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 اللجنة اإلحصائية
 واألربعونالدورة التاسعة 

 ٢٠١٨آذار/مارس  ٩-٦
 *)ن( من جدول األعمال املؤقت 4البند 

المتعلقااااة  اإلحصاااااااااااااااا ا بنود للعلم: 
    بالحوكمة والسالم واألمن

 تقرير فريق برايا المعني بإحصا ا  الحوكمة  
  

 مذكرة من األمين العام  
 

واملمارســاا البــا قتش فتاــر  األم   ٢٠١7/٢٢٨وفقا ملقرر اجمللس االقتصــا و واالجتماع   
العام  أن حييل تقرفر فرفق  رافا املعين  إحصــاتاا اكمةمتو ووفقا لتصتصــااــاا املتهق علي اش من املتمق  

و ونظرا ٢٠٢٠ و ٢٠١٨ و ٢٠١٦أعمام  أن فقدم فرفق  رافا تقارفر إىل اللجنت اإلحصائيت يف  وراهتا يف
ــــا  ــــت يف التقرفر األول لهرفق  راف يف  ورهتــــا البــــــــــــــــــا عــــت واألر ع  املعقم ة يف  (E/CN.3/2016/16)اللجن

رجت يف صرف ت ال رفق و وفر  يف هذا التقرفر  يان للتقدم احملرز يف تنهيذ األناـــــــــــ ت املند٢٠١٦آذار/مارس 
واإلجراتاا املتخذة من أجل وضــ  ةتيع عن إحصــاتاا اكمةمتو و فر  واــ   ٢٠٢٠-٢٠١٦للهرتة 

أفضا للتقدم احملرز يف العمل التقين واملن ج  املض ل   ه فيما فتعلق  املؤشراا العامليت من املبتمى الثالث 
معاا مبـــــــاملت ال ف م أ في ا أحدش وإتاحت من أهدا  التنميت املبـــــــتدامتش  اـــــــأن إقامت  ت ١٦لل د  

إمكانيت واــمل ايمي  إىل العدالتش و نات مؤســبــاا فعالت وصاضــعت للمبــاتلت وشــاملت للجمي  عل   ي  
ش من الضـــــرورو ١٦املبـــــتمفااو وفقر فرفق  رافا  أنه عل  الر م من أن ن اع مبـــــاعيه أوســـــ  من ا د  

لدف  هبا إىل األمام من صتل البلدان األعضــــــــــات يف الهرفقش املبــــــــــاشت يف املناقاــــــــــت  اــــــــــأن املؤشــــــــــراا وا
 ووالمةاالا املبؤولت

اليت رحبت هبا اللجنت اإلحصــــــــــــائيت يف  ورهتا البــــــــــــا عت واألر ع ش وةما جات يف صرف ت ال رفقش  
ســـــــــــــــيقدم فرفق  رافا الكتيع إىل اللجنت لك  تنظر فيه يف  ورهتا اكا فت وا مبـــــــــــــــ ش اليت ســـــــــــــــتعقد يف 

و وتر  يف هذا التقرفر معلمماا مبــتكملت عن التقدم احملرز يف وضــ  الكتيعو واللجنت ٢٠٢٠مارس /آذار
 مدعمة إىل أن حتيط علما هبذا التقرفرو
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 تقرير فريق برايا المعني بإحصا ا  الحوكمة   
  

 معلوما  أساسية - أوال 
-E/2016/24 )انظر 47/١١٣مقررها يف الدورة البا عت واألر ع ش أعر ت اللجنت اإلحصائيت يف  - ١

E/CN.3/2016/34 عن تقدفرها لهرفق  رافا املعين  إحصاتاا اكمةمت عل  تقرفره )(E/CN.3/2016/16) و
ش مبا يف ذلك األنا ت ذاا األولمفت ٢٠٢٠-٢٠١٦رف ت طرفقه للهرتة ويف ذلك التقرفرش قدم فرفق  رافا ص

واملماعيد التقرفبيتش إلعدا  ةتيع عن إحصــاتاا اكمةمت من أجل املكاتع اإلحصــائيت المطنيتش الذو هم 
م مــت الهرفق عل  املــدى ال مفــلو ويف االجتمــال الثــاا لهرفق  رافــاش الــذو عقــد يف  ــارفس يف الهرتة من 

ش ناقأ أعضـــات الهرفق اســـرتاتيجياا لتنهيذ األناـــ ت املبينت يف صرف ت ال رفقش ٢٠١٦متمز/فمليه  ٦إىل  4
ناـــــاا من األناـــــ تش  تتضـــــمن امل ام املهصـــــلت لكل ٢٠١7وهم ما أ ى إىل إاـــــدار ص ت عمل يف عام 

 واألطر الزمنيتش واآلثار املرتتبت من حيث املمار و 
ش خبرف ت ال رفق املقرتحت واإلجراتاا املقرر 74/١١٣ها ورحبت اللجنت اإلحصـــــــــــــــائيتش يف مقرر  - ٢

اختاذها من أجل إعدا  ةتيع عن إحصــــاتاا اكمةمت من أجل املكاتع اإلحصــــائيت المطنيت وأعر ت عن 
رتةتش وطلبت إىل فرفق  رافا تأفيدها لذلكش وشد ا عل  أشيت حتدفد أفضل املمارساا ووض  معافري ما

 و ٢٠١٨أن فقدم تقرفرا عن ذلك إىل اللجنت يف  ورهتا التاسعت واألر ع  اليت ستعقد يف عام 
ةتّيع عن إحصـــــاتاا اكمةمت   وضـــــ ”يف  ٢٠٢٠وفتمثل الناتج الرئيبـــــ  لهرفق  رافا ح  عام  - ٣

حصــــــــــــــاتاا اكمةمت ومن جيت قياســــــــــــــ ا لهائدة املكاتع اإلحصــــــــــــــائيت المطنيت فتناول اإلطار املهاهيم  إل
 وا د  من ذلك هم أن فكمن الكتيع إطارا مرجعيا إلنتاج إحصاتاا اكمةمتوو “ونارها

  
  2020-2016تنفيذ خريطة الطريق للفترة  - ثانيا 
هج والجهاااا  الفااااعلاااة الموجودة  ا  الصااااااااااالاااة باااإحصاااااااااااااا ا  الحوكماااة تحااادياااد الن   - ألف 

 األول من أنشطة خريطة الطريق(  )النشاط
من  ٢٠٢٠-٢٠١٦مت الدف  إىل األمام  عمليت تنهيذ اإلجراتاا المار ة يف صرف ت ال رفق للهرتة  - 4

لتاــمل أناــ ت  ٢٠١٦صتل ص ط عمل ســنمفتو فقد وعضــعت ص ت العمل البــنمفت األوىل يف اافت عام 
ش م  ٢٠١7فا مبناقاـــــــــــــــت وإقرار ص ت العمل لعام و وقامت اللجنت التمجي يت التا عت لهرفق  را٢٠١7عام 

صتل مناسبت جانبيت نظم ا  رنامج األمم املتحدة  ٢٠١7إ صال  عض التعدفتا علي اش يف آذار/مارس 
 اإلمنائ  يف الدورة الثامنت واألر ع  للجنت اإلحصائيتو

تاــــــمله أفضـــــا ش الذو ٢٠٢٠-٢٠١٦وفتمثل الناــــــاا األول من أناــــــ ت صرف ت ال رفق للهرتة  - 5
حصر ما هم متاح من اكاالا اليت ععمد في ا إىل وض  اإلطار املهاهيم  ” يف ش٢٠١7ص ت العمل لعام 

للحمةمت وقياســـ اش يف فتل  البلدانش والقارااش ومؤســـبـــاا البحم ش ووةاالا منظممت األمم املتحدةش 
ج فتلهتش وإصضـــــــــــال هذه اكاال و “ا للتقييم النقدو وجتميع اواي اا الهاعلت األصرىش  اســـــــــــتخدام اع

ووفقا للقرار اليت اختذ يف االجتمال الثاا للهرفقش هتد  عمليت اكصــــر إىل اختاذ املبا راا القائمت أســــاســــا 
لعمل فرفق  رافا واالستها ة من ثمرة البياناا أل راض التنميت املبتدامت وتزوفد املبتعمل   مثائق حتيل إىل 

https://undocs.org/ar/E/2016/24
https://undocs.org/ar/E/2016/24
https://undocs.org/ar/E/2016/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/16
https://undocs.org/ar/A/RES/74/113


E/CN.3/2018/34 
 

 

17-21190 3/9 

 

ومت االســــرتشــــا  يف أعمال فرفق  رافا  اــــأن هذا الناــــاا  اســــتعراض  مةمتوأعمال مّتصــــلت  إحصــــاتاا اك
متعمق إلحصــــاتاا اكمةمت يف أورو ا أعده املع د اإلحصــــائ  الرتة ش ومنظمت التعاون والتنميت يف امليدان 

 ش االقتصا وش واملع د المطين لإلحصات وايغرافيا يف املكبيك وناقاه مكتع مؤمتر اإلحصائي  األورو ي
و ومشل االســـــــــتعراض ممجزا ٢٠١٦تاـــــــــرفن األول/أةتم ر  ١٢و  ١١يف اجتماعه الذو عقد يف أوتاوا يف 

لألناــــــــــ ت الدوليت املتعلقت  إحصــــــــــاتاا اكمةمتش وأشــــــــــري فيه إىل تزافد ال لع عل  هذه اإلحصــــــــــاتااش 
جنت االقتصـــــــا فت حتدفداو و النظر إىل أن الل ١٦ســـــــيما يف ســـــــياع أهدا  التنميت املبـــــــتدامت وا د   وال

ألورو ا ومنظمت التعاون والتنميت يف امليدان االقتصـــــــــــــا و قد قامتا وصـــــــــــــر املبا راا واألناـــــــــــــ ت يف  ال 
إحصــــاتاا اكمةمتش قرر فرفق  رافا ترةيز اهتمامه عل  إجرات حصــــر ملهاهيم اكمةمت وةيهيت تصــــمر فتل  

 و املؤسباا للحمةمت واستعراض لأل  ياا  اأن هذفن املمضمع 
ومن أجل حتقيق هذا ا د  واملضــ  يف تنهيذ الناــاا األول من صرف ت ال رفقش اســتغل فرفق  رافا  - ٦

ما هم ممجم  من ةهاتاا وأناـــــــ ت يف  ال البحث وشـــــــج  عل  إجرات مناقاـــــــت تقنيت واســـــــعت الن اع    
ومهاهيم وأولمفاا املتخصــــصــــ  يف  ال إحصــــاتاا اكمةمتش أ ا إىل إاــــدار مذةرة تقنيت  اــــأن عنااــــر 

وأ ا املذةرة إىل إجرات تعدفتا وحتبــــــــيناا ذاا اــــــــلت  ذلك يف ورقت العمل األصرية  و(١) ياناا اكمةمت
إحصــــــاتاا اكمةمت يف  لدان ”ملنظمت التعاون والتنميت يف امليدان االقتصــــــا و  اــــــأن اإلحصــــــاتاا املعنمنت 

)اليت تكمل اســـتعراض أوتاوا ملؤمتر اإلحصـــائي   “(٢)امنظمت التعاون والتنميت يف امليدان االقتصـــا و وصارج 
األورو ي (و والحظ فرفق  رافـــا أنـــه ال فمجـــد تعرف   قيق متهق عليـــه مله مم اكمةمـــتو وعتوة عل  ذلــكش 
أظ را عمليت اكصـــر طائهت واســـعت من النع ج القائمت لقياس اكمةمت ترتبط مباشـــرة  ن اع الت بيقو واعتمد 

ا عمليــا يف حتـدفـد مهــاهيم اكمةمــت من صتل الرتةيز عل  العنــااــــــــــــــر املكمنـتو وحتقيقــا لتلـك فرفق  رافـا اجــ
الغافتش يف املذةرة التقنيت اليت أِعدا لهرفق  رافاش مت تهصــــــــــــــيل مه مم اكمةمت إلعا ة ترةيز االهتمام والتحليل 

 عام(وعل  عنااره املختلهت )مثل الدميقراطيتش وحقمع اإلنبانش وإ ارة الق ال ال
واقرتعحت يف املذةرة التقنيت تبــعت أ عا  إلحصــاتاا اكمةمت ســيجرو تناو ا يف فصــمل فصــصــت  - 7

 من الكتيعو وتامل هذه األ عا  ما فل :
 املاارةت؛ )أ( 
 حقمع اإلنبان؛ )ب( 
 االنهتاح؛ )ج( 
 سيا ة القانمن؛ ) ( 
 املباتلت؛ )هـ( 

__________ 

 United Nations Development Programme Oslo Governance Centre, “The components, conceptionانظر: (١) 

and data priorities of governance data”, technical note submitted in June 2017 to the Praia Group on 

Governance Statistics for its consideration of the conceptualization of governance statisticsو 

 Santiago González, Lara Fleischer and Marco Mira d’Ercole, “Governance Statistics in OECD: انــــــــظــــــــر (٢) 

countries and beyond: what exists, and what would be required to assess their quality?”, OECD Statistics 

Working Paper, No. 2017/03 (Paris, OECD Publishing, 2017)و 



 E/CN.3/2018/34 

 

4/9 17-21190 

 

 املؤسباا املتجاو ت؛ )و( 
 اككممت؛فعاليت  )ز( 
 عدم وجم  الهبا ؛ )ح( 
 شبكت البتمت واألمنو )ا( 

 
 وضع الكتيب )النشاط الرابع من أنشطة خريطة الطريق( - با  

مت وضــــــــ  ماــــــــرول هيكل وف ط للكتيع  اســــــــتخدام األ عا  التبــــــــعت املذةمرة أعته  اعتبارها  - ٨
لهصـــــمل واملبـــــاش  من أعضـــــات فرفق  رافاش األســـــاس )انظر اإلطار أ ناه(و ومت حتدفد املؤله  الرئيبـــــي  ل

عل  اـــيا ت الهصـــمل والقيام مباـــاوراا لتســـرتشـــا   نتائج ا يف وضـــ   ٢٠١٨وســـينصـــع الرتةيز يف عام 
 هذه الهصملو

 
 مشروع هيكل الكتيب  

 مقدمة وموجز 
 أهدا  الكتيع • 
 هيكل التقرفر • 
 ما ه  اكمةمت وملاذا ه  م مت؟ • 
 واملعافري الدوليت القائمتالقماعد  • 

 : المواضيع الشاملة1الجز  
املهاهيم واأل عا  )عل  ســـبيل املثالش اســـتعراض األطر املبـــتخدمتش واإلطار املبـــتخدم  • 

 للكتيعش واجملاالا واأل عا  الرئيبيتش ون اع الكتيع( 
االســتقصــائيت والبياناا املصــا ر اإلحصــائيت )عل  ســبيل املثالش التعدا اا والدراســاا  • 

اإل ارفتش وتقييماا ا رباتش واالســـتعانت مبجممعت ةبرية من املصـــا ر ا ارجيت/اســـتخراج 
 البياناا من شبكت اإلنرتنت(

التهعيل )عل  ســـــــــــــــبيل املثالش التحدفاا املماج ت يف    البيانااش ونمعيت البيانااش  • 
 ا(والقا ليت للمقارنتش والتصني ش و أفضل املمارسا

االســتخداماا )عل  ســبيل املثال الراــد واالســتخداماا يف عمليت وضــ  البــياســاا  • 
 واملؤشراا الرئيبيت(

 : قياس األبعاد المختلفة للحوكمة2الجز  
 املاارةت  )أ( 
 املاارةت يف اكياة املدنيت • 
 ال ا   التمثيل  للمنظماا • 
 الهعاليت البياسيت • 
 حقمع اإلنبان )ب( 
 اكق يف ةل من اكياة واكرفت واألمن • 
 اكرفاا األساسيت واملاارةت يف اكياة العامت واكياة البياسيت • 
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اكق يف ةل من مبــــــتمى معياــــــ  الئقش والصــــــحتش والتعليمش والضــــــمان االجتماع ش  • 
 والعملش والتمت   اروا عمل عا لت ومماتيت

 اكق يف حماةمت عا لت ويف االحتكام إىل العدالت • 
 مبائل شاملت: املباواة وعدم التمييز واكق يف التنميت • 
حقمع فئاا أو أشخاص معين ش مبن في م النبات واألطهال واألشخاص ذوو اإلعاقت  • 

 واألقلياا والاعمب األاليت وامل اجرون
 االنهتاح )ج( 
 حرفت وسائط اإلعتم • 
 المامل اىل املعلمماا  • 
 األحكام املتعلقت  اككممت املنهتحت • 
 الثقت يف وسائط اإلعتم التا عت للدولت/ا اات • 
 مبائل أصرى • 
 سيا ة القانمن ) ( 
 إمكانيت اللجمت إىل القضات • 
 القيم  املهروضت عل  البل ت التنهيذفت • 
 استقتل البل ت القضائيت  • 
 أعمال الارطت • 
 الثقت يف احملاةم/البل ت القضائيت • 
 املباتلت )هـ( 
 قدراا الدولتش ومؤسباا الرقا ت املبتقلتش ومعافري األ ات والثقت يف الرئيس/الربملان • 
 املؤسباا املتجاو ت )و( 
عمليت ان  القرار الااملت للجمي ش والرضا عن ا دماا والثقت يف املؤسباا )ممجز  • 

 ملنظمت التعاون والتنميت يف امليدان االقتصا و( املبا ئ التمجي يت
 فعاليت اككممت )ز( 
 الهعاليت من حيث التكلهت واالستقتليت البريوقراطيت وجم ة اللمائح التنظيميت • 
 الثقت يف اإل ارة العامت واككممت احملليت • 
 عدم وجم  الهبا  )ح( 
 إ ارة الق اع  العام وا اص • 
 إل ارفت البليمت اإلجراتاا ا • 
 الثقت يف البل اا الضرفبيت وايمرةيت • 
 البتمت واألمن )ا( 
 عدم وجم  العن   • 
 نظام  فال فعال  • 
 نظام عدالت جنائيت فعال  • 
 الثقت يف قماا األمن والقماا املبلحت • 
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من من أهداف التنمية المساااااااااااتدامة )النشاااااااااااااط الخامس  16دعم فريق برايا للهدف  - جيم 
 أنشطة خريطة الطريق(

 م ملؤشراا لغافاا املش  دعم فرفق  رافا للمض  47/١١٣رحبت اللجنت اإلحصائيتش يف مقررها  - ٩
من أهدا  التنميت املبتدامتو وفرفق  رافا مبتعّد لتقدمي املباعدة إىل فرفق ا ربات املارتك     ١٦ا د  

فيما فتعلق  ١٦امت والمةاالا املبــــــــــــــؤولت عن ا د  المةاالا املعين مبؤشــــــــــــــراا أهدا  التنميت املبــــــــــــــتد
 مبؤشراا اكمةمت املتصلت  تلك األهدا و 

ش مت اإلقرار  ال ا   ٢٠١٦ويف االجتمال الثاا لهرفق  رافاش الذو عقد يف  ارفس يف متمز/فمليه  - ١٠
ويف هذا  و١٦املبـــــتدامت العاجل للت مفر املن ج  للمؤشـــــراا البـــــبعت من املبـــــتمى الثالث  د  التنميت 

الصــــد ش أناــــأ فرفق  رافا أفرقت عاملت لكل مؤشــــر من مؤشــــراا املبــــتمى الثالث  غيت االســــتجا ت ل لباا 
فرفق ا ربات املاـــــــرتك    المةاالا املعين مبؤشـــــــراا أهدا  التنميت املبـــــــتدامت اكصـــــــمل عل  املعلممااش 

لاـــــما ل واالحتياجاا األصرى ذاا الصـــــلتو وفاـــــمل وتقدمي املن جيت والتمجي اا التقنيتش واالســـــتجا ت ل
رؤســـــــات األفرقت العاملت املعنيت  كل مؤشـــــــر من مؤشـــــــراا املبـــــــتمى الثالث مهمضـــــــيت األمم املتحدة كقمع 

(ش ومكتــــع األمم املتحــــدة املعين ١-ب-١٦ و ١-١٠-١٦ ش و٢-١-١٦)املؤشـــــــــــــــراا  اإلنبــــــــــــــــــان
 ١-7-١٦ و ٢-٦-١٦املتحدة اإلمنائ  )املؤشــــراا  ( و رنامج األمم١-5-١٦ املخدراا وايرميت )املؤشــــر 

(و ووفقا   ت العمل واإلطار الزمين املتهق علي ما يف االجتمال الرا   لهرفق ا ربات املاــــــــــــرتك    ٢-7-١٦ و
المةاالاش فنبغ  لرؤســــــــات ةل فرفق عامل أن فيبــــــــروا املناقاــــــــت عل  وجه البــــــــرعت من أجل إعدا  ص ت عمل 

 لتقدما إىل فرفق ا ربات املارتك    المةاالاو واحيهت  ياناا واهيت
من أهدا  التنميت املبــــتدامت مدرج  ١٦املتعلق  املؤشــــراا من املبــــتمى الثالث لل د   والعمل - ١١

ش وفتجل  يف إناــــــــــات األفرقت العاملت املخصــــــــــصــــــــــت لكل مؤشــــــــــر من ٢٠١7يف ص ت عمل فرفق  رافا لعام 
وف لع من رؤســـات ةل فرفق عامل تبا ل املعلمماا عن العملياا املؤشـــراا البـــبعت من املبـــتمى الثالثو 

ذاا الصــــــلت والعمل ايارو يف الت مفر املن ج  للمؤشــــــرو ويف معظم اكاالاش فكمن رئيس ةل فرفق من 
 األفرقت العاملت أفضا المةالت املبؤولت عن املؤشرو 

تمـاعـا لهرفق صربات من اإلحصــــــــــــــــائي  وعقـد  رنـامج األمم املتحـدة اإلمنـائ  وأمـانـت فرفق  رافـا اج - ١٢
ش اســـــتضـــــافته إ ارة إحصـــــاتاا النروفج ٢٠١7أفار/مافم  ١٠و  ٩وا ربات يف  ال اكمةمت يف أوســـــلم يف 

من  ١٦)عضــــــــــــم يف فرفق  رافا(ش لزفا ة الت مفر املن ج  لثتثت مؤشــــــــــــراا من املبــــــــــــتمى الثالث لل د  
ش نبــــبت ٢-٦-١٦العدالت واملؤســــبــــاا القمفت: املؤشــــر أهدا  التنميت املبــــتدامتش الذو فتعلق  البــــتم و 

ش نبــبت المظائ  ١-7-١٦البــكان الراضــ  عن جتر ت م األصرية يف اســتعمال ا دماا العامت؛ واملؤشــر 
)وبــــع اينسش والعمرش واألشــــخاص ذوو اإلعاقتش والهئاا البــــكانيت( يف املؤســــبــــاا العامت )ا يئاا 

دمت العامتش والبــــــل ت القضــــــائيت( مقارنت مببــــــتمفاا التمزف  عل  املبــــــتمى التاــــــرفعيت المطنيت واحملليتش وا 
ش نبـــبت البـــكان الذفن فعتقدون أن اـــن  القرار عمليت شـــاملت للجمي  وملبيت ٢-7-١٦المطين؛ واملؤشـــر 

لتحتياجااش وبـــــــع اينس والعمر واإلعاقت والهئت البـــــــكانيتو ورةز االجتمال عل  املبـــــــائل املهاهيميت 
فهيت واملن جيت والعمليت اليت ســــــــينظيفر في ا يف ت مفر من جيت ةل مؤشــــــــرش ومت حتدفد  االا تمافق اآلرات والتعر 

يف االجتمال أفضــــــــا حتدفد  االا  الغت األشيت  وايمانع اليت تت لع مزفدا من البحث و/أو املاــــــــاورةو ومت
يف ةانمن األول/ فبــــــــمرب ملمااــــــــلت البحث والتاــــــــاور ومت عرضــــــــ ا من صتل ص ط عمل مهصــــــــلتو وععقد 

أعتهش و عذلت ج م  متضافرة فيما  اجتمال ثان لهرفق ا ربات للتحقق من األنا ت املقررة املذةمرة ٢٠١7
 فتعلق  إعا ة تصني  املؤشراا الثتثت من حيث املبتمىو
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ش عقدا مهمضـــــــيت األمم املتحدة كقمع اإلنبـــــــان ماـــــــاورة ٢٠١7أفلمل/ســـــــبتمرب  ٦و  5ويف  - ١٣
اب املصــــلحت املتعد فن يف جني  ســــاعدا عل  التحقق من العنااــــر الرئيبــــيت لألطر املهاهيم ش ألاــــح

والتعرفه ش واملن ج ش وإطار    البياناا لثتثت مؤشـــراا من املبـــتمى الثالث ألهدا  التنميت املبـــتدامت 
لذفن أ لغما أام و وهذه املؤشـــراا ه : نبـــبت البـــكان ا١٦تعترب املهمضـــيت مبـــؤولت عن ا يف إطار ا د  

شعروا شخصياً  تعرض م للتمييز أو املضافقت صتل االثين عار ش راً املاضيتش لببع حيظر القانمن الدويل 
(؛ وعد  ما مت التحقق منه من ١-ب-١٦ و ١-٣-١٠كقمع اإلنبـــان التمييز عل  أســـاســـه )املؤشـــران 

والتعذفع اليت تعرض  ا الصــــحهيمن حاالا القتل واالصت ا  واالصتهات القبــــرو واالحتجاز التعبــــه  
والعاملمن املرتب من  المســط اإلعتم  والنقا يمن واملدافعمن عن حقمع اإلنبــان صتل االثين عاــر شــ راً 

ـــــــــــــــزال لكل ١-١٠-١٦املاضيت )املؤشر  نبمتش وبع اينس  ١٠٠ ٠٠٠(؛ وعد  المفياا املتصلت  النـ
من  ل    أعضـــــــات فرفق  رافاش وصااـــــــت صربات ةبارو   االجتما  (و٢-١-١٦والعمر والبـــــــبع )املؤشـــــــر 

املكاتع اإلحصــــــــائيت المطنيت )جنمب أفرفقياش و ولت فلبــــــــ  ش والهلب ش وةا م فري وش وةملممبياش وةينياش 
واملكبــــيكش واململكت املتحدة لربف انيا العظم  وأفرلندا الاــــماليت(ش واملؤســــبــــاا المطنيت كقمع اإلنبــــان 

 اإلضـــــافت إىل الدامنرك(ش واآللياا الدوليت كقمع اإلنبـــــانش ووةاالا األمم املتحدة )من البلدان نهبـــــ اش 
)منظمت العمل الدوليتش ومكتع تنبـــيق الاـــؤون اإلنبـــانيتش و رنامج األمم املتحدة املاـــرتك املعين  هريوس 

لرت يت والعلم والثقافتش نقص املناعت البارفت/اإلفدزش و رنامج األمم املتحدة اإلمنائ ش ومنظمت األمم املتحدة ل
واــندوع األمم املتحدة للبــكانش واملكتع املعين  املخدراا وايرميت ومنظمت الصــحت العامليت(ش وعد  من 
املؤســــــــــــبــــــــــــاا الدوليت واإلقليميت ومنظماا اجملتم  املداش مبا يف ذلك اللجنت الدوليت للصــــــــــــليع األ رش 

 : املؤســــبــــت الدوليت كمافت املدافع  عن حقمع اإلنبــــانش واالحتا  الدويل لنقا اا العمالش وا ط األمام
واملع د الدويل لبحم  البتم يف أوسلمش وينت حقمع اإلنبان واككم الرشيد يف   مرفت تنزانيا املتحدةش 

والهرفق املعين  تحليل البياناا املتعلقت وقمع اإلنبـــــــــــــانش ووةالت االحتا  األوروس للحقمع األســـــــــــــاســـــــــــــيتو 
إىل اســتنتاجاا وتماــياا االجتمالش  دأا مهمضــيت حقمع اإلنبــان يف تقدمي طلباا إىل فرفق  واســتنا ا

من أجل إعا ة تصـــني  املؤشـــراا  ا ربات املاـــرتك    المةاالا املعين مبؤشـــراا أهدا  التنميت املبـــتدامت
 من حيث املبتمىو

من  ١-5-١٦املبــــؤولت عن املؤشــــر ومكتع األمم املتحدة املعين  املخدراا وايرميت هم المةالت  - ١4
املبـــــتمى الثالثش نبـــــبت األشـــــخاص الذفن اتصـــــلما مرة واحدة عل  األقل مببـــــؤول حكمم  و فعما رشـــــمة 
ملبــــــــؤول حكمم ش أو طلع من م أولئك املبــــــــؤولمن اككمميمن  ف  رشــــــــمةش صتل االثين عاــــــــر شــــــــ راً 

ضـمن ماـرول مكتع  ١-5-١٦لق  املؤشـر البـا قت؛ وهم عضـم يف فرفق  رافاو ويرو الدف   العمل املتع
األمم املتحدة املعين  املخدراا وايرميت املتعلق  قياس الهبــــــــــــــا  لتحقيق أهدا  صرف ت ال رفق املتمثلت يف 
ــــدويل  ــــدفن المطين وال ــــا ة تمافرهــــا عل  الصـــــــــــــــعي ــــايرميــــت وزف ــــت اإلحصـــــــــــــــــــاتاا املتعلقــــت   حتبـــــــــــــــ  نمعي

(و و ــذا الغرضش أناــــــــــــــــأ املكتــع و رنــامج األمم املتحــدة اإلمنــائ  فرقــت عمــلش E/CN.3/2013/11 )انظر
وهم مرةز  - الاراةت م  مرةز االمتياز للمعلمماا اإلحصائيت املتعلقت  اككممت وايرميت واإلفذات والعدالتش 

املمجم  يف مدفنت مكبيكمش و دعم من هذا  - مارتك    املكتع واملع د المطين لإلحصاتاا وايغرافيا
املرةز لمض   ليل لقياس الهبا  من صتل الدراساا االستقصائيتو وتضم فرقت العمل ممثل  عن املكاتع 
اإلحصــــــــــــــــــائيـــت المطنيـــت واملنظمـــاا الـــدوليـــت والق ـــال ا ـــاص واملنظمـــاا  ري اككمميـــت وفرا ى ا رباتش 

و وســــــتمضــــــ  الصــــــيغت الن ائيت للدليل ولمل منتصــــــ  ٢٠١7 و ٢٠١٦عقدا اجتماع  يف عام   وقد
 و ويرو االض تل  العمل املذةمر أعته مباارةت نا ت لعدة أعضات من فرفق  رافاو٢٠١٨ عام

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2013/11
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 األنشطة الترويجية لفريق برايا )النشاط السادس من أنشطة خريطة الطريق( - دال 
فضت عن  ور فرفق  رافا يف وض  التمجي اا  اأن من أجل التمعيت  أشيت إحصاتاا اكمةمتش  - ١5

ش اضــــ ل  فرفق  رافا  الهعل  بــــلبــــلت من األناــــ ت ٢٠١7إحصــــاتاا اكمةمتش ووفقا   ت العمل للعام 
الرتوييتو ويف هذا الصـــــــــد ش من الضـــــــــرورو للغافت جعل الهرفق أةثر  روزا عل  الصـــــــــعد المطين واإلقليم  

 لك الكتيعووالدويل ونار منتجاتهش مبا يف ذ
وأاــدرا أمانت فرفق  رافا مناــمرا  اإلنكليزفت والربتغاليت والهرنبــيتش فتضــمن تقدميا مقتضــبا للهرفق  - ١٦

ش يف ٢٠١7ونبذة عن تارخيهش وممجزا  رف ت ال رفق اليت اعتمدهاش وايمانع الرئيبـــــــــــــيت   ت العمل لعام 
 ووزل يف مؤمتراا وطنيت و وليت فتلهتو شكل  رقم  وورق و وسعلم املنامر إىل أعضات فرفق  رافا

وأثنات إعا ة هيكلت املمق  الاــــبك  للمع د المطين لإلحصــــاتاا يف ةا م فري وش مت اســــتحدا   - ١7
 و(٣)اــهحت شــبكيت من أجل فرفق  رافاش تقدم  ي  املعلمماا عن أناــ ت الهرفق وتراــد التقدم احملرز في ا

تبا ل أفضل للمعلمماا    األعضات المطني  و/أو الدولي   وفبمح استحدا  المرقت الابكيت  تاجي 
يف فرفق  رافاش وةذلك العمل التعاواش مما ميكن األعضـــــات من اكصـــــمل عل   ي  املعلمماا ذاا الصـــــلت 

 وتبا ل املعار  املتعلقت  إحصاتاا اكمةمتو
عن أناــ تهو ويف ةا م فري وش  وفاــارك فرفق  رافا أفضــا يف مؤمتراا وطنيت و وليتش وفقدم ورقاا - ١٨

ععقدا عدة اجتماعاا يف جامعاا ومؤســبــاا عامت وصااــت للتمعيت مببا راا الهرفق وتاــجي  ماــارةت 
أاــــحاب املصــــلحت المطني و وعل  الصــــعيد الدويلش شــــارك أعضــــات فرفق  رافا يف عدة مؤمتراا واجتماعاا 

 فل : األمام وللتعرف   عمل و ور الهرفقش من ا ما إىل للدف   مض  معافري  وليت يف  ال إحصاتاا اكمةمت
االجتمال األول لهرقت العمل املعنيت  قياس الهبـــــــــــــــا ش الذو عقد يف فيينا يف الهرتة من  )أ( 

 ؛٢٠١٦تارفن األول/أةتم ر  ١4إىل  ١٢
 ش عقــد يف  ـارفس يف“ف م الماـــــــــــــــمل الهعــال إىل العــدالـت”مؤمتر  اــــــــــــــــأن ممضـــــــــــــــمل  )ب( 

 ؛٢٠١٦/نمفمرب تارفن الثاا 4 و ٣
اجتمال فرفق ا ربات املعين  إحصـــــــاتاا التجارة الدوليت والعمملت االقتصـــــــا فت الذو عقد  )ج( 

 ؛٢٠١٦ةانمن األول/ فبمرب   ١تارفن الثاا/نمفمرب إىل ٢٩يف نيمفمرك يف الهرتة من 
رفقيا منتدى األمم املتحدة العامل  األول للبيانااش الذو عقد يف ةيع تاونش جنمب أف ) ( 

 ؛٢٠١7ةانمن الثاا/فنافر   ١٨إىل  ١5يف الهرتة من 
ف م العدالت املدنيت من صتل من جياا الدراســـــــــــــــاا ”اجتمال  اـــــــــــــــأن ممضـــــــــــــــمل  )هـ( 

 ؛٢٠١7أفار/مافم  ٢4ش عقد يف  ارفس يف “االستقصائيت القائمت عل  األشخاص
يف فيينا يف الهرتة من  االجتمال الثاا لهرقت العمل املعنيت  قياس الهبـــــــــــــــا ش الذو عقد )و( 

 ؛٢٠١7نيبان/أ رفل  ٦إىل  4

__________ 

 و/www.ine.cv/praiagroupانظر  (٣) 
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 منتدى ســـــــــــــــتمة مل الرا    اــــــــــــــــأن البـــــــــــــــتم والتنميتش الذو عقد يف ســـــــــــــــتمة مل يف )ز( 
 ؛٢٠١7أفار/مافم  4و  ٣

لهرفق ا ربات  االجتمال الثالث للهرفق العامل املعين  املعلمماا ايغرافيت املكانيت التا   )ح( 
ا املعين مبؤشــراا أهدا  التنميت املبــتدامتش الذو عقد يف ةممنينلش الصــ ش يف الهرتة املاــرتك    المةاال

 ؛٢٠١7أفار/مافم  ١٠إىل  ٨من 
 7-١٦ و ٦-١٦اجتمال فرفق ا ربات  اـــــأن املؤشـــــراا من املبـــــتمى الثالث للغافت   )ا( 

 ؛٢٠١7أفار/مافم  ١٠و  ٩املندرجت  يف إطار أهدا  التنميت املبتدامتش الذو عقد يف أوسلم يف 
حلقت  راســـيت  اـــأن احملاســـبت املتعلقت  بـــتســـل القمت العامليتش عقدا يف لكبـــمرب  يف  )و( 
 ؛٢٠١7حزفران/فمنيه  ٨إىل  ٦الهرتة من 
املؤمتر اإلحصـــائ  البـــا   يماعت البلدان الناطقت  الربتغاليتش الذو عقد يف ســـاو تمم   )ك( 

 ؛٢٠١7يه حزفران/فمن ١4إىل  ١٢يف الهرتة من 
الدورة اكا فت والبــــــــــــتمن للمؤمتر العامل  لإلحصــــــــــــاتش اليت عقدا يف مراةأش املغربش  )ل( 

 ؛٢٠١7متمز/فمليه  ٢١إىل  ١٦الهرتة من  يف
ماــــاورة متعد ة أاــــحاب املصــــلحت  اــــأن مؤشــــراا حقمع اإلنبــــان من أجل ص ت  )م( 

  و٢٠١7أفلمل/سبتمرب  ٦و  5ش عقدا يف جني  يف ٢٠٣٠التنميت املبتدامت لعام 
  

 األنشطة المقبلة لفريق برايا  - ثالثا 
  و٢٠٢٠سيقدم فرفق  رافا الصيغت الن ائيت للكتيع إىل اللجنت اإلحصائيت يف آذار/مارس  - ١٩
ترةز عل  وضـــــ  الكتيع  ٢٠١٨وحتقيقا  ذه الغافتش ســـــيقمم فرفق  رافا  مضـــــ  ص ت عمل لعام  - ٢٠

  و٢٠١٨وسيعقد اجتمال للهرفق يف عام  النا ت     ي  أعضائهو وتبرتشد  نتائج املااوراا
  

 اإلجرا  المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخا ه - رابعا 
 اللجنت اإلحصائيت مدعمة إىل اإلحاطت علما هبذا التقرفرو - ٢١
 


