ  سر املعقشقة املشاركة عشرة بلدال متيخرة يف اقدمي بقانات أسعار استه ك األ 175من بني البلدال الـ

بلد ما زال بصـــــــــــدد  جراا االســـــــــــتقصـــــــــــااات وعملقات الت مق  لبقانات ا ســـــــــــكال واألجنر  100وءن 
ايفكنمقة و ُجاج اكنين رأس املال  وع وة على ذلع، اشـــــــــــــــكر  دودية قدرة بعض النكاالت النطنقة 

قمقة املنف حة على اقدمي املنف حة على االضــــــــــــ  ع بينشــــــــــــ ة الربنامل، و دودية قدرة بعض النكاالت ا قل
املساعدة التقنقة املتخصصة و عداد النتا ل ا قلقمقة للربنامل لاطَر  ضافقة هتد د فرص  صدار نتا ل دورة 

 كما  ن مقر ر   2019بنهاية عاب  2017عاب 
ونــــــاقق فريس التنســـــــــــــــقس املشـــــــــــــــرتك بني النكــــــاالت  ــــــحه املخــــــاطر يف اجتمــــــاعــــــه املعقند يف  - 95

ه الر قســـــــــــــــال 2018واافس على ادابري التخفق  التالقة اليت نـيف حت يف عاب  2018 آذار/مارس   )أ( وج 
يفر ها على  2018املشـــــاركال جمللس  دارة الربنامل رســـــا ر    ُجق  النكاالت النطنقة املنفحة يف أيار/ماين 

للدورة ويف ن ــنل  وفقا لل دول الطمين املت فس علقه ل ــمال التنفقح الناج  2017 جناز أنشــ ة دورة عاب 
ا طار الطمين املقرر؛ )ب( ضـاعفت النكاالت ا قلقمقة املنف حة جهند ا يف رال املتابعة م  فراد  البلدال 
للنقنف على  الة أنشــــــ تها ورديد أي ا تقاجات قد الطمها على صــــــعقد التمنير أو املســــــاعدة التقنقة؛ 

لعمر ا قلقمقة يف النقت املناســـــــــــــــخ؛ )د( أوفدت )ج( كفلت النكاالت ا قلقمقة املنفحة عقد  لقات ا
الن دة العاملقة للربنامل بعرات للمساعدة التقنقة املتخصصة    النكاالت ا قلقمقة والنطنقة للمساعدة يف 

 2017قدمت النكاالت ا قلقمقة املنفحة ُجق  البقانات املتا ة من دورة عاب ) ( انفقح أنشــــ ة الربنامل؛ 
 ،  ا مك ن الن دة من الشروع يف عملقة التدققس العاملقة  2018ز/ينلقه بلنل هناية متن 
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 المخاط  الم  بطة بالجودة وال:ابلية للم:ار ة واال فتاح -جيم  
، منها مشاكر جندة البقانات املدخلة، وكحلع جندة  - 96 قد اتيثر جندة نتا ل الربنامل بعنامر لب 

ب  وكتــدبري ختفقفي، أنشـــــــــــــــئــت فرق عمــر رــت مظلــة الفريس جتهقط البقــانــات أو األخ ــاا يف ايفســـــــــــــــــا
االستشاري التقين لتكنل متفرنة يفساب النتا ل واقققم جندهتا قبر نشر ا  وبا ضافة    ذلع، أنشئت 
فرقة عمر معنقة ب ـــمال جندة بقانات الســـ ســـر الطمنقة لتعادل القنة الشـــرا قة، وذلع لتقققم انافر وجندة 

 طمنقة لتعادل القنة الشرا قة وما يتصر هبا من بقانات وصفقة بقانات الس سر ال
، ابني  أل البقـانات 2017ومن خ ل أول اقققم للبقـانـات املـدخلـة ألنراي دورة الربنـامل لعـاب  - 97

املتا ة يف  حه املر لة املبكرة أكرر   كاماً منها يف جنالت الربنامل الســـــــــــــــابقة  وبا ضـــــــــــــــافة    ذلع، 
ل مبتكرة للتدققس انظن  فقها اقنقات العري املر ي للبقانات لطيادة كفااة عملقات ضـــــــــــــــمال ا نير هنيي  مت

اجلندة امل ب قة يف الربنامل  بقد أل اجلهند الرامقة    كفالة جندة البقانات داخر املن قة ا قلقمقة النا دة 
 واملساعدة التقنقة يف لتل  املناطس  وبني املناطس ا قلقمقة كانت باجة    مطيد من املساعدة يف التدققس 

من لــــــــــــــــيل ضـــــــــــــــع   مكــانقــة مقــارنــة نتــا ل الربنــامل بني النقــا  الطمنقــة أل تــد  من قــابلقتهــا  - 98
ل ســـــتخداب، وبالتاج فهن يشـــــكر خ را على الربنامل  و ناك  مكانقة للتخفق  من  دة بعض املخاطر 

فعلى ســـــــــــبقر املرال، من لـــــــــــيل قرار عدب  دخال أي ااقريات  املراب ة بالقابلقة للمقارنة يف  طار الربنامل 
رســــــــني  مكانقة مقارنة نتا ل الربنامل بني النقا  الطمنقة  نري أل  2017منه قة ر قســــــــقة على دورة عاب 

بعض العنامر اليت انتقص من فرص بلنه النضــــــ  األمرر على صــــــعقد القابلقة للمقارنة  ي عنامر خارجة 
فعلى ســـــــبقر املرال،  ناك رديات واضـــــــحة اتعلس مبقارنة النتا ل بني النقا  الطمنقة عن ســـــــق رة الربنامل  

نالــــــئة عن انتقال البلدال من مناطس معقنة    منظمة التعاول والتنمقة يف املقدال االقتصــــــادي  وســــــقي ر  
قــة لــدورة مب ر د انافر النتــا ل األول 2017و  2011اقققم ل اســــــــــــــــاق بني نتــا ل دور  الربنــامل لعــامي 

  2017الربنامل لعاب 
أما بالنســـــبة  مكانات النصـــــنل    البقانات وانفتا ها، فمن من لـــــيل ايفد  من انفتاح بقانات  - 99

الربنـــامل املســـــــــــــــــاس بققمـــة الربنـــامل على املـــد  ال نيـــر  وللتخفق  من  ـــدة  ـــحا الننع من املخـــاطر، 
ت لتنسـق  ن اق نشـر نتا ل الربنامل بقث اا ي مناقشـات داخر فريس التنسـقس املشـرتك بني النكاال ادور

عناوين بنند أكرر افصــــــــــــــقً ، ولدراســــــــــــــة  مكانقة اطويد املســــــــــــــتعملني بالقدرة على النصــــــــــــــنل    بقانات 
 افصقً ، م  ا رتاب الققند املتعلقة بالسرية وب مال جندة البقانات  أكرر
 

 المخاط  المالية والم  بطة باالستدا ة -دال  
رديات على صــــــعقد انجقه األمنال يف النقت املناســــــخ بني اجلهات  2017جهت دورة عاب وا - 100

املاءة والنكاالت املنفحة والبلدال بســـــــــبخ ازدياد عدد طبقات ا جرااات ا دارية أو عدب اســـــــــتقفاا بعض 
اجلهند البلدال لشـــــــــرو  اســـــــــتحقاق الق ي األمنال  وجيري التخفق  من العقبات ا دارية من خ ل زيادة 

 الرامقة    اقلقر ا جرااات البريوقراطقة  
ول ــمال اســتدامة الربنامل بقث يصــب  برنارا دا ما، ال بد من  دماجه يف برامل العمر العادية  - 101

على الصـــــعد النطين وا قلقمي والعاملي  وســـــتقنب فرقة عمر متفر نة رت مظلة الفريس االســـــتشـــــاري التقين 
قة بيوجه اســتخداب بقانات الربنامل وبقانات اعادل القنة الشــرا قة يف صــن  الســقاســات، بملعداد وثققة للتنع
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وذلع ملســـــــــــــــاعدة كبار ا  صـــــــــــــــا قني على الدف  ب ل أقن   دماج الربنامل يف برنامل العمر العادي 
لقمقة املنف حة أي اً لنكاالهتم ول مال انفري املنارد النطنقة الدا مة امل لنبة هلحا العمر  وريَث  النكاالت ا ق

 على  دماج الربنامل يف برامل عملها العادية املتعلقة با  صااات االقتصادية 
  

 الخالصة - اسعا  

يف ُجق  املناطس ا قلقمقة، وقد اضـــ يل  بينشـــ ة لـــب  يف  2017جيري انفقح دورة الربنامل لعاب  - 102
رــاالت ا دارة وبنــاا القــدرات والبحــث  بقــد أل التحــديــات واملخــاطر ال اطال مــاثلــة  فــالتــيخر يف ُج  

 واا قتها وجندهتا  البقانات واقدميها يف بعض املناطس والبلدال يشكر خ را على آنقة نتا ل الربنامل 
وم  ذلع، فملل  ناك بعض التحديات اليت جتلخ معها فرصـــا يف النقت ذااه  فقد  رت الل نة  - 103

ا  صـــــــــــــا قة يف دورهتا الرامنة واألربعني البلدال املشـــــــــــــاركة على  دماج أنشـــــــــــــ ة الربنامل يف برامل عملها 
فقة اليت ميكن هبا استخداب بقانات الربنامل يف ومقطانقاهتا العادية  ومن خ ل  فهاب مقرري السقاسات الكق

وضـــ  الســـقاســـات النطنقة، ســـقصـــب  رققس  حا اهلدف أســـهر  ويف  حا الصـــدد، يعاجل لتل  األنشـــ ة 
املعرفقة والدعنية املستعرضة يف  حا التقرير، ف   عن عدد من املناضق  املدرجة يف خ ة بند الربنامل، 

 وما يتصر هبا من ققاسات ملقرري السقاسات   أمهقة اعادالت القنة الشرا قة
أعمال التح ــــــــــري  2019، يلطب أل ابدأ يف عاب 2017وبالنســــــــــبة للمرا ر ال  قة لدورة عاب  - 104

  و حا يستنجخ ضمال انافر ما يلطب على صعقدي التمنير والرتاقبات ا دارية 2020لدورة الربنامل لعاب 
 ايخري  كي ميكن ُج  البقانات بفعالقة ودول

حة العــاملقــة وا قلقمقــة والنطنقــة اكرس جهند ــا للتخفق  من  ــدة ُجق   - 105 وال اطال النكــاالت املنفــ 
، وكحلع اهلدف 2017املخاطر للمســـــــــاعدة على رققس اهلدف ا   املتمرر يف جناح دورة الربنامل لعاب 

 ودا م ال نير األجر املتمرر يف رنير الربنامل    برنامل متناصر 
   ويُ جى  ن اللجنة أن  :وم بما يلي - 106
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