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 اإلحصائية اللجنة
 واخلمسون احلادية الدورة

 2020 مارس/آذار 3-6

 املؤقت* األعمال جدول من )ز( 3 البند
 الدولية املقارانت برانمج القرار: واختاذ للمناقشة بنود

   
 الدولية املقارانت برانمج عن الدويل البنك تقرير  

  
 العام األمني من مذكرة  

 
 األمني يتشــــر ، الســــا ق  وللممارســــا  2019/210 واالجتماعي االقتصــــا   اجمللس ملقرر وفقا   

 اإلحصــــــــــــــــا يــ  اللجنــ  إىل يُقــد   الــ   الــدوليــ  املقــاران   رانمج عن الــدوي البنــ  تقرير حييــ  أبن العــا 
 تنفي  هبد  والوطين واإلقليمي العاملي الصــعد على هبا املضــ ل  لألنشــ   موجزا التقرير ويقد ِّ . للمناقشــ 

، التقرير يف، الدوي البن  ويور .  ا م  رانمج إىل الدولي  املقاران   رانمج وحتوي ، 2017 لعا  املقارن   ورة
، الصــــــــــــــــد  هــ ا يف هبــا املضـــــــــــــــ ل  والــدعوة واملعــار  والبحــ  القــدرا  و نــا  احلوكمــ  أبنشـــــــــــــــ ــ   يــاان  

 تدا ري وك ل  الربانمج تتهد  اليت واملتاطر، الشـــــرا ي  القوة لتعا ال  احلالي  والت بيقا  واالســـــتتداما 
 املرتقب واإلصـــــــــــــــدار 2017 عا   ورة إكمال يف احملرز التقد  مالحظ  إىل مدعوة واللجن . منها التتفيف

  شـــــــــــــــ ن اللجنـ  آرا  وتُلَتمس. 2020 عا  من الثـاي الر   يف 2017 لعـا  الدوليـ  املقـاران   رانمج لنتـا ج
 الســتتدامها والرتويج الوطين الصــعيد على الســياســا  صــانعي إىل النتا ج إبيصــال الكفيل  الســب  أفضــ 

ا اللجن  من ويُ لب. التنمي  وخ ط واالقتصـا ي  االجتماعي  التحليال  يف  املصـلح  أصـحا  توعي  أيضـ 
 الوقت يف 2020 لعا  الدولي  املقاران   رانمج  ورة أنشــــــــــــــ   نفي ت  ضــــــــــــــرورة الدولي  املقاران   رانمج يف

 اســـــــــتدامت  كفال   أج  من العا   اإلحصـــــــــا ي عملهم  رامج يف الربانمج ه ا  مج ومواصـــــــــل ، املناســـــــــب
 . ا م كربانمج
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 الدولية املقارانت برانمج عن الدويل البنك تقرير  
  

 موجز - أوال 
 اقتصا ا 176 مشارك  عنها متتضت اليت النتا ج 2020 عا  من الثاي الر   يف تُنشر أن املقرر من - 1
 الصــــــــــــح  من للتحقق حمســــــــــــن  عم  أســــــــــــاليب اتُّبعت وقد. 2017 لعا  الدولي  املقاران   رانمج  ورة يف

 األول وهو، البياان  من القا   اإلصدار وسيكون. النتا ج جو ة ضمان هبد  اجلو ة وضمان واحلسا 
 الدولي  املقاران  لربانمج املتزايدة القيم  إلظهار التوعي  وموا  الدعوة جبهو  مصـــــــــــــــحوا، 2014 عا  من 

 الصـــعيد على التنمي  املعني  واألوســـا  الســـياســـا  لصـــانعي واالقتصـــا ي  االجتماعي  اخل   على ونتا ج 
 األســـــــعار إحصـــــــا ا  جمال يف البلدان من للعديد اإلحصـــــــا ي  القدرا   نا  يف الربانمج وســـــــاعد. الوطين

 الربانمج عمليا  ســـــــــــــالم  تكف  الدولي  املقاران  لربانمج البحوث خ   تزال وال. القومي  واحلســـــــــــــاا 
 يف شــــــــرعت إذ، 2020 عا  لدورة حتضــــــــريا ا املنف ة الوكاال  مجي   دأ ، ذل  على وعالوة. وأســــــــاليب 

 .البياان  مج  عملي  واستهلت املوا  قوا م إعدا 
  

 مقدمة - اثنيا 
  ني االشــــــرتا  متواضــــــ  حبثي مشــــــرو  صــــــورة يف 1968 عا  يف الدولي  املقاران   رانمج أنشــــــ  - 2

 يتمث  من  اهلد  وكان الدوي؛ والبن  فور  مؤســـــســـــ  من مالي   تربعا   نســـــلفانيا وجامع  املتحدة األمم
، احلني ذل  ومن . اإلمجاي احمللي للناتج الشــرا ي  القوة تعا ل إىل تســتند ملقاران  عا    رانمج إعدا  يف

  اإلحصـــــــــــــا ي اللجن  وكانت. العامل يف إحصـــــــــــــا ي  شـــــــــــــراك  أكرب ليصـــــــــــــب  الدولي  املقاران   رانمج ت ور
 الربانمج ه ا ،2016 مارس/آذار يف املعقو ة واألر عني الســـــــــــــــا ع   ور ا يف، وضـــــــــــــــعت قد املتحدة لألمم

 منها ك   مدة  ورا  يف تنفي ه ليجر ، العاملي اإلحصــــــــــا ي الربانمج عناصــــــــــر من  ا ما عنصــــــــــرا اعتباره
 . سنوا  ثالث

 فقد، والعاملي واإلقليمي الوطين الصعد على النجاح 2017 لعا  الربانمج  ورة  داي  تكللت وقد - 3
 إىل 2016 عا  من الفرتة خالل اقتصــا  ا 176 عد ها البالغ املشــارك  االقتصــا ا  املتعلق  البياان  مُجعت

، ذل  إىل واإلضاف . 2020 عا  من الثاي الر   يف 2017 املرجعي  السن  نتا ج تُنشر وسو . 2018 عا 
 ســـــــتتم كما،  2017 و 2011 عامي  ني تر ط الشـــــــرا ي  القوة لتعا ال  عاملي  زمني  ســـــــالســـــــ  إنتاج ســـــــيتم
 املناطق  عض يف االســتقصــا  أنشــ    د  يف الت خر حاال  أ   وقد. 2011  عا  املتعلق  النتا ج مراجع 
 يف املقرر األصــــلي اإلصــــدار اتريخ عن أشــــهر  ضــــع  لإلصــــدار األصــــلي الزمين اجلدول أتجي  إىل والبلدان

 .2019 عا  هناي 
 /األول تشــــــرين من الفرتة يف هبا املضــــــ ل  األنشــــــ   خبصــــــو  شــــــامال حتديثا التقرير ه ا ويقد  - 4

م وهو. 2019 أكتو ر/األول تشـــــــــــــرين إىل 2018 أكتو ر  اإل ارة التاي: النحو على فرو  ســـــــــــــت  إىل مقســـــــــــــ 
 تعا ال  وت بيقا  واســـــتتداما  والدعوة؛ واملعار  واال تكارا ؛ والبحوث الربامج؛ وتنفي  والتنســـــيق؛

 .حد ا من التتفيف وتدا ري واملتاطر الشرا ي ؛ القوة
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 والتنسيق اإلدارة - اثلثا 
 اإلحصائية اللجنة - ألف 

 تتت  اليت فهي، الدولي  املقاران   رانمج على القا م  الر يســـــــــــي  اجله  اإلحصـــــــــــا ي  اللجن  متث  - 5
 . التشغيلي  وطرا ق  الربانمج عم  وترية  ش ن القرارا 

 وأثنت، 2019 مارس/آذار 8 إىل 5 من الفرتة يف نيويور  يف (1)للجن  اخلمســـــــــون الدورة وُعقد  - 6
. تقريرها يف مفصــــ   شــــك  ور  ال   النحو على، عم  من أجنزه ملا الدولي  املقاران   رانمج على اللجن 

 املنف ة الوكاال  مجي  وشــــجعت، الدولي  املقاران   رانمج أمهي  إىل اللجن  أشــــار ، ذل  إىل واإلضــــاف 
. توقيتها وحســــــــن 2017 عا  نتا ج جو ة ضــــــــمان وعلى الت خري من مزيد  ون 2017 عا   ورة إجناز على

 2020 لعا  الدولي  املقاران   رانمج لدورة التحضريي  األعمال  بد  املنف ة الوكاال  على اللجن  وأشار 
 احلاج  اللجن  الحظت، ذل  على وعالوة. العا   اإلحصـــا ي عملها يف الربانمج  دمج قيامها و ضـــرورة

 زاي ة وإىل، االستهال  أسعار ومؤشرا  الدولي  املقاران   رانمج  ني التآزر أوج  يف البح  من مزيد إىل
 .اجملال ه ا يف اإلحصا ي  القدرا  و نا  الربانمج أنش   لدعم التموي 

 
 اإلدارة جملس - ابء 

 الشــــــرا ي  القوة تعا ال  إنتاج تَنظم اليت الســــــياســــــا  الدولي  املقاران   رانمج إ ارة جملس حيد  - 7
 لدى الدعوة وميارس، في  جترى منهجي  حتســـــــــــــــينا  وأ  الربانمج منهجي  على ويوافق، والعاملي  اإلقليمي 
 أن  كما،  الوطني  اإلحصــــــا ي  العم   رامج يف مســــــتمر  شــــــك  الربانمج إ راج لكفال  الســــــياســــــا  مقرر 
 .للربانمج األموال مج  يف يساعد

2019 مــــــارس/آذار 3 يف نيويور  يف اإل ارة جمللس الرا   االجتمــــــا  وُعقــــــد - 8
 اجمللس وقــــــا  .(2)

، واإلقليمي العاملي الصــــــــعيدين على 2017 لعا  الربانمج  ورة إطار يف احملرز التقد  ومناقشــــــــ  اســــــــتعرا 
  ـدورة املتعلقــ  التحضـــــــــــــــرييـ  واألعمــال، حـد ـا من التتفيف وتـدا ري الـدورة تتهــد  اليت القــا مــ  واملتــاطر
   ريق  الدولي  املقاران   رانمج نتا ج توليد أمهي  اجمللس أكد، اخلصـــو  وج  وعلى. 2020 لعا  الربانمج

. الوطني  اإلحصـــــــا ي  القدرا  و نا  العا ي  الوطني  اإلحصـــــــا ي  الربامج م  التآزر أوج  وزاي ة، مســـــــتدام 
ا اجمللس وشــــــــد   القوة لتعا ال  الزمني  والســــــــالســــــــ ، 2017 عا   ورة نتا ج جو ة تقييم أمهي  على أيضــــــــ 

 وقت يف البياان  ه ه مجي  وإصـــــــــــــــدار، 2011 لعا  الدولي  املقاران  لربانمج املنقَّح  والنتا ج الشـــــــــــــــرا ي 
  عم هبد  ونشــرها البياان  إلاتح  شــامل  اســرتاتيجي  وأقر اجمللس اســتعر ، ذل  إىل واإلضــاف . واحد

 املقاران   رانمج  ياان  فهم إىل عاملي مجهور يتوصـــــ  أن وكفال  2020 عا  يف 2017  ورة نتا ج إصـــــدار
 كبـار  م  التواصــــــــــــــــ  أن اجمللس الحظ، ذلــ  على وعالوة. واســـــــــــــــ  ن ــا  على واســـــــــــــــتتــدامهــا الــدوليــ 

 مواصـــل  على ووافق شـــديدة أمهي  يكتســـي 2017 عا  نتا ج نشـــر قب  الشـــرا ي  القوة تعا ال  مســـتتدمي
 من اإلكثار على والتشـــــــــــــجي  املاحن  واجلها  الوكاال  لدى الدولي  املقاران  لربانمج الدعوة جهو    ل

 النها ي للتقرير العا  املت ط مشــــــرو  وأقر اجمللس اســــــتعر ، الحق وقت ويف. وشــــــفافيت  الربانمج انفتاح
 يف للمجلس اخلــــامس االجتمــــا  يُعقــــد أن املقرر ومن. 2017 لعــــا  الــــدوليــــ  املقــــاران   رانمج  ورة عن

__________ 

 .https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/unsc-sessionsانظر:  (1) 

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

https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/unsc-sessions
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/unsc-sessions
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/gb-meetings
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/gb-meetings
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 تتناول سياس  أحدث ومناقش  عر  سيتم حي ، 2019  يسمرب/األول كانون  13 يف، العاصم  واشن ن
 .تنقيح  تتناول اليت والسياس  الدولي  املقاران   رانمج  ياان  إىل الوصول

 
 التقين االستشاري الفريق - جيم 

 واجلو ة املنهجي  الســـالم  ضـــمان على الدولي  املقاران  لربانمج التقين االســـتشـــار  الفريق يعم  - 9
 الربانمج ه ا حتوي  ويدعم، تقديرها عملي  يف الشـــــفافي  ويكف ، الشـــــرا ي  القوة تعا ال  لتقديرا  العام 

 .تواتر ا أكثر  ورا  يف ينف    ا م  رانمج إىل
. 2019 مايو/أاير 3 و 2 يومي اريس يف (3)التقين ســـــــــتشـــــــــار اال للفريق الثال  االجتما  وُعقد - 10

 أفرق  خمتلف وأعمال 2017 لعا  الدولي  املقاران  لربانمج اجلاري  الدورة يف احملرز التقد  الفريق واســـــــتعر 
 اجلهو  جبمي  التعجي  على واإلقليمي  العاملي  املنف ة الوكاال  االســتشــار  الفريق وح  .(4)التقني  العم 
 معني  عم  فرق  إبنشا  أيضا الفريق وأوصى. توقيتها وحسن وإجنازها الربانمج نتا ج جو ة لضمان الالزم 

 وكفال ، املضــاف  والشــفافي  اجلو ة  ضــماان  يتصــ  فيما املوازي  احلســاا  إجرا  من للتمكني احلســاا 
 .النها ي  النتا ج تكرار قا لي 
 تشــــرين 29 و 28 يومي، العاصــــم  واشــــن ن يف التقين االســــتشــــار  للفريق الرا   االجتما  وُعقد - 11

 احلســاا  املعني  العم  فرق  مجعتها اليت 2017 لعا  األولي  النتا ج اســتعر  حي  ،2019 أكتو ر/األول
 قد  جالنتا جو ة أن إىل االســـــــــتشـــــــــار  الفريق وخلص. حســـــــــاهبا يف املســـــــــتتدم  واملنهجيا  والعمليا 

 يعقد أن املقرر ومن. النها ي  النتا ج حســا  يف للمضــي يكفي مبا وتقار ت الثال  اجتماع  من  حتســنت
 النتا ج جو ة الستعرا  2020 فرباير/شبا  21 و 20 يومي العاصم  واشن ن يف اخلامس اجتماع  الفريق
 .نشرها قب  وتقييمها النها ي 

 
 الوكاالت بني املشرتك التنسيق فريق - دال 

 اليت التنســـــيق هيئ  الدولي  املقاران   رانمج عن املنبثق الوكاال   ني املشـــــرت  التنســـــيق فريق ميث  - 12
، املشــــــــــرتك  والربوتوكوال  واألســــــــــاليب املعايري وتضــــــــــ ، العم  وخ ط الزمني  اجلداول إعدا  على تتعاون
 .للربانمج التشغيلي  اجلوانب على وتتفق
 إىل 15 من الفرتة يف، العاصـــــــــــــــم  واشـــــــــــــــن ن يف (5)التنســـــــــــــــيق لفريق الســـــــــــــــا    االجتما  وُعقد - 13
 وحال ، واإلقليمي العاملي الصـــعيدين على واملتاطر األنشـــ   حال  الفريق وانقش. 2019 أ ري /نيســـان 18

 . ونشرها 2017  ورة نتا ج و يان، 2020 عا  لدورة والتت يط، وجو  ا البياان  تقدمي عمليا 
 تشرين األول/ 25إىل  23وُعقد االجتما  الثامن لفريق التنسيق يف واشن ن العاصم ، يف الفرتة من  - 14

يف مناقشت  على استعرا  وضمان جو ة  ياان   رانمج املقاران  الدولي  و ياانت   . وركز الفريق2019أكتو ر 
  .2020 التحضريي  اجلاري  لدورة الوصفي ، واجلدول الزمين املعج  لتقدمي التقارير النها ي ، واألعمال

__________ 

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

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

 .www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg-meetingsانظر:  (5) 

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tag-meetings
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tag-meetings
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforces
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforces
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg-meetings
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg-meetings
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 الربامج تنفيذ - رابعا 
 العام الزمين اجلدول - ألف 

 واإلضــــــــــــــــافـ . 2020 عــا  من الثــاي الر   يف 2017 لعــا  العــامليــ  النتــا ج تُنشـــــــــــــــر أن املتوق  من - 15
 املرجعي  النتا ج  ني تر ط الشـــــــرا ي  القوة لتعا ال  عاملي  زمني  ســـــــالســـــــ  ونشـــــــر إعدا  ســـــــيتم، ذل  إىل

 املنقحـ  النتــا ج نشـــــــــــــــر أيضــــــــــــــــا وســـــــــــــــيتم. 2017 عــا  نتــا ج م  جنــب إىل جنبــا، 2017 و 2011 لعــامي
 احمللي النــاتج من اإلنفــا  لبنــد أجريــت اليت الن ــا  الواســـــــــــــــعــ  التنقي  عمليــا  عن املنبثقــ ، 2011 لعــا 

 املنف ة الوكال  وستقو . 2011 لعا  الدولي  املقاران   رانمج نتا ج نشر عقب االقتصا ا  لبعض اإلمجاي
  ني ونشـــــــــــــــرهـــا مبكر وقـــت يف اإلقليميـــ  للنتـــا ج النهـــا يـــ  الصـــــــــــــــيغـــ   وضـــــــــــــــ  الصـــــــــــــــلـــ  ذا  اإلقليميـــ 

  رانمج لدورة العا  الزمين اجلدول على االط ال  وميكن. 2020 مارس/وآذار 2019  يســــــــــمرب/الثاي كانون
 .(6)للربانمج الشبكي املوق  على 2017 لعا  الدولي  املقاران 

 
 اإلقليمي الصعيد على القدرات بناء وأنشطة الربامج حالة -ابء  

 اإلحصـــــا ي املكتب وك ل ، اإلقليمي  املنف ة الوكاال  قدمت، 2019 أكتو ر/األول تشـــــرين يف - 16
  رانمج  ورة يف احملرز التقد  عن تقريرا  ، االقتصــــــــــــا   امليدان يف والتنمي  التعاون ومنظم ، األورويب لالحتا 

 مســــــــا   (7)التقارير وتناولت. 2020  ورة لعقد اجلاري  التحضــــــــريي  واألعمال 2017 لعا  الدولي  املقاران 
 وحلقا ، القومي  واحلســـاا  األســـعار اســـتقصـــا ا  املتصـــل  لألنشـــ   الزمين واجلدول، البلدان مشـــارك 
 لضــــــــــمان املب ول  واجلهو ، التقني  املســــــــــاعدة تقدمي أج  من املوفدة والبعثا  القدرا  لبنا  املقام  العم 
 خبصــــــــو  والتوعي  الدعوة أنشــــــــ   زاي ة إىل الرامي  اجلهو  جانب إىل، النها ي  النتا ج وحســــــــا ، اجلو ة

 .والربامج التموي  استدام  املتصل  واملتاطر، املبلغ  الكياان  تل  من ك   من ق  يف الربانمج
 
 أفريقيا  

 االقتصـــــا ا  ه ه من 50 وأجرى. 2017 عا   ورة يف إفريقيا يف اقتصـــــا  ا 54 جمموع  ما شـــــار  - 17
 اليت والسو ان واملغر  مصر ومنها، اإلمجاي احمللي الناتج من اإلنفا  وأنش   األسعار استقصا ا  مجي 

 األر ع  االقتصـــــــا ا  واســـــــتفا  . ســـــــوا  حد على آســـــــيا وغر  ألفريقيا اإلقليمي  املقاران  يف شـــــــاركت
 املقارن  يف تشــار  مل لكنها القدرا   نا  أنشــ   من وليبيا(، والصــومال، الســو ان وجنو ، )إريرتاي املتبقي 

 . 2017 لعا  اإلقليمي 

 توفري ومت. املشارك  االقتصا ا  جلمي  متفاوت   درجا  املساعدة األفريقي التنمي  مصر  وقد  - 18
، اإلمجاي احمللي الناتج من واإلنفا ، املعيشــــــــــي  األســــــــــر لدى االســــــــــتهال  أســــــــــعار على العملي التدريب

، الســــــو ان وجنو ، إريرتاي مشلت لبلدان، منها والتحقق اخلاصــــــ  االســــــتقصــــــا ا   ياان  مج  وإجرا ا 
 /ونيســــــــــــــــان 2017 ينــاير/الثــاي كــانون  يف قــد ع إقليميــ  عمــ  حلقــا  خالل من، وليبيــا، والصـــــــــــــــومــال

 على الرتكيز م ،  لدا 39 إىل التقني  املســـاعدة  عثا  إيفا  خالل من إضـــايف  عم تقدمي ومت. 2019 أ ري 
، واملغر ، ومصــــــــــــر، ومدغشــــــــــــقر، وليرباي، والكونغو، والكامريون، االســــــــــــتوا ي  وغينيا، وغاان، الســــــــــــو ان
__________ 

 .www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg08-docانظر:  (6) 

 املرج  نفس . (7) 

http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg08-doc
http://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg08-doc
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 من وموريشـــــــــــــــيوس، ورواندا، أفريقيا وجنو ، واجلزا ر، تونس اســـــــــــــــتفا  ، ذل  على وعالوة. وموريتانيا
. الدولي  املقاران   رانمج مت لبا  م  البياان  جو ة موا م  لزاي ة األفريقي التنمي  مصـــــــــر  إرشـــــــــا ا 

 االستهال  أسعار مؤشرا  أنش    ني التآزر أوج  زاي ة يف ساعد  األنش   ه ه أن إىل اإلشارة وجتدر
 وتشـــــــم . الربانمج اســـــــتمراري  الكفيل  والتقني  االســـــــرتاتيجي  املت لبا  إطار يف الدولي  املقاران  و رانمج

 .تدرجيي  إجرا ا   ش ن  وضعت وال  ، القومي  واحلساا  الربانمج أنش   تكام  املت لبا  ه ه
 والنتا ج النها ي  البياان  األفريقي التنمي  مصـــــــــــــــر  ســـــــــــــــيقد ، العاملي الزمين للجدول وامتثاال   - 19

 يف الــدوليـ  املقــاران  لربانمج العــاملي املكتــب إىل أبفريقيــا اخلــاصــــــــــــــــ  الشـــــــــــــــرا يــ  القوة لتعــا ال  اإلقليميــ 
 /أاير يف اإلقليمي  النتا ج صــــــــــــــدور األفريقي التنمي  مصــــــــــــــر  وســــــــــــــيكف . 2019 نوفمرب/الثاي تشــــــــــــــرين

 نتا ج لتعميم املقررة التوعي  أنش   وتشم . 2020 سبتمرب/أيلول حبلول النها ي التقرير ونشر، 2020 مايو
 مصـــر  يف واملوظفني العليا اإل ارة اســــتهدا  اإلقليمي الصــــعيد على 2017 لعا  الدولي  املقاران   رانمج
 تقدميها املقرر  اإليضــــــاحي العرو  إىل إضــــــاف ، اخلارجيني الســــــياســــــا  وصــــــانعي والوزرا  األفريقي التنمي 

 .خمتارة جامعا  من املعني  الكلي  االتصال سيتم كما.  والوزرا  اخلربا  اجتماعا  يف
 اجلهو  لتكثيف األفريقي التنمي  ملصــر  الفرصــ  2020 لعا  الدولي  املقاران   رانمج  ورة وتتي  - 20

 السل  عن البياان  مج  وسيبدأ. والق ر  اإلقليمي الصعيدين على  ا ما نشاطا الربانمج جع  إىل الرامي 
 االعتيا ي  اإلحصا ي  أنش تها من البلدان تستفيد أن املتوق  ومن. 2020 مارس/آذار يف املنزلي  واخلدما 

 من طفيف  شــــــك  يقل  ما، 2020 لعا  الدولي  املقاران   رانمج  ياان  على ال لب من كبري  جز  لتلبي 
 .التموي   توفري املتعلق األفريقي التنمي  مصر  عاتق على امللقى العب 

 
 اهلادئ واحمليط آسيا  

 الدولي  املقاران   رانمج  ورة يف شــــــــــــاركت اقتصــــــــــــا  ا 22 أبن اآلســــــــــــيو  التنمي  مصــــــــــــر  أفا  - 21
 املقاران   رانمج ســــــيا  يف أنشــــــ تها موا م  على االقتصــــــا ا  تشــــــجي  املصــــــر  ويواصــــــ . 2017 لعا 

 وقد. الوطني  اإلحصــــا ي  خ  ها يف الربانمج وم ســــســــ  االســــتهال  أســــعار مؤشــــرا  أنشــــ   م  الدولي 
 االقتصـا ا  مجي  يف 2017 لعا  الدولي  املقاران  لربانمج البياان  مج  اسـتقصـا ا  مجي   نجاح نُف  

 .املن ق  يف املشارك 
يف املن ق ، أعد املصــــــــــــــر  مبا   توجيهي   2017ولتســــــــــــــهي  تنفي   رانمج املقاران  الدولي  لعا   - 22

تشــغيلي  لالســتقصــا ا  وأ وا  لإل الل عن البياان  ووضــعها حتت تصــر  البلدان. وعلى وج  اخلصــو ، 
ا   اخلاصــ  إب خال واصــ  املصــر  حتســني جمموع   راجميا   رانمج املقاران  الدولي  ملن ق  آســيا واحمليط اهل

البياان  املتعلق  أبسـعار األغرا  املنزلي  ومعاجلتها والتحقق منها على املسـتويني الق ر  واإلقليمي. وُعقد  
الستعرا   ياان  األسعار، واإلنفا  من الناتج احمللي اإلمجاي،  2019حلقتا عم  إقليميتان يف نيسان/أ ري  

حتها. وركز  حلق  عم  إقليمي  ُعقد  م  املنســــقني الوطنيني ومؤشــــرا  حجم اإلســــكان والتحقق من صــــ
على نتا ج وتوصــــيا  اجمللس االســــتشــــار  اإلقليمي وفريق  2019لربانمج املقاران  الدولي  يف آ /أغســــ س 

اخلربا  اإلقليمي الــ   اســــــــــــــتعر  النتــا ج اإلقليميــ  األوليــ . واجتم  اجمللس االســــــــــــــتشــــــــــــــــار  اإلقليمي يف 
ب  اجتما  املنســـــــقني الوطنيني لربانمج املقاران  الدولي ، يف حني اجتم  فريق اخلربا  ق 2019آ /أغســـــــ س 

الســـــــتعرا  ك  من النتا ج األولي  ومنهجي  جديدة لتقدير  2019اإلقليمي يف حزيران/يوني  وآ /أغســـــــ س 
قد  ك  ثالث  تعا ال  القوة الشـــــرا ي  للتدما  الســـــكني . واإلضـــــاف  إىل حلقا  العم  اإلقليمي ، اليت ع
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ا تدريبا  خاصــــ   ك   لد إىل إندونيســــيا،  أشــــهر تقريب ا ملناقشــــ  مســــا   جو ة البياان ، قد  املصــــر  أيضــــ 
واكســــتان، واتيلند، ومجهوري  الو الدميقراطي  الشــــعبي ، والصــــني، ومياهار،  ســــب  منها إجرا   ورا  تدريبي  

 .2017مج املقاران  الدولي  لعا  من خالل التداول الفيديو أثنا  تنفي  أنش    ران
 القوة تعا ال  وض  على ويشجعها املن ق  لبلدان التقين الدعم اآلسيو  التنمي  مصر  ويقد  - 23

 تعا ال  منتظم  شــــك  اآلن تنشــــر ان  فييت أن إىل اإلشــــارة وجتدر. الوطين  ون الصــــعيد على الشــــرا ي 
 م  الوطني   ون الشرا ي  القوة تعا ال  نشر وتعتز  منهجي  وضعت اهلند وأن، الوطني   ون الشرا ي  القوة

 اخت   وماليزاي، والفلبني، اتيلند وأن، االســـتهال  أســـعار ملؤشـــرا  األســـاس  ســـن  املتعلق القا   تنقيحها
ا ا اإلشـــــارة وجتدر. االجتاه ه ا يف خ وا  أيضـــــ   منهج لوضـــــ  املصـــــر    هلا اليت البحثي  اجلهو  إىل أيضـــــ 
 هنج من مُجعت اليت البياان  تســــــــــتتد  اليت الســــــــــكني  للتدما  الشــــــــــرا ي  القوة تعا ال  لتقدير خمتلط
 .سوا  حد على احلجم وهنج اإلجيار

 شـــــــــهر هو الوطني  املنف ة الوكاال  رؤســـــــــا  على املوجزة اإلقليمي  النتا ج لنشـــــــــر املبد ي واملوعد - 24
 وســـــــو . 2020 مارس/آذار هناي  حبلول اإلنرتنت على موجز تقرير يُنشـــــــر وســـــــو . 2020 فرباير/شـــــــبا 
 التنمي  مصــــر  يشــــج  وســــو . 2020 أ ري /نيســــان يف مفصــــل   تقارير مشــــفوع  النها ي  النتا ج تُنشــــر

 نشـــر وســـيتم. هبا اخلاصـــ  النشـــر اجتماعا  وعقد موجزة ق ري  تقارير إعدا  على البلدان أيضـــا اآلســـيو 
  ياان   فا دة الوعي لزاي ة املعني  احملاف  يف واإلقليمي الق ر  الصــــــعيدين على واســــــ  ن ا  على النتا ج
 من وغريها الثنا ي  واملؤســســا  الســياســا  صــانعي اســتهدا  وســيتم، وت بيقا ا الدولي  املقاران   رانمج

، الدولي  املقاران   رانمج  ياان  إىل الوصــــول ســــياســــ  أحكا  حدو  ويف. األطرا  املتعد ة املؤســــســــا 
ا املصـــر  ســـيســـه  ، الســـياســا  حبوث يف البياان  تل  اســـتتدا  املهتمني للباحثني البياان  توفري أيضـــ 

 .سوا  حد على وخارج  املصر   اخ 
 الر   يف 2020 لعا  الدولي  املقاران   رانمج لدورة األســعار  ياان  مج  اســتقصــا ا  وســتجر  - 25

 ورشــــ  اآلســــيو  التنمي  مصــــر  وســــيعقد. 2021 عا  من الثاي الر   حىت مروتســــت 2020 عا  من األول
، 2020 لعا  املنزلي  املنتجا  قا م  وإجناز ملناقشــــــ  2019  يســــــمرب/الثاي كانون  يف إقليمي  حتضــــــريي  عم 

، الدولي  املقاران   رانمج ســـيا  يف املعيشـــي  األســـر اســـتقصـــا  عمليا  على والتدريب، العينا  وتصـــميم
 .2020 لعا  الدولي  املقاران   رانمج  ورة لتنفي  اإل اري  واجلوانب

 التقني  للمســاعدة اخلا  الصــندو  خالل من 2020 عا  لدورة اإلقليمي  األنشــ   متوي  وســيتم - 26
 أنش تها حتتاج اليت للبلدان حمدو ة أولي  أمواال   أيض ا سيوفر وال  ، اآلسيو  التنمي  مصر  أسس  ال  

 األسعار  ياان  جبم  املتعلق  موار ها خمصصا  من البلدان تزيد أن أيض ا ويؤم . جز ي  عم إىل الوطني 
 مؤشــــرا  عمليا  يف الدولي  املقاران   رانمج أنشــــ    مج خالل من الدولي  املقاران   رانمج ســــيا  يف

 البشـــــري  القيو  يف الربانمج اســـــتدام  تتهد  اليت املتاطر وتتجلى. املســـــت ا  حســـــب االســـــتهال  أســـــعار
 على املفر  االعتمـا  أو الـدوليـ  املقـاران   رانمج يف املعينني املوظفني عـد  قلـ  قبيـ  من، القـا مـ  واملـاليـ 
 من العديد ســــــينف ، ذل  على وعالوة. القومي  واحلســــــاا  األســــــعار حســــــا  موظفي لدى املها  تعد 

 أســــــــــاس وتعدي  الســــــــــكان تعدا ا  قبي  من، 2020 عا  يف أخرى ر يســــــــــي  إحصــــــــــا ي  عمليا  البلدان
ا البلدان  عض وأ لغ. االســــتهال  أســــعار مؤشــــرا   كافي   حوســــبي  أســــاســــي  هياك  وجو  عد  عن أيضــــ 

 شـــــــــــرا  أج  من البلدان هل ه املاي الدعم املصـــــــــــر  وفر وقد، الدولي  املقاران   رانمج يف الســـــــــــتتدامها
 .مكتبي  وحواسيب حممول  حواسيب
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 املستقلة الدول رابطة  
 شــاركت اقتصــا ا  مثاني  أبن املســتقل  الدول را     ول  ني املشــرتك  اإلحصــا ي  اللجن  أفا   - 27
 املســـــــتقل  الدول را    عمليا  يف الروســـــــي االحتا  وشـــــــار . 2017 لعا  الدولي  املقاران   رانمج  ورة يف

 وتركمانســـــــتان أوز كســــــــتان تشــــــــار  ومل. ســــــــوا  حد على االقتصــــــــا   امليدان يف والتنمي  التعاون ومنظم 
 وج  وعلى. اإلقليمي  االجتماعا  حضـــور خالل ومن املســـتهدف  التقني  املســـاعدة من اســـتفا ات أهنما إال

 من للتحقق وأ رجت أوز كســــتان يف املعيشــــي  األســــر لدى االســــتهال  أســــعار  ياان  مُجعت، اخلصــــو 
 .جترييب أساس على 2017 عا   ورة سيا  يف صحتها

 الناتج من النفقا  املشــــاركون وانقش. 2019 مايو/أاير يف كازاخســــتان  يف إقليمي اجتما  وعقد - 28
، املشـــــــاك  تعرتيها اليت االســـــــتهالكي  للســـــــل  النســـــــب  ســـــــيما ال، األســـــــعار  ياان  ومج ، اإلمجاي احمللي

 مكتب م  اجتماعان وعقد. 2017 لعا  الدولي  املقاران   رانمج سيا  يف البياان  لتقدمي الزمين واجلدول
 على البلد ذل  مشارك  ملناقش  2019 أكتو ر/األول وتشرين يولي /متوز يف أوز كستان يف الوطين اإلحصا 

 .جترييب أساس

 /الثاي كانون  يف أو 2019 مرب يســـــــــــــــ/األول كانون  يف إما اإلقليمي  للنتا ج موجز وســـــــــــــــُينشـــــــــــــــر - 29
 الشبكي املوق  على البياان  وستتاح. 2020 يوني /حزيران يف ذل  عن مفص  تقرير وسيتاح، 2020 يناير

 وإلقا  صــــــــــحفي  مؤمترا  عقد املقرر ومن، املســــــــــتقل  الدول را     ول  ني املشــــــــــرتك  اإلحصــــــــــا ي  للجن 
 تعا ال  مســــتتدمي م  حوار يف الشــــرو  و غي . 2020 عا  يف للتوعي  أخرى أحداث وتنظيم حماضــــرا 

 املؤمتر يف الشــــرا ي  القوة تعا ال   شــــ ن عام  جلســــ  املشــــرتك  اإلحصــــا ي  اللجن  نظمت، الشــــرا ي  القوة
 التا ع  لالقتصــــــــــــــــا  العاي واملعهد، والثروة الدخ  املتعلق  للبحوث الدولي  الرا    نظمت  ال   اخلا 

 .2019 سبتمرب/أيلول يف الروسي االحتا  يف ُعقد ، للبحوث الوطني  للجامع 
 اقتصا ا  مشارك  على املستقل  الدول لرا    االقتصا   اجمللس وافق، 2019 يوني /حزيران ويف - 30

 اللجنــ   ني التعــاون على وافق كمــا  املن قــ  يف 2020 لعــا  الــدوليــ  املقــاران   رانمج  ورة يف الرا  ــ   ول
 املقاران   رانمج لدورة التت يط وجير . املقارن  إجرا  يف الوطني  اإلحصا ي  واألجهزة املشرتك  اإلحصا ي 

 إقليمي  عم  حلق  عقد وتوق  2019 ســـــبتمرب/أيلول يف البنو  قا م  حتديثا   د  م ، 2020 لعا  الدولي 
 تسع  إىل املن ق  يف املشارك  االقتصا ا  جممو  سيص  أوز كستان وم . 2019  يسمرب/األول كانون  يف

 اإلحصــــــا ي  واللجن  الوطني  املنف ة الوكاال  وســــــتوفر.  عد تركمانســــــتان مشــــــارك  تت كد ومل. اقتصــــــا ا 
 .املتبقي املبلغ الدعم املاحن  اجلها  ستوفر كما،  التموي  من املا   يف ستني املشرتك 

 
 والكارييب الالتينية أمريكا  

 شــــــــــاركت اقتصــــــــــا  ا 36 أبن الكارييب البحر ومن ق  الالتيني  ألمريكا االقتصــــــــــا ي  اللجن  أفا   - 31
  بعض املتعلقـــــ  البيـــــاان  يف نقص مثـــــ  كـــــان  وحيثمـــــا. 2017 لعـــــا  الـــــدوليـــــ  املقـــــاران   رانمج  ورة يف

 الشــرا ي  القوة تعا ال  حســا  من مك ن ما، الفجوا   عض لســد التقديرا  اســُتتدمت، االقتصــا ا 
 . املن ق  يف املشارك  االقتصا ا  جلمي  اإلقليمي 

 وإيفا  غياان يف 2019 يوني /حزيران يف إقليمي  عم  حلق  عقد القدرا   نا  أنشـــــــــــــــ   ومشلت - 32
 فنســنت وســانت، وجامايكا، و ر و ا أنتيغوا إىل 2019 عا  من األول النصــف يف التقني  للمســاعدة  عثا 
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 الالتيني  ألمريكا االقتصــــا ي  اللجن  قدمت، ذل  على وعالوة. ومونتســــريا ، وكوراســــاو، غرينا ين وجزر
 البحر ومن ق  الالتيني  ألمريكا القومي  احلســـــــــــــــاا  عن  راســـــــــــــــي  حلق  يف ورق  الكارييب البحر ومن ق 
  بيــاان  يتعلق فيمـــا الـــدوليـــ  املقـــاران   رانمج مت لبـــا   شـــــــــــــــــ ن 2019 مـــايو/أاير يف ُعقـــد  الكـــارييب

 .املقبل  السنوا  خالل الزمين وجدول  للربانمج املستمر ال ا   إىل النظر، القومي  احلساا 
 ذل  عن هنا ي تقرير ســـــــــــــيتاح كم،  2020 عا  من األول الر   يف اإلقليمي  النتا ج وســـــــــــــُتنشـــــــــــــر - 33
 االقتصــــــا ي  للجن  التا ع  لإلحصــــــا ا  اإللكرتوني  البوا   على البياان  وســــــتتاح 2020 أ ري /نيســــــان يف

احلوليــ   يف تر  الشـــــــــــــــرا يـــ  القوة لتعـــا ال  حمـــدثـــ  جـــداول ويف الكـــارييب البحر ومن قـــ  الالتينيـــ  ألمريكـــا
 يعقد إقليمي اجتما  يف األولي  النتا ج وســـــــــــُتناقش. اإلحصـــــــــــا ي  ألمريكا الالتيني  ومن ق  البحر الكارييب

 .2019  يسمرب/األول كانون يف
 الدولي  املقاران   رانمج لدورة 2019 عا  يف واملشـــــــــــــروا  الغ ا ي  املوا  عن البياان  مج  و دأ - 34
 وســـــــــــو  املقرر الزمين اجلدول ضـــــــــــمن البياان  مج  من الدول  عض يتمكن أال املتوق  ومن. 2020 لعا 

 األســـــعار ملتتصـــــصـــــي 2019  يســـــمرب/األول كانون  يف إقليمي  عم  حلق  وســـــتعقد. الت خر  عض حيدث
 .املعيشي  األسر يف االستهالكي  السل  سا ر استعرا  هبد 

 املقد  التموي  يزال وال، الوطني  اإلحصـــــــــــــــا ي  الربامج يف  عد الدولي  املقاران   رانمج يدَمج ومل - 35
 املســتقبلي  واملشــارك . للبلدان املاي الدعم توفري  ون حتول  ريوقراطي  حتداي  هنا  تزال وال. قليال   للبلدان

ا مؤكدة غري الدولي  املقاران   رانمج يف  اإلحصــــــا ي  للعمليا  األولوي  مين  البلدان  عض ألن نظرا، أيضــــــ 
 األســـــــر تتناول ال اليت االســـــــتقصـــــــا ا  يتعلق فيما خاصـــــــ ، متســـــــق  البياان  جو ة تكون وال. املتتلف 
 و ند االســتقصــا ا  ه ه صــح  من التحقق جهو  من مزيد إىل حاج  وهنا ، البلدان  عض يف املعيشــي 
 املكاتب مدير  لتشجي  عالي  مستواي  على للدعوة جهو    ل وسيتعني. القومي  احلساا  يف اإلنفا 

 .الدولي  املقاران   ربانمج االلتزا  على الوطني  اإلحصا ي 
 
 آسيا غرب  

  رانمج  ورة يف شـــــــاركت اقتصـــــــا  ا 12 أبن آســـــــيا لغريب واالجتماعي  االقتصـــــــا ي  اللجن  أفا   - 36
 اإلقليمي  املقارن  عملييت يف واملغر  ومصــــــــر الســــــــو ان من ك   مشــــــــارك  م ، 2017 لعا  الدولي  املقاران 
 .سوا  حد على آسيا وغر  ألفريقيا

 على وركز ، 2019 عا  يف العم  حلقا  من العديد خالل من القدرا   نا  أنشــــــــــــ   وجر  - 37
 حلقا  واســتفا  . القومي  احلســاا  وعلى وحســاهبا صــحتها من والتحقق البياان  مج  على التدريب
، املســـتهل  أســـعار مؤشـــرا  قبي  من، عا   شـــك ، األســـعار مؤشـــرا  جمال يف البلدان أعمال من العم 

 املســـــتوى وعلى. واملعدا  اآلال  ألســـــعار املنســـــق  واملؤشـــــرا ، املســـــتهل  أبســـــعار املنســـــق  واملؤشـــــرا 
 .2019 مايو/أاير يف املتحدة العر ي  اإلمارا   ول  إىل التقني  املساعدة ُقدمت، الق ر 

 النتا ج إعالن  عد هنا ي إقليمي تقرير م  جنب إىل جنب ا 2017 لعا  اإلقليمي  النتا ج وســتصــدر - 38
 ذل  على األمثل  ومن. املن ق  يف الدولي  املقاران  لربانمج والدعوة االتصـــال أنشـــ   وتســـارعت. العاملي 
 خالل املديرين على ُعر  الدولي  املقاران   رانمج فوا د  شـــــــــ ن البلدان لشـــــــــها ا  فيديو شـــــــــريط إنتاج

 يف آسيا لغريب ماعي واالجت االقتصا ي  اللجن  مقر يف عقد ال   اإلحصا ي  للجن  عشر الثال  االجتما 
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 فيها عرضــــــــــــــــت احلدث نفس يف الدوليـ  املقـاران  لربانمج مقصـــــــــــــــورة وإقام ، 2019 ينـاير/الثـاي كانون
 الدولي  املقاران  لربانمج آســيا غر  فريق ويعم . والكتيبا  امللصــقا  خالل من الربانمج عن معلوما 

 املوا  جانب إىل البياان  إىل الوصـــــول إمكاني  متنو  جلمهور توفر اإلنرتنت على جديدة أ اة وضـــــ  على
ا الفريق ويعم . اإليضـــــــاحي   أهدا  أاتحت  ال   الشـــــــرا ي  القوة تعا ال  الســـــــتتدا  الرتويج على أيضـــــــ 

 .املستدام  التنمي 
 املن ق  يف 2020 لعا  الدولي  املقاران   رانمج  ورة عم  حلق   شـــنت 2019 أ ري /نيســـان ويف - 39

 و نو  تســـــــعريها املقرر اإلقليمي الصـــــــعيد على الدولي  املقاران   رامج  نو   ني التداخ  زاي ة على وركز 
 سبتمرب/أيلول يف الحقا عقد  عم  حلق  واسـتعرضـت. الوطين الصـعيد على املسـتهل  أسـعار مؤشـرا 
 األول الر   يف البياان  مج  عملي  تبدأ أن املقرر ومن. القا م  الدورة اخلاص  االستقصا ا  مجي  2019

 مجي  يف انتظا  البياان  مج   ون اجليوســــــــــياســــــــــي  التحداي  حالت، البلدان  عض ويف. 2020 عا  من
 .2020 عا   ورة يف البلدان ه ه مشارك  لكفال  قا م  اسرتاتيجيا  هنا  أن إال، البلد أحنا 

 مســـــــــــــــت ا  يف أن كما،  املن ق  يف الدولي  املقاران  لربانمج التموي   عض املاحن  اجلها  وتوفر - 40
 يتص  فيما الصـح  من التحقق زاي ة وتعم . اإلقليمي  االجتماعا  يف مشـاركت  متوي  املن ق   ول  عض

 الــدوليــ  املقــاران   رانمج أفرقــ  يف التغيريا  أن غري. و قتهــا البيــاان  جو ة زاي ة على واملكــان الزمــان
، ذل  أثر من ختفيف ويتم. وجو  ا الربانمج يف املشـــــــــــارك  اســـــــــــتمراري   د  البلدان  عض يف ومنســـــــــــقيها

 اإلضـــاف ، املعار  نق  على والتشـــجي   لد ك   من املمثلني خمتلف مشـــارك  كفال   خالل من، ما حد إىل
 األعضـــــــــــــــا  تدريب أج  من اإلقليمي الفريق هبا يقو  اليت الق ري  والزايرا  التدريبي  العم  حلقا  إىل

 . الوطني  األفرق  يف اجلد 
 
 يف والتنميرترترترتة التعرترترترتاون ومنظمرترترترتة األورويب لالحترترترترتاد اإلحصرترترترترترترترترترترترترترترتائي املكترترترترت  بني املشرترترترترترترترترترترترتك الربانمج  

 االقتصادي امليدان

  رانجما   االقتصـــــا   امليدان يف والتنمي  التعاون ومنظم  األورويب لالحتا  اإلحصـــــا ي املكتب ينف   - 41
 جمموع  ما ويشـــــــــار . راســـــــــخ زمين جلدول وفقا   الشـــــــــرا ي  القوة لتعا ال  ســـــــــنوي  تقديرا  إلعدا  عا اي  
 والتنمي  التعاون ومنظم  اإلحصـــــا ي املكتب  ني املشـــــرت  الشـــــرا ي  القوة تعا ال   رانمج يف اقتصـــــا ا 49
 التعاون منظم  تتوىل  ينما، منها اقتصـــــا ا 37 يف التنســـــيق اإلحصـــــا ي املكتب ويتوىل ؛2017 عا   ورة يف

 أمريكا مقارن  من مؤخرا   خرجتا اللتني، وكولومبيا كوســـــــــتاريكا  تشـــــــــم  اقتصـــــــــا ا 12 يف التنســـــــــيق والتنمي 
 الدول  را    اخلاصـــــــتني املقارن  عملييت يف ســـــــوا  حد على الروســـــــي االحتا  ويشـــــــار . والكارييب الالتيني 
 النتا ج ســــتتاح 2019  يســــمرب/األول كانون  ويف. االقتصــــا   امليدان يف والتنمي  التعاون ومبنظم  املســــتقل 
 .2018 و 2017 لعامي والتنمي  التعاون ومنظم  اإلحصا ي املكتب  ني املشرت  للربانمج األولي 

  رانمج من اقتصا  ا 37 وحضرها 2019 مارس/آذار يف الربتغال يف إقليمي  عم  حلقا  وعقد  - 42
 اإلحصـــــــــا ي واملكتب املســـــــــتقل  الدول را     ول  ني املشـــــــــرتك  اإلحصـــــــــا ي  واللجن ، األورو ي  املقاران 
 يف والتنمي  التعاون ومنظم ، الروســي االحتا  يف احلكومي  لإلحصــا ا  االحتا ي  والدا رة، األورويب لالحتا 
 أوكرانيا يف، “آيكن” معهد ممثلي جانب إىل، احلضـــــــــــــور نفس وعقد. وكوســـــــــــــوفو، االقتصـــــــــــــا   امليدان

 التقد  املشــاركون انقش، االجتماعا  ه ه ويف. 2019 ســبتمرب/أيلول يف النمســا يف اجتماعا ، وجورجيا
 االحتا   نو  قا م  وضــ  من االنتها  ذل  يف مبا االســتهالكي  الســل  تتناول اســتقصــا ا  مخســ  يف احملرز
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 لالســـتقصـــا  الســـنوي  النها ي  والنتا ج، احلاي لالســـتقصـــا  املؤقت  والنتا ج، املقبل  لالســـتقصـــا ا  األورويب
، ذل  على وعالوة. املقبلني ين لالســــــتقصــــــا اجلاري  التحضــــــريي  واألعمال، الوطين الصــــــعيد على الســــــا ق
 2019 نوفمرب/الثاي تشـــــــــــــــرين يف لوكســـــــــــــــمبورل يف الشـــــــــــــــرا ي  القوة  تعا ال  املعين العام  الفريق اجتم 

 املاســــــــحا  من املســــــــتقاة البياان  مج  اســــــــتتدا  و راســــــــ ، 2020 عا   ورة و د ، النتا ج الســــــــتعرا 
سرتَ َّا  وأتثري، الضو ي 

ُ
 .الشرا ي  القوة تعا ال  عملي  على الصل  ذا  املواضي  من وغريها امل

 
 املشاركة إطار يف اخلاصة احلاالت  

 ر  همــا جرى وقــد، 2017 لعــا  الــدوليــ  املقــاران   رانمج  ورة يف وجورجيــا أوكرانيــا شــــــــــــــــاركــت - 43
 عم  حلق  وُعقد . األورويب لالحتا  اإلحصــــــــــــــا ي املكتب اخلاصــــــــــــــ  املقارن  خالل من العاملي  املقارن 
 اإلمجاي احمللي الناتج من اإلنفا   ند واســـــــتعرا  البياان  جو ة لتقييم 2019 مايو/أاير يف البلدين هل ين

 /األول كــانون  يف عقــد  عمــ  حلقــ  يف للنتــا ج النهــا يــ  الصـــــــــــــــيغــ  وضـــــــــــــــعــت حني يف، املؤقتــ  والنتــا ج
 النتا ج خالل من العاملي  املقارن  اإلســــــالمي  إيران مجهوري  رُ  ت، ذل  إىل واإلضــــــاف . 2019  يســــــمرب
 .آسيا  غر  اخلاص 

 
 اجلديدة التشغيلية املواد - جيم 

 من والبلدان املناطق إىل التقني  املســـــــاعدة تقدمي إىل الرامي  جهو ه إطار يف، العاملي املكتب يوفر - 44
 وقد. البياان  صــــح  من للتحقق الالزم  واملوا  التشــــغيلي  التوجيهي  املبا  ، البياان  جو ة حتســــني أج 

 م  جنب إىل جنب ا اسُتتدمت، 2019 عا  يف املساكن إجيارا   ياان  صح  من للتحقق أ اة استحَدث
 التحقق عمليا  تيســـــري و غي  .(8)اإلســـــكان وحجم القومي  احلســـــاا   ياان  صـــــح  من التحقق أ وا 

ا العاملي املكتب قا ، واإلقليمي العاملي الصـــــعيدين على البياان  صـــــح  من  هنج وطرح اســـــتحداث أيضـــــ 
 التحقق جلسا  يف املوا  ه ه مجي  اسُتتدمت وقد. البياان  ملعاين  مت ورة  راجميا  استتدا  للتحقق

 املنف ة للوكاال  وُقد ِّمت، الوكاال   ني املشــرت  التنســيق فريق اجتماعا  يف املعقو ة البياان  صــح  من
 .البياان  صح  من التحقق املعني  اإلقليمي  العم  حلقا  يف الستتدامها اإلقليمي 

 العاملي املكتب وضـــــــــــــــ ، 2020 لعا  الدولي  املقاران   رانمج  ورة إلجرا  التحضـــــــــــــــري إطار ويف - 45
. والبلــــــدان اإلقليميــــــ  املنفــــــ ة الوكــــــاال  م  التعــــــاون، 2020 لعــــــا  البنو  املتعلقــــــ  قوا مــــــ  للربانمج

 كفؤة    ريق  البنو  قوا م إنشــــــــــا  هبد  مرة ألول اإلنرتنت على البنو  قا م  إل ارة أ اة اســــــــــُتتدمت وقد
 .تعاوي إطار ويف وشفاف 

  
 واالبتكارات البحوث - خامسا 

 البحوث خطة - ألف 
 اعتما   عد ، 2016 عا  يف املعقو ة واألر عني الســــــــا ع   ور ا يف، اإلحصــــــــا ي  اللجن  أوصــــــــت - 46

 املقارن  إمكاني  على احلفاظ أج  من 2017 لعا  الدولي  املقاران   رانمج  ورة ســيا  يف منهجي  تغيريا 
 املنهجي  صـق   قصـد أن  غري. الشـرا ي  القوة لتعا ال  موثوق  زمني  سـالسـ  إنتاج وإاتح  الزمن مرور م 

__________ 

 .www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/methodology-priceانظر:  (8) 
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  نا  )أ( يلي: ما على تركيزها ينصـــــــــب   للبحوث خ   وضـــــــــ  على االتفا  مت، مســـــــــتقبال الربانمج وتوجي 
 معاجل  )ج( وجو  ا؛ البياان  موثوقي  حتســـــــني ) ( الشـــــــرا ي ؛ القوة لتعا ال  مت ســـــــق  زمني  ســـــــالســـــــ 

 القوة تعا ال   ني املوا م  تعزيز ) ( احلكومي ؛ واخلدما  الســـــــكن مث ، قياســـــــها يصـــــــعب اليت اجملاال 
 وتوســي  الشـــرا ي  القوة تعا ال  اســـتتداما  زاي ة إىل الدعوة )ه( الوطني ؛ اإلحصـــا ي  والربامج الشـــرا ي 

 .اجلديدة واملصا ر التكنولوجيا صعيد  على اال تكارا  استكشا  )و( ت بيقها؛ ن ا 
 /أيلول يف للربانمج (9)حبوث خ    تقدمي الوكاال   ني املشـــــــــرت  التنســـــــــيق فريق قا  فقد وهك ا - 47

 اإل ارة جملس وأقرهـــا، 2017 مـــايو/أاير يف التقين االســـــــــــــــتشـــــــــــــــــار  الفريق عليهـــا وافق، 2016 ســـــــــــــــبتمرب
ا: 13 عد ها والبالغ االستشار  الفريق حد  ها اليت البنو  اخل   وتغ ي .2017 سبتمرب/أيلول يف   ند 

 الدو ارة؛ االستقصا ا  وهنج الشرا ي  القوة لتعا ال  الزمني  السالس  جتمي  )أ( 
  اإلسكان؛ خبدما  يتعلق فيما احلقيقي واإلنفا  الشرا ي  القوة تعا ال  ) ( 
  البنا ؛ ق ا  ويف احلكومي  الوظا ف يف للعاملني النسب  اإلنتاجي  تسوي  )ج( 
  العاملي؛ الر ط إلجرا ا  الدقيق الضبط ) ( 
  وموثوقيتها؛ الشرا ي  القوة تعا ال  جو ة )ه( 
  والدولي ؛ الوطني  السياسا  وض  يف الشرا ي  القوة تعا ال  استتداما  )و( 
 القوة وتعا ال ، الدولي  املقاران  و رانمج االســـــتهال  أســـــعار مؤشـــــر  ني التآزر أوج  )ز( 
  الوطين؛  ون الصعيد على الشرا ي 

  والوار ا ؛ للصا را  الشرا ي  القوة تعا ال  )ح( 
  البنا ؛ لق ا  الشرا ي  القوة تعا ال  ) ( 
  والتعليم؛ الصح  لق اعي الشرا ي  القوة تعا ال  ) ( 
  العاملي؛ الصعيد على الفقر وقياس الشرا ي  القوة تعا ال  ) ( 
 قياس أج  من البياان  ومصـــــــــــــــا ر التكنولوجيا جمال يف اال تكارا  اســـــــــــــــتكشـــــــــــــــا  )ل( 
 الشرا ي ؛ القوة تعا ال 
 . الشرا ي  القوة تعا ال  قياس عند املنتجا  جو ة يف االختالفا  مراعاة ) ( 

 لتعا ال  الزمني  الســـالســـ   نا   شـــ ن حبوث أجريت، 2019  يســـمرب/األول كانون  من واعتبارا - 48
، العاملي الر ط إلجرا ا  الدقيق والضــــــبط، عاملي  مبقارن  املؤقت  اإلقليمي  التحديثا  ور ط، الشــــــرا ي  القوة

 النســـــــــب  اإلنتاجي  وتســـــــــوي ، اإلســـــــــكان خبدما  يتعلق فيما احلقيقي واإلنفا  الشـــــــــرا ي  القوة وتعا ال 
 مؤشـــر  ني التآزر وأوج ، الدوارة األســــعار واســــتقصــــا ا ، البنا  ق ا  ويف احلكومي  الوظا ف يف للعاملني
 و دأ. الوطين  ون الصــــــعيد على الشــــــرا ي  القوة وتعا ال ، الدولي  املقاران  و رانمج االســــــتهال  أســــــعار

__________ 

 .www.worldbank.org/en/programs/icp#7انظر:  (9) 
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 املقاران  لربانمج اجلديدة الشــرا ي  القوة  تعا ال أتثري عن حب  إجرا  يف أيضــا التقين االســتشــار  الفريق
 . األمم ثروا  تكوين يف التعا ال  تل  واستتدا  الفقر من للحد عامليا املتت ة التدا ري على الدولي 

 
 العمل فرق - ابء 

 أعاله امل كورة التقني  البنو   شـــــ ن حبوث إلجرا  (10)عم  فر  التقين االســـــتشـــــار  الفريق أنشـــــ  - 49
 التالي  الثالث العم  فر  أنشـــــئت فقد. الربانمج نتا ج حســـــا  ولدعم الربانمج حبوث خ   على املدرج 

 العم  فرق  ) ( و ؛(11)الشـــرا ي  القوة تعا ال  وحســـاا   تجمي  املعني  العم  فرق  )أ( :2017 عا  يف
 .(13)الق ري  التشــــــــــــغيلي  واإلجرا ا  التوجيهي  املبا   املعني  العم  فرق  )ج( و ؛(12)اإلســــــــــــكان املعني 

 األمم؛ وثروة الشــــرا ي  القوة  تعا ال  املعني  العم  فرق  )أ( :2019 عا  يف إضــــافيتني عم  فرقتا وأنشــــئت
 وتنظَّم ؛(14)العــاملي الصـــــــــــــــعيــد على الفقر وقيــاس الشـــــــــــــــرا يــ  القوة  تعــا ال  املعنيــ  العمــ  فرقــ  ( ) و

 .االستشار  الفريق اجتماعا  م  االقرتان الدولي  املقاران  لربانمج العم  فر  اجتماعا 
 توجيهي  واث ق ثالث الق ري  التشغيلي  واإلجرا ا  التوجيهي  املبا   املعني  العم  فرق  وأعد  - 50

 االستهال  أسعار مؤشر  ني التآزر أوج  ) ( و لألسعار؛ الدوارة االستقصا ا  هنج )أ( يلي: مبا تتعلق
 مجي  إطال  وســـيتم. الوطين  ون الصـــعيد على الشـــرا ي  القوة تعا ال  )ج( و الدولي ؛ املقاران  و رانمج
 .2020 عا  يف التوجيهي  الواث ق ه ه على البلدان

 من التمكني هبد  االســـــــتشـــــــار  الفريق من   لب (15)احلســـــــاا  معني  عم  فرق  وأنشـــــــئت - 51
 النتا ج تكرار قا لي  وكفال ، املضـــــــاف  والشـــــــفافي  اجلو ة  ضـــــــماان  يتصـــــــ  فيما املوازي  احلســـــــاا  إجرا 

  ني الر ط وانقشـــت، 2019 نوفمرب/الثاي وتشـــرين ســـبتمرب/أيلول يف، مرتني العم  فرق  واجتمعت. النها ي 
 الزمني  الســالســ  عن فضــال، 2011 لعا  املنقح  والنتا ج 2017 عا  نتا ج وحســا ، واالســتثنا ا  النهج

 الفريق إىل العمـ  لفرقـ  اجلمـاعيـ  النتـا ج قـُد مـت، أعاله املـ كور النحو وعلى. الشـــــــــــــــرا يـ  القوة لتعـا ال 
 للمضي يكفي مبا وتقار ت الثال  اجتماع  من  حتسنت قد النتا ج جو ة أن إىل أشار ال   االستشار 

 .النها ي  النتا ج حسا  يف
 الزمني  الســـــــــالســـــــــ   ياان  جو ة  ضـــــــــمان املعني  (16)العم  فرق  واصـــــــــلت، ذل  على وعالوة - 52

 التا ع  اإلحصــا ا  وشــعب ، الدوي النقد صــندو  من ك    عضــوي  أنشــئت اليت، الشــرا ي  القوة لتعا ال 
 البياان  مدخال  ونوعي  توافر مدى اســـتعرا ، الدوي والبن ، واالجتماعي  االقتصـــا ي  الشـــؤون إل ارة

  ند ذل  يف مبا، املســــــــتقرأة الشــــــــرا ي  القوة لتعا ال  الزمني  الســــــــالســــــــ  لبنا  الالزم  الوصــــــــفي  والبياان 

__________ 

 .www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforcesانظر:  (10) 

 .www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf01انظر:  (11) 

 .www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf02انظر:  (12) 

 .www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf03انظر:  (13) 

 .www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf05انظر:  (14) 

 ,”International Comparison Programme (ICP), “Terms of reference: Computations Task Teamانـــــــــظـــــــــر  (15) 

May 2019. 

 .www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tt01انظر:  (16) 
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 وأسعار، والسكان، االنكماش ومعامال ، املستهل  أسعار ومؤشرا ، اإلمجاي احمللي الناتج من اإلنفا 
 .االفرتاضي  االتصاال  خالل من، لقومي ا احلساا   ياان  لنظا  الوصفي  والبياان ، الصر 

  
 والدعوة املعارف - سادسا 

 الدراسية واحللقات املؤمترات - ألف 
 اإلفريقي  الندوة يف الدولي  املقاران   رانمج خبصـو   عوي  م كرة للتنمي  األفريقي املصـر  قد  - 53

 واســــــــتنا ا. 2018 أكتو ر/األول تشــــــــرين يف أاا أ يس يف عقد  اليت، اإلحصــــــــا ي  للتنمي  عشــــــــر الثالث 
 عن املنبثق  الر يســـي  والتوصـــيا  االســـتنتاجا  يف، األفريقي  اإلحصـــا ي  اللجن  حثت، الدعوي  امل كرة إىل

 الرتويج يف الدولي  املقاران   رانمج  ياان  استتدا  إىل الدعوة على األعضا  الدول، السا س اجتماعها
 الوقـت يف 2017 عــا   ورة اســـــــــــــــتكمــال على أعضــــــــــــــــا هــا مجي  حثــت كمــا  ،اإلقليمي وللتكــامــ  للتجــارة

 حداث )اإلســـكوا( آســـيا لغريب واالجتماعي  االقتصـــا ي  اللجن  نظمت، ذل  إىل واإلضـــاف  .(17)املناســـب
 التا ع  اإلحصـــــــــــا ي  اللجن  لدى الدولي  املقاران   رانمج ســـــــــــيا  يف (18)الفيديو عرضـــــــــــا وقدمت جانبيا

 عام  جلس  املشرتك  اإلحصا ي  اللجن  نظمت، ذل  على وعالوة. 2019 يناير/الثاي كانون  يف لإلسكوا
 الدولي  الرا    نظمت  ال   اخلا  املؤمتر يف النواتج - (19)واملدخال  الشــــــــــــــرا ي  القوة تعا ال   شــــــــــــــ ن
 ُعقــد ، للبحوث الوطنيــ  للجــامعــ  التــا عــ  لالقتصــــــــــــــــا  العــاي واملعهــد، والثروة الــدخــ  املتعلقــ  للبحوث

 .الشرا ي  القوة تعا ال  مستتدمي م  حوار يف الشرو  هبد  2019 سبتمرب/أيلول يف الروسي االحتا  يف
 املعهد نظم  ال   لإلحصـــــــــــــــا  العاملي للمؤمتر 62 الدورة يف الدوي البن  مقصـــــــــــــــورة وقدمت - 54

 للعديد الدولي  املقاران   رانمج عن معلوما  2019 أغســـــــــ س/آ  يف كواالملبور  يف الدوي اإلحصـــــــــا ي
 البياان   يو  احتفال أول الدوي البن  نظم، ذل  على وعالوة. اجلانيب احلدث حضــــــروا ال ين الزوار من
 اخلارجيني الشــركا  من 300 و الدوي البن  موظفي من 800 من أكثر حضــره، 2019 فرباير/شــبا  13 يف

 الكلم ، الدوي البن  جمموع  يف اجلديدة االقتصـــــــــــــــا يني اخلربا  كبرية،  غولد ريل  ينيلويب وألقت. واخلربا 
 البن  لعم  الراســـــــت  النواتج أحد اعتباره الدولي  املقاران   رانمج إىل وأشـــــــار  البياان  ليو  الر يســـــــي 

 وشـــــــــــــــار . اإلنرتنت على هبا اخلاصـــــــــــــــ  املتا ع  مدون  يف الربانمج أ رجت أهنا كما  .(20)البياان  املتعلق
 القوة تعا ال  ورا  الكامن  املفاهيم فيها عر  عام  مبقصـــــــــــــــورة الدولي  املقاران  لربانمج الدوي املكتب

 لت بيقا  الكبرية األعدا  وعر ، 2011 لعا  الدولي  املقاران   رانمج  ورة نتا ج وأوضـــــــــــــــ ، الشـــــــــــــــرا ي 
 نُظ ِّمت  راســــــي  حلق  الفريق أعضــــــا  قد ، ذل  إىل واإلضــــــاف . واســــــتتداما ا الشــــــرا ي  القوة تعا ال 
 . الشرا ي  القوة تعا ال  لفهم خصيصا

__________ 

 ,Economic Commission for Africa, “Main conclusions and recommendations” (E/ECA/STATCOM/6/14)انظر:  (17) 

paras. 67–6969. 

 .www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/eventicp-western-asia1انظر:  (18) 

 .www.iariw.org/c2019moscow.phpانظر:  (19) 

 .Pinelopi Koujianou Goldberg, “Data at the World Bank: moving beyond the hype”, 13 February 2019انظر  (20) 

https://undocs.org/ar/E/ECA/STATCOM/6/14
https://undocs.org/ar/E/ECA/STATCOM/6/14
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 البن  تقديرا  موثوقي   شــــــــ ن 2019 مارس/آذار 5 يف العاصــــــــم  واشــــــــن ن يف (21)نقاش وُعقد - 55
 الشـــــــــــــــرا يـــ  القوة تعـــا ال   يـــاان  مال مـــ  مـــدى املتكلمون وانقش. العـــامل يف الفقر تتنـــاول اليت الـــدوي

 التغيريا  وأتثري، الدخ  واملرتفع  الدخ  واملتوســـــــــــــ   الدخ  املنتفضـــــــــــــ  االقتصـــــــــــــا ا  من مُجعت اليت
 شــــــــــــامل  قا م  تعه د وجير . الســــــــــــا ق  الســــــــــــنوا  يف الدولي  املقاران   رانمج على أُ خلت اليت املنهجي 

 . للربانمج الشبكي املوق  على الربانمج الصل  ذا  (23)التوعي  وأحداث (22)الدراسي  واحللقا  املؤمترا 
. 2017 عا  نتا ج نشر  عد واإلقليمي العاملي الصعيدين على الدعوة جهو    ل يتواص  وسو  - 56

 تبني اليت الوطين الصــعيد على الســياســا  وصــانعي الوزرا  حنو املوجه  اجلهو  تشــم  ســو  اجلهو  وه ه
 املواضــــــــي  جمموع  أرجا  خمتلف يف املنتشــــــــرة اجملاال  يف الشــــــــرا ي  القوة تعا ال  لت بيق الواســــــــ  الن ا 
 الســـياســا  صـــن  إىل النســـب  الوطني   ون الشـــرا ي  القوة وتعا ال  الشـــرا ي  القوة تعا ال  قيم  وتوضـــ 
 قبي  من، اإلقليمي  األولواي  وضــــــــ  يف و ياانت  الدولي  املقاران   رانمج نتا ج اســــــــتتدا  وحتد ، الوطني 
 حيضـــــــــــرها اليت الر يســـــــــــي  األحداث يف الدولي  املقاران  لربانمج وجو ا وتوفر، أفريقيا يف التجار  التكام 

 .واإلقليمي الوطين الصعيدين على السياسا  صنا 
 

 والتوعوية املعرفية املواد - ابء 
 أســــــــــاســــــــــيا  على الشــــــــــرا ي  القوة لتعا ال  اإللكرتوي التعلم  دورة امللتحقني قا م  اســــــــــتمر  - 57

 فيها شــــار  وقد، 2018 مارس/آذار يف رمسي ا الدورة  دأ  أن من  التوســــ  يف (24)الشــــرا ي  القوة تعا ال 
ا 450 من أكثر اآلن حىت  اخلاصــــــــ  واملت لبا ، الشــــــــرا ي  القوة تعا ال  مفاهيم على لالطال  شــــــــتصــــــــ 

 الســياســا  صــانعو التفاعلي  الدورة من ويســتفيد. واالســتتداما ، احلســا  وطر ، واملنهجي ، البياان 
  تعــــــا ال  معرفتهم تعزيز يف يرغبون ممن اجلمهور وعــــــامــــــ  وال ال  والبــــــاحثون الــــــدوليــــــ  واملنظمــــــا 

 للتعلم وجهـ  وهو، الـدوي للبنـ  املفتوح اإللكرتوي التعلم حيز طريق عن الـدورة وتقـدَّ . الشـــــــــــــــرا يـ  القوة
 لتدريب والوطني  اإلقليمي  العم  حلقا  يف أيضـــــــــــــــا الدورة واســـــــــــــــُتتدمت. التنمي  جمال يف اإللكرتوي
 .احلكوميني املسؤولني

 الر يســـــــــــــــي  البوا   هو الدولي  املقاران   ربانمج اخلا  (25)الشـــــــــــــــام  اإللكرتوي املوق  يزال وال - 58
 أاتح، التقرير املشمول  الفرتة وخالل. الربانمج  ش ن معلوما  على احلصول يريدون ال ين للمستتدمني

 املوق  ويرتبط. شــــفافيت  على للحفاظ أو الربانمج جوانب مجي  تعزيز أج  من ســــوا  املوا  الشــــبكي املوق 
، اإل ار  وهيكل ، واترخي  للربانمج عام  رؤي  توف ر ملف 1 100 من أكثر على حيتو  مبســــــتو   الشــــــبكي
 وواث ق معلوما  أيضــــــــــــا املوق  ويوفر. البحثي  وخ ت ، ومنهجيت ، وت بيقات  اســــــــــــتتدامها وأوج  ونتا ج 

 اإلخباري  والرســــــــا   الفيديو ومقاط  والكتيبا  التقارير جانب إىل، الربانمج إ ارة اجتماعا  يتعلق فيما

__________ 

 .www.worldbank.org/en/events/2019/03/05/smackdown-debateانظر: (21) 

 .www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/seminars-and-sessionsانظر:  (22) 

 .www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/outreach-eventsانظر:  (23) 

 .www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/e-learningانظر:  (24) 

 .www.worldbank.org/en/programs/icpانظر:  (25) 
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، وحبثي  أكا ميي  وورقا  اإلعال  وســـــــــــا ط يف منشـــــــــــورة مقاال  إىل ووصـــــــــــال ، الربانمج عن الصـــــــــــا رة
 .ونتا ج  الربانمج  ياان  فيها ُتستتد  ر يسي  ومنشورا 

 البياان  مدون  منصـــــ  على الدولي  املقاران   رانمج تتناول إلكرتوني  مدوان  ســـــلســـــل ُ  وتعر  - 59
 املدوان  و رســـت. الربانمج يف املتبع  وال را ق الشـــرا ي  القوة تعا ال  اســـتتدا َ  (26)الدوي للبن  التا ع 
 تعا ال  واستتدا ، (27)الدولي  املقاران   رانمج أسعار  ياان  استتدا  املغ ي  األطعم  تكلف  احلديث 
 اســـــــتتدا  املســـــــتدام  التنمي  أهدا  حتقيق حنو احملرز التقد  وقياس ،(28)املناخ رصـــــــد يف الشـــــــرا ي  القوة

 وأســـــــعار الشـــــــرا ي  القوة تعا ال  تســـــــتتد  اليت االقتصـــــــا ا   ني واملقارن  ،(29)الشـــــــرا ي  القوة تعا ال 
 .(31)املاضي  الثالث  العقو  مدى على الوطني  االقتصا ا  هو وقياس ،(30)الصر 

 إ ارة مواضي  تغ ي معلوما  توفري ICP Highlights“(32)” الفصلي  اإلخباري  الرسال  وتواص  - 60
 اســـــــتتداما  أبحدث املتعلق  املعلوما  عن فضـــــــال، والتوعي  القدرا   نا  جماي يف وأنشـــــــ ت ، الربانمج
 األفرق  عم  على الضــــــو  مؤخر ا اعُتمد  ســــــلســــــل    وســــــلَّ ت. الشــــــرا ي  القوة تعا ال  و ياان  الربانمج
 اليت واال تكارا  يواجهوهنا اليت والتحداي  عملهم أســــــــــاليب  شــــــــــرح الربانمج موظفو قا  حي ، الق ري 
 ك   يف الدولي  املقاران  لربانمج التا ع  الفر  ســــامهت، اآلن وحىت. اإلحصــــا ي  قدرا م  نا  على تســــاعد

 أتثري إ راز يف، واهلنــد، الســـــــــــــــعو يــ  العر يــ  واململكــ ، ان  وفييــت، وفنلنــدا، وجورجيــا، أفريقيــا جنو  من
 .الربانمج من املستمدة للبياان  استتداما ا وعلى اإلحصا ي  قدر ا على الربانمج

 املصــلح  وأصــحا  املاحن  للجها  الدولي  املقاران   رانمج (33)أنشــ   عن ســنو  تقرير ويقدَّ  - 61
 .للربانمج الشبكي املوق  على 2019 لعا  إصدار أحدث ونشر. للجمهور ويُتاح

  
 الشرائية القوة تعادالت وتطبيقات استخدامات - سابعا 

ال تزال تعا ال  القوة الشـرا ي  وما تسـتند إلي  من  ياان  مؤشـرا  أسـعار االسـتهال  تسـتتد   - 62
يف جمموع  كبرية من التحليال  على الصــــــعد العاملي واإلقليمي والوطين، وهي تغ ي العديد من املواضـــــي  

جتماعي . وُتستتد  تعا ال  القوة الشرا ي  يف الدراسا  الشامل  يف سيا  التنمي  االقتصا ي  والبيئي  واال
لعدة  لدان والدراسا  املرحلي ، وذل  إلنتاج  ياان  متسق  و قيق  وجمدي  لتستتدمها األوسا  اإلها ي  

__________ 

 .https://blogs.worldbank.org/opendataانظر:  (26) 

 (27) Derek Heady and Harold Aldreman, “The high price of healthy food… and the low price of unhealthy food”, 

World Bank blogs, 23 July 2019. 

 (28) Edie Purdie, “Purchasing power parities: an essential tool in climate monitoring”, World Bank blogs, 29 

May 2019. 

 (29) Edie Purdie, “Monitoring the SDGs with purchasing power parities”, World Bank blogs, 15 January 2019. 

 (30) Edie Purdie, “Measuring India’s economy using PPPs shows it surpassed France 25 years ago”, 

World Bank blogs, 20 September 2018. 

 (31) Edie Purdie, “Tracking GDP in PPP terms shows rapid rise of China and India”, World Bank blogs, 

16 October 2019. 

 .www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/newsletterانظر:  (32) 

 (33) ICP, “Annual report 2019”, May 2019. 
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والباحثني، فضـــــال عن صـــــانعي الســـــياســـــا  ووســـــا ط اإلعال  وعمو  اجلمهور. ويشـــــري التقرير عن  رانمج 
( املقد  إىل اللجن  اإلحصـــــــــا ي  يف  ور ا اخلمســـــــــني إىل العديد من E/CN.3/2019/14  الدولي  )املقاران

 ت بيقا  البياان  املستتدم  حاليا.
 احملرز التقد  قياس مؤشـــــرا  يف الشـــــرا ي  القوة تعا ال  اســـــتتدا  يز ا ، اخلصـــــو  وج  وعلى - 63
 ال   الشو  لرصد البداي  من  الشرا ي  القوة تعا ال  واسُتتدمت. املستدام  التنمي  أهدا  حتقيق حنو

 اجليدة الصــــــح  التمت  وضــــــمان، (1 )اهلد  الفقر على القضــــــا  يف املتمث  اهلد  حتقيق يف العامل ق ع 
 العم  وتوفري، (7 )اهلد  ميســـــــورة  تكلف  النظيف  ال اق  على احلصـــــــول وضـــــــمان، (3 )اهلد  والرفاهي 

 القوي  التحتي  البىن وإقام  اال تكار وتشــجي  التصــني  وحتفيز، (8 )اهلد  االقتصــا   النمو وتعزيز الال ق
 القوة تعا ال  استتدا  يف ُشر ، األخرية اآلون  ويف. (10 )اهلد  املساواة انعدا  من واحلد، (9 )اهلد 
 منظم  ومجعت. آخرين هدفني حتقيق م  املتزامن  التعقب عملي  ويف البلدان  ني مقاران  إلجرا  الشــــرا ي 

 من 4 اهلد  )من (34)5 الغاي  لرصـــــــــــــد جديدة  ياان  )اليونســـــــــــــكو( والثقاف  والعلم للرت ي  املتحدة األمم
 ومصــــــــــــدر التعليمي  للدرج  وفق ا طالب ك   تعليم على اإلنفا  مقارن  هبد  املســــــــــــتدام ( التنمي  أهدا 
 )الفاو( املتحدة لألمم والزراع  األغ ي  منظم  وتســــــــــتتد . الشــــــــــرا ي  القوة تعا ال  اســــــــــتتدا  التموي 

ا عمــ  وحــدة لكــ  اإلنتــاج حجم لقيــاس الشـــــــــــــــرا يــ  القوة تعــا ال   املؤســـــــــــــــســــــــــــــــا  حجم لفئــا  وفقــ 
 إىل االنتما  حي  ومن للجنس وفق ا ،األغ ي  منتجي صــــــــــــــغار  خ  ومتوســــــــــــــط احلرجي /الرعوي /الزراعي 

 3 الغاي  قيقحت حنو احملرز التقد   رصــــــــــــد جمتمع  املؤشــــــــــــرا  ه ه وتقو . عدم  من األصــــــــــــلي  الشــــــــــــعو 
 .(35)املستدام ( التنمي  أهدا  من 2 اهلد  )من
 القا م  للجها  املشـــورة إبســـدا  العاملي املكتب ســـيقو ، 2017 عا  نتا ج إصـــدار م  والتزامن - 64

 2011 لعا  صــــــيغتها من حتديثها على تعم  لكي الشــــــرا ي  القوة تعا ال  تســــــتتد  اليت املؤشــــــرا  على
ا العاملي املكتب وســــينتج. املتاح  البياان  أحدث تتضــــمن صــــيغ  إىل 2005 عا  أو ا أيضــــ    صــــراي   ملتصــــ 

. واالقتصــــا ي  االجتماعي  التحليال  كاف   يف الشــــرا ي  القوة لتعا ال  الن ا  الواســــ  االســــتتدا  يعر 
 واملت  ا ، البياان  اســـــــــــتتدا  وســـــــــــجال ، البلدان  ني املقاران ، أمور مجل  يف، امللتص وســـــــــــيوفر
، العا  والق ا ، العم  وسـو  واإلنتاجي ، املشـرت  والرخا  والفقر، األسـعار مسـتواي  وسـيغ ي، واخلرا ط
 .املستدام  والتنمي ، واملناخ، وال اق ، التنافسي  والقدرة والتجارة، والتعليم، ح والص، البشري  والتنمي 

  
 حدهتا من التخفيف وتدابري املخاطر - اثمنا 

 املشــــــــــــــــارك  ذلـ  يف مبـا، واملتــاطر التحــداي  من الكثري  ـدايتهــا منــ  2017 عـا   ورة واجهــت - 65
 خمتلف خالل من املتاطر ه ه ختفيف مت أن  غري. التموي  وخماطر، واجلو ة، التوقيت وحســـــــــــــــن، الق ري 
 ومشلت. الوكاال   ني املشــرت  التنســيق وفريق التقين االســتشــار  والفريق اإل ارة جملس اخت ها اليت التدا ري

 املناســـــــــــــب؛ الوقت يف مشـــــــــــــاركتها لكفال  البلدان لدى الدعوة جهو  مواصـــــــــــــل  )أ( يلي: ما التدا ري ه ه
 و يــاانتــ  الــدوليــ  املقــاران   رانمج  يــاان  جو ة وحتســـــــــــــــني تقييم إىل الراميــ  العمليــا  حتســـــــــــــــني ) ( و

__________ 

 ./http://tcg.uis.unesco.org/sdg-4-global-and-thematic-indicator-listsانظر:  (34) 

 (35) Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), “Methodology for computing and 

monitoring the Sustainable Development Goal indicators 2.3.1 and 2.3.2”, FAO Statistics Working Paper 

Series, No. 18-14 (Rome, 2019). 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/14
http://tcg.uis.unesco.org/sdg-4-global-and-thematic-indicator-lists/
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 مج  جهو  ) ( و الــدوليــ ؛ املقــاران   رانمج نتــا ج ونوعيــ   قــ  لكفــالــ  تــدا ري اختــاذ )ج( و الوصـــــــــــــــفيــ ؛
 املقــاران   رانمج  ورة  قــا  هــ ه التتفيف تــدا ري وكفلــت. الالز  التمويــ  أتمني لكفــالــ  املبــ ولــ  األموال
 من الثاي الر   يف املناســـــــــــــــب الوقت ويف جيدة نتا ج لتحقيق الصـــــــــــــــحي  املســـــــــــــــار على 2017 الدولي 

 .2020 عا 
 من عد  ا تواج   ا م كربانمج  الدولي  املقاران   رانمج اســـــتدام  تزال ال، للمســـــتقب  واســـــتشـــــرافا - 66

 صــعو   من الرغم وعلى. مشــاركتها تعرق  مســتقرة غري جيوســياســي  أوضــاع ا الدول  عض وتواج . املتاطر
  بنا  ملتزم  واإلقليمي العاملي الصـــــــــــــــعيدين على املنف ِّ ة الوكاال  فإن، املتاطر ه ه حدة من التتفيف
 على البلدان ه ه اســـــــــــــتمرار وتشـــــــــــــج ، النزاعا  من تعاي اليت والبلدان الضـــــــــــــعيف  البلدان يف القدرا 
ا البلدان  عض ويواج . القدرا   نا  أنشــــــ   يف املشــــــارك   القدرة حمدو ي  م  ومتويلي  إ اري  عقبا  أيضــــــ 

  د ال، والتاي حتداي؛ ميث  الدا م للربانمج املســـــــتدا  التموي  أتمني يزال وال. ال لبا  وتزاحم اإلحصـــــــا ي 
 على العا ي  العم   رامج يف الدولي  املقاران   رانمج وإ ماج الوطني  الســياســا  صــانعي م  التواصــ  من

 .والعاملي واإلقليمي الوطين الصعد
  

 االستنتاج - اتسعا 
 النتا ج نشـــــــــر املقرر ومن، االنتها  على 2017 لعا  الدولي  املقاران   رانمج  ورة تنفي  يوشـــــــــ  - 67

 واإلقليمي العاملي الصــــــــــعيدين على املقررة الدعوة جهو  وســــــــــتعم . 2020 عا  من الثاي الر   يف النها ي 
 الوطني  الســـــــــياســـــــــا  صـــــــــن  يف الشـــــــــرا ي  القوة تعا ال  واســـــــــتتدا  الدولي  املقاران   رانمج تعزيز على
 .ن اق ا األوس  واالقتصا ي  االجتماعي  التنمي   رامج ويف
 والبلدان املنف ة الوكاال  تعم  أن ضــرورة أتكيد، اخلامســ   ور ا يف، اإلحصــا ي  اللجن  وكرر  - 68

 عقبا  يواج  يزال ال  عضـــــــها أن  غري العا  ؛ اإلحصـــــــا ي عملها يف الدولي  املقاران   رانمج  مج على
 األعمــال جتر ، ذلــ  وم . ال لبــا  وتزاحم اإلحصــــــــــــــــا يــ  القــدرة حمــدو يــ  عن فضـــــــــــــــال ومتويليــ  إ اريــ 

 . البياان  مج  عملي  واملناطق البلدان خمتلف  د  حي ، وسا  قد  على 2020 عا  لدورة التحضريي 
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صرترترترترترتوب اإلصرترترترترترتدار املرتق  لنتائج  2017مالحظة التقدم احملرز يف إكمال دورة عام  )أ( 
 ؛2020يف الربع الثاين من عام  2017برانمج املقارانت الدولية لعام 

إسداء املشورة بشأن أفضل السبل الكفيلة إبيصال النتائج إىل صانعي السياسات  ) ( 
 على الصعيد الوطين والرتويج الستخدامها يف التحليالت االجتماعية واالقتصادية وخطط التنمية؛

تكليف أصرترتحاب املصرترتلحة يف برانمج املقارانت الدولية بضرترتمان تنفيذ أنشرترتطة دورة  )ج( 
 يف الوقت املناس ؛  2020الربانمج لعام 

إقناع الوكاالت الوطنية واإلقليمية والعاملية بضرورة إدماج برانمج املقارانت الوطنية  ) ( 
 ج دائم.يف برامج عملها اإلحصائية العادية لضمان استدامته كربانم

 


