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تقرير فريق برايا املعين بإحصاءات احلوكمة
مذكرة من األمني العام
وفقــامل ملقــرجملر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  216/2015واملمارســات الســابقة
يتشرف األمني العام بأن حييـ ييـت تقريـر كـابو فـندي عـن األشنشـ ة اراريـة واملقـررة لفريـق
برايا املعين بإحصاءات احلوكمـة ويعـر الفريـق تقريـرن شنتـائ االجتمـا الـذي عقـدن
برايــا مــن  17إىل  19حزيران/يوشنيــت  2015مبــا ذلــي ةري ــة يريــق للفتــرة -2016
 2020واإلجراءات ذات األولويـة الراميـة إىل إعـداد كتيّـ عـن إحصـاءات احلوكمـة لفائـدة
املكاتـ ـ اإلحصـــائية الوينيـــة يتنـــاول اإليـــار املفـــا يمي إلحصـــاءات احلوكمـــة ومنةجيـــة
قياسةا وشنشر ا

واللجنة مدعوة إىل إبداء آرائةا بشأن اجملـاالت ذات األولويـة الـد حـدّد ا فريـق
برايـــا تقريـــرن ويلـــتمس الفريـــق ي ـــا تأييـــد اللجنـــة طري ـــة ال ريـــق الـــد واـــعةا
للفتــرة  2020-2016مــن اج ـ إعــداد كتّي ـ إحصــاءات احلوكمــة لفائــدة املكات ـ
اإلحصائية الوينية
*
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تقرير فريق برايا املعين بإحصاءات احلوكمة
وال  -غر

فريق برايا وتنظيمت

ُ - 1ق ـدّم التقريــر املتعلــق بإحصــاءات احلوكمــة والســمم واألمــن ( )E/CN.3/2015/17إىل
اللجنــة اإلحصــائية دورلــا السادســة واألربعــني وقــد ت ـمّن التقريــر الــذي عـدّن املكتـ
اإلحصائي الويين كابو فندي مبساعدة من برشنام األمم املتحـدة اإلاـائي اقتراحـا بإشنشـاء
فريق برايا املعين بإحصاءات احلوكمة هبدف تشـجي البلـدان علـن إشنتـاص إحصـاءات احلوكمـة
باســتادام منــةجيات ســليمة وموتنقــة وتنــاول اإليــار املفــا يمي واملنةجيــة واألدوات الم مــة
إلشنتاص تلي اإلحصاءات وسيع ّد فريـق برايـا كتيّبـا عـن إحصـاءات احلوكمـة لفائـدة املكاتـ
اإلحصائية الوينية وقد بيّن التأييد الذي حظي بت التقرير والدعم القوي من بلدان متثـ ييـ
القارات واملنظمات الدولية جدوى إحصاءات احلوكمة و مهيتةا
 - 2و سفر االجتما األول لفريق برايـا املعقـود برايـا مـن  17إىل  19حزيران/يوشنيـت
 2015عن إشنشاء رنة توجيةية امّت ممثنلني عن مصرف التنمية األفريقـي واملعةـد الـويين
لإلحصــاء كــابو فــندي واملعةــد الــويين لإلحصــاء وارارافيــا املكســيي والشــراكة
جمال اإلحصاء من جـ التنميـة القـرن احلـادي والعشـرين ( ـراكة بـاريس  )21وبرشنـام
األمم املتحـدة اإلاـائي ومفواـية األمـم املتحـدة حلقـوا اإلشنسـان ومنظمـة ”مـن جـ عـا
كثر ماشنا“ وستنفنذ اللجنة التوجيةية استراتيجية لمتصال والدعوة من ج تشـجي البلـدان
علن مشايرة فريق برايا ةربالا جمال إحصاءات احلوكمـة وعلـن إشنتـاص ـذن اإلحصـاءات
ودعــم األشنش ـ ة الــد ي ـ ل هبــا ع ــاء الفريــق واــمان ن تؤةــذ املنظــورات املاتلفــة
احلسبان و ن يظ التركيز منصبّا علن الصعيدين الويين ودون الويين واملساعدة علـن دديـد
مصادر التموي مـن جـ كفالـة مشـاركة ع ـاء فريـق برايـا مـن قـ البلـدان اـوا والبلـدان
الناميــة غــن الســاحلية والــدول ارزريــة الصــانة الناميــة والبلــدان الــد متــر ـاالت الن ــزا
()1
والبلدان الد ةرجت من شنزاعات
 -3وح ر االجتما األول لفريق برايا ةرباء وممثلون عـن املكاتـ اإلحصـائية الوينيـة
من بلدان منةا الربا يـ وبـنو وتـوشنس وتيمـور الشـرقية وجنـو فريقيـا وغينيـا بيسـاو
وفرشنسا والفلبني وكابو فندي والكامنون وكـوت ديفـوار ومـا ومصـر واملكسـيي
ومو امبيق والنيجر و نااريا ودولـة فلسـ ني و ـاركت كـذلي عـدة منظمـات حكوميـة

__________
( )1املشاركة فرقة املدن غـن ممولـة ولكـن فريـق برايـا لـن يسـت ي العمـ ب ريقـة ـاملة وال واـ منةجيـة
املة إذا يتمكن من املشاركة سوى ع اء من مؤسسات متتلي القدرة علن التموي
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دولية ومنظمات من اجملتم املدين ودديدا مصرف التنمية األفريقي ومركـز دراسـات التنميـة
واملؤسسات والعوملة وارماعة االقتصادية لدول غر فريقيا وجمموعة الـدول السـب اةشـة
املوســـعة ومفواـــية حقـــوا اإلشنســـان ومنظمـــة التعـــاون االقتصـــادي والتنميـــة امليـــدان
االقتصادي والشراكة جمال اإلحصاء من ج التنمية القرن احلادي والعشـرين ( ـراكة
بــاريس  )21ومنظمــة ”مــن ج ـ عــا كثــر ماشنــا“ والشــبكة املعنيــة بالشــفافية واملســاءلة
واملشــاركة وبرشنــام األمــم املتحــدة اإلاــائي و ي ــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني ارنســني
ومتكني املر ة وجامعة ويتواتر راشند و تتمكنن عـدة كياشنـات مـن احل ـور ولكنـةا عربـت
()2
عن رغبتةا املشاركة االجتماعات المحقة
-٤

ومشلت التوصيات املقدمة

االجتما األول لفريق برايا ما يلي:

( ) بــالنظر إىل ــد االتســاا والعامليــة قيــاس احلوكمــة يــرى فريــق برايــا
ارورة يادة مشاركة ارةات املعنية األةرى مبا ذلي ارةات املعنية من البلدان املتقدمـة
()3
النمو و ي ممثلة متثيم شناقصا باملقارشنة م البلدان النامية
( ) يوصــن فريــق برايــا بتعزيــز دم ـ إحصــاءات احلوكمــة
الرمسية من ج كفالة اشنتظام إصدار اإلحصاءات

الــنظم اإلحصــائية

(ص) علن الرغم من ن شن اا مساعي فريق برايا وس من شن ـاا اةـدف  16مـن
داف التنمية املستدامة و و "التشجي علن إقامة جمتمعات مساملة ال يةمـ فيةـا حـد مـن
جـ دقيــق التنميــة املســتدامة وإتاحــة إمكاشنيــة وصــول ارميـ إىل العدالــة وبنــاء مؤسســات
فعالة وةااعة للمسـاءلة و ـاملة للجميـ علـن ييـ املسـتويات" فـإن الفريـق يقـرّ ب ـرورة
املسامهة املناقشة املتعلقة مبؤ ـرات ذلـي اةـدف بالتشـاور مـ فريـق اطـرباء املشـتر بـني
الوكاالت املعـين مبؤ ـرات ـداف التنميـة املسـتدامة وجيـ دقيـق ذلـي مـن ةـمل البلـدان
األع اء فريق اطرباء املشتر بني الوكاالت وفريق برايا
__________
( )2تشــم ــذن املؤسســات املكاتـ اإلحصــائية الوينيــة بنمــا ٬وتركيــا ٬وغاشنــا ٬واململكــة املتحــدة لربي اشنيــا
العظمن و يرلندا الشمالية واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة ومنظمـات اجملتمـ املـدين التاليـة :االدـاد األفريقـي
واملكت اإلحصـائي لمدـاد األورو واملنتـدى العـاملي لتنميـة وسـائم اإلعـمم ومنظمـة الشـفافية الدوليـة
ومكت األمم املتحدة املعين باملادرات واررمية

( )3اتّفــق ع ــاء فريــق برايــا االجتمــا األول للفريــق علــن مهيــة تعزيــز وجــود البلــدان املتقدمــة النمــو فيــت
وســيتفادى الفريــق كلمــا مكــن جدولــة اجتماعــات يصــادف اشنعقاد ــا اشنعقــاد اجتماعــات إقليميــة ودوليــة
ةرى بشأن موااي ذات صلة
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(د) يوصي فريق برايا بـالتركيز علـن الـدعوة إىل قيـاس احلوكمـة واالسـتفادة مـن
الزةم الدو الذي وجدتت داف التنمية املستدامة
( ـ) يوصــي فريــق برايــا بتســليم ال ــوء عليــت مــن ةــمل التعــاون م ـ مبــادرات
الشراكة العاملية األ ةرى مثـ ـراكة احلكومـات املنفتحـة والشـراكة العامليـة لبياشنـات التنميـة
املستدامة
 - 5وسيعم ع اء فريق برايا فرقة فرعية علن ساس املا م املواـو لكـ شنشـا
من األشنش ة املنصوص عليةـا إيـار اةتصاصـات الفريـق(اشنظر  )E/CN.3/2015/17وستيسّـر
اللجنــة التوجيةيــة عمـ األفرقــة العاملــة وتت ـمّن ةري ــة ال ريــق املقترحــة للفتــرة -2016
 2020إلعداد كتيّ عن إحصـاءات احلوكمـة لفائـدة املكاتـ اإلحصـائية الوينيـة األشنشـ ة
الواردة دشنان

تاشنيا  -حصــر مــا ــو متــاال مــن احلــاالت الــد ععمــد فيةــا إىل واــ اإليــار
املفا يمي للحوكمة وقياسـةا تتلـا البلـدان والقـارات ومؤسسـات
البحــوو ووكــاالت منظومــة األمــم املتحــدة وارةــات الفاعلــة األةــرى
باستادام شنعة تتلفة وإة ا ذن احلاالت للتقييم النقدي وجتميعةا
 - 6قامت امل كات اإلحصائية الوينية واملنظمات الدولية واجملتم املدين بالفع بعم قـيّم
العمـ
بالغ األمهية ومثنة حاجة إىل جتمي ف املمارسات و ذن عملية ساسية للشـرو
الذي يسعن الفريـق إىل إجنـا ن وعلـن الـرغم مـن قيـام العديـد مـن املؤسسـات يمـ البياشنـات
املتّصــلة باحلوكمـة ال يوجــد اتفــاا بــني املؤسســات املعنيــة علــن املفةــوم املســتادم و بعــادن
وبالتــا ســتركنز عمليــة احلصــر علــن مفــا يم احلوكمــة املوجــودة الــد تســتادمةا تتلــا
املؤسســات وكــذلي علــن منةجيــة الدراســات االستقصــائية و يك ـ الســجمت اإلداريــة
وإجراءات دلي البياشنات وشنشر ا
 -7ولدف ذن العملية إىل اختاذ املبـادرات القائمـة ساسـا لعمـ فريـق برايـا واالسـتفادة
من شنش ة تسان تورة البياشنات ألغرا التنمية املستدامة( )٤وتزويـد املسـتعملني بوتـائق ديـ
إىل عمال متّصلة بإحصاءات احلوكمة
__________
( )٤يذكر التقرير املعنون ’’عا يعراعن الناس فيت :تسان الثورة البياشنـات لصـاا التنميـة املسـتدامة“ ()201٤
ن ي آليــات قاشنوشنيــة و تنظيميــة و ــبكات و ــراكات وعاــعت لتســان الثــورة البياشنــات لصــاا
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 - 8و عــام  2016ســيجري فريــق برايــا دراســة استقصــائية رميـ منتجــي إحصــاءات
احلوكمة احملددين وسـتعج ّم اللجنـة التوجيةيـة النتـائ وسـيقوم ع ـاء فريـق برايـا بتحليلـةا
وستععر االستنتاجات علن اللجنة اإلحصائية

تالثا  -حصــر ال ل ـ علــن إحصــاءات احلوكمــة مــن جاشن ـ تتلــا ارةــات
املستادمة من قبي وااعي السياسـات والربملـاشنيني واللجـان الوينيـة
حلقــوا اإلشنســان واللجــان الوينيــة ملكافحــة الفســاد و جةــزة األمــن
الــويين ومنظمــات اجملتم ـ املــدين ومؤسســات البحــوو واملــواينني
واةي ات الدولية واإلقليمية املعنية باحلوكمة
 - 9إن ــدف احلوكمــة هنايــة امل ــاف ــو تقــدش حلــول ملشــاك النــاس ومــن ــذا
املن لق تشك احلوكمة مفةوما عامليا ولذلي فإن ال ل علـن دسـني إحصـاءات احلوكمـة
قد يرد من ي مكان ولكن االجتما األول لفريـق برايـا قـرّ الفريـق بـأن هنـ الـدول
احلوكمة خيتلا باةتمف مراح التنمية الد مت ّر هبا تلي البلدان (الدول اةشة و البلـدان الـد
متـــر مبرحلـــة اشنتقاليـــة و البلـــدان املتقدّمـــة النمـــو و املســـتقرة) وبالتـــا ســـند ال لــ علـــن
إحصــاءات احلوكمــة مــن ف ــات معنيــة تتلفــة ســياقات تتلفــة و مــا يتعلــق بسياســات
وينية تتلفة
 - 10ويزداد ال ل علن إحصاءات احلوكمة فاملستادمون األساسيون و م احلكومـات
والبلــديات واألوســا األكادمييــة واجملتم ـ املــدين وكياشنــات الق ــا اطــاص واألوســا
العلميــة ووســائم اإلعــمم واجملموعــات الشــبابية واملنظمــات اإلقليميــة ومنظنمــات حقــوا
اإلشنسان واملنظمات الدولية ي لبون إحصاءات بشـأن تتلـا جواشنـ احلوكمـة وقـد وافـق
ع اء الفريق علن ن يشم شن ـاا عملـت علـن سـبي املثـال ال احلصـر العنـا والتصـوّرات
عن اجملتمعات السلمية( )5وشنوعية الدميقرايية والفساد والقدرات املؤسسية ومحايـة ال فـ
والعدل ومشاركة املر ة ومتكينةا والتدفقات املالية غن املشروعة وحقوا اإلشنسان
__________
التنمية املستدامة ينباي ن تكـون محايـة حقـوا اإلشنسـان جـزءا رئيسـيا شنشـ تةا يـ دـدد املسـؤولني
عن إعمال تلي احلقوا كما ينباي ن تدعم محاية حقوا اإلشنسان واحترامةا وإعماةا

( )5يقـ قيــاس اررميــة والعنــا اــمن شن ــاا ةري ــة ال ريــق وذلــي مــن جـ دســني شنوعيــة إحصــاءات اررميــة
وتوافر ا علن الصعيدين الويين والدو ولذلي ينباي لفريق برايا ن يتب ما اتُّفق عليـت ةري ـة ال ريـق
بشأن إحصاءات اررمية والتقدّم احملر تنفيذن
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 -11وستعجرى عام  2016ول عملية حلصر ال لـ علـن إحصـاءات احلوكمـة ومـن
املقرر إجراء العملية الثاشنية عام  2019هبدف مواءمة الكتيّ م تزايد ال ل والتأكند مـن
ن املنةجية الد ستوا ستأةذ الشواغ واملااوف ارديدة احلسبان

رابعا  -التشاور م اطـرباء بشـأن تتلـا األبعـاد املكوشنـة إلحصـاءات احلوكمـة
والتشاور بني املستادمني والـو ارات و غن ـا مـن الكياشنـات املسـؤولة
عن ة ة احلوكمة علن ك من الصعيد الويين واإلقليمي والدو
 - 12إن املةمة األيول جم ي إصدار كتيّ عن إحصـاءات احلوكمـة والوتـائق الداعمـة
لت ويتوةّن فريق برايا اتّبا مسار عم ميتد علن مخس مراح ـي ) ( :املرحلـة  1حصـر
ما و متاال من احلـاالت الـد ععمـد فيةـا إىل واـ اإليـار املفـا يمي للحوكمـة وقياسـةا
تتلا البلدان والقارات ومؤسسات البحوو ووكاالت منظومة األمم املتحـدة وارةـات
الفاعلة األةـرى باسـتادام شنعةـ تتلفـة وإة ـا ـذن احلـاالت للتقيـيم النقـدي وجتميعةـا
( )2016و ( ) املرحلــة  2حصــر ال ل ـ علــن إحصــاءات احلوكمــة مــن جاشن ـ تتلــا
ارةــات املســتادمة مــن قبي ـ وااــعي السياســات والربمل ـاشنيني واللجــان الوينيــة حلقــوا
اإلشنسان واللجان الوينية ملكافحة الفساد و جةزة األمن الـويين ومنظمـات اجملتمـ املـدين
ومؤسســات البحــوو واملــواينني واةي ــات الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة باحلوكمــة ()2016
و (ص) املرحلـــة  3إعـــداد املشــــرو األول للكتيّـــ ( )2017و (د) املرحلـــة  ٤إجــــراء
اــوء
املشــاورات بشــأن مشــرو الكتّيـ ( )2018و ( ــ) املرحلــة  5تنقــيا املشــرو
()6
املشاورات الد ُجريت ()2018
 - 13وةـمل املراحـ  1و  2و  3و  ٤ســيكون مــن ال ـروري تقــدش اقتراحــات بشــأن
م ــمون املشــرو األول للكتّي ـ يستر ــد فيةــا بنتــائ عمليــات احلصــر واملشــاورات الــد
جرا ا ك فريق من األفرقة العاملة
 - 1٤وسنكنز الكتيّ علن ما يلي:
()

التنسيق املؤسسي

( ) املفا يم واألبعاد والتعاريا اإلجرائية
(ص)

املنةجيات اإلحصائية

__________
( )6سيععدّ التقرير النةائي لفريق برايا والكتيّ املتعلق بإحصاءات احلوكمـة لـول تشـرين الثـاين/شنوفمرب 2019
وسيعر علن اللجنة اإلحصائية آذار/مارس 2020
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(د)
( ـ)

تصميم االستبياشنات
يك السجمت اإلدارية واإلجراءات املتعلقة هبا

(و)

ة ة التحلي

()

النشر

 - 15وســتعجرى املشــاورات بلــدان تتــارة وســتجم بــني تتلــا صــحا املصــلحة
(اإلحصــائيون ووااــعو السياســات واطــرباء جمــال حقــوا اإلشنســان وممثنلــون عــن اجملتم ـ
املدين) ملناقشة املفا يم واملنةجيات اإلحصائية واستادامةا السياسات العامة
اــوء املشــاورات الــد جــرت
 - 16و املرحلــة  5ســيجري تنقــيا مشــرو الكتّي ـ
ةمل املرحلة  ٤و تشرين األول /كتوبر  2018سوف يناق فريق برايـا الوتيقـة املنقنحـة
مث يقـدّمةا إىل اللجــان اإلحصــائية اإلقليميــة ( فريقيــا تشــرين الثــاين/شنوفمرب  2018وآســيا
واحمليم اةادئ كاشنون األول/ديسـمرب  2018و وروبا/منظمـة التعـاون والتنميـة امليـدان
االقتصادي يار/مايو  2019و مريكا يلول/سبتمرب  )2019وإىل جاشنـ املشـاورات
اإلقليمية ستعفتا مشـاورة عـرب اإلشنترشنـت لتشـار فيةـا املكاتـ اإلحصـائية الوينيـة الفتـرة
املمتدة من تشرين الثاين/شنوفمرب  2018وحىت يلول/سبتمرب عام 2019
 - 17وســـيعر الكتيّـ ـ علـــن ـــعبة اإلحصـــاءات التابعـــة إلدارة الشـــؤون االقتصـــادية
واالجتماعية األماشنة العامـة تشـرين الثـاين/شنوفمرب  2019ويقـدّم إىل اللجنـة اإلحصـائية
آذار/مارس 2020

ةامسا  -وا ـ وتــائق تقنيــة تشــم مبــادئ توجيةيــة منةجيــة وعمليــة مــن ج ـ
دســـني يـ ـ وتصـــنيا إحصـــاءات احلوكمـــة علـــن ييـ ـ املســـتويات
مبــا يكفـ تا يــة مســائ التحديــد املفــا يمي وشنوعيــة البياشنــات وقابليــة
املقارشنة واملنةجية واملصادر املمكنة وآليات تصنيا البياشنات وشنشر ا
 - 18سيجري من ج واـ الكتيّـ إعـداد العديـد مـن الوتـائق التقنيـة اسـتنادا إىل شنتـائ
األشنش ة الواردة عمن وستركنز ذن الوتائق علن ما يلي:
( ) التوجيةـــات املتعلقـــة بامل ـــمون (املفـــا يم والتعـــاريا والبياشنـــات الوصـــفية
واالســتبياشنات ومــا إىل ذلــي) وعمليــة التفعي ـ (التا ــيم وامليزاشنيــة وارةــات الفاعلــة الــد
سيجري إ راكةا)
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( ) العناصــر الرئ يســية للمنــت النــةائي (علــن ســبي املثــال التوجيــت والكتيّــ
واألدلنة اإلجرائية)
(ص)
والسمم واألمن
(د)

املعـــاين الدوليـــة القائمـــة املتّصـــلة باحلوكمـــة وحقـــوا اإلشنســـان والفســـاد
اإليار املفا يمي :األبعاد الرئيسية ملواو القياس

( ـ) اإليار املنةجي :مصادر البياشنـات (البياشنـات اإلداريـة والبياشنـات املسـتقاة مـن
الدراسات االستقصـائية والبياشنـات ال ـامة والبياشنـات املسـتعان يعةـا مبصـادر ةارجيـة
من ارمةور) وشنوعيتةا وال ـماشنات الم مـة رمعةـا (مـن قبيـ احلفـا علـن سـرية البياشنـات
متشيا م األير القاشنوشنية القائمة)
(و) قائمــة ساســية مــن املؤ ــرات مشــفوعة ببياشنالــا الوصــفية واملروشنــة
مؤ رات حمددة السياا

واـ

( ) التوجيت املتعلق بالتنفيذ علن الصعيد الق ري (التا ـيم والتنسـيق املؤسسـي
والترتيبــات املؤسســية ويـ البياشنــات وجتميـ النتــائ وشنشــر ا ودليلــةا وة ــم اردولــة
والوصـــول إىل البياشنـــات ارزئيـــة/البياشنات املفتوحـــة وبنـــاء القـــدرات و دوات تكنولوجيـــا
املعلومات)
(ال) وا التوجيت املتعلـق مب سـألة تصـنيا البياشنـات الشـاملة لعـدة جمـاالت (اجملـال
القاشنوين واملنةجي والعملي)
( ) شنظــام ي ـ البياشنــات الشــام (التوجيــت املتعلــق بالشــراكة ارديــدة م ـ ســائر
الوكاالت احلكومية والق ا اطاص واجملتم املدين وما إىل ذلي)
(ي) الف ات السكاشنية ال ـعيفة واملةمشـة واملعراـة للتمييـز (النسـاء واملشـردون
واملةاجرون واألقليات وما إىل ذلي)
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(ل)

املمارسات اريدة

جمال جتمي إحصاءات احلوكمة
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سادسا  -الدعم املقدم من فريق برايا فيما يتعلـق باةـدف  16مـن ـداف التنميـة
املستدامة
 - 19اعتمدت ارمعية العامـة ـداف التنميـة املسـتدامة وغايالـا دورلـا السـبعني (اشنظـر
القـرار  )1/70مــا إيـار املؤ ــرات الـذي ســيقدم إىل اللجنـة اإلحصــائية دورلـا الســابعة
واألربعني فيتولنن واعت فريق اطرباء املشتر بني الوكـاالت املعـين مبؤ ـرات ـداف التنميـة
املستدامة ويت من املقترال مؤ رات متعلنقة باحلوكمة حيتاص بع ةا إىل مزيد مـن املناقشـة
علن الرغم من ن العديد منةا يستند إىل منـةجيات سـليمة (ومثـال علـن ذلـي عـدد الوفيـات
املرتب ــة بالن ــزا لك ـ  100 000ــا ).وجمموعــة املؤ ــرات ــذن ســتكون علــن ر س
قائمــة ولويــات فريــق برايــا املناقشــات املنةجيــة والتقنيــة مــا األولويــة الثاشنيــة فةــي وا ـ
مؤ ــرات تكميليــة ميكــن اســتادامةا علــن الصــعيدين اإلقليمــي والــويين ومــن ــأن ــذن
املؤ رات ن تساعد البلدان علن دديد الثارات وتوجيت السياسات( )7وستوا وتيقـة تقنيـة
حمددة تتناول ك مؤ ّر عاملي متّص باةدف  16متت املوافقة عليت
 - 20وفريق برايـا مسـتعدّ لتقـدش املسـاعدة إىل فريـق اطـرباء املشـتر بـني الوكـاالت املعـين
مبؤ رات ـداف التنميـة املسـتدامة فيمـا يتعلـق مبؤ ـرات احلوكمـة املتصـلة بتلـي األ ـداف
وسينشئ الفريق فريقا عامم من ج االسـتجابة لل لبـات الـد يقـدّمةا فريـق اطـرباء املشـتر
بــني الوكــاالت للحصــول علــن املعلومــات و التوجيــت جمــال املنةجيــة و اجملــال الــتقين
و ملعارـة ـواغ ةـرى و تلبيـة احتياجـات ةــرى ـذا الشـأن وسـيعاد ترتيـ الفريــق
العام تبعا ل بيعة ال لبات الد يقدمةا فريق اطرباء املشتر بني الوكاالت وطربات ع ائت
 - 21وسيستفيد فريق برايا من املبادرات القائمة( )8الد قاد ا ع اء الفريق و واعو ا
 - 22وسيعتمد فريـق برايـا علـن األفرقـة القائمـة الـد ت ـم ةـرباء احلوكمـة وعـاملني
جمال التنمية وةرباء إحصائيني ووكـاالت األمـم املتحـدة واجملتمـ املـدين وت ـم ـذن األفرقـة
__________
( )7سيستلزم وا سياسات ترمي إىل معارة تـدين شنسـبة األيفـال الـذين يسـجّلون لـدى والدلـم لـدى السـل ة
املدشنية مؤ رات تكميلية من ج فةم ما إذا كان سب اخنفا ذن النسبة ـو عـدم تـوافر ياكـ السـل ة
املدشنية لتسجي األيفال و جة األ ـ بسـب القيـام بـذلي و عوامـ ةـرى ويسـتدعي كـ سـب تنفيـذ
شنو معني من السياسات العامة

( )8ي ع اء فريق برايا و م بصدد وا منـةجيات جمـاالت حمـددة (علـن سـبي املثـال اإلحصـاءات
املتعلنقــة باررميــة الــد ي ــعةا املعةــد الــويين لإلحصــاء وارارافيــا املكســيي واملكت ـ املعــين باملاــدرات
واررمية ومؤ رات الثقة الد ت عةا منظمة التعاون والتنميـة امليـدان االقتصـادي ومؤ ـرات التصـوّر الـد
ي عةا االداد األفريقي ومؤ ّرات ةرى)
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الشبكة االفترااية املعنية مبؤ رات التنمية املسـتدامة املتصـلة باةـدف ( 16الـد ينسـق ـؤوهنا
برشنــام األمــم املتحــدة اإلاــائي) والشــبكة املعنيــة بالشــفافية واملســاءلة واملشــاركة (الــد متثنلــةا
منظمة ”من ج عا كثر ماشنا“)

سابعا  -النقا املعرواة علن اللجنة اإلحصائية لتتاذ إجراء ات بشأهنا
 - 23قــد ترغ ـ اللجنــة اإلحصــائية ن توصــي بتنفيــذ ةري ــة ال ريــق املقترحــة و ن
ت ل تقدش تقرير مرحلي دورلا التاسعة واألربعني و قب ذلي إذا اقت ن األمر
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