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 اإلحصائية  اللجنة
 والخمسون   الثالثة   الدورة 

 2022آذار/مارس  1-4
 * ( من جدول األعمال المؤقت ص) 3 البند
 الدولية   المقارنات   برنامج :  القرار   واتخاذ   للمناقشة   بنود 

   
 الدولية   المقارنات   برنامج   عن  الدولي  البنك   تقرير   

  
 العام  األمين  من مذكرة  

 األمين يتشــــــر  الســــــا ق   والممارســــــا  2021/224 واالجتماعي االقتصــــــا    المجلس لمقرر وفقا   
.  للمناقشــــ    اإلحصــــا ي   اللجن  إلى  ُيقّدم الذ  الدولي  المقارنا   برنامج عن الدولي  البنك  تقرير يحيل   أن العام
والوطني فيما يتعلق بدورة  واإلقليمي العالمي الصــــــــــــعد على بها المضــــــــــــ ل   لألنشــــــــــــ    موجزا  التقرير  ويقدم

. ويور  البنك الدولي في التقرير بيان ا  أنشـ   الحومم  وننا  القدرا   2021في إطار البرنامج لعام  المقارنا 
ــو  على الم اطر وال ــلخ الضـــ ــد   ويســـ ــ ل  بها في لذا الصـــ تحديا  التي والبحوث والمعار  والتوعي  المضـــ

ــا ي  مدعوة إلى 19-ت رحها جا ح  مرض فيروس مورونا )كوفيد ( وتدابير الت فيف المت ذة. واللجن  اإلحصــ
 مر ي  ليل: السـياسـا  صـن  ألغراض  الشـرا ي   القوة  تعا ال اإلحاط  علما  إصـدار منشـور التوعي  المعنون  

ــت دام ــتمدة  البيانا   الســــ ــعار    الدولي   المقارنا   برنامج  من المســــ ــر  ســــ ــأن مؤاــــ و ليلين منهجيين للبلدان  شــــ
ونشــأن إعدا  تعا ال  القوة الشــرا ي  على الصــعيد  ون الوطني. واللجن  مدعوة   البرنامج االســته و وتمامل 

ــلح  في   ــاحب  المصــ ــجي  الجها  صــ ــا إلى تشــ ــارمتها في الوقت    البرنامج يضــ ــمان مشــ على ما يأتي: ) ( ضــ
  مما ســــــــيســــــــاعد  2021لتمكينها من إعدا  نتا ج  ورة البرنامج لعام   2021ام المناســــــــة في  ورة البرنامج لع

  البرنامج إ ماج    ومواصل على االقتصا  العالمي؛ )ب(    19-واضعي السياسا  على تحليل آثار جا ح  موفيد
 اإلحصا ي  العا ي . هافي برامج عمل
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 الدولية   المقارنات البنك الدولي عن برنامج    تقرير   
  

 مقدمة  - أوال   

ــتراو بين    1968 نشــــن برنامج المقارنا  الدولي  في عام  - 1 ــ   االاــ ــورة مشــــروت  حعي متواضــ في صــ
األمم المتحدة وجامع  بنســــــــلبانيا بتبرعا  مالي  من مؤســــــــســــــــ  فور  والبنك الدولي؛ ومان الهد  من  إنشــــــــا  

ــرا ي  للن  ــتند إلى تعا ال  القوة الشـــــــــ اتج المحلي اإلجمالي. ومنذ ذلك الحين  برنامج منتظم لعقد مقارنا  تســـــــــ
ــا ي  قد جعلت لذا البرنامج   ــا ي  في العالم. ومانت اللجن  اإلحصــ ــراك  إحصــ ــبب  كبر اــ ت ور البرنامج ليصــ

  عنصـرا  ا ما من عناصـر البرنامج اإلحصـا ي  2016في  ورتها السـا ع  واألرنعين المعقو ة في آذار/مارس  
 ورة ث ث سنوا .العالمي  يجر  تنبيذه مرة مل  

  وـتأجـيل  ورة البرـنامج  2020في  ـيار/مـايو   2017وفي  عـقاب صــــــــــــــدور نـتا ج  ورة البرـنامج لعـام  - 2
(   اتت الوماال   19- ســـــــبة جا ح  مرض فيروس مورونا )كوفيد 2021إلى الســـــــن  المرج ي    2020لعام 

ل  من المذمرا  اإلراـا ي  لمسـاعدة . وقد صـدر  سـلسـ 2021المنبذة تحرز تقدما في جم  البيانا  لدورة عام 
خ ل الجا ح     ( 2)   وتصـــــــــــــنيف معام   ترجيب النبقا  المحلي ( 1) البلدان في عملي  جم  بيانا  األســـــــــــــعار

 لي ن منهجيان يقدمان المشــــــورة للبلدان  شــــــأن ما يلي: ) ( ميفي   2021المســــــتمرة. وُنشــــــر في تموز/يولي   
؛ )ب( وميفي  تصــنيف تعا ال  ( 3) االســته و وعمليا  إعدا  البرنامج تحقيق  وج  التآزر بين مؤاــر  ســعار

ــتوا  ون الوطني ــرا ي  على المسـ ــر في حزيران/يوني   ( 4) القوة الشـ ــاف  إلى ذلك  نشـ  ليل حول  2021. وناإلضـ
ــا  عبر ال يف االجتماعي  ــياســـ ــن  الســـ ــرا ي  وغيرلا من بيانا  البرنامج في صـــ ــت دام تعا ال  القوة الشـــ اســـ

. وتنب  الم اطر التي تهد  المشــــــارم  في البرنامج وتنبيذه من األثر المســــــتمر للجا ح  على  ( 5) قتصــــــا  واال
األنشـــــــــــ   اإلحصـــــــــــا ي  والقيو  على الميزاني  والتونيف. ومن  جل الت فيف من وطأة لذا األثر وضـــــــــــمان 

ــا  األســـــ  ــتقصـــ ــتمر  نشـــــ   اســـ .  2022عار حتى عام  التغ ي  المافي  والتحقق القو  من صـــــح  البيانا   تســـ
حاسـم  في تحليل  ثر الجا ح  على االقتصـا  العالمي. وُتشـج    2021وسـتمون النتا ج العالمي  للبرنامج لعام 

 في الوقت المناسة. 2021جمي  البلدان المشارم  على القيام  أنش   البرنامج لعام 

تحـــديعـــا اـــــــــــــــــام    صــــــــــــــوص األنشــــــــــــــ ـــ  المضــــــــــــــ ل  بهـــا في البترة من  - 3 ويقـــدم لـــذا التقرير 
ــبع  فروت بيانها ما تي: 2021العاني/نوفمبر   إلى تشــــــرين 2020األول/ كتونر  تشــــــرين م إلى ســــ ــّ . ولو مقســــ

 __________ 

 /https://thedocs.worldbank.org/en/doc/af6ad75071120c9ccfca6dd50675a270-0050022021  :انــــــــــــــظــــــــــــــر (1) 

original/ICP-COVID19-Guidance-Note-Prices-2021-02-03.pdf. 

 /https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e9181d17a7f647ed38aecd81ae7adad8-0050022021  :انـــــــــــــظـــــــــــــر (2) 

original/ICP-COVID19-Guidance-Note-National-Accounts.pdf. 

ــر (3)  ــظـــــــــــ  /https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-0050022021  :انـــــــــــ

original/Guide-CPI-and-ICP.pdf. 

 /https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-0050022021  :انـــــــــــــظـــــــــــــر (4) 

original/Guide-Subnational-PPPs.pdf. 

 .https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/PPPs-for-Policy :انظر (5) 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/af6ad75071120c9ccfca6dd50675a270-0050022021/original/ICP-COVID19-Guidance-Note-Prices-2021-02-03.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/af6ad75071120c9ccfca6dd50675a270-0050022021/original/ICP-COVID19-Guidance-Note-Prices-2021-02-03.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/af6ad75071120c9ccfca6dd50675a270-0050022021/original/ICP-COVID19-Guidance-Note-Prices-2021-02-03.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/af6ad75071120c9ccfca6dd50675a270-0050022021/original/ICP-COVID19-Guidance-Note-Prices-2021-02-03.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e9181d17a7f647ed38aecd81ae7adad8-0050022021/original/ICP-COVID19-Guidance-Note-National-Accounts.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e9181d17a7f647ed38aecd81ae7adad8-0050022021/original/ICP-COVID19-Guidance-Note-National-Accounts.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e9181d17a7f647ed38aecd81ae7adad8-0050022021/original/ICP-COVID19-Guidance-Note-National-Accounts.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e9181d17a7f647ed38aecd81ae7adad8-0050022021/original/ICP-COVID19-Guidance-Note-National-Accounts.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-0050022021/original/Guide-CPI-and-ICP.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-0050022021/original/Guide-CPI-and-ICP.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-0050022021/original/Guide-CPI-and-ICP.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-0050022021/original/Guide-CPI-and-ICP.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-0050022021/original/Guide-Subnational-PPPs.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-0050022021/original/Guide-Subnational-PPPs.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-0050022021/original/Guide-Subnational-PPPs.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-0050022021/original/Guide-Subnational-PPPs.pdf
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/PPPs-for-Policy
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  االست دام؛  ؛ والبحوث واالبتمارا ؛ والمعرف  والتوعي  و وج2021اإل ارة والتنسيق؛ وتنبيذ البرنامج لدورة عام  
 والم اطر وتدابير الت فيف من حدتها؛ واالستنتاج؛ واالجرا ا  الم لوب من اللجن  ات اذلا.

  
 الحوكمة والتنسيق  - ثانيا  
 اللجنة اإلحصائية -ألف   

تمعل اللجن  اإلحصـــا ي  الجه  الر يســـي  القا م  على البرنامج  فهي التي تت ذ القرارا   شـــأن وتيرة  - 4
وفي  3إلى   1في البترة من    ( 6) امج وطرا قـ  التشــــــــــــــغيلـي . وُعقـد  اـلدورة الـعانـي  وال مســــــــــــــون للجـن عمـل البرنـ 

 (. E/CN.3/2021/22  وُقدم تقرير البرنامج إلى اللجن  لإلحاط     )انظر 2021آذار/مارس  5
 

 مجلس اإلدارة -باء   
ــرا ي    يحد  - 5 ــا  التي تنظم إعدا  تعا ال  القوة الشــــــ ــياســــــ مجلس إ ارة برنامج المقارنا  الدولي  الســــــ

ويوافق على منهجي  البرنامج و   تحسـينا  منهجي  تجرا في   ويبذل مسـاعي  لدا مقرر  السـياسـا  لمبال   
 األموال للبرنامج.إ راج البرنامج  شكل مستمر في برامج العمل اإلحصا ي  الوطني   ويدعم جهو  جم  

ومان  ول اجتمات مكلف   2021نيســــــــــــان/ بريل   26في    ( 7) وعقد مجلس اإل ارة اجتماعا افتراضــــــــــــيا - 6
  ال بير اإلحصـــا ي العام لجنوب  . وانت ة المجلس رايزيغا مالوليك2021 اإلاـــرا  على  ورة البرنامج لعام 

 فريقيا ور يس اإلحصـــــــــــا ا  في جنوب  فريقيا  ومارموس ســـــــــــوفاال  المدير العام لإلحصـــــــــــا ا  في فنلندا  
ر يسين مشارمين جديدين ل . و حاط المجلس علما  إطار إ ارة البرنامج  وناأل وار والمسؤوليا  التي تض ل   

وافق المجلس  يضــا على تراــيحا  لعضــوي  البريق االســتشــار  التقني.  بها ليئا  إ ارت  ووماالت  المنبذة. و 
ــاف  إلى ذلك   حاط المجلس علما بتنبيذ  ورة البرنامج لعام  ــد  2021وناإلضــــ وجدولها الزمني وتمويلها  ونااــــ

ــ  تدابير للت فيف من  ــد الم اطر  بعالي   ووضـ ــل  تنبيذ الدورة ورصـ ــلح  مواصـ ــاحب  المصـ جمي  الجها  صـ
 حسة االقتضا . وُاجعت الجها  المانح  على تقديم الدعم البعال للبرنامج. حدتها 

 
 الفريق االستشاري التقني -جيم   

ــرا ي   الســــ م   - 7 ــام تقديرا  تعا ل القوة الشــ ــار  التقني للبرنامج على مبال  اتســ ــتشــ يعمل البريق االســ
ال  القوة الشـرا ي   ويدعم تحويل البرنامج إلى المنهجي  والجو ة عموما  ويكبل الشـبافي  في عملي  تقدير تعا 

 برنامج  ا م ينّبذ في إطار  ورا   كعر تواترا.

.  2021 يار/مايو   19إلى   17للبريق االســـــتشـــــار  التقني في البترة من   ( 8) وُعقد اجتمات افتراضـــــي - 8
ي  إ ارة األعمال في  ورحة البريق  عضـــــــوين جديدين لما: مار   ومالوني   ســـــــتاذة االقتصـــــــا  الت بيقي  كل

كينغز موليدج  لندن  ولي خبيرة  ارزة في قياس االخت فا  الدولي  في اإلنتاجي  والنمو واأل ا  في ال دما   
 __________ 

 .https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/unsc-sessions :انظر (6) 
 /https://thedocs.worldbank.org/en/doc/4dfd27dca2d8be0176cf990f0223ab51-0050022021انـــــــــــــظـــــــــــــر:   (7) 

original/ICP-2021-GB01-Minutes-Cleared-rev1.pdf. 

 /https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e1ae501b9f76215f3707e478b551aac9-0050022021  :انـــــــــــــظـــــــــــــر (8) 
original/ICP-TAG-01-Meeting-Minutes-Final-2021-07-09.pdf. 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/22
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/unsc-sessions
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/4dfd27dca2d8be0176cf990f0223ab51-0050022021/original/ICP-2021-GB01-Minutes-Cleared-rev1.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/4dfd27dca2d8be0176cf990f0223ab51-0050022021/original/ICP-2021-GB01-Minutes-Cleared-rev1.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/4dfd27dca2d8be0176cf990f0223ab51-0050022021/original/ICP-2021-GB01-Minutes-Cleared-rev1.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/4dfd27dca2d8be0176cf990f0223ab51-0050022021/original/ICP-2021-GB01-Minutes-Cleared-rev1.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e1ae501b9f76215f3707e478b551aac9-0050022021/original/ICP-TAG-01-Meeting-Minutes-Final-2021-07-09.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e1ae501b9f76215f3707e478b551aac9-0050022021/original/ICP-TAG-01-Meeting-Minutes-Final-2021-07-09.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e1ae501b9f76215f3707e478b551aac9-0050022021/original/ICP-TAG-01-Meeting-Minutes-Final-2021-07-09.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e1ae501b9f76215f3707e478b551aac9-0050022021/original/ICP-TAG-01-Meeting-Minutes-Final-2021-07-09.pdf
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ــابق لبرـنامج المقـارـنا  اـلدولـي   ولو خبير راـ د في    -  العـامـ ؛ وميشـــــــــــــــيل مويلو مـاتوال  المـدير العـالمي الســــــــــــ
 ا  اإلحصا ي  واإلحصا ا  االقتصا ي .مجاال  المقارنا  الدولي  وتنمي  القدر 

  والتقدم المحرز في التحضـــــــــير 2017و قر البريق  اتســـــــــات ن ان اعتما  نتا ج  ورة البرنامج لعام  - 9
. والحظ البريق الشــــــواغل المتعلق   المشــــــارم  في الوقت المناســــــة  وال ســــــيما من 2021لدورة البرنامج لعام 

ــا ا  المبيرة  في  ــم جا ح  موفيدجانة  عض االقتصــ ــا  الحكم  من  19-خضــ ــلم البريق  يضــ ــتمرة. وســ المســ
ورا  جم  بـياـنا  ونـياـنا  وصــــــــــــــفـي  مـافـي   ثـنا  عملـي  البرـنامج لتحلـيل  ثر الجـا حـ   والحظ  ن جم  بـياـنا   

 ونيانا  وصفي  إضافي  والتحقق منها وإ ارتها سيت لة موار  مافي .

ــتعرض البريق التقدم المحرز في عد - 10 ــنيف   ( 9)   من بنو  خ  واســـــــ البحوث في إطار البرنامج: تصـــــــ
الســـــلســـــل  الزمني  لتعا ل القوة الشـــــرا ي ؛ وجو ة تعا ال  القوة الشـــــرا ي  وموثوقيتها؛ و وج  التآزر بين مؤاـــــر 
 سـعار االسـته و والبرنامج  وتعا ال  القوة الشـرا ي  على الصـعيد  ون الوطني؛ ونين البرنامج/تعا ال  القوة 

را ي  والبقر العالمي. وفيما يتعلق  ال  وا  التالي   ارتأا البريق  ن البحوث ســـــو  يمليها إلى حد مبير  الشـــــ 
 على منهجي  البرنامج ونتا ج . 19-تأثير جا ح  موفيد

.  ( 10) 2021تشـــــــرين العاني/نوفمبر   11إلى  9واجتم  البريق مرة  خرا على اإلنترنت في البترة من  - 11
ــا  ت  ــا ا    19-أثير جا ح  موفيدوناقش األعضــ ــعار والحســ ــرا  األســ ــا ي  الوطني  ومؤاــ على البرامج اإلحصــ

الوطني   وعلى إعدا  البرنامج وتعا ل القوة الشـرا ي    ما في ذلك جم  بيانا  ونيانا  وصـفي  إضـافي  خ ل  
البيــانــا    . وفي ضــــــــــــــو  التحــديــا  التي مــا زالــت  عض البلــدان تواجههــا فيمــا يتعلق  جم 2021 ورة عــام  

   2022والتحقق منها   كد البريق من جديد  ن  يمكن تمديد الجداول الزمني  للدراســا  االســتقصــا ي  إلى عام  
حســــة االقتضــــا   الســــتيعاب مجموع  مامل  وموثوق  من بيانا  المدخ  . واســــتعرض البريق  يضــــا بنو   

م مصــا ر بيانا  جديدة لقياس تعا ل    ما في ذلك اســت دا19-خ    حوث البرنامج في ضــو  جا ح  موفيد
 القوة الشرا ي   وتعا ال  القوة الشرا ي   النسب  للوار ا  والصا را .

 
 فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت -دال   

يمعل فريق التنسـيق المشـترو بين الوماال  المنبعق عن برنامج المقارنا  الدولي  ليئ  التنسـيق التي  - 12
ــترم   تتعاون على   ــالية والبروتوموال  المشــــــــ ــ  المعايير واألســــــــ إعدا  الجداول الزمني  وخ خ العمل  وتضــــــــ

 وتنسق الجوانة التشغيلي  للبرنامج.

. وناقش ( 11) 2021نيســان/ بريل   13 و  12واجتم  فريق التنســيق عن طريق التداول  البيديو يومي   - 13
لدولي  واألنشــــ   التنبيذي  واالســــتعدا ا  ل جتماعا  المقبل  التحديعا  العالمي  واإلقليمي  لبرنامج المقارنا  ا
 لمجلس إ ارة البرنامج والبريق االستشار  التقني.

 __________ 

 .https://www.worldbank.org/en/programs/icp#7 :انظر (9) 
 .https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tag-meetings :انظر (10) 
 /https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6abd55e4332cdf2b83f9bc7b8bfb1e0c-0050022021  :انــــــــــــــظــــــــــــــر (11) 

original/IACG-Minutes-2021-04.pdf. 

https://www.worldbank.org/en/programs/icp#7
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tag-meetings
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6abd55e4332cdf2b83f9bc7b8bfb1e0c-0050022021/original/IACG-Minutes-2021-04.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6abd55e4332cdf2b83f9bc7b8bfb1e0c-0050022021/original/IACG-Minutes-2021-04.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6abd55e4332cdf2b83f9bc7b8bfb1e0c-0050022021/original/IACG-Minutes-2021-04.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6abd55e4332cdf2b83f9bc7b8bfb1e0c-0050022021/original/IACG-Minutes-2021-04.pdf
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 /تشــــرين األول   14إلى   12واجتم  فريق التنســــيق مرة  خرا عن طريق التداول  البيديو في البترة من  - 14
المناطق  والتحديعا  العالمي   واألنشـــــــــ     في  2021  وناقش التقدم المحرز في  ورة عام  ( 12) 2021 كتونر  

 التشغيلي   واالستعدا ا  الجتمات البريق االستشار  التقني المقبل.
  

 2021تنفيذ البرامج لدورة عام  - ثالثا  

 الجدول الزمني العام -ألف   
ــترو بين الوماال   نشــــ    ورة برنامج المقارنا   - 15 ــيق المشــ في   2021الدولي  لعام  طلق فريق التنســ

 . وُ نجز الجز  األكبر من الموا  التشــــــــــــــغيلـي  العـالمـي  الم لوـن   حلول تشــــــــــــــرين الـعاني/2020حزيران/يونـي   
. وتجر  استقصا ا  لألسعار وعمليا  2021  في حين  نجز  الموا  المتبقي  في  وا ل عام 2020نوفمبر 

اب البلدان التي تأثر جم  بياناتها ســــــــلبا  الجا ح    الســــــــتيع 2022  و 2021جم  البيانا  على مدار عامي 
. ومن المقرر  ن تصــدر نتا ج  ورة  2022في حين ســتجر  عمليا  تجمي  م تارة للبيانا  اإل اري  في عام  

  والنتا ج المنقح   2021. وســــــــــــتغ ي نتا ج الســــــــــــن  المرج ي   2023 حلول نهاي  عام   2021البرنامج لعام 
 .2020إلى  2018وتعا ال  القوة الشرا ي  السنوي  لألعوام من   2017للسن  المرج ي  

 
 حالة البرامج وأنشطة بناء القدرات على الصعيد اإلقليمي -باء   

 أفريقيا   

بنك التنمي  األفريقي لو الومال  اإلقليمي  المنبذة ألفريقيا. ولناو خمســـــــــــون اقتصـــــــــــا ا ملتزما بدورة  - 16
. وع وة على ذلـك  2017  ولو نبس العـد  الـذ  التزم  ـالبرنـامج لعـام  2021الـدوليـ  لعـام  برنـامج المقـارنـا   

 يجر  االض  ت  أنش   لبنا  القدرا  في اقتصا ا  إضافي  استعدا ا للمشارم  في البرنامج في المستقبل.

إطار البرنامج  ومن المقرر  ن تبد  الدراســـا  االســـتقصـــا ي  ألســـعار اســـته و األســـر الم يشـــي  في   - 17
. ومن المقرر إجرا   راســا   2022  و ن تســتمر حتى الرن  العالم من عام  2021في الرن  األخير من عام 

 .2022 و 2021استقصا ي  ل سته و ال تتناول األسر الم يشي  طوال عامي 

والتحقق وعقد  ســــــــلســــــــل  اجتماعا  تغ ي التدرية على مت لبا  بيانا  البرنامج وجم  البيانا   - 18
. واســــــــــــــتعـــدا ا لـــدورة البرنـــامج  2021وآذار/مـــارس    2020بين تموز/يوليـــ     19-منهـــا خ ل جـــا حـــ  موفيـــد

  اــــــــــــــرت بنــك التنميــ  األفريقي في عمليــ  تجريبيــ  للبرنــامج في البترة من آب/ غســــــــــــــ س إلى 2021 لعــام
الوطني  خ ل فترة اإلغ ن    لتقييم ا ثار التشـــغيلي  على جمي  الوماال  المنبذة 2020األول/ يســـمبر  كانون 

من جرا  الجا ح   وتقييم االحتياجا  من بيانا  األســــعار والنبقا  في إطار البرنامج  وإط ت االقتصــــا ا   
على األســـــالية الجديدة لجم  بيانا  األســـــعار. ونظم البنك األفريقي للتنمي    االاـــــتراو م  المرمز األفريقي 

ألفريقيا والمرصد االقتصا   واإلحصا ي ألفريقيا جنوب الصحرا  المبرا    لإلحصا  التا   للجن  االقتصا ي 
عن تحديا  جم  بيانا  األســعار في خضــم الجا ح . وفي البترة  2020حلقتين  راســيتين اــبكيتين في عام 

اجتماعا ثنا يا  شــأن  53  اســتضــا  بنك التنمي  األفريقي 2021إلى  يلول/ســبتمبر   2020من آب/ غســ س  
ــا  ــافي  م  مونبي  إحصــــــــــ ــا ا  القومي  والبرنامج. ومن المقرر عقد اجتماعا  إضــــــــــ ا  األســــــــــــعار والحســــــــــ

 __________ 

 .https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg-meetings :انظر (12) 

https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg-meetings
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االقتصـــــا ا  التي حدثت فيها تغييرا  في مونبي البرنامج. وجرا  يضـــــا االضـــــ  ت  أعمال لوضـــــ  إطار  
ــتهلك لتصـــــــنيف االســـــــته و البر   حســـــــة الغرض. وفي    كعر تمام  بين البرنامج ومؤاـــــــر  ســـــــعار المســـــ

  2008  نظم البنك األفريقي للتنمي  اجتماعين افتراضــــــــيين  شــــــــأن نظام الحســــــــا ا  القومي  لعام 2020 معا
 .2021وت بيق  على البرنامج في  فريقيا  وعقد   ورا  متا ع  في تشرين العاني/نوفمبر  

التي    تع لت االســـــتعدا ا 19-وفيما يتعلق  التحديا  الناجم  عن اســـــتمرار تبشـــــي جا ح  موفيد - 19
في البداي  واألنشــــ   الروتيني  وتأخر  في معظم االقتصــــا ا   وال تزال عدة  2020خ خ لها البرنامج لعام 

. واــــــهد العديد من األفرق  الوطني  للبرنامج  يضــــــا وفاة  2021اقتصــــــا ا  متأثرة حتى تشــــــرين األول/ كتونر 
لمتروني االتصال االفتراضي  ومان من مونبين  و إضاف   عضا  جد . و عاقت مشاكل إمكاني  االتصال اإل

الصعة تنبيذ عملي  جم  البيانا  افتراضيا. وع وة على ذلك  تسببت الجا ح  في تقلبا  في األسعار  على 
 مما مان متوقعا  فض  عن محدو ي  توافر المنتجا .

ح اإلقراض غير الميســـــــر وفيما يتعلق  التمويل  يدعم البنك األفريقي للتنمي  البرنامج من خ ل جنا - 20
لصــــــــندون التنمي  األفريقي في إطار برنامج  لبنا  القدرا  اإلحصــــــــا ي   المرحل  ال امســــــــ . وتقوم الســــــــون  
المشـــــــترم  لشـــــــرن  فريقيا والجنوب األفريقي بتنبيذ لذا البرنامج في البلدان الســـــــبع  والع ثين غير المشـــــــمول   

ؤلل  للحصــول على موار  صــندون التنمي  األفريقي. غير  ن  جناح اإلقراض الميســر )المن بضــ  الدخل( الم
البلدان المتوســـ   الدخل )المشـــمول   جناح اإلقراض الميســـر وغير المؤلل  للحصـــول على موار  الصـــندون(  

 تواج  مسأل  عدم مباي  التمويل  ولذلك يجر  السعي إلى ات اذ تدابير للت فيف من آثار ذلك عليها.
 

 هادئ ال   والمحيط   آسيا   

مصـــــر  التنمي  ا ســـــيو  لو الومال  اإلقليمي  المنبذة لمن ق  آســـــيا والمحيخ الها  . ووقعت نبس  - 21
ــا ا   البالد عد لا  ــارمت في  ورة برنامج المقارنا  الدولي  لعام  22االقتصـ ــا ا التي اـ ــال   2017اقتصـ   رسـ

  لم تمن ـبد    عـد حتى . بـيد  ن  ضــــــــــــــعـ  اقتصــــــــــــــا ا2021عـدم اعتراض على المشــــــــــــــارمـ  في  ورة عـام  
. ويقدم مصــــــــر  التنمي  2021الدراســــــــا  االســــــــتقصــــــــا ي  لدورة البرنامج لعام  2021األول/ كتونر  تشــــــــرين

 ا سيو  تموي  محدو ا ل قتصا ا  المؤلل  من  جل تنبيذ البرنامج.

رن  األول  وند   الدراســـا  االســـتقصـــا ي  الســـته و األســـر الم يشـــي  في معظم االقتصـــا ا  في ال - 22
  2021. وال تزال عمليا  مســــــب ا ال  والمعدا  والمباني جاري  حتى تشــــــرين األول/ كتونر  2021من عام  

  2021في معظم االقتصــــــا ا . وند   الدراســــــا  االســــــتقصــــــا ي  لتأجير المســــــاكن في الرن  العاني من عام 
 .2022وستستمر حتى الرن  األول من عام  

  م  الترميز  شــــكل 2021وجر   نشــــ   بنا  القدرا  من خ ل العديد من حلقا  العمل في عام  - 23
ــراتها الحقيقي   وجم    ــير لذه التعا ال  ومؤاــــ ــرا ي   وتبســــ  كبر على األســــــس المباليمي  لتعا ال  القوة الشــــ

ــابها. وعقد  ســـــــت حلقا  عمل إقليمي   بيانا  األســـــــعار والتحقق من صـــــــح  تعا ال  القوة الشـــــــرا ي  وحســـــ
. واسـتبا  المنتدا االفتراضـي من السـماح  حضـور المزيد من المونبين من 2021افتراضـي  منذ نيسـان/ بريل  

. وفي  2021الوماال  المنبذة الوطني . وعقد  حلق  عمل  شـــــــــــأن اســـــــــــتقصـــــــــــا  المباني في نيســـــــــــان/ بريل  
من صــح  بيانا   ســعار اســته و    عقد  حلق  عمل  شــأن  ســالية التحقق2021نيســان/ بريل و يار/مايو  

األســر الم يشــي  والجوانة التقني  والتشــغيلي  الســتقصــا ا  تأجير المســاكن لبا دة اقتصــا ا  م تارة. ونوقش  
. وتمت 2021التحقق من صــــــــح  األســــــــعار في حلقا  عمل عقد  في تموز/يولي  وتشــــــــرين األول/ كتونر 
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  مســــــــــــب ا ال  والمعدا  خ ل حلق  عمل عقد  في  تغ ي  المناقشــــــــــــا  التقني  والتشــــــــــــغيلي  حول عمليا
. وعـقد  حلـقا  عمـل تدريبـي  ق ري  إضــــــــــــــافـي  في مانون الـعاني/يـناير ونيســــــــــــــان/ بريل  2021حزيران/يونـي   
. ومن المقرر عقد ث ث حلقا  عمل تقني  إقليمي  إضـــافي   شـــأن اإلســـكان والبنا  وا ال   2021و يار/مايو  

. وع وة على ذلك  عقد مصــــــر  التنمي  2021نوفمبر ومانون األول/ يســــــمبر  /والمعدا  في تشــــــرين العاني
ــا ي  ألمريكا ال تيني  ومن ق  البحر الماريبي  ــ  لتبا ل المعرف  وال برا  م  اللجن  االقتصــــــــ ا ســــــــــيو  جلســــــــ

 لمناقش  القضايا المشترم .

ا  عملياتي  محّدث    ما في ذلك   ُوزعت على الوماال  المنبذة الوطني  مو 2021ومنذ نيســان/ بريل   - 24
قوا م منتجا  للدراسا  االستقصا ي  والمبا   التوجيهي . وتم تعزيز مجموع  برامجيا  آسيا والمحيخ الها   
للبرنامج إل ارة البيانا  على المســتوا االقتصــا    واســتبيد من تقييما  الوماال  المنبذة الوطني  لها لجعلها 

م. وســــــــُيعمل على تحســــــــينها من  جل وضــــــــ    اة متمامل  إل ارة البيانا  لجمي   كعر ســــــــهول  في االســــــــت دا
ــعار  ويجر   ــتقرا  األسـ ــيل السـ ــوفت إكسـ ــا ا  البرنامج. وقد تم ت وير   اة بنا  على برنامج ميكروسـ ــتقصـ اسـ

 ت وير   اة مقابل  ا صي   مساعدة الحاسوب لجم  األسعار في إطار البرنامج.

 ثرا على البرنــامج في م تلف االقتصـــــــــــــــا ا  في المن قــ  في عــدة   19-وفيــدوقــد خّلبــت جــا حــ  م - 25
مجاال . وفيما يتعلق  الدراسـا  االسـتقصـا ي  لألسـعار  تأخر بد  جم  بيانا  األسـعار  مما  ثر الحقا على 
ــا ي . وقد     ت فيضــــا  الموار  إلى جانة القيو  المبروضــــ  فيما يتعل ــتقصــ ق تواريخ انتها  الدراســــا  االســ

ــامل وإغ ن المنافذ  في  عض الحاال   إلى ان باض التغ ي   19- جا ح  موفيد   معل تدابير اإلغ ن الشــــــ
الجغرافي   والتأخير في جم  بيانا  األســـــعار  وجم  عروض  ســـــعار  قل. وقد  ثر  الجا ح   شـــــكل خاص  

ــل  تأثيرا مبيرا على جم  بيانا  األســـــــــعار ل دما  من قبيل اإلقام  والنقل الجو  ــامل  والســـــــ   والع    الشـــــــ
المســــــــــــــتور ة التي تواج  انق ـاعا في العرض. ومن حـيم قدرة الوماال  المنـبذة الوطنـي  على إجرا  البرنامج   
فقد  ثر  األولويا  المتنافسـ   معل تعدا ا  السـكان وغيرلا من الدراسـا  االسـتقصـا ي  الر يسـي  التي تجر   

رنامج المقارنا  الدولي . وقد وضـعت ترتيبا  لمي يعمل المونبون من على جداول الدراسـا  االسـتقصـا ي  لب 
منـــازلهم  ومن ثم لم يتمكنوا من إجرا  تــدريــة ميـــداني وجهـــا لوجــ   وزيــا ة  حجـــام العينـــا   وإجرا  تجهيز 
للبيانا  التي تم جمعها والتحقق من صـحتها في الوقت المناسـة. وقد ال يكون التدرية االفتراضـي الذ  يقوم 
   جامعو بيانا  األســــــــــــــعار في إطار البرنامج فعاال بنبس قدر التدرية الميداني البعلي وجها لوج . وع وة 
على ذلك  نشــــأ    النســــب  لبعض الوماال  المنبذة الوطني   قيو  على الموار  البشــــري  نتيج   وران مونبي  

 البرنامج المدرنين.

 نشــ   البرنامج في المن ق   ات ذ عد م من التدابير.  على 19-ومن  جل معالج   ثر جا ح  موفيد - 26
لتغ ي  فترة  رنع  فصــــول لمســــاعدة    2022وُمد  موعد نهج مرن لجدول  الدراســــا  االســــتقصــــا ي  حتى عام  

ــة. وقد تم الترميز على التحقق   ــا ي  في الوقت المناسـ ــتقصـ ــا  االسـ ــا ا  غير القا رة على بد  الدراسـ االقتصـ
انا  على المســــــتوا الوطني من خ ل عقد حلقا  عمل وطني   اإلضــــــاف  إلى حلقا   الدقيق من صــــــح  البي 

عمـل إقليمـي   ورـي  للتحقق من صــــــــــــــحـ  البـياـنا . وحيعمـا  عـت الحـاجـ   عـقد مصــــــــــــــر  التنمـي  ا ســــــــــــــيو  
اجتمــاعــا  تقنيــ  ثنــا يــ  م  الومــاال  المنبــذة الوطنيــ  لتقــديم الــدعم والتوجيــ . ويجر  حــاليــا إجرا  تقييمــا   
لسـلسـل  مؤاـرا   سـعار االسـته و  وتحديد بنو  البرنامج التي لها   نى مسـتوا من مؤاـر  سـعار االسـته و 

ــن  المرج ي   ــتقرا  األســـــــــعار و عمها للســـــــ ــير اســـــــ . وعموما   بد  الوماال  المنبذة الوطني  في  2021لتيســـــــ
صـــــــــا ي  للبرنامج من خ ل  المن ق  مرون  لا ل  في مواجه  الجا ح  المســـــــــتمرة  ولي تنبذ  راســـــــــا  اســـــــــتق
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االست دام الحكيم للموار  المتاح    ما في ذلك است دام  سالية بديل   معل المكالما  الهاتفي  وجم  تباصيل 
 األسعار عبر اإلنترنت ورسا ل البريد اإللمتروني.

 
 المستقلة   الدول   رابطة   

لي الومال  المنبذة اإلقليمي  لمن ق   اللجن  اإلحصـــــــا ي  المشـــــــترم  بين  ول را    الدول المســـــــتقل   - 27
ــا ا  في  ورة برنامج المقارنا  الدولي   ــع  اقتصـــــــــــ ــارو تســـــــــــ ــتقل . ومن المتوق   ن تشـــــــــــ را    الدول المســـــــــــ

   ما في ذلك  وزنكســتان  التي تشــارو رســميا للمرة األولى  عد مشــارم  تجريبي  جر  خ ل  ورة  2021 لعام
 .2017البرنامج لعام 

في جمي    2021راسـا  االسـتقصـا ي  السـته و األسـر الم يشـي  في الرن  األول من عام  وند   الد - 28
. و رســلت الموا  العملياتي  لتال   2021االقتصــا ا   في حين ُنبذ   نشــ   التحقق من الصــح  طوال عام 

رر تقديم    ومن المق2021والمعدا  واســـــــــــــتقصـــــــــــــا ا  المباني إلى الوماال  المنبذة الوطني  في تموز/يولي   
ــتقل   حلول نهاي  تشـــرين العاني/ ــا ي  المشـــترم  بين  ول را    الدول المسـ  البيانا  األولي  إلى اللجن  اإلحصـ

. ويجر  إعدا  اســـــتبيانا  ومبا   توجيهي  مســـــتممل   شـــــأن ال دما  غير الســـــوقي  وإيجارا   2021نوفمبر 
ــا إعدا  تصــــــنيف محدث للناتج المحلي اإل ــاكن. ويجر   يضــــ ــي   المســــ ــاســــ جمالي حســــــة الموضــــــوعا  األســــ
 والمبا   التوجيهي  واستبيان تقديم بيانا  الناتج المحلي اإلجمالي.

لمناقشــــ  قضــــايا التوفيق بين  2020وعقد  حلق  عمل إقليمي  افتراضــــي  في مانون األول/ يســــمبر   - 29
ــأ ــتان  شـــ ــي . وعقد اجتمات ثنا ي م   وزنكســـ ــا  اســـــته و األســـــر الم يشـــ ــتقصـــ ن التحقق من صـــــح   موا  اســـ

ــبتمبر   ــي  في  يلول/ســـــــــ ــر الم يشـــــــــ ــته و األســـــــــ . ومان من المقرر عقد اجتمات ثنا ي مماثل م  2021اســـــــــ
ــتان في تشــــرين العاني/نوفمبر   ــاف  إلى ذلك  ناقش اجتمات إقليمي في مانون األول/2021طاجيكســ   . وناإلضــ

 ر األولي .بنو  االستعمار  و لقى نظرة  ولى على بيانا  األسعا 2021 يسمبر 

وتؤيد اللجن  اإلحصـــا ي  المشـــترم  مواصـــل  جم  اإلحصـــا ا  االقتصـــا ي  و نشـــ   البرنامج خ ل   - 30
ــا رة عن المكتة العالمي للبرنامج  19-جا ح  موفيد ــوت الصــ ــأن لذا الموضــ ــيا  الدولي   شــ . وترجمت التوصــ

األنشـــــ   اإلحصـــــا ي  إلى اللغ  الروســـــي    وصـــــندون النقد الدولي واللجن  االقتصـــــا ي  ألورونا ولجن  تنســـــيق 
ــرلا فيما بين الوماال  المنبذة الوطني  التا ع  لرا      ــ   كل من ق   ونشــــــــ وجرا تمييبها م  معلوما  خاصــــــــ
الدول المســـــــــتقل . وتناقش المســـــــــا ل المتعلق   جم  بيانا  األســـــــــعار  ثنا  نرو  الجا ح  في حلقا  العمل  

  العنا ي  لرا    الدول المســــــــتقل . وســــــــيولى التمام خاص للمســــــــا ل المتصــــــــل   اإلقليمي  للبرنامج واالجتماعا
  الجا ح  والمتعلق   الحسا ا  القومي  ألغراض البرنامج.

لرا    الدول المســتقل  في   2017ونشــر  اللجن  اإلحصــا ي  المشــترم  نتا ج البرنامج المنقح  لعام  - 31
. و تاحت اللجن  نســـــ ا  اللغ  ( 13) ليها في الموق  الشـــــبكي للجن   والتي يمكن االط ت ع2021حزيران/يوني   

الروســـــي  من الدليلين الق ريين للبرنامج  شـــــأن إ ماج  نشـــــ   مؤاـــــر  ســـــعار االســـــته و والبرنامج  وتجمي   
تعا ال  القوة الشــــرا ي   ون الوطني  )انظر البرت ال امس من لذا التقرير(. وناإلضــــاف  إلى ذلك  نهر مقال  

 نشـــــ   البرنامج ونشـــــر الدليلين الق ريين في مجل  إحصـــــا ي  مهني . ويجر  حاليا  يضـــــا تدرية ط ب  عن  
 المدرس  العليا ل قتصا  على تمارين التعلم من البرنامج.

 __________ 

 ./http://www.cisstat.org/icp :انظر (13) 
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 الكاريبي البحر    ومنطقة   الالتينية   أمريكا   

ل  اإلقليمي  المنبذة للمن ق . اللجن  االقتصـــــــــــا ي  ألمريكا ال تيني  ومن ق  البحر الماريبي لي الوما - 32
. وثم  خ ر يكتنف 2017. وانضــــــــمت غواتيماال منذ  ورة عام 2021اقتصــــــــا ا في  ورة عام  33ويشــــــــارو  

 مشارم   عض اقتصا ا  من ق  البحر الماريبي حاليا.

لدولي  لدورة برنامج المقارنا  ا 2019وند  جم  بيانا   ســـعار الموا  االســـته كي  المنزلي  في عام  - 33
.  2021  ونمجر  مراجعتها  ســـــــــيتم اســـــــــتقرا  لذه البيانا  الســـــــــت دامها في  ورة عام  2020األصـــــــــلي  لعام 

  وســــــــو  ُتســــــــت دم جنبا إلى جنة م  بيانا  الســــــــنوا  2021اســــــــتمر جم  بيانا  األســــــــعار في عام   وقد
ــر الم يشــــ  ــا ي  ال تتناول األســ ــتقصــ ــا  اســ ــعار لدراســ ــا ق . ويجر  جم  بيانا   ســ ي  وفقا للجدول الزمني الســ

 .2022 و 2021المتبق علي  لعامي 

ــي  للمن ق   ولي مدرج  على الموق  الشـــــــــــــبكي للبرنامج   - 34 وقد ُعقد عد  من االجتماعا  االفتراضـــــــــــ
. وتشـــــــــمل لذه االجتماعا  اجتماعا  ( 14) التا   للجن  االقتصـــــــــا ي  ألمريكا ال تيني  ومن ق  البحر الماريبي

التي    ( 16) واقتصـــــــا ا  من ق  البحر الماريبي  ( 15)   األســـــــعار القتصـــــــا ا   مريكا ال تيني  شـــــــأن: جم  بيانا
  (17)؛ و راســـــــا  اســـــــتقصـــــــا ي  خاصـــــــ  القتصـــــــا ا   مريكا ال تيني 2020عقد  في تشـــــــرين العاني/نوفمبر  

ــا ا  من قــ  البحر المــاريبي ــا ــا  القوميــ  2021في آذار/مــارس    ( 18) واقتصـــــــــــــ ؛ ومت لبــا  بيــانــا  الحســـــــــــــ
؛  ( 20) 2021؛ واســــتقصــــا  المباني في تموز/يولي   2021في  يار/مايو    ( 19) القتصــــا ا  من ق  البحر الماريبي

. وناإلضاف   2021في  يلول/سبتمبر    ( 21) والتحقق من صح   سعار بنو  اإلنبان االسته كي لألسر الم يشي 
. 2021في تشـرين العاني/نوفمبر    ( 22) ت ورقا  البرنامج في حلق   راسـي  عن الحسـا ا  القومي إلى ذلك  قدم

على  نشـــــــــ   البرنامج  و جر  اللجن    19-واـــــــــملت االجتماعا  المذمورة  ع ه مناقشـــــــــ   ثر جا ح  موفيد
الوماال  المنبذة الوطني   االقتصــا ي  ألمريكا ال تيني  ومن ق  البحر الماريبي تقييما  للمســا ل التي تواجهها  

واســــتجا اتها. وعقد مؤتمر عبر البيديو م  المكاتة اإلحصــــا ي  الوطني  والمصــــار  المرمزي   شــــأن اإلعدا  

 __________ 

 . https://www.cepal.org/en/projects/international-comparison-program-latin-america-and-caribbean  :انظر  ( 14)  
 .https://www.cepal.org/en/node/52678 :انظر (15) 
-https://www.cepal.org/en/events/first-technical-meeting-price-focal-points-international  :انــــــــــــــــظــــــــــــــــر (16) 

comparison-program-icp-round-2021. 
 .https://www.cepal.org/en/node/53499 :انظر (17) 
ــر (18)  -https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-special-surveys-international-comparison  :انــــــظــــ

program-icp-cycle-2021-caribbean. 
-https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-national-accounts-data-requirements  :انــــــــــــــــظــــــــــــــــر (19) 

international-comparison-program-icp. 
-https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-construction-survey-international  :انــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــر (20) 

comparison-program-icp-2021-cycle. 
-https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-validation-prices-household-consumption  :انـــــــــــظـــــــــــر  ( 21)  

expenditure . 
ــر (22)  ــظـــــــــــــــــــ -https://www.cepal.org/en/events/national-accounts-annual-seminar-latin-america-and  :انـــــــــــــــــــ

caribbean-2021-towards-scn-2025. 

https://www.cepal.org/en/projects/international-comparison-program-latin-america-and-caribbean
https://www.cepal.org/en/node/52678
https://www.cepal.org/en/events/first-technical-meeting-price-focal-points-international-comparison-program-icp-round-2021
https://www.cepal.org/en/events/first-technical-meeting-price-focal-points-international-comparison-program-icp-round-2021
https://www.cepal.org/en/node/53499
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-special-surveys-international-comparison-program-icp-cycle-2021-caribbean
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-special-surveys-international-comparison-program-icp-cycle-2021-caribbean
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-national-accounts-data-requirements-international-comparison-program-icp
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-national-accounts-data-requirements-international-comparison-program-icp
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-construction-survey-international-comparison-program-icp-2021-cycle
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-construction-survey-international-comparison-program-icp-2021-cycle
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-validation-prices-household-consumption-expenditure
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-validation-prices-household-consumption-expenditure
https://www.cepal.org/en/events/national-accounts-annual-seminar-latin-america-and-caribbean-2021-towards-scn-2025
https://www.cepal.org/en/events/national-accounts-annual-seminar-latin-america-and-caribbean-2021-towards-scn-2025
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ــا ا  القومي  خ ل الجا ح  ــا ي لألســــــــعار والحســــــ ــبتمبر    ( 23) اإلحصــــــ . واــــــــارمت اللجن   2021في  يلول/ســــــ
يبي ومصـــــــر  التنمي  ا ســـــــيو   يضـــــــا في جلســـــــ  لتبا ل االقتصـــــــا ي  ألمريكا ال تيني  ومن ق  البحر المار 

 المعار  لمناقش  المسا ل المشترم .

ألمريكا ال تيني  ومن ق  البحر الماريبي في  2017عن نتا ج  ورة البرنامج لعام   ( 24) وصـــــــدر تقرير - 35
ــي  لدورتي عامي 2021آذار/مارس  ــا ي     في قاعدة البيانا   2017 و  2011. وتعرض النتا ج الر يســ اإلحصــ

 .( 25) للجن  االقتصا ي  ألمريكا ال تيني  ومن ق  البحر الماريبي
 

 آسيا   غرب   

اللجن  االقتصـا ي  واالجتماعي  لغرني آسـيا )اإلسـكوا( لي الومال  اإلقليمي  المنبذة للمن ق  العرني .  - 36
اقتصـا ا  إضـاف  الجمهوري  العرني   15  ارتبعت التغ ي  إلى 2017ومنذ  ورة برنامج المقارنا  الدولي  لعام 

ــيا و فريقيا  إلى جانة   الســـــوري  ولبنان  وتشـــــترو تونس ا ن مشـــــارم  مز وج  في مل من مقارنا  غرب آســـ
 .2021السو ان ومصر والمغرب. ومن غير المرجب  ن ينضم اليمن إلى  ورة البرنامج لعام  

للجدول الزمني اإلقليمي. وم  ذلك  تواج   وتجر   راســا  اســتقصــا ي  في معظم االقتصــا ا  وفقا - 37
اقتصـــــا ا  قليل  تأخيرا  فيما يتعلق  الشـــــروت في  راســـــاتها االســـــتقصـــــا ي  والموافق  على الميزانيا . ونذلت 
اللجن  االقتصـــــــــــا ي  واالجتماعي  لغرني آســـــــــــيا جهو ا لتأمين التمويل من المصـــــــــــا ر المحتمل    ما في ذلك 

ي   من  جل  عم بنا  القدرا  وإ ماج  نش   البرنامج م  إحصا ا  مؤار  سعار  حساب األمم المتحدة للتنم
ــا ا  جديدة  ــتلزم  وران المونبين الوطنيين للبرنامج ومشــــــارم  اقتصــــ االســــــته و ونيانا  األســــــعار. وقد اســــ

 تموي  لتدرية إضافي.

اعي  لغرني آســيا لتنبيذ  ورة  وُعقد عد  من االجتماعا  التي اســتضــافتها اللجن  االقتصــا ي  واالجتم - 38
 وللت فيف من  عض التحـديا . وُعـقد   ورة تدريبـي  وطنـي  للبـنان في تشــــــــــــــرين الـعاني/ 2021البرنامج لعـام 

ــ     2021  ت لا اجتمات آخر في مانون العاني/يناير  2020نوفمبر  ــا ي  ال اصـ ــتقصـ ــا  االسـ ــ  الدراسـ لمناقشـ
. وانعقد اجتمات م  األر ن حول اسـت راج البيانا  من 2020ام ومراجع  بيانا  اسـته و األسـر الم يشـي  لع

ــعار في مانون العاني/يناير   . وعقد اجتمات إقليمي إلط ن  ورة البرنامج  2021اإلنترنت لجم  بيانا  األســـــــــــ
. وعقد  يضــــا في ذلك الشــــهر اجتمات م  بنك التنمي  األفريقي والمكتة 2021في اــــباط/فبراير  2021لعام 

  قدمت إلى مونبي  2021لبرنامج  شـــأن االقتصـــا ا  ذا  المشـــارم  المز وج . وفي حزيران/يوني   العالمي ل
ــرا ي .  ــأن البرنامج وإعدا  تعا ال  القوة الشـ ــارم  الجديدة  ورة تدريبي  تقني   شـ ــا ا  المشـ البرنامج من االقتصـ

ر وتصـــنيف بيانا  اإلنبان م  و خيرا  عقد  حلق  عمل إقليمي   شـــأن تجمي  معام   ترجيب نبقا  األســـعا
 .2021في حزيران/يوني   19-توجي   شأن عملي  التقدير خ ل جا ح  موفيد

 __________ 

-https://rtc-cea.cepal.org/en/conectados-rtc/fourth-videoconference-statistical-production-prices  :انـظـر (23) 

and-national-accounts-face. 
 .https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46742/S2000830_en.pdf :انظر (24) 
 ..https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/web_cepalstat/estadisticasindicadores.asp?idioma=i:انظر (25) 

https://rtc-cea.cepal.org/en/conectados-rtc/fourth-videoconference-statistical-production-prices-and-national-accounts-face
https://rtc-cea.cepal.org/en/conectados-rtc/fourth-videoconference-statistical-production-prices-and-national-accounts-face
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46742/S2000830_en.pdf
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/web_cepalstat/estadisticasindicadores.asp?idioma=i
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تقرير - 39 لعـــــام    ( 26) وُنشــــــــــــــر  البرنـــــامج  نتـــــا ج  ورة  األول/  2017عن  مـــــانون  في  العرنيـــــ    للمن قـــــ  
دة من نتا ج  . وســــــتنشــــــر مجموع  جدي 2019  واــــــمل نتا ج تعا ل القوة الشــــــرا ي  حتى عام  2020  يســــــمبر

ــعيد اإلقليمي في نهاي  عام  ــرا ي  للبنان  2021البرنامج على الصـــــــ ــمل تقديرا  تعا ال  القوة الشـــــــ ــتشـــــــ . وســـــــ
ــارو في  ورة عام   )الذ  ــنوا  من  2017لم يشــ ــرا ي   2020إلى   2017( للســ ــ  عن تعا ال  القوة الشــ   فضــ

ــرا ي  األولي  لع2019 و  2018المحدث  لعامي   ــرا ي   2020ام    وتعا ال  القوة الشـ   وتوقعا  تعا ل القوة الشـ
 . وتعرض النتا ج  الريال العماني معمل   ساسي .2021لعام 
 

 االقتصادي   الميدان  في   والتنمية   التعاون  ومنظمة  األوروبي   لالتحاد   اإلحصائي   المكتب   بين   المشترك  البرنامج   

التعاون والتنمي  في الميدان االقتصــا   برنامجا   ينّبذ المكتة اإلحصــا ي ل تحا  األوروني ومنظم    - 40
اقتصــــــــا ا  في   49عا ي ا إلعدا  تقديرا  ســــــــنوي  لتعا ال  القوة الشــــــــرا ي  وفقا  لجدول زمني محد . ويشــــــــارو  

برنامج تعا ال  القوة الشـــــرا ي  المشـــــترو بين المكتة اإلحصـــــا ي ل تحا  األوروني ومنظم  التعاون والتنمي   
. ومن بين لذه االقتصــا ا   يتولى المكتة اإلحصــا ي 2021قتصــا   في  ورة البرنامج لعام في الميدان اال

ــؤون   ــيق اـــ ــا     37ل تحا  األوروني تنســـ ــا ا  بينما تتولى منظم  التعاون والتنمي  في الميدان االقتصـــ اقتصـــ
ــا ا. وتشــــــــارو  ومرانيا وجورجيا في  ورة البرنامج لعام  12تنســــــــيق اــــــــؤون  جرا رن هما    وقد2021اقتصــــــ

ــا ي ل تحا  األوروني  معلما جرا لدا   ــ   المكتة اإلحصـــــــ  المقارنا  العالمي  عن طريق المقارنا  ال اصـــــــ
 .2017مشارمتهما في  ورة البرنامج لعام 

وتغ ي ســت  راســا  اســتقصــا ي  جم  بيانا  األســعار ال اصــ   الدراســا  االســتقصــا ي  الســته و  -   41
يلي:  ا  المكتة اإلحصا ي ل تحا  األوروني على مدا ث ث سنوا  من خ ل ما األسر الم يشي  في اقتصا  

؛  2021؛ وال عام والمشـــرونا  والتبد  والمظهر الشـــ صـــي في عام 2020ال دما  واألثاث والصـــح  في عام  
تنمي   . ويســـــــت دم المشـــــــارمون في منظم  التعاون وال 2022والمنزل والحديق   والنقل والم اعم والبنا ن في عام 

انتشـارا مماث  للدراسـا  االسـتقصـا ي   ولمن من خ ل جدول زمني م تلف للتحقق من الصـح   مما يلي: النقل  
؛  2021؛ واألثاث والصـــــــح   وال عام والمشـــــــرونا  والتبد في عام 2020والم اعم والبنا ن وال دما  في عام 

لبرنامج في جمي  الدراســـــا  االســـــتقصـــــا ي   . وتر  بنو  ا 2022والمظهر الشـــــ صـــــي  والمنزل والحديق  في عام 
 السته و األسر الم يشي  التي  جرالا المكتة اإلحصا ي ل تحا  األوروني ومنظم  التعاون والتنمي . 

ــي  في  - 42 ــر غير الم يشــــــ ــا ي  لألســــــ ــتقصــــــ ــا  االســــــ ــعار للدراســــــ وقد  جريت عملي  جم  بيانا  األســــــ
في اقتصـــــــا ا  منظم     2020ا  األوروني  وفي عام في اقتصـــــــا ا  المكتة اإلحصـــــــا ي ل تح 2021 عام

التعاون والتنمي . وناإلضاف  إلى ذلك  يجر  عد  م تار من اقتصا ا  المكتة اإلحصا ي ل تحا  األوروني  
 ومنظم  التعاون والتنمي   راس  استقصا ي  عن التشييد  جرالا البرنامج ألغراض الرنخ العالمي.

 ا  المكتة اإلحصــا ي ل تحا  األوروني  شــأن الدراســا  االســتقصــا ي   وعقد  اجتماعا  القتصــا - 43
  وعقد اجتمات البريق العامل التا   للمكتة 2021السـته و األسـر الم يشـي  في آذار/مارس و يلول/سـبتمبر 

. واجتم  المشــــــارمون في برنامج  2021اإلحصــــــا ي المعني بتعا ل القوة الشــــــرا ي  في تشــــــرين العاني/نوفمبر  
ــا ر البيانا  الجديدة   2021ظم  التعاون والتنمي  في  يار/مايو من  ــا ي  ومصـ ــتقصـ ــا  االسـ ــتعراض الدراسـ السـ

ــا ي ل تحا   ــرا ي  بين المكتة اإلحصـــ ــأن تعا ال  القوة الشـــ ــترم   شـــ والوثا ق العملياتي . وفي حلق  عمل مشـــ

 __________ 

 . https://www.unescwa.org/publications/purchasing-power-parities-and-real-size-arab-economies  :انظر  ( 26)  
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اضـرون الممارسـا  الجيدة وناقشـوا   تبا ل الح2021األوروني ومنظم  التعاون والتنمي  عقد  في  يار/مايو  
 الت ورا  األخيرة المتعلق   البرنامج.

تشـــــــكل تحديا  للبرنامج الدا ر للدراســـــــا  االســـــــتقصـــــــا ي  لتعا ال  القوة  19-ونلت جا ح  موفيد - 44
  2021 و  2020. وتمكنت البلدان من جم  بيانا  األســــعار في عامي  2021الشــــرا ي  التي  جريت في عام 

 ســـــالية جديدة لجم  البيانا   وال ســـــيما بيانا  المعام   و ســـــعار اإلنترنت. وُترصـــــد  اســـــتمرار   اســـــت دام 
 على النتا ج المتعلق  بتعا ال  القوة الشرا ي . 19-التحديا  المواَجه   ثنا  جم  البيانا  و ثر موفيد

 
 المواد العملياتية الجديدة -جيم   

  وضـــ  المكتة العالمي للبرنامج قوا م بنو  البرنامج  2021البرنامج لعام في إطار التحضـــير لدورة   - 45
ــتنا ا إلى قوا م البنو  التي وضـــــــــعت لدورة البرنامج المتوقع    2021لعام  ــا  اســـــــ ــتقصـــــــ وغيرلا من موا  االســـــــ
ــت دم الوماال    اة إل ارة قوا م2020 لعام البنو  في      التعاون م  الوماال  المنبذة اإلقليمي  والوطني . وتســـــ

ــبافي   وتتيب لم تلف خيارا    ــم  المبا ة والتعاون والشــــــ ــا  قوا م البنو    ريق  تتســــــ إطار البرنامج بهد  إنشــــــ
ل قوا م بنو  البرنامج   التصـــدير من متالوجا  الدراســـا  االســـتقصـــا ي  والتوصـــيبا  المنهجي  للمنتجا . وُتدخل

وال ســـــــــيما البنو  التمنولوجي  الســـــــــريع  الت ور  وننو   التنقيحا  ال زم  في مواصـــــــــبا  البنو     2021لعام 
. وعممت موا  اسـتقصـا ي  مسـتممل  على 19-ا ال  والمعدا   فضـ  عن البنو  الجديدة ذا  الصـل   كوفيد

 جمي  الوماال  المنبذة الوطني .

ــا قســــم جدي  - 46 ــفي  للبرنامج حســــة الحاج   و  خل  يضــ ــتبيانا  البيانا  الوصــ د يغ ي وتم تحديم اســ
ــا تحـدـيم نموذج تقـديم بـياـنا    19-البـياـنا  الوصــــــــــــــفـي  المتعلقـ  ـ آـثار موفـيد على تنبـيذ البرـنامج. وتم  يضــــــــــــ

 .2021البرنامج ليعكس مجموعا  بيانا   ورة البرنامج لعام 
  

 البحوث واالبتكارات  - رابعا  
  2016في  يلول/ســـبتمبر    ( 27) لبرنامجلوضـــ  فريق التنســـيق المشـــترو بين الوماال  خ   البحوث  - 47

  ثم اعتمـــدلـــا مجلس إ ارة البرنـــامج في  2017ووافق عليهـــا البريق االســــــــــــــتشــــــــــــــــار  التقني في  يـــار/مـــايو  
. وتهد  ال    إلى صـــــــــقل المنهجي  والُنهج التي يقوم عليها البرنامج وتوفير التوجي   2017 يلول/ســـــــــبتمبر  

من البنو  الــع ث  عشر التالي : ) ( تجمي  الس سل  إلطار البحوث ال اص   . وتتألف خ    حوث البرنامج 
الزمني  لتعا ال  القوة الشرا ي  ونهج الدراسا  االستقصا ي  المتواصل ؛ )ب( وتعا ال  القوة الشرا ي  واإلنبان 
الحقيقي فيما يتعلق   دما  اإلســـــكان؛ )ج( وتســـــوي  اإلنتاجي   النســـــب  للعاملين في الونا ف الحكومي  وفي  

ــا ــا؛ ق ـ ــ  وموثوقيتهـ ــا ال  القوة الشــــــــــــــرا يـ ــالمي؛ ) ( جو ة تعـ ــا ؛ ) ( وتحســــــــــــــين إجرا ا  الرنخ العـ ت البنـ
واســت داما  تعا ال  القوة الشــرا ي  في مجال وضــ  الســياســا  الوطني  والدولي ؛ )ز( و وج  التآزر بين  )و(

الوطني؛ )ح( وتعا ال  القوة  مؤاــر  ســعار االســته و والبرنامج  وتعا ال  القوة الشــرا ي  على الصــعيد  ون 
ــرا ي    ــرا ي  لق ات البنا ؛ ) ( وتعا ال  القوة الشــــــ ــا را  والوار ا ؛ )ط( وتعا ال  القوة الشــــــ ــرا ي  للصــــــ الشــــــ
ــتوا   ــرا ي  للبرنامج و ورلا في قياس البقر على المســــــــــ ــح  والتعليم؛ )و( وتعا ال  القوة الشــــــــــ لق اعي الصــــــــــ

 __________ 

 .https://www.worldbank.org/en/programs/icp#7 :انظر (27) 
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ــا  االبتمارا  في  ــتمشـــ ــا ر البيانا  من  جل قياس تعا ال  القوة العالمي؛ )ل( واســـ مجال التمنولوجيا ومصـــ
 الشرا ي ؛ )م( ومراعاة االخت فا  في جو ة المنتجا  عند قياس تعا ال  القوة الشرا ي .

ــق  لتعا ال   - 48 ــا  ســـ ســـل زمني  متسـ ــت  التالي : ) ( إنشـ ــي   مجتمع   األلدا  السـ وُتلبي لذه المواضـ
وتحســين موثوقي  تعا ال  القوة الشــرا ي  وجو تها؛ )ج( ومعالج  المجاال  التي يصــعة  القوة الشــرا ي ؛ )ب( 

ــا ي  الوطني ؛  قياســــــــــها  معل اإلســــــــــكان؛ ) ( وتعزيز الموا م  بين تعا ال  القوة الشــــــــــرا ي  والبرامج اإلحصــــــــ
سـتمشـا  االبتمارا   والدعوة إلى زيا ة اسـت داما  تعا ال  القوة الشـرا ي  وتوسـي  ن ان ت بيقها؛ )و( وا ) (

 في مجال التمنولوجيا والمصا ر الجديدة.

ــي    - 49 ــتشـــار  التقني فرن عمل  أنوات اـــتى ل ضـــ  ت  البحوث المحد ة في مواضـ ــأ البريق االسـ و نشـ
  (28)   تقوم فرن العمـل لـذه2021خ ـ   حوث البرنـامج المـذمورة  ع ه. واعتبـارا من تشــــــــــــــرين العـاني/نوفمبر  

 ضي  من المواضي  الع ث  عشر المذمورة  ع ه. معالج  عشرة موا

وصــدر  لي ن اســتشــرافيان للمســاعدة في إثرا  وتوجي  الممارســا  الق ري  الرامي  إلى إ ماج عمليا   -   50
إعدا  مؤاــر  ســعار االســته و وتعا ال  القوة الشــرا ي   واســت  ص تعا ال  القوة الشــرا ي   ون الوطني . وتر  

عن م  الدليلين في البرت ال امس   ناه. وفيما يتعلق  اســـت داما  تعا ال  القوة الشـــرا ي  في  تباصـــيل إضـــافي   
تعا ال  القوة الشـرا ي  ألغراض صـن  السـياسـا :  ليل  صـن  السـياسـا  الوطني  والدولي   صـدر منشـور  عنوان  

تباصــيل  في البرت ال امس   ناه. و جريت   وتر  مر ي الســت دام البيانا  المســتمدة من برنامج المقارنا  الدولي  
ــرا ي  المنقح  لعامي  ــب  إلى   2017  و   2011تقييما  لقياس  ثر تعا ال  القوة الشـــ على خخ البقر الدولي  النســـ

  2022البنك الدولي وحســـــا ات  المتعلق   البقر على الصـــــعيد العالمي  وســـــيت ذ البنك الدولي قرارا في  وا ل عام 
 في قياس البقر على الصعيد العالمي.   2017ال  القوة الشرا ي  لعام  شأن است دام تعا  

  
 المعرفة والتوعية وأوجه االستخدام  - خامسا   

تعا ال  القوة الشـرا ي  ألغراض صـن     صـدر منشـور تباعلي جديد  عنوان  2021في حزيران/يوني   - 51
. ويقدم الدليل  الذ  ( 29) مقارنا  الدولي الســــــياســــــا :  ليل مر ي الســــــت دام البيانا  المســــــتمدة من برنامج ال

يتوفر تنزيل   صــــــــــــــيغ  بي    إ  وممحتوا على اــــــــــــــبك  اإلنترنت  لمح  عام  عن الميفي  التي توفر بها 
ــمب  ــرا  التي تســـــــ ــعار ونتا ج البرنامج األخرا العديد من المؤاـــــــ ــتويا  األســـــــ ــرا ي  ومســـــــ تعا ال  القوة الشـــــــ

ــياســـــا  وغيرلم من ــياســـــا     للحكوما  وواضـــــعي الســـ المســـــت دمين على الصـــــعيد الوطني  قياس فعالي  الســـ
المحلي  الحالي  وإجرا  مقارنا  م  االقتصــا ا  األخرا وتتب  التنمي  والتقدم المحرز  مرور الوقت. ويســاعد 
ــا ي حاســــــم و  اة  ــتعمار إحصــــ الدليل   ثنا  القيام بذلك  على التوعي   البرنامج والبرلان على اســــــت دام  ماســــ

رســــما بيانيا تباعليا وخرا خ   70 ي   ســــاســــي . ويتضــــمن الدليل  معل  على ت بيقا  البيانا  من خ ل  اقتصــــا
تباعلي  م  نص يشـــرح مصـــدر مل مؤاـــر ممكن للبرنامج واســـت دامات  الســـياســـاتي . ويشـــمل  يضـــا اســـت دام 

لتنمي  المسـتدام   ومذلك تعا ال  القوة الشـرا ي  في المؤاـرا  التي ترصـد التقدم المحرز نحو تحقيق  لدا  ا
بوصــــــــــــــبهـا معلومـا  اـــــــــــــــاملـ  عن ميفيـ  تحـديـد منهجيـ  البرنـامج  والمبـاليم التي تقوم عليهـا تعـا ال  القوة 
الشـــــرا ي   واســـــت دام بيانا  البرنامج والقيو  المبروضـــــ  عليها  وتحديد التحلي   التي يمكن ت بيق البيانا  

 __________ 
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ــتند إلى الدليل   في منتدا األمم المتحدة العالمي للبيانا  في تشـــــــــــرين األول/  عليها. وجرا تقديم عرض يســـــــــ
 .( 31) والبنك الدولي  ( 30)   ولو متاح على قنوا  البيديو التا ع  لألمم المتحدة2021 كتونر  

ــور البنك الدولي المعنون   - 52 ــاف  إلى ذلك  فإن منشـــــ ــر في ( 32) العروة المتغيرة لألمموناإلضـــــ   الذ  نشـــــ
  يبحم في توزي  العروة عبر البلدان  اســــت دام تعا ال  القوة الشــــرا ي  ألول  2021ر  تشــــرين األول/ كتون  27

مرة  ويناقش ميف ي تلف اســــــت دام تعا ال  القوة الشــــــرا ي  عن المقارنا  بين البلدان التي تجر   اســــــت دام 
  سعار الصر  السا دة في األسوان. 

  قــام مونبون من البنــك الــدولي 2020 يــار/مــايو  في    2017ومنــذ نشـــــــــــــر نتــا ج  ورة البرنــامج لعــام   -   53
ــاـيا التحليلـي   والومـاال  المنبـذة اإلقليمـي  ـ إعـدا  عـد  من منشـــــــــــــورا  المـدوـنا  اإللمترونـي  التي تـناقش القضــــــــــــ
ــابق المقدم إلى اللجن    ــورة منذ التقرير الســــــ ــورا  المدون  اإللمتروني  للبرنامج المنشــــــ ــمن منشــــــ والمنهجي . وتتضــــــ

ــرا ي  لعام لما ” يلي:  ما  ــب  إلى تقديرا  البقر  2011ذا ُنقّلحت تعا ال  القوة الشـ ؛  ( 33) “   وما الذ  يعني  ذلك  النسـ
إزال  الغموض عن ”  ؛ و ( 34) “ برنامج المقارنا  الدولي  في غرب آسـيا: تسـليخ الضـو  على االقتصـا ا  العرني  ” و 

اقتصـــا  آســـيا والمحيخ الها    حجم ”  ؛ و Python “ (35 )حســـا ا  تعا ل القوة الشـــرا ي  للبرنامج  اســـت دام برنامج  
تعا ال  القوة الشـــرا ي  ألغراض صـــن  الســـياســـا : ”  ؛ و ( 36) “ على  ســـاس تعا ال  القوة الشـــرا ي : نتا ج البرنامج 

 . ( 37) “  ليل مر ي الست دام البيانا  المستمدة من برنامج المقارنا  الدولي  

على  ســــــاســــــيا  تعا ال  القوة الشــــــرا ي  في   ( 38) التعلم اإللمترونيواســــــتمر  قا م  الملتحقين بدورة  - 54
ا   1 070  وقد اـارو فيها حتى ا ن حوالي 2018التوسـ  منذ  ن بد   الدورة رسـمي ا في آذار/مارس  اـ صـ 

ــاب    ــ   البيانا   والمنهجي   وطرن الحســــ ــرا ي   والمت لبا  ال اصــــ ل ط ت على مباليم تعا ال  القوة الشــــ
داما . ويســتبيد من الدورة التباعلي  صــانعو الســياســا  والمنظما  الدولي  والباحعون وال  ب وعام  واالســت 

الناس ممن يرغبون في تعزيز معرفتهم بتعا ال  القوة الشرا ي . وتقدم الدورة عن طريق حيز التعلم اإللمتروني  
ي . وقد اســُت دمت الدورة  يضــا على ن ان  المبتوح للبنك الدولي  ولو وجه  للتعلم اإللمتروني في مجال التنم

 واس  في حلقا  العمل اإلقليمي  والوطني  ألغراض تدرية المسؤولين الحكوميين.

 __________ 

 _https://www.youtube.com/watch?v=uHr-kkGFzI8&list=PLBc4lThqX-WMnXI1gt95r  :انــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــر (30) 

hJ4IgZP8tWY&index=9&t=2s. 
 .https://www.youtube.com/watch?v=Itbnlv2MRbk :انظر (31) 
 .https://www.worldbank.org/en/publication/changing-wealth-of-nations :انظر (32) 
-https://blogs.worldbank.org/opendata/why-have-2011-ppps-been-revised-and-what-does-it  :انـــــــــــظـــــــــــر (33) 

mean-estimates-poverty. 
 .https://blogs.worldbank.org/opendata/icp-western-asia-turning-spotlight-arab-economies :انظر (34) 
ــر (35)  ــظـــ -https://blogs.worldbank.org/opendata/demystifying-icp-purchasing-power-parity-calculations  :انـــ

using-python?token=ed0afb11de312ae82f593ac5ca792cf3. 
ــر (36)  ــظـ -https://blogs.worldbank.org/opendata/size-asia-and-pacific-economy-based-purchasing-power  :انـ

parities-results-international. 
-https://blogs.worldbank.org/opendata/purchasing-power-parities-policy-making-visual-guide  :انـــــــظـــــــر (37) 

using-data-international-comparison. 
 .https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/e-learning :انظر (38) 

https://www.youtube.com/watch?v=uHr-kkGFzI8&list=PLBc4lThqX-WMnXI1gt95r_hJ4IgZP8tWY&index=9&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uHr-kkGFzI8&list=PLBc4lThqX-WMnXI1gt95r_hJ4IgZP8tWY&index=9&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uHr-kkGFzI8&list=PLBc4lThqX-WMnXI1gt95r_hJ4IgZP8tWY&index=9&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uHr-kkGFzI8&list=PLBc4lThqX-WMnXI1gt95r_hJ4IgZP8tWY&index=9&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Itbnlv2MRbk
https://www.worldbank.org/en/publication/changing-wealth-of-nations
https://blogs.worldbank.org/opendata/why-have-2011-ppps-been-revised-and-what-does-it-mean-estimates-poverty
https://blogs.worldbank.org/opendata/why-have-2011-ppps-been-revised-and-what-does-it-mean-estimates-poverty
https://blogs.worldbank.org/opendata/icp-western-asia-turning-spotlight-arab-economies
https://blogs.worldbank.org/opendata/demystifying-icp-purchasing-power-parity-calculations-using-python?token=ed0afb11de312ae82f593ac5ca792cf3
https://blogs.worldbank.org/opendata/demystifying-icp-purchasing-power-parity-calculations-using-python?token=ed0afb11de312ae82f593ac5ca792cf3
https://blogs.worldbank.org/opendata/size-asia-and-pacific-economy-based-purchasing-power-parities-results-international
https://blogs.worldbank.org/opendata/size-asia-and-pacific-economy-based-purchasing-power-parities-results-international
https://blogs.worldbank.org/opendata/purchasing-power-parities-policy-making-visual-guide-using-data-international-comparison
https://blogs.worldbank.org/opendata/purchasing-power-parities-policy-making-visual-guide-using-data-international-comparison
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/e-learning


E/CN.3/2022/22  

 

21-17852 15/18 

 

 لي ن    2021وعلى نحو مـــا ور  في فرت البحوث واالبتمـــارا   ع ه  صـــــــــــــــــدر في تموز/يوليـــ    - 55
 . و ولهما   ليل تمامل مؤاـر  سـعار  م صـصـان لوحدا  إحصـا ا  األسـعار التا ع  للوماال  المنبذة الوطني 

  موج   ساسا إلى المكلبين بتجمي  مؤارا   سعار االسته و الوطني   ( 39) االسته و و نش   إعدا  البرنامج
وإجرا  اســتقصــا ا  األســعار في إطار البرنامج. ويزو  الدليل  يضــا جمي  مســت دمي اإلحصــا ا  الرســمي  

و وتعا ال  القوة الشــرا ي  و وج  االخت   والتشــا   بينها. ويســلخ الدليل   بهم جيد لمؤاــرا   ســعار االســته 
الضــــو  على  وج  التشــــا   في الجوانة المباليمي  والتنبيذي  التي يقوم عليها تجمي  بيانا  مؤاــــرا   ســــعار 

عتما  نهج  االســـــــته و وتعا ال  القوة الشـــــــرا ي   مما يدل على  ن  يمكن تحقيق  وج  تآزر مبيرة من خ ل ا 
تجمي  متمامل لصــــالب تجمي  بيانا  مل من مؤاــــرا   ســــعار االســــته و وتعا ال  القوة الشــــرا ي . ويســــتند 

ــا إلى تحديم  ــاليةالدليل  يضــ ــته و: المباليم واألســ ــعار االســ ــرا   ســ ــرت  الوماال  ( 40)  ليل مؤاــ   الذ  نشــ
 ا  األســعار واعتمدت  اللجن  اإلحصــا ي   األعضــا  في البريق العامل المشــترو بين األمانا  المعني  إحصــا

. ويتضـمن الدليل اسـتعراضـا ألوج  التشـا   واالخت   بين مؤاـرا   سـعار االسـته و 2020في آذار/مارس  
والبرنامج على الصعيد الوطني؛ و راس  البوا د الناائ  عن الجهو  المبذول  لدمج البرنامجين؛ وتقييم المستوا 

تصـــــــا ا  المشـــــــارم  في البرنامج؛ وتحليل األماكن التي يمكن  ن يحدث فيها التمامل الحالي للتمامل في االق
في سـلسـل  القيم اإلحصـا ي ؛ والمداوال   شـأن اسـت دام بيانا  الماسـحا  الضـو ي  واألسـعار المسـت لصـ  من 

ويتضـــمن  اإلنترنت لمؤاـــر  ســـعار االســـته و والبرنامج؛ ومناقشـــ  معالج  بيانا  خدما  اإلســـكان والســـكن.
ــرا يل وجنوب  فريقيا والمملم  المتحدة لبري انيا العظمى   ــا  الحال  الوطني  من إســــ ــا مجموع  من  راســــ  يضــــ
ــمالي  والهند  التي توضــــــب طموحا  تلك البلدان والنجاحا  التي حققتها والتحديا  التي واجهتها  و يرلندا الشــــ

 في السعي إلى إ ماج مؤارا   سعار االسته و والبرنامج.

  فيوجـ  إلى  لـيل لتجمي  تعـا ال  القوة الشــــــــــــــرا ـي  على الصــــــــــــــعـيد  ون الوطني مـا اـلدلـيل الـعاني    - 56
الوماال  المنبذة الوطني  التي تنظر في الشـــــروت في برنامج لتجمي  بيانا  مؤاـــــرا  األســـــعار المكاني  على 

. ويسـتراـد بتجمي  مؤاـرا  األسـعار لذه احتياجا  البيانا  لدا واضـعي السـياسـا  ( 41) الصـعيد  ون الوطني
ــاواة  اخــل البلــدان ووقوت البقر المحلي وتحليــل اإلنتــاجيــ  في م تلف   والبــاحعين المهتمين بتقييم عــدم المســـــــــــــ

بان في جمي  المجاال   اخل البلد. ويوفر الدليل الوســــــا ل لتقييم البرون في مســــــتويا  األســــــعار و نماط اإلن 
 نحا  البلد من خ ل حسـاب تعا ال  القوة الشـرا ي  على المسـتوا  ون الوطني. ويسـت دم األسـالية واإلطار  
الراسـ ين للبرنامج القتراح خ وا  عملي  وتقديم توصـيا   شـأن ميفي  إنشـا  لذه العملي   ويسـعى إلى التآزر 

ــته و الوطني  حيعما  م ــعار االســ ــرا   ســ ــول في لذا الدليل مبهوم ون ان  م  تجمي  مؤاــ كن. وتغ ي البصــ
تعا ال  القوة الشــــرا ي  على الصــــعيد  ون الوطني؛ واســــت داما  تعا ال  القوة الشــــرا ي  على الصــــعيد  ون 
الوطني؛ وتواتر تجمي  تعا ال  القوة الشــرا ي  على الصــعيد  ون الوطني؛ والحومم  والهيكل اإل ار  لبرنامج  

ا ي  على الصـــعيد  ون الوطني؛ ومت لبا  بيانا  تعا ل القوة الشـــرا ي  على الصـــعيد  ون تعا ال  القوة الشـــر 
الوطني والتحقق من صـــحتها؛ ومنهجي  تجمي  وتصـــنيف تعا ال  القوة الشـــرا ي  على الصـــعيد  ون الوطني؛ 

 __________ 

ــر (39)  ــظـــــــــــ  /https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-0050022021  :انـــــــــــ
original/Guide-CPI-and-ICP.pdf. 

 .https://www.imf.org/en/Data/Statistics/cpi-manual :انظر (40) 
 /https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-0050022021  :انـــــــــــــظـــــــــــــر (41) 

original/Guide-Subnational-PPPs.pdf. 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-0050022021/original/Guide-CPI-and-ICP.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-0050022021/original/Guide-CPI-and-ICP.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-0050022021/original/Guide-CPI-and-ICP.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-0050022021/original/Guide-CPI-and-ICP.pdf
https://www.imf.org/en/Data/Statistics/cpi-manual
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-0050022021/original/Guide-Subnational-PPPs.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-0050022021/original/Guide-Subnational-PPPs.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-0050022021/original/Guide-Subnational-PPPs.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-0050022021/original/Guide-Subnational-PPPs.pdf
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وطني. ويقدم  يضـا و راسـ  اسـتقصـا ي  للدراسـا  والبرامج القا م  لتعا ال  القوة الشـرا ي  على الصـعيد  ون ال
  راسا  حال  من إي اليا وفييت نام والمملم  المتحدة والواليا  المتحدة األمريكي .

وتر  اســــــــت داما  بيانا  البرنامج ومناســــــــبا  التوعي  وغيرلا من موا  الدعوة في الموق  الشــــــــبكي  - 57
. ووزعت  يضــــــا طبعا  خاصــــــ  من  ( 42) “ لم  نبا  البرنامج”للبرنامج وفي النشــــــرة اإلخباري  الدوري  المســــــماة  

النشـرا  اإلخباري  لإلع ن عن تعا ال  القوة الشـرا ي  من  جل  ليل رسـم السـياسـا   ومتا ع  عرض منتدا 
 .( 43) األمم المتحدة العالمي للبيانا   واأل ل  الق ري  الجديدة

  
 المخاطر وتدابير التخفيف من حدتها  - سادسا  

ي رح مجموعــ  من التحــديــا  المحــد ة  مــام  ورة برنــامج المقــارنــا    19-جــا حــ  موفيــدال يزال  ثر   - 58
  وفي حين خبـت ـتدابير اإلغ ن  2021إلى عـام   2020. وقـد ـتأجـلت  ورة البرـنامج لعـام  2021اـلدولـي  لعـام  

ا  في  الشــــامل وغيرلا من التدابير إلى حد ما خ ل العام الســــابق  مما ســــمب ببد   و اســــتمرار االســــتقصــــا 
معظم االقتصـــــا ا   فإن البترا  ال ويل  إلغ ن المنافذ والقيو  المبروضـــــ  على تنقل المونبين تســـــببت في  
تـأخير بـد  االســــــــــــــتقصـــــــــــــــا ا  في جمي  المنـاطق. ولم تبـد   عض البلـدان  عـد   مـا في ذلـك عـد  قليـل من 

. ومان لهذه التأخيرا   ثر على 2021االقتصا ا  المبيرة  في إجرا  استقصا ا  حتى تشرين األول/ كتونر  
 .2022الجدول الزمني ل ستقصا ا   الذ  سيتعين تمديده في  عض الحاال  حتى نهاي  عام 

وع وة على ذلك  مان  عض الموا  االســـــــته كي  لألســـــــر الم يشـــــــي  محدو ا  و غير متاح لتحديد  - 59
المســـــتور ة  وحدثت تقلبا  عالي  في األســـــعار.  ســـــعارلا  من قبيل اإلقام  في البنا ن والنقل الجو  والســـــل  

ــبة  ــا ا  القومي  قد تغير  تغيرا مبيرا خ ل الجا ح   ســــــ ــ   رنما تمون لياكل نبقا  الحســــــ وفي الوقت نبســــــ
التغيرا  في عا ا  إنبان المســتهلمين. وناإلضــاف  إلى ذلك  رنما تمون التغ ي  الجغرافي  قد تقلصــت  ســبة 

 الميدانيين على السبر إلى  عض المناطق. عدم قدرة جامعي البيانا 

ــا ي  المنتظم   ورنما يكون العديد من الوماال   - 60 وقد  ثر  الجا ح  على جمي  األنشــــــــــــ   اإلحصــــــــــ
المنبذة الوطني  قد  ع ى األولوي  ل ستقصا ا  والتمارين األخرا  معل التعدا ا  السكاني  ومؤارا   سعار 

  ا إلى  وج  نقص في التمويل والتونيف. وقد مان للترتيبا  ال اصــــــــــــ    االســــــــــــته و  على البرنامج  مما
 ــالعمــل من المنزل  ثر على تــدريــة المونبين وقــدرتهم على االضــــــــــــــ  ت  مهــام من قبيــل تجهيز البيــانــا   
والتحقق منها. وفي  عض البلدان   عاقت مشــــاكل إمكاني  االتصــــال اإللمتروني االتصــــال االفتراضــــي  ومان 

تنبيذ عملي  جم  البيانا  افتراضــيا. وع وة على ذلك  مان لدوران المونبين المدرنين  ثر على   من الصــعة
 عمليا  البرنامج.

ويمكن  ن تترجم مل لذه الصـــــــعونا  إلى تحديا  في ضـــــــمان جو ة البيانا . ومن  جل الت فيف   - 61
ــدخ    يجر  تمـــ  ــا  المـ ــانـ ــ  من بيـ ــ  وموثوقـ ــاملـ ــ  مـ ــان مجموعـ ــا وضــــــــــــــمـ ــارلـ ــ   من آثـ ــداول الزمنيـ ــد الجـ ديـ

عند الضــرورة. ع وة على ذلك  تجر  الوماال  المنبذة اإلقليمي  العديد من  2022ل ســتقصــا ا  حتى عام 
حلقا  العمل االفتراضــي  والتدرية العنا ي م  الوماال  المنبذة الوطني   م  الترميز على زيا ة جهو  التحقق  

 __________ 

 .https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/newsletter :انظر (42) 
 .https://mailchi.mp/worldbank.org/icp-country-guides-7728145 :انظر (43) 
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عالمي. وتتيب ال بيع  االفتراضــــــي  لحلقا  العمل اإلقليمي   وضــــــمان الجو ة  التي ســــــتنعكس على الصــــــعيد ال
حضـــــــــور عد   كبر  كعير من مونبي وماال  التنبيذ الوطني   مما ســـــــــاعد على زيا ة عد  المســـــــــتبيدين من 
التدرية. وســــــــــــيرصــــــــــــد المكتة العالمي للبرنامج والوماال  المنبذة اإلقليمي  عن معة الجدول الزمني إلعدا  

ــيا   البيانا  وعمليا ــتشـــــــــــــار  التقني. وعقد  اجتماعا  مجالس اإل ارة افتراضـــــــــــ تها بتوجي  من البريق االســـــــــــ
ــتســــتمر جهو  جم  التبرعا  من  جل التغلة  مما كبل اســــتمرار التنســــيق واإل ارة على الصــــعيد العالمي. وســ

 على تحديا  التمويل.
  

 خاتمة  - سابعا  

 مرا حاســـــــــــما لتقييم األثر االقتصـــــــــــا   العالمي   2021ســـــــــــيكون التنبيذ الناجب لدورة البرنامج لعام  - 62
. وســــتمون النتا ج   اة  ســــاســــي  لصــــانعي الســــياســــا  والمحللين والباحعين  مما يســــمب لهم 19-لجا ح  موفيد

بدراســـــ  تأثير الجا ح   التبصـــــيل على األســـــعار والنبقا  والم رجا  والرفاه الما  . وســـــتمون  معا   م يار 
 تقدم والتعافي  عد  ن يت اى ار لذه الجا ح  وآثارلا على السكان واالقتصا ا .يمكن من خ ل  رصد ال

ورغم التقدم المبير الذ  ُ حرز في جمي  المناطق في تنبيذ الدورة منذ تقديم التقرير السابق إلى اللجن    -   63
توفير التوجي  والتدرية على  تواج  الدورة م اطر تتعلق  المشـارم  والجو ة وحسـن التوقيت والموار . غير  ن  تم 

من    19- ن ان واس  للوماال  المنبذة الوطني  من  جل التغلة على  عض التحديا  التي ت رحها جا ح  موفيد 
ــا يتعلق  ــا فيمـ ــانـــا  التي تم جمعهـ ــ  على البيـ ــا حـ ــافســــــــــــــــ  و ثر الجـ ــا  المونبين واألولويـــا  المتنـ حيـــم عمليـ

األســــعار و نماط اإلنبان. ويســــعى البنك الدولي إلى الحصــــول     االضــــ را ا  في توافر األصــــنا  والتقلبا  في 
على  عم اللجن  لتشـجي  الجها  صـاحب  المصـلح  على إجرا  االسـتقصـا ا  و نشـ   جم  البيانا   ما يتوافق 

. وع وة على ذلك  فإن اللجن  مدعوة 2021م  الجدول الزمني المتبق علي  لضـــــــــمان نجاح  ورة البرنامج لعام 
حاط  علما  مدا ما قام    البرنامج من جهو  للتوعي  والدعوة خ ل الســــــن  الماضــــــي   والتي اســــــتهدفت  إلى اإل 

في المقام األول واضـعي السـياسـا  والجها  صـاحب  المصـلح  في البرنامج على الصـعيد الوطني وصـممت من  
  جل تعزيز است دام نتا ج البرنامج وإ ماج  في األنش   اإلحصا ي  العا ي . 

  
 اإلجراءات المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذها  - ثامنا  

 اللجنة مدعوة إلى القيام بما يلي: - 64

اإلحااااطاااة علماااا باااالتقااادم الكبير المحر  في تنفياااذ دورة برناااامج المقاااارناااات الااادولياااة   ) ( 
 ؛19-، على الرغم من التحديات المتصلة بكوفيد2021 لعام

المصاالحة في البرنامج إلى ااامان تنفيذ أنشااطة دورة البرنامج  توجيه الجهات صاااحبة   )ب( 
ساااتوفر تحليال فريدا وحيويا    2021في الوقت المناساااب في جميل البلدان، حين أن نتائج عام  2021لعام  

 لالقتصاد العالمي في خضم الجائحة؛

ت:  تعادالت القوة الشاارائية ألغراص صاانل السااياسااا تشااجيل الترويج للمنشااور المعنون   )ج( 
للجهات صاااااااحبة المصاااااالحة في   دليل مرئي السااااااتخدام البيانات المسااااااتمدة من برنامج المقارنات الدولية

 البرنامج وصانعي السياسات وغيرهم من المستخدمين؛
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