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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٤ مارس/ آذار٧-٤
  *من جدول األعمال املؤقت) ح( ٣ البند

        برنامج املقارنات الدولية: لقراربنود للمناقشة واختاذ ا
  امج املقارنات الدوليةنتقرير البنك الدويل عن بر    

    
  مذكرة من األمني العام    

  
، بـأن   ٢٠١٣/٢٣٥يتشرف األمني العام، وفقا ملقرر اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي             

. حييل التقرير الذي أعده البنـك الـدويل نيابـة عـن اجمللـس التنفيـذي لربنـامج املقارنـات الدوليـة                     
ويــصف .  لربنــامج املقارنــات الدوليــة٢٠١١ويتــضمن التقريــر مــوجزا حلالــة تنفيــذ جولــة عــام 

، وأنــشطة احلوكمــة ٢٠١١التقريــر كيفيــة حــساب تقــديرات برنــامج املقارنــات الدوليــة لعــام  
املضطلع هبا لدعم عمليـة احلـساب واسـتعراض النتـائج األوليـة، واجلـدول الـزمين لنـشر النتـائج                     

 ٢٠١١ملُعـــدة جلولـــة عـــام النهائيـــة واســـتراتيجية االتـــصاالت ذات الـــصلة، واملـــواد املعرفيـــة ا 
. ٢٠١١للربنامج، وسياسة تنقيح إحصاءات تعادل القوة الـشرائية، وخطـط تقيـيم جولـة عـام                 

ــق        ــشاء فري ــة، وإن ــائج النهائي ــشر النت ــة أن تقــوم باســتعراض التقــدم احملــرز يف ن ــود اللجن وقــد ت
  .٢٠١١ لالضطالع بتقييم جولة عام ألصدقاء رئيس الربنامج
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  ويل عن برنامج املقارنات الدوليةتقرير البنك الد    
  مقدمة  - أوال  

يزود هذا التقرير اللجنة اإلحصائية بكامل املعلومات املستجدة عن حالـة تنفيـذ جولـة                 - ١
 لربنامج املقارنات الدولية، مـع التركيـز بـصورة حمـددة علـى األنـشطة الـيت جـرت                    ٢٠١١عام  

ويغطـي التقريـر    . ٢٠١٣نـوفمرب   /الثـاين  إىل تـشرين     ٢٠١٢نـوفمرب   /يف الفترة من تشرين الثـاين     
 للربنامج واجلدول الـزمين لنـشرها، واملـواد    ٢٠١١أنشطة احلوكمة، وحساب نتائج جولة عام  

املعرفيــة، واســتراتيجية االتــصاالت وأنــشطة التوعيــة، وسياســة تنقــيح إحــصاءات تعــادل القــوة   
  .٢٠١١الشرائية، وتقييم جولة عام 

    
  أنشطة احلوكمة  -ثانيا  

ُعقــدت اجتماعــات خمتلفــة هليئــات احلوكمــة مــن أجــل معاجلــة العناصــر ذات األمهيــة      - ٢
ــة عــام    ومشلــت هــذه االجتماعــات اجتماعــات  .  للربنــامج٢٠١١احلامســة للــسنة النهائيــة جلول

ــة        ــة العمــل املعني ــسقني اإلقليمــيني، وفرق ــتقين، واملن ــشاري ال ــق االست ــذي، والفري اجمللــس التنفي
  .اض النتائجحلسابات، وفريق استعربا

  
   اجتماعات اجمللس التنفيذي  -ألف   

 مهــا اجتماعــه الثــامن املعقــود يف    ٢٠١٣عقــد اجمللــس التنفيــذي اجتمــاعني يف عــام       - ٣
ــوم   ــورك يـ ــباط٢٤نيويـ ــوم    / شـ ــمة يـ ــنطن العاصـ ــود يف واشـ ــع املعقـ ــه التاسـ ــر، واجتماعـ فربايـ

  .أكتوبر/تشرين األول ٣٠
ــة،   واســتعرض اجمللــس التنفيــذي يف اجتماعــه    - ٤ ــد النهائي ــزمين واملواعي ــامن اجلــدول ال  الث

وباإلضافة إىل ذلـك طلـب اجمللـس التنفيـذي إىل           . وشدد على احلاجة امللحة إىل التقيد باملواعيد      
. املكتــب العــاملي أن يقــوم بإعــداد وتعمــيم تقــارير عــن التقــدم احملــرز يف الربنــامج كــل شــهرين 

واتُّفـق علـى إيفـاد بعثـات رفيعـة          . خ إصـدارها  وطلب اجمللس استعراض النتائج األولية قبل تـاري       
املستوى معنية بربنامج املقارنـات إىل البلـدان ذات االقتـصادات الكـبرية الـيت مـا زالـت تعتـري                     

وأبـرز اجمللـس احلاجـة إىل اعتمـاد سياسـة تنقـيح             . بياناهتا تناقضات بعـد إكمـال عمليـة التحقـق         
  . عي السياسات بصورة أفضلعامة للربنامج واستراتيجية اتصاالت الجتذاب صان

وتنـــاول االجتمـــاع التاســـع للمجلـــس التنفيـــذي املرحلـــة احلامســـة املتمثلـــة يف وضـــع     - ٥
وسـعيا لـضمان اجلـودة شـكل اجمللـس          . اللمسات األخـرية علـى عمليـة احلـساب ونـشر النتـائج            

فرقة عمـل خاصـة السـتعراض النتـائج علـى الـصعيد العـاملي، مـع التركيـز بـشكل خـاص علـى                         
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وكُلفـت فرقـة العمـل مبعاجلـة املـسائل       . ساق االقتصادي لنتائج االقتـصادات األكـرب حجمـا        االت
ــي ألســعار املنتجــات          ــن الطــابع التمثيل ــائج كــل م ــا يف النت ــيت يتركه ــار ال ــصلة باآلث ــة املت التقني
األساسية اليت يتم تسعريها على الصعيد العـاملي، وعمليـة التحقـق، واسـتعراض القـيم املتطرفـة،               

وللسماح بإمتام هذه اخلطوة اإلضافية يف اسـتعراض        .  معاملة قطاعي التشييد واإلسكان    وكيفية
وباإلضـافة  . ٢٠١٤مـارس   / آذار ٥النتائج قرر اجمللس تأجيل نشر نتائج برنـامج املقارنـات إىل            

، وأوصــى بــأن يــتم تقيــيم ٢٠١١إىل ذلــك أقــر اجمللــس اســتراتيجية االتــصاالت للربنــامج لعــام  
  .مج باستخدام آلية أصدقاء الرئيسللربنا ٢٠١١جولة عام 

ــدويل           - ٦ ــك ال ــر البن ــا يف مق ــة العمــل اخلاصــة اجتماع ــدت فرق ــس عق ــرار اجملل ــا لق ووفق
 ملناقــشة املـسائل املتـصلة بــضمان جـودة نتــائج    ٢٠١٣نـوفمرب  / تـشرين الثــاين ٢٢ و ٢١ يـومي 

  .الكبرية وإجراء دراسة شاملة هلاالبلدان ذات االقتصادات 
  

  تماعات الفريق االستشاري التقيناج  - باء  
ــنطن العاصــمة يف عــام         - ٧ ــشاري الــتقين اجتمــاعني يف واش ــد الفريــق االست ، ٢٠١٣عق
، واجتماعــه التاســع املعقــود ٢٠١٣مــايو / أيــار٢١ و ٢٠اجتماعــه الثــامن املعقــود يــومي  مهــا

  .سبتمرب/ أيلول٢٧ إىل ٢٥فترة من خالل ال
 تقييمــا جلـودة جمموعــات البيانـات واالســتنتاجات   وأجـرى الفريـق يف اجتماعــه الثـامن     - ٨

وعــاجل املــسائل املنهجيــة فيمــا يتعلــق باملــساكن والتعويــضات احلكوميــة واملعــدات         . األوليــة
 ٢٠١١كمــا اســتعرض عمليــة التحقــق مــن صــحة بيانــات احلــسابات القوميــة لعــام  . والتــشييد

وأهـم نتيجـة    .  للربنـامج  ٢٠٠٥ و   ٢٠١١واملسائل املتصلة باالتساق بـني نتـائج جـوليت عـامي            
لالجتماع هي النظر يف مدى اتساق األسعار األساسية العاملية ومناقـشة أفـضل الـسبل للتعامـل                 

 علــى املنتجــات اهلامــة مقابــل  ١:٣وأوصــى الفريــق بتطبيــق معامــل قــدره  . مــع القــيم املتطرفــة
يـق علـى االقتـراح      ووافـق الفر  . املنتجات غري اهلامة على كل مـن الـصعيدين اإلقليمـي والعـاملي            

ــيم الــيت مجعهــا املكتــب اإلحــصائي       ــة يف جمــال التعل ــداعي إىل ربــط بيانــات النفقــات احلقيقي ال
. للجماعات األوروبية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ببيانـات أمريكـا الالتينيـة         

  .ادئ بفيجي وأستراليا ونيوزيلنداوتقرر أيضا أن يتم ربط جزر احمليط اهل
 للربنامج الـيت    ٢٠١١ونظر الفريق يف اجتماعه التاسع يف التقديرات األولية جلولة عام             - ٩

ُتبني أن هنج الربط على الصعيد العاملي عن طريق القائمة العاملية للمنتجـات األساسـية هـو هنـج        
ة وأعيد النظـر يف النـهج املتبـع يف جمـال اإلسـكان وتقـرر اسـتخدام منهجيـة مماثلـ                    . قابل للتطبيق 

ــة عــام    ــة احلرجــة مــن    . ٢٠٠٥لتلــك املــستخدمة يف جول ــد جمــددا خــالل املرحل ــد التأكي وأُعي
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ــيت ال ميكــن           ــة ال ــيم املتطرف ــامج حبــذف الق ــاملي للربن ــب الع ــام املكت ــى ضــرورة قي ــامج عل الربن
  . اقتصاديا تربيرها

  
   اجتماعات املنسقني اإلقليميني  - جيم  

، هــي االجتمــاع الثــامن ٢٠١٣اعــات يف عــام عقــد املنــسقون اإلقليميــون ثالثــة اجتم   - ١٠
فرباير، واالجتماعان التاسع والعاشر املعقـودان يف واشـنطن   / شباط ٢٢املعقود يف نيويورك يوم     

ــن     ــرة مـ ــالل الفتـ ــمة خـ ــار٢٤ إىل ٢٢العاصـ ــومي  / أيـ ــايو، ويـ ــول٢٤ و ٢٣مـ ــبتمرب / أيلـ سـ
  .التوايل ىعل
ن باستعراض ومناقشة أربع مـذكرات      وقام املنسقون اإلقليميون خالل اجتماعهم الثام       - ١١

مــسائل تتعلــق ببعثــات الربنــامج الرفيعــة املــستوى، وبتحــسني قابليــة املقارنــة بــني نتــائج جــوليت  
، واختبار أثر خمتلف األسـاليب واملعـاِمالت اخلاصـة مبؤشـرات األمهيـة             ٢٠٠٥ و   ٢٠١١عامي  

ــة عــام    ــائج جول ــامج   ٢٠١١علــى نت ــائج الربن واســتعرض . ، وخطــوات التحقــق مــن صــحة نت
  .وا التزامهم القوي باملضي قُدمااملنسقون اإلقليميون أيضا حالة تقدمي البيانات وأكد

وركز االجتماع التاسع على عملية استعراض البيانات والتحقـق منـها مـن أجـل إبـراز          - ١٢
القضايا وإدماج التوصيات املنبثقـة عـن االجتمـاع الثـامن للفريـق االستـشاري الـتقين مـن أجـل               

وأسفرت التحليالت عن اختاذ قرارات عملية بشأن استهالك األسر املعيـشية،           . ني البيانات حتس
ــرات          فــضال عــن الدراســات االستقــصائية اخلاصــة والبيانــات الفوقيــة وأســاليب الــربط والثغ

  . البيانات يف
ــات         - ١٣ ــامج، واســتعراض جــودة البيان ــة للربن ــارير املرحلي ــاول االجتمــاع العاشــر التق وتن
ــائج النهائيـــة  والبي وتنـــاول االجتمـــاع بوجـــه خـــاص  . انـــات الفوقيـــة، واجلـــدول الـــزمين والنتـ

اإلجراءات املطلوب أن يتخذها املنسقون اإلقليميـون واملكتـب العـاملي مـن أجـل حـل املـسائل                    
  . ٢٠١١املتبقية والتقيد باجلدول الزمين احملدد لنشر نتائج عام 

  
   ساباتاجتماعات فرقة العمل املعنية باحل  - دال  

عقـــدت فرقـــة العمـــل املعنيـــة باحلـــسابات اجتمـــاعني يف واشـــنطن العاصـــمة يــــوم           - ١٤
ــول ٢٦ ــومي  /أيل ــبتمرب وي ــانون األول٣ و ٢س ــسمرب / ك ــا   ٢٠١٣دي ــق عملياهت ــة تواف ، لكفال

وبـذلك متكـن أعـضاء الفرقـة        . املتوازية واملستقلة للحسابات العاملية وتوصلها إىل نفـس النتـائج         
. م واستعراض النتائج األولية اليت توصلت إليها اجلولـة الرابعـة للحـسابات            من مواءمة منهجياهت  

ــة       ــة تفــصيلية جلــوالت احلــسابات املقبل ــادئ توجيهي وأســفر االجتماعــان عــن اتفــاق بــشأن مب
  . ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٣١وجدول زمين صارم إلجناز النتائج حبلول 
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  اجتماع فريق استعراض النتائج  - هاء  
ئ فريق استعراض النتائج، املكون مـن عـدة خـرباء بـارزين يف الفريـق االستـشاري                  أنش  - ١٥

، وكفالة حتقيق أعلى مـستوى      ٢٠١١التقين، من أجل إجراء استعراض بارع لنتائج جولة عام          
نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٩وقــد اجتمــع الفريــق يف واشــنطن العاصــمة يــوم  . ممكــن مــن اجلــودة

ــدى     وحــضر االجتمــاع النائــب  . ٢٠١٣ ــصاديني ل ــدويل وكــبري االقت ــرئيس البنــك ال ــدم ل األق
البنــك، وتنــاول علــى وجــه اخلــصوص قــضايا الفقــر الناشــئة عــن اجملموعــة احلاليــة مــن النتــائج    

ــة لعــام    ــائج املعياري ــة النت  مــع بيانــات تعــادل القــوة الــشرائية املــستنبطة   ٢٠١١األوليــة، ومقارن
 ٢٠٠٥ية، واالتساق بني نتائج جـوليت عـامي         وقياسات احلجم يف سياق مؤشرات التنمية العامل      

  .  للربنامج٢٠١١و 
    

    للربنامج ونشرها٢٠١١حساب نتائج جولة عام   - ثالثا  
توىل اخلرباء التابعون للمكتب العـاملي وفرقـة العمـل املعنيـة باحلـسابات حـساب نتـائج                    - ١٦

ــة عــام  ــة    . ٢٠١١جول ــائج وُنفــذت عمليــات حتقــق وحماكــاة واســعة النطــاق لكفال جــودة النت
  . وموثوقيتها٢٠١١دة يف جولة عام وسالمة املنهجية املعتم

. ٢٠١١ و ٢٠٠٥ودرس املكتــب العــاملي وفرقــة العمــل الفــروق بــني جــوليت عــامي      - ١٧
واملقارنـــة بـــني النتـــائج عمليـــة دقيقـــة، حيـــث أُدخلـــت حتـــسينات يف املنهجيـــة خـــالل جولـــة   

عامليــة للمنتجــات األساســية للــربط بــني املنــاطق،  ، منــها اســتخدام َنهــجِ القَائمــِة ال ٢٠١١ عــام
وحتسني أسلوب التجميـع باسـتخدام مفهـوم األمهيـة لتـصنيف املنتجـات، واعتمـاد هنـج حمـسن                    

 حتلــيال لألثــر التقــديري لتلــك ٢٠١١وسيتــضمن التقريــر النــهائي جلولــة عــام . لقيــاس التــشييد
  .لى النتائج اإلمجاليةالتغيريات يف املنهجية ع

 معلومـات جديـدة عـن اقتـصادات العـامل احلاليـة             ٢٠١١وفر النتائج املعيارية لعـام      وست  - ١٨
باملقارنة إىل بيانات تعادل القوة الشرائية املستنبطة وقياسات احلجم يف سياق مؤشرات التنميـة              

وتوجد اختالفات بني معدالت منو حجم الناتج احمللي اإلمجايل ُمقاسـة وفـق التسلـسل               . العاملية
لحــسابات القوميــة، ومعــدالت منــوه الــواردة بــصورة ضــمنية يف معــايري تعــادل القــوة     الــزمين ل
وقــد أُجريــت دراســات لطبيعــة هــذه االختالفــات منــذ املراحــل األوىل مــن برنــامج    . الــشرائية

ومـن ضـمن األسـباب العامـة هلـذه االختالفـات مـسائل مـن قبيـل اخـتالف                    . املقارنات الدوليـة  
 حـساب معـامالت االنكمـاش يف احلـسابات القوميـة املتسلـسلة              ِسالل املنتجات املـستخدمة يف    

زمنيا وتلك املستخدمة يف تقدير تعـادل القـوة الـشرائية، واخـتالف أسـاليب احلـساب، وتبـاين                   
ومن املـستحيل مـن الناحيـة املفاهيميـة احلفـاظ يف نفـس       . أمناط املعايرة، وغري ذلك من العوامل   
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 لتعــادالت القــوة الــشرائية، وذلــك مهمــا تكــن الــصيغ  الوقــت علــى االتــساق الزمــاين واملكــاين
املختارة لألرقام القياسية لتقدير كل من التسلسل الزمين لألرقـام القياسـية لألسـعار وتعـادالت                

والــسبب يف ذلــك هــو أن صــيغ األرقــام القياســية  . القــوى الــشرائية خــالل الــسنوات املختــارة 
مثـــل الـــرقم القياســـي ألســـعار (الـــزمن مـــصممة إمـــا لقيـــاس الـــتغريات يف األســـعار علـــى مـــر 

، ولكنـها   )أي تعـادالت القـوة الـشرائية      (، أو لقياس مستويات األسعار بني البلدان        )االستهالك
ولـذلك ال تتوافـق النتـائج املعياريـة         . ليست مصممة لقياس الكميتني كلتيهمـا يف نفـس الوقـت          

ــة عــام   ســياق قياســات احلجــم يف مــع بيانــات تعــادل القــوة الــشرائية املــستنبطة و  ٢٠١١جلول
  .مؤشرات التنمية العاملية

واضـطلعت فرقـة العمـل املعنيــة باحلـسابات بعملـها وفقــا لعمليـات وإجـراءات ضــمان          - ١٩
وأخــضع فريــق  . اجلــودة الــيت وضــعها الفريــق االستــشاري الــتقين وأقرهــا اجمللــس التنفيــذي        

 إحالتها إىل اجمللـس التنفيـذي    استعراض النتائج هذا العمل ملزيد استعراضات ضمان اجلودة قبل        
امج املقارنــات الدوليــة إصــدار نتــائج برنــوســيحدد عمــا قريــب موعــد . إلقرارهــا إقــرارا هنائيــا

  .٢٠١٤الفصل الثاين من عام ، ويعقبه نشر التقرير النهائي يف ٢٠١١ لعام
    

  املواد املعرفية  -ا رابع  
  كتاب برنامج املقارنات الدولية  -ألف   

قياس احلجم احلقيقـي  مايو عن صدور منشوره املعنون    / أيار ٢٠ك الدويل يف    أعلن البن   - ٢٠
 وهـو أمشـل بيـان قّدمـه     ، إطـار برنـامج املقارنـات الدوليـة ومنهجيتـه ونتائجـه      :لالقتصاد العـاملي  

والنـسخة الكاملـة    .  وطرائقهـا  تعـادل القـوة الـشرائية     برنامج املقارنات الدولية عن نظرية تقدير       
 ).www.worldbank.org/data/icp( املوقع الشبكي للربنامج للكتاب متاحة على

  
  ربنامج املقارنات الدوليةالدليل التشغيلي ل  -باء   

 مجلـة   قيـاس احلجـم احلقيقـي لالقتـصاد العـاملي         لتتضمن املبادئ التوجيهية واإلجراءات       - ٢١
ــهج    ــق بالنـ ــا يتعلـ ــها مـ ــواد منـ ــستخدم يف المـ ــاملـ ــصائية اال اتدراسـ ــية ستقـ ــعاراألساسـ  لألسـ

 اخلاصة ومتطلبات تلك الدراسات من حيـث البيانـات، باإلضـافة إىل             ستقصائيةاال اتدراسوال
ــة         ــشطة احلــسابات القومي ــار ألن ــصائية، وإط ــاذج لدراســات استق ــة ومن ــة خمتلف ــادئ توجيهي مب

 املتوسـطات الـسنوية القوميـة     وحـساب    للتحقق من صحة البيانـات    للربنامج، ومبادئ توجيهية    
 . وجتميع البيانات وربط بعضها ببعض القوة الشرائيةتتعادالوحساب 



E/CN.3/2014/9  
 

13-62613 7/13 
 

 استراتيجية االتصال وأنشطة التوعية  -خامًسا  
 استراتيجية االتصال  -ألف   

تغطي استراتيجية االتصال اليت وضـعها الربنـامج واعتمـدها اجمللـس التنفيـذي العناصـر                  - ٢٢
الرســائل، واجلمهــور املــستهدف، :  للربنــامج٢٠١١رتبطــة بإصــدار نتــائج جولــة عــام التاليــة امل

 .واملنتجات، ووسائط اإلعالم، وأنشطة االتصال، وتوقيت إصدار النتائج
  

 احللقات الدراسية واملدونات اإللكترونية لربنامج املقارنات الدولية  -باء   
 يف لمعهــد اإلحــصائي الــدويل  لن ومــساملــؤمتر اإلحــصائي العــاملي التاســع واخل   ُعقــد   - ٢٣

وقــد نظّــم املــدير العــاملي . أغــسطس/ آب٣٠ إىل ٢٥كونــغ بالــصني خــالل الفتــرة مــن  هونــغ
التحـسينات املنهجيـة    : قياس احلجم احلقيقـي لالقتـصاد العـاملي       ”: للربنامج هذه الدورة املعنونة   

ــة    ــات الدولي ــامج املقارن ــة يف برن ــضاء   . “والنوعي ــا أع ــوشــارك فيه ــتقين الفري ــشاري ال  ق االست
 .واملنّسقون اإلقليميون وموظّفو املكتب العاملي، وقّدموا ورقات حبثية

ــية يف واشـــنطن يـــوم     - ٢٤ ــة دراسـ ــة واشـــنطن اإلحـــصائية حلقـ  تـــشرين ٦وعقـــدت رابطـ
وقـّدم  . “املنهجيـة والتحـديات   : قياس احلجم احلقيقي لالقتصاد العـاملي     ”: نوفمرب بعنوان /الثاين

 وأســتاذ يف جامعــة الفريــق االستــشاري الــتقينعــاملي للربنــامج ونائــب رئــيس كــل مــن املــدير ال
ــة عــن األســاليب       ــامج وحملــة عاّم ــسلفانيا إحاطــات للمــشاركني عــن اإلطــار املفــاهيمي للربن بن
ــة      اإلحــصائية املــستخدمة لتقــدير تعــادالت القــوة الــشرائية والتغــيريات الــيت أدخلــت منــذ جول

 . للربنامج٢٠١١النتائج النهائية جلولة عام ، واألثر احملتمل على ٢٠٠٥ عام

ــاليوم        - ٢٥ ــدويل ب ــة للبنــك ال ــة للممارســات اإلحــصائية التابع واحتفلــت اجملموعــة األفريقي
حتسني نوعيـة اإلحـصاءات   ”نوفمرب يف إطار املوضوع     / تشرين الثاين  ١٨األفريقي لإلحصاء يف    

ــا   ــّدم أفريقي ــن أجــل تق ــة  . “م ــسات اجلانبي ــت إحــدى اجلل ــامج   وتناول  موضــوع اســتخدام برن
وقّدم رئيس الفريق التـابع للربنـامج عرًضـا عـن الربنـامج             . املقارنات الدولية لقياس تقّدم أفريقيا    

 .، وسبل املضي قدًما٢٠١١وتطبيقه يف أفريقيا، وعن اإلصدار الوشيك لنتائج جولة عام 

ــاريخ     - ٢٦ ــه بتـ ــة لـ ــة إلكترونيـ ــامج أول مدونـ ــاملي للربنـ ــران١٧ونـــشر املكتـــب العـ  / حزيـ
ــه ــة عــام    . ٢٠١٣ يوني ــائج جول ــر متعمــق يف  ٢٠١١وأعلــن عــن قــرب إصــدار نت ، يليهــا تقري
وأتيحت املدونة للبنك الـدويل ومـستخدمي البيانـات عـن طريـق املوقـع الـشبكي                 . ٢٠١٤ عام

ويبــادر املكتــب العــاملي بــالرد علــى  ). http://blogs.worldbank.org(ملدّونــة البيانــات املفتوحــة  
قـات الــيت تنـشر يف املــدّونات، وسيواصـل نــشر مزيــد مـن اإلعالنــات عـن تقــّدم الربنــامج      التعلي

 .٢٠١١ املتوقّع لنتائج جولة عام وعن اإلصدار
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 املستكملة لربنامج املقارنات الدوليةالتقارير الفصلية   -جيم   
. يف أوسـاط املـشاركني  ربنـامج  لمـستكملة ل يواصل املكتب العاملي نشر تقـارير فـصلية        - ٢٧

وتزّود هذه التقارير املشاركني مبنظور داخلي وتتضّمن مقابالت خاصة أُجريـت مـع أصـحاب               
 . متاحة على املوقع الشبكي للربنامجاملستكملةالفصلية  تقاريرالومجيع . املصلحة املختلفني

    
 إحصاءات تعادالت القوة الشرائيةسياسة تنقيح   -سادسا  

وضـوح طريقـة تنقـيح مؤشـرات الربنـامج، وتـبني دوافـع              حتّدد سياسة تنقيح الربنـامج ب       - ٢٨
التنقيح ومبادئه التوجيهية، وكذلك توقيت التنقيحـات واخلطـوات املتخـذة لتبليـغ املـستخدمني       

وقد انبثقت هذه الـسياسة مـن اهتمـام املـستخدمني باملقارنـة بـني نتـائج اجلـوالت املعياريـة                . هبا
 التنفيــذي علــى ضــرورة تنفيــذ التنقيحــات، لكنــه  ووافــق اجمللــس. الــسابقة والالحقــة للربنــامج

اعتــرف بــأن سياســة التنقــيح تطلعيــة وأن إطارهــا الــزمين يتّخطــى فتــرة احلوكمــة احلاليــة جلولــة  
ولذلك سيطّبق البنك الدويل هـذه الـسياسة بوصـفه مؤمتًنـا علـى بيانـات           .  للربنامج ٢٠١١ عام

ــام   ــة عـ ــافية   ٢٠١١جولـ ــاء إضـ ــة أعبـ ــدان أيـ ــل البلـ ــن حيّمـ ــستكملة  ، ولـ ــات مـ ــده ببيانـ  لتزويـ
مجعته حىت اآلن كجزء من عملها اإلحصائي العادي وتقاريرهـا املقدمـة إىل الوكـاالت                ما عدا

 ).من قبيل البيانات عن احلسابات القومية وتعدادات السكان ومعدالت الصرف(الدولية 
    
  لربنامج املقارنات الدولية ٢٠١١تقييم جولة عام   -ا سابع  

ــة إدارة إحـــصاءات النـــرويج، تقييمـــ  أجـــرى فر  - ٢٩ ــة جل ايـــق أصـــدقاء الـــرئيس، برئاسـ ولـ
مماثـل  باع هنـج    اّتبنجاح ولذا أوصى اجمللس التنفيذي      الوكللت التجربة ب   .ربنامجلل ٢٠٠٥ عام

 على غرار التقيـيم الـذي أجـراه فريـق أصـدقاء الـرئيس يف ظـل        ٢٠١١وإجراء تقييم جلولة عام  
 وأعـد املكتـب العـاملي مـشروع إطـار مرجعـي للتقيـيم الـذي                 .اإلشراف العام للجنة اإلحصائية   

 ).انظر املرفق(س أصدقاء الرئيُيجريه فريق 
    

 نقاط للمناقشة  -ا ثامن  
 :يطُلب من اللجنة اإلحصائية أن تقوم مبا يلي  - ٣٠

  ؛ التقدم احملرز فيما يتعلق بنشر النتائج النهائيةاستعراض  )أ(  
 .٢٠١١ تقييم جولة عام يتوىللربنامج اصدقاء رئيس ألفريق إنشاء   )ب(  
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  املرفق
س أصــدقاء الــرئيمــشروع اإلطــار املرجعــي للتقيــيم الــذي ُيجريــه فريــق       

   لربنامج املقارنات الدولية٢٠١١التابع للجنة اإلحصائية جلولة عام 
  معلومات أساسية  -ألف   

ر تعــادالت القــوة برنــامج املقارنــات الدوليــة مبــادرة إحــصائية عامليــة هتــدف إىل تقــدي    - ١
. الشرائية الستخدامها كمحوالت للعمـالت هبـدف مقارنـة حالـة االقتـصادات يف أحنـاء العـامل                 

والغرض األول من برنامج املقارنات الدوليـة هـو اسـتخالص بيانـات تعـادالت القـوة الـشرائية                   
عمـالت إىل عملـة     الالزمة لتحويل الناتج احمللي اإلمجايل وجماميعه الفرعية املبلّغ عنها مبختلـف ال           

 . معيارية مشتركة تسمح مبعادلة القوة الشرائية احلقيقية لكل واحدة من هذه العمالت

 للربنــامج بنجــاح حتــت إدارة البنــك الــدويل، طلبــت ٢٠٠٥وبعــد إكمــال جولــة عــام   - ٢
 علـى الـصعيد     ٢٠١١اللجنة اإلحصائية من البنك الدويل أن يضطلع مبهمـة تنـسيق جولـة عـام                

وبفـضل  . ٢٠٠٥قد اسـتفادت هـذه اجلولـة اجلديـدة مـن التنفيـذ النـاجح جلولـة عـام                    و. العاملي
ــذا النجــاح و  ــة     ه ــة ووطني ــها وكــاالت إحــصائية دولي ــضافرة بذلت ــود مت ــة  جه ــسمت جول ، اّت

 للربنـامج،   عمـل املكتـب العـاملي     و. بقـدر أفـضل مـن التخطـيط واإلدارة والتنـسيق           ٢٠١١ عام
سـيع نطـاق الربنـامج، وتبـسيط عمليـات تقيـيم النوعيـة،            علـى تو   الذي يستضيفه البنك العاملي،   

، وضـمان اسـتدامة      يف جمال مكافحة الفقـر      الشرائية القوة إحصاءات معادالت    جدوىوحتسني  
ــة        ــصائية املتعلقـ ــدرات اإلحـ ــاء القـ ــشطة بنـ ــز أنـ ــشرائية، وتعزيـ ــدرات الـ ــة القـ ــازات معادلـ إجنـ

ه خـاص علـى إحـصاءات األسـعار          البيانات األساسـية للربنـامج، مـع التركيـز بوجـ           استخالصب
 .وعلى تنفيذ نظام احلسابات القومية

: اقتـصاًدا / بلـًدا  ١٩٩ومن أكرب التحديات املرتبطة بنطاق الربنامج الذي ُوّسع ليـشمل             - ٣
ــا، و ٥٠ ــها يف أفريقي ــة آســيا واحملــيط اهلــادئ، و   ٢٣  من ــدول  ٩ يف منطق  تنتمــي إىل رابطــة ال

ــستقلّة  ــك االحتــاد ال  (امل ــا يف ذل ــامج    مب ــًضا يف برن ــشارك أي ــذي ي ــب اإلروســي ال حــصائي املكت
اقتـصادا يف   / بلـًدا  ١٧  و ،)منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي           و للجماعة األوروبية 

ــة، و  ــضا يف    ( يف غــرب آســيا  ١٢ أمريكــا الالتيني ــتني تــشاركان أي ــسودان الل تــشمل مــصر وال
ــا  ــامج أفريقي ــة حبــر الكــارييب،  ٢٢ ، و)برن ــادئ    ٢١  و يف منطق ــاليم احملــيط اهل ــدان وأق ــن بل  م

، ) الــــيت تــــشارك أيــــضا يف برنــــامج منطقــــة آســــيا واحملــــيط اهلــــادئيمنــــها فيجــــ(اجلزريــــة 
منظمـة التعـاون     و حصائي للجماعـة األوروبيـة    املكتب اإل ا تنتمي إىل برنامج     اقتصاًد/بلًدا ٤٧ و

 .سالمية وجورجيا، باإلضافة إىل مجهورية إيران اإلوالتنمية يف امليدان االقتصادي
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 “لقطـة ”وينشأ حتدٍّ آخر عن األثر التراكمي جلوليت الربنامج الذي حيّول الربنامج مـن                - ٤
. ة زمنيــاليوفرهــا كــل معيــار مــرة واحــدة وعلــى حــدة إىل نظــام حيــاكي منــط البيانــات املتسلــس
ــالغ األمهيــة لتلبيــة      احتياجــات وبالتــايل فــإن حتــسني االتــساق الــزمين ملؤشــرات الربنــامج أمــر ب

ويبحث البنك الدويل يف هذا الـصدد يف احتمـال اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات        . مستخدميه
لتحــسني أســاليب مجــع بيانــات األســعار، ويــدرس ُنهًجــا جديــدة لتحــسني طريقــة االســتقراء     

 . التنمية العامليةاتمؤشراملستخدمة حالًيا يف 

 /ماعــه املعقــود يف تــشرين األول  وقــد نــاقش اجمللــس التنفيــذي للربنــامج خــالل اجت       - ٥
ــوبر ــام    ٢٠١٣ أكت ــة ع ــيم جول ــة لتقي ــق املمكن ــق أصــدقاء   ٢٠١١ الطرائ ، وخلــص إىل أن فري

وُيطلــب مــن اللجنــة اإلحــصائية يف صــلب هــذا التقريــر  . أســلوب التقيــيم املفــضل الــرئيس هــو
ــرة انظــر( ــشا      ) ٣٠ الفق ــدول امل ــثّلني عــن ال ــألّف مــن مم ــرئيس يت ــق ألصــدقاء ال ــشاء فري ركة إن

ح اقتــرا وتقــدمي ،مــن حيــث نطاقــه وأنــشطته للربنــامج، ٢٠١١لالضــطالع بتقيــيم جولــة عــام 
 .، مع مراعاة الدروس املستفادة من التقييمبشأن مدى استصواب إجراء جولة جديدة

  
 الغاية واهلدف والنطاق  -باء   

ــام    - ٦ ــة عـ ــيم جولـ ــستهدف تقيـ ــها   ٢٠١١يـ ــازات ومقارنتـ ــضوء علـــى اإلجنـ ــسليط الـ  تـ
أمـا هـدف التقيـيم فهـو تلقـي ردود أفعـال أساسـية ميكـن                 . داف احملددة يف اخلطة األصلية    باأله

 :وسيشمل النطاق استعراًضا شامال ملا يلي. استخدامها لتعزيز عمل الربنامج املستقبلي

 إطار احلوكمة وأداء خمتلف هيئات احلوكمة أدوارها؛  )أ(  

 اجلوانب التقنية والتحسينات املنهجية؛  )ب(  

 جودة البيانات والبيانات الوصفية؛  )ج(  

 حسن توقيت األهداف ونشر النتائج؛  )د(  

 تلبية احتياجات املستخدمني؛  )هـ(  

 وضع ميزانية الربنامج وتوزيعها؛  )و(  

 .التحديات واإلجنازات والدروس املستفادة فيما يتعلق مبستقبل الربنامج  )ز(  
  

 مصادر املعلومات احلالية  -جيم   
ادر املعلومــات واملراجــع ذات الــصلة بتقيــيم الربنــامج مــا يلــي علــى ســبيل  تــشمل مــص  - ٧

 :املثال ال احلصر
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قيـاس احلجـم احلقيقـي لالقتـصاد     ”: كتاب برنـامج املقارنـات الدوليـة املعنـون       )أ(  
 ؛“ إطار برنامج املقارنات الدولية ومنهجيته ونتائجه:العاملي

 ؛جم احلقيقي لالقتصاد العامليقياس احلاملبادئ التوجيهية واإلجراءات ل  )ب(  

  للربنامج؛٢٠١١إطار احلوكمة جلولة عام   )ج(  

الفريــق االستــشاري اجمللــس التنفيــذي و(حماضــر اجتماعــات هيئــات احلوكمــة   )د(  
 ؛) واملنّسقون اإلقليميونالتقين

التقــارير املرحليــة املقّدمــة إىل اجمللــس التنفيــذي للربنــامج واللجنــة اإلحــصائية      )هـ(  
 هات املاحنة؛واجل

مذكرة املـشروع واإلطـار املنطقـي لتمويـل برنـامج املقارنـات الدوليـة اللـذين                   )و(  
 ة؛ململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالي يف االتنمية الدوليةوضعتهما وزارة 

 استبيانات إطار ضمان اجلودة؛  )ز(  

  ؛استبيانات إطار الدراسة االستقصائية  )ح(  
 نات الوصفية للحسابات القومية؛البيا  )ط(  

  املستكملة للربنامج؛الفصليةتقارير ال  )ي(  

 .املوقع الشبكي للربنامج وبوابته على اإلنترنت  )ك(  
  

 املنهجية  –دال   
 : منهجية للتقييم قد تشمل ما يليسيّتفق فريق أصدقاء الرئيس على اّتباع  - ٨

 استعراض مصادر املعلومات املوجودة؛  )أ(  

تــب ااملك(جــراء دراســات استقــصائية الســتطالع آراء أصــحاب املــصلحة      إ  )ب(  
ــصائي ــةاإلحــ ــة    الوطنيــ ــات املاحنــ ــاملي واجلهــ ــة واملكتــــب العــ ــسيق اإلقليميــ ــاالت التنــ   ة ووكــ

 ؛)وما إىل ذلك

 .إجراء مقابالت مع املستخدمني الرئيسيني  )ج(  
  

 النتائج  -هاء   
اجات والتوصـيات الـيت يتوّصـل إليهـا         سيعّد فريق أصـدقاء الـرئيس تقريـًرا عـن االسـتنت             - ٩

وسيـضم التقريـر    . ٢٠١٤نـوفمرب   /ويقّدمه إىل اللجنة اإلحـصائية حبلـول منـصف تـشرين الثـاين            
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وسـيقّدم التقريـر    .  وتقييًما للنطاق واألنشطة والدروس املستفادة     ٢٠١١نتائج تقييم جولة عام     
 .ا بشأن مستقبل الربنامجتوصيات بشأن اجملاالت اليت ميكن إجراء حتسينات فيها واقتراًح

 :وقد يشمل تقرير التقييم العناصر املقترحة التالية على سبيل املثال ال احلصر  - ١٠

 موجز تنفيذي؛  )أ(  

 مقّدمة؛  )ب(  

 معلومات أساسية عن برنامج املقارنات الدولية؛  )ج(  

 : للربنامج، ومنها ما يلي٢٠١١ املكتسبة من جولة عام  اخلربات  )د(  

  كل احلوكمة؛هي  ‘١’    
  اجلوانب التقنية واملنهجيات؛  ‘٢’    
  بناء القدرات؛  ‘٣’    
  جودة البيانات والبيانات الوصفية؛  ‘٤’    
  حسن توقيت األهداف ونشر النتائج؛  ‘٥’    
  تلبية احتياجات املستخدمني؛  ‘٦’    
 ؛وضع ميزانية الربنامج وتوزيعها‘٧’    

 التحديات اليت يواجهها الربنامج؛  )هـ(  

 جنازات الربنامج؛إ  )و(  

 مستقبل الربنامج؛  )ز(  

 .مالحظات ختامية  )ح(  
  

 اعتبارات تتعلق بتكوين فريق أصدقاء الرئيس  -واو   
نظرا لكون برنامج املقارنات الدولية برناجمـا واسـع النطـاق يـضم بلـداًنا ناميـة وبلـداًنا                     - ١١

 أحـدمها مـن املكتـب       - متقّدمة النمو، فمن املستصوب تعـيني رئيـسني لفريـق أصـدقاء الـرئيس             
 حـصائي للجماعـة األوروبيـة   املكتـب اإل اإلحصائي الوطين لبلد متقدم النمو من أعضاء برنامج        

، واآلخـر مـن املكتـب اإلحـصائي الـوطين لبلـد             منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي       و
 . كةوينبغي أن تضم عضوية فريق أصدقاء الرئيس ممثلني لكل املناطق املشار. نام



E/CN.3/2014/9  
 

13-62613 13/13 
 

ومن املتوقع أن يقّدم رئيسا فريـق أصـدقاء الـرئيس تربعـات عينيـة عـن طريـق اإلسـهام                  - ١٢
وسعيا للحد من التكاليف سـيعتمد الفريـق أسـلوب العمـل املكـتيب لتقلـيص تكـاليف                  . بوقتهما

 .السفر والتكاليف األخرى ذات الصلة إىل حّدها األدىن

يف الفريــق املعــين ببيانــات التنميــة ثيقــة مــع وســيتعاون فريــق أصــدقاء الــرئيس بــصورة و  - ١٣
  .  املؤمتن على ذاكرة الربنامج املؤسسيةالبنك الدويل

  
  التوقيت املبدئي  -زاي   

فـذ وفقـا للجـدول الـزمين        نمن املتوقع أن يتضمن برنامج العمـل األنـشطة التاليـة الـيت تُ              - ١٤
  :املبني مقابل كل نشاط

 ؛)٢٠١٤مارس /آذار(صدقاء الرئيس إنشاء اللجنة اإلحصائية فريق أ  )أ(  

 /نيـــــسان(إعــــداد األدوات املـــــستخدمة يف مجــــع البيانـــــات عنــــد اللـــــزوم      )ب(  
 ؛)٢٠١٤ أبريل

استعراض مصادر املعلومات املتاحـة وإجـراء دراسـات استقـصائية ومقـابالت               )ج(  
 ؛)٢٠١٤سبتمرب /مايو إىل أيلول/من أيار(وحتليل البيانات اجملمَّعة 

ــشروع   )د(   ــع مـ ــيات    وضـ ــتنتاجات والتوصـ ــن االسـ ــر عـ ــشرين األول( التقريـ  /تـ
 ؛)٢٠١٤ أكتوبر

 ؛)٢٠١٤نوفمرب /تشرين الثاين(تقدمي التقرير النهائي إىل اللجنة اإلحصائية   )هـ(  

عرض التقرير النهائي علـى اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا الـسادسة واألربعـني                  )و(  
  ).٢٠١٥مارس /آذار(
  


