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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

   2015آذار/مارس  6 - 3
 *)ك( من جدول األعمال املؤقت 3ند الب

بنود للمناقشـة وااـاذ الاـ:ارإل اإلحصـا ا      
    املتعلاة باحلوكمة والسالم واألمن  

 :ي: كابو فريدي عن اإلحصا ا  املتعّلاة باحلوكمة والسالم واألمنتا  
  

 مذك:ة من األمني العام  
، يتشـ:  األمـني العـام بـ ن     2014/219وفاا ملا:ر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي   

حييل إىل اللجنة اإلحصـائية ذـذا التا:يـ: عـن اإلحصـا ا  املتعلاـة باحلوكمـة والسـالم واألمـن          
كابو فريدي مبساعدة من ب:نامج األمم املتحدة اإلمنائي. وياـدم التا:يـ:  ـة عامـة     الذي أعدته 

. 2000عمــا الــبل  بــه مــن مبــادرا  فيمــا اــع اإلحصــا ا  املتعلاــة باحلوكمــة منــذ عــام 
يف الوثياة اخلتاميـة للر:يـ     16ويصف كيف أّدى االذتمام مبس لة احلوكمة إىل إدراج اهلد  

لعضوية املعين ب ذدا  التنمية املستدامة. ويتضمن التا:ي: اقت:احـا بننشـا    العامل املرتوح باب ا
ف:ي  جديـد مـن أف:قـة املـدن، ذـو ف:يـ  ب:ايـا املعـين بنحصـا ا  احلوكمـة، للبحـ  يف ولـ              

اجلجـود   اإلطار املرـاذيمي واملنججيـة واألدوا  الالةمـة إلنتـاج ذـذص اإلحصـا ا  مـد  دعـم        
ة عن اإلحصا ا  املتعلاة باحلوكمة. واللجنة مـدعوة إىل إبـدا    ول  توصيا  دولي ال:امية إىل

 رأيجا يف االقت:اح الداعي إىل إنشا  الر:ي  املذكور ويف اختصاصاته املات:حة.
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 تا:ي: كابو فريدي عن اإلحصا ا  املتعّلاة باحلوكمة والسالم واألمن  
 

 مادمة -أوال  
كمـةإل مـن إعـالن األمـم املتحـدة ل لريـة إىل       السجل التـاراي لححصـا ا  املتعلاـة باحلو     

 اقت:اح إنشا  ف:ي  جديد من أف:قة املدن
على ال:غم من أن احلوكمة تتجلى بصورة بارةة يف قيم ومبادئ إعالن األمم املتحـدة   - 1

فنهنا مل تدرج يف إطار رصـد األذـدا  اإلمنائيـة ل لريـة      (1)(55/2ل لرية )ق:ار اجلمعية العامة 
م وجود تواف  يف اآلرا  يف ذلك الوقـت بشـ ن كيريـة دديـدذا وقياسـجا وبشـ ن مـن        نظ:ا لعد

سياوم بذلك. ويف أعااب مؤمت: ال:اببة الدوليـة لححصـا ا  ال:ةيـة الـذي عاـد يف مـونت:و،       
، بشـ ن اإلحصـا ا  والتنميـة وحاـو      2000أيلول/سـبتم    8إىل  4سويس:ا، يف الرت:ة من 

 (65، الراـ:ة  E/CN.3/2002/26) ئيس اللجنة اإلحصـائية يف تا:يـ:ذم  أفاد أصدقا  ر (2)اإلنسان
لــن ينــون ولــ  مؤحــ:ا  إحصــائية حلاــو  اإلنســان واحلنــم ال:حــيد بالعمليــة الســجلة     أنــه

 ة املــدن يضــموسيسـتر:  وقتــا طــويال. وأوصـوا اللجنــة بــ ن تنشــ  آليـة )ل:مبــا ف:يــ  مـن أف:قــ    
ــة( لولــ           ــن السياســا  العام ــك املســؤولون ع ــا يف ذل ــم مب املتخصصــني يف اإلحصــا  وغريذ
مؤح:ا  إحصائية حلاو  اإلنسان واحلنم ال:حيد. وأيا تنن اآللية املنش ة، فننه ينبرـي هلـا أن   

 ت خذ يف االعتبار املبادرا  الاائمة يف ذذا امليدان.
، أباــت األمــم للتحــدي الــذي يب:حــه الايــاس ابيــل وريثمــا يــوىل اذتمــام مــن ذــذا ال  - 2

. فعلـى سـبيل   2015املتحدة على مس لة احلوكمة بصورة ثابتـة يف خبـة التنميـة ملـا بعـد عـام       
املثال، سـلمت اجلمعيـة العامـة، يف الوثياـة اخلتاميـة لالجتمـام العـام ال:فيـ  املسـتوى للجمعيـة           

الوفـا  بالوعـدإل متحـدون لتحايـ  األذـدا       ”ونـة  العامة املعين باألذـدا  اإلمنائيـة ل لريـة املعن   
، بـ ن احلنـم ال:حـيد    2010( املعتمـدة يف عـام   65/1)قـ:ار اجلمعيـة العامـة     “اإلمنائية ل لريـة 

وســيادة الاــانون علــى الصــعيدين الــوطين والــدوي أمــ:ان أساســيان للنمــو االقتصــادي املبــ:د     
 والتنمية املستدامة والاضا  على الرا: واجلوم.

__________ 

دما:طــة ”بشــنل جيــد يف دراســة ســاباة أللنســندرا وايلــد   2000جــ:ى تربيــة قيــاس احلوكمــة قبــل عــام   (1) 
جعـل الدولـة مسـتجيبةإل    ”، نش:  يف مؤلف غوران ذايدن وجـون صـمويل )الناحـ:ان(    “تاييما  احلوكمة

ــة    ــة الد ا:اطي  Making the State Responsive: Experience with) “اخلــ ا  يف لــال تاييمــا  احلوكم

Democratic Governance Assessments2011ائي، ( )نيويوركإل ب:نامج األمم املتحدة اإلمن.) 
 .http://www.portal-stat.admin.ch/iaos2000انظ:إل  (2) 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2002/26


E/CN.3/2015/17 
 

 

14-66818 3/15 

 

مبـادرا    2000ورافات تلك التبـورا  يف سياسـة األمـم املتحـدة ودعمتـجا منـذ عـام         - 3
دولية قام ما على نبا  واس  من أجل دديد وقياس احلوكمة ومنوناهتـا أو العناصـ: امل:تببـة    
ما، مبا يف ذلك مشاركة املواطنني والشرافية واملسا لة وسيادة الاانون وحاو  اإلنسان، عـدد  

ومنتـ  األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرا        (3)تشمل ب:نامج األمم املتحدة اإلمنائيمن اهليئا ، 
ذيئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني      و ،(5)حلاـو  اإلنسـان     املتحـدة      األمـم   ومرولية  ،(4)واجل: ة

ومنظمــة التعــاون  ،(7)، والبنــك الــدوي(6))ذيئــة األمــم املتحــدة للمــ:أة(اجلنســني ومتنــني املــ:أة 
الشـ:اكة يف لـال اإلحصـا ا  مـن أجـل التنميـة يف الاـ:ن        و ،(8)والتنمية يف امليدان االقتصـادي 

__________ 

طية يف إطـار التنميـة ملـا بعـد     قياس الد ا:اطية واحلوكمة الد ا:ا بش ن ورقة مناقشة ،توجد، على سبيل املثال (3) 
 ( يف بوابتـــه لتايـــيم احلوكمـــة  2012ب:نـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي )أوســـلوإل     أصـــدرذا   2015 عـــام
(http://www.gaportal.org          باإللافة إىل كم ذائـل مـن املعلومـا  عـن تاييمـا  احلوكمـة بوجـه عـام وعـن ،)

العديد من تاييما  احلوكمة الوطنية يف العامل ب س:ص اليت قدم هلـا الـدعم م:كـو أوسـلو للحوكمـة عـن ط:يـ         
 ب:ناله العاملي بش ن تاييما  احلوكمة الد ا:اطية.

 ,S. Harrendorf مم املتحدة املعين باملخـدرا  واجل: ـة عـددا مـن املنشـورا  ذا  الصـلة منـجا       نش: منت  األ (4) 

M. Heiskanen and S. Malby, eds., International Statistics on Crime and Justice HEUNI Publication 

Series, No. 64 (Helsinki, European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the 

United Nations, 2010). 
املتعلقررحب وقررإلن ان: رر ل  لقيرر  قلقيرر     الشــاملة مؤشررهتا  نشــ:  مرولــية األمــم املتحــدة حلاــو  اإلنســان   (5) 

 (.2012)نيويورك وجنيفإل  واقتنفيذ
صــلة الــذي يشــمل  ( بشــ ن املــ:أة والســالم واألمــن وإطــار ال:صــد ذو ال  2000) 1325قــ:ار للــس األمــن   (6) 

مســائل تتعلــ  باحلوكمــة والســالم واألمــنا وتاــاري: األمــني العــام عــن املــ:أة والســالم واألمــن الــيت تتضــمن      
(ا وتضـبل  ذيئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني       2000) 1325مؤح:ا  لاياس التادم ا :ة يف تنريذ الا:ار 

ســي  اإلبــال  عــن ذــذص املؤحــ:ا  )انظــ: الــوثياتني   بتن )ذيئــة األمــم املتحــدة للمــ:أة( اجلنســني ومتنــني املــ:أة 
S/2010/498 و S/2014/693.) 

ــا علـــى  ملعجـــد البنـــك الـــدوي الـــيت  مؤشرررهتاحل امإل عرررحب يلرررع لرررعي  اقعررر   انظـــ:إل  (7)    نـــن االطـــالم عليجـ
 .www.govindicators.orgاإللنت:وين التايإل  العنوان

املتعلاـة   “سلسـلة اإلنتـاج  ”تنش: مؤح:ا  تربي كامـل   يف امليدان االقتصادي كانت منظمة التعاون والتنمية (8) 
. “حلنومــة يف  ــةا” بعنــوان ، مــ  املنشــور الــذي يصــدر كــل ســنتني 2009باألنشــبة احلنوميــة منــذ عــام 

ــ:  ــاة  )    ويشــمل أيضــا تا:ي ــة كيــف ذــي احلي (، اإلصــدار األول يف عــام  ?How’s lifeمنظمــة التعــاون والتنمي
، ويعتمد علـى لموعـة صـررية    الناسبعدا من أبعاد رفاص  11من بني “ واحلوكمةاملشاركة املدنية ”، 2011

اون والتنميـة  ، نـاق  وةرا  منظمـة التعـ   2013من املؤح:ا  لاياس أدا  البلدان يف ذذا اجملال. ويف أيار/مايو 
اسـت:اتيجية  ”أمهية استعادة املواطنني الثاـة يف املؤسسـا  العامـة، وطلبـوا مـن منظمـة التعـاون والتنميـة ولـ           

م  الت:كيو على كل من الاياس والسياسا . ومشلت أيضا سلسلة املنتـديا  العامليـة للمنظمـة املتعلاـة     “ الثاة
 احلوكمة. باإلحصا ا  واملعار  والسياسا  دورا  بش ن قياس

http://undocs.org/ar/S/2010/498
http://undocs.org/ar/S/2010/498
http://undocs.org/ar/S/2014/693
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ولموعة الدول اهلشة السـب  املوسـعة املشـاركة يف     ،(10)واالداد األف:ياي (9)احلادي والعش:ين
وتولـت أيضـا مؤسسـا  ةولـة متـويال       .(11)اجلديدة لالخنـ:ا  يف مسـاعدة الـدول اهلشـة     اخلبة
مــن قبيــل ادــادا  البحــوة املتعــددة األقبــار الــيت أجــ:     ،(13)وأوســا  أكاد يــة (12)خاصــا

ــائية   ــا  االستاصـ ــة”الدراسـ ــة “الباروميت:يـ ــة    ،(14)اإلقليميـ ــ:ا  املتعلاـ ــد املؤحـ ــ  وتعجـ ولـ
باحلوكمة ذا  التربية العاملية أو اإلقليمية وذا  النبا  العام أو الاباعي. وإلافة إىل ذلـك،  

من احلنوما  الوطنية الـيت تسـتثم: يف ولـ  نظـم وطنيـة ل:صـد احلوكمـة،         ذناك عدد متوايد
__________ 

 ،مـدة سـس سـنوا     ،الش:اكة يف لال اإلحصا ا  من أجل التنميـة يف الاـ:ن احلـادي والعشـ:ين     استضافت (9) 
أعــالص(، والــذي ســعى إىل اختبــار  2الــذي أطلــ  عاــ  مــؤمت: مــونت:و )انظــ: احلاحــية “ ميتــاغورا”مشـ:وم  
الابـ:ي اسـتنادا إىل تسـ  عمليـا       وحاو  اإلنسان واملؤح:ا  املتعلاة ممـا علـى الصـعيد    احلوكمةأذدا  

 -قيــاس حاــو  اإلنســان واحلوكمــة الد ا:اطيــة ”قب:يــة ي:يبيــة. ونشــ: التا:يــ: النــجائي للمشــ:وم بعنــوان  
، كعـدد خـام مـن للـة التنميـة الـيت تصـدرذا منظمـة         “اخل ا  والـدروس املسـترادة مـن مشـ:وم ميتـاغورا     

 (.2008) 2، ال:قم 9لد ، اجمليف امليدان االقتصادي التعاون والتنمية
ــوانإل          (10)  ــادرة بعن ــائي، مب ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــن ب:ن ــدعم م ــي، ب ــاد األف:يا ــ  االد اسررتهتاجيةيحب مإلاةمررحب  أطل

ــام  امإل عرررررررررررررررحب واق ررررررررررررررر   وا مررررررررررررررر   إل انحصررررررررررررررر ةاحل     هت قيررررررررررررررر    2012يف عـــــــــــــ
، نشــــ:  2015اي: (. وحبلــــول كــــانون الثاين/ينــــ  http://austat.org/htmlstat/eventstat_GPS.html )انظــــ:إل

ئية بشــ ن املناتــ  اإلحصــائية الوطنيــة ألوغنــدا وبورونــدي وكــابو فــريدي ومــاي نتــائج الدراســة االستاصــا   
 ، ونش: املنت  الوطين لححصا ا  بنينيا إحصا ا  إدارية.احلوكمة والسالم واألمن

علـى   املتاحـة ، ي ل اقر و  اشةرحب  اخلطرحب اد  ر ل ق ارهتا    م ر     ، لموعة الدول اهلشة السـب  املوسـعة  انظ:  (11) 
ــة املتاحــة علــى  و، /http://www.g7plus.org/new-deal-documentإل العنــوان اإللنتــ:وين ــوان املؤحــ:ا  املؤقت العن

 .http://www.pbsbdialogue.org/documentupload/03%20PSG%20Indicators%20EN.pdfإل اإللنت:وين
 Freedom House’sملية ونبـا  حوكمـة عامـة إىل حـد كـبري يف مؤلـف       ي:د مثال مؤح:ان بارةان ذوا تربية عا (12) 

Freedom in the World     املتـاح علـى العنـوان اإللنتـ:وين ،www.freedomhouse.org/reports#ومؤلـف وحـدة    ا
. ومثـة ثالثـة   Democracy Index 2012: Democracy at a Standstill (London 2013)االسـتخبارا  االقتصـادية،   

 M. Agrast and others., WJP Rule ofعن التربية على نبا  العامل، ولنن م  ت:كيو أكثـ: دديـدا ذـيإل    أمثلة 

Law® Index 2012-2013 (Washington, D.C., World Justice Project, 2102)  وTransparency 

International’s Corruption Perceptions Index (see www.transparency.org/cpi2012/results) ا وWorld 

Economic Forum Global Gender Gap Report 2013 (Geneva, 2013)      ،ومـن األمثلـة علـى التربيـة اإلقليميـة .
ــا )انظــ:           ــة يف أف:ياي ــ:اذيم للحوكم ــا، مؤحــ: إب ــة يف أف:ياي ــ  بالتنمي ــا يتعل ــة يف م ــى احلوكم ــو عل ــ  الت:كي م

www.moibrahimfoundation.org/iiag.) 
ــال،  انظــ: علــى (13)   Michael Coppedge, “Defining and measuring democracy”, Committee onســبيل املث

Concepts and Methods Working Paper, No 2 (International Political Science Association, April 2005).. 
الدما:طــة الــيت أج:هتــا ادــادا  أبــ:ة األمثلــة ذــي الدراســا  االستاصــائية الباروميت:يــة اإلقليميــة للحوكمــة و  (14) 

)بــــــاروميت: أف:يايــــــا(  Afrobarometerجامعــــــا  ووكــــــاال  حبــــــوة ال تســــــتجد  الــــــ:ب ، وذــــــيإل  
(www.afrobarometer.org ا و)Latinobarometer )بـــــــــــــــــــــــاروميت: أم:ينـــــــــــــــــــــــا الالتينيـــــــــــــــــــــــة( ،
(www.latinobarometro.org/lat.jspا)  وAsiabarometer ( )ــيا ــاروميت: آســــــــ (ا www.asiabarometer.org)بــــــــ
 (.www.arabbarometer.org، )باروميت: البلدان الع:بية( )Arab Barometer و
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ــة       ــة املعني ــ امج أو االســت:اتيجيا  الوطني مــ  إنشــا  ذيئــا  من:ســة لتنســي  ورصــد تنريــذ ال
فعلى سبيل املثال، توجـد حاليـا بـ:امج عمـل وطنيـة بشـ ن املـ:أة والسـالم          .(15)باحلنم ال:حيد

ان، تاتـ:ن يف كـثري مـن األحيـان مبجموعـا  مـن املؤحــ:ا        واألمـن يف عـدد متوايـد مـن البلـد     
وباملثل، تول  بصورة متوايدة بـ:امج عمـل وطنيـة علـى الصـعيد اإلقليمـي،        .(16)ل:صد التنريذ

ــف مشــال األطلســي       ــة حل ــل منظم ــن قبي ــة، م ــا  اإلقليمي ــ  املنظم ــس االدــاد   (17)وتبل ولل
مي تاـاري: دوريـة عـن البيانـا  املتعلاـة      إىل الدول األعضا  فيجا أن تش:م يف تاد ،(18)األورويب

باحلوكمــة والســالم واألمـــن. وتضــبل  املناتـــ  اإلحصــائية الوطنيــة بشـــنل متوايــد أيضـــا       
ــو     ــدة يف ذــذا اجملــال، مــد  تعوي ــا  ”مبســؤوليا  جدي ــى البيان يف ذــذا اجملــال  “ الســيادة عل

شــت:كة الــيت يمــ  التبــوي:ي البــالمه األمهيــة. فعلــى ســبيل املثــال، تعاونــت وحــدة البحــوة امل  
دوفـــني وبـــاحثني مـــن معجـــد البحـــوة مـــن أجـــل التنميـــة   - مـــن جامعـــة بـــاريس حمالـــ:ين

(DIAL/IRD     م  املنات  اإلحصائية الوطنية يف عـدة بلـدان، منـجا بلـدان مـن أف:يا ) ا جنـوب  يـ
الصح:ا  الن ى ومن منباة األنديو ب م:ينا اجلنوبية، من أجل إعداد اسـتبيان مشـت:ك بشـ ن    

 وحاو  اإلنسان واملشاركة. احلوكمة
وتلات ذذص اجلجـود دريـوا قويـا مـن اللجنـة املعنيـة بايـاس األدا  االقتصـادي والتاـدم           - 4

، اليت أوصت ب ن تايس املنات  اإلحصائية ال:ةية الصـو   (19)االجتماعي )جلنة ساركوةي(
ــن خــالل ولــ  مؤحــ:ا  ق        ــاص م ــاد األخــ:ى لل:ف ــ  األبع ــة إىل جان ــة السياســي واحلوكم وي

وموثو  ما. ويف ذذا الصدد، جي:ي يف أف:يايا تنريذ ب:نـامج علـى نبـا  الاـارة بايـادة  اعـة       
اخلــ ا  اإلحصــائيني الــوطنيني األفارقــة، بــدعم مــن االدــاد األف:ياــي وب:نــامج األمــم املتحــدة     

__________ 

 Hashbat Hulan, “Multi-stakeholderت:د املااال  املتعلاة ب:صد احلنوما  للحوكمة، مبـا يف ذلـك الدراسـة     (15) 

governance assessments in Mongolia and the MDG-9”   يف املؤلـف املعنـون ،Making the State Responsive: 

Experience with Democratic Governance Assessments أعالص(. 1ة ي)انظ: احلاح 
ــة    (16)  ــيت لــــديجا خبــــ  عمــــل وطنيــ ــدان الــ ــة للبلــ ــة الناملــ ــى الاائمــ ــاجوة لالطــــالم علــ ــ إل نــ ــ: املوقــ ، انظــ

peacewomen.org/naps. 
ومــا يتصــل بــه (، 2000) 1325 للــس األمــن رلاــ:اال األطلســي رصــد منظمــة حلــف مشــلالطــالم علــى  (17) 

إل انظـــــــــــــــــ: العنـــــــــــــــــوان اإللنتـــــــــــــــــ:وين  خبـــــــــــــــــ  العمـــــــــــــــــل الوطنيـــــــــــــــــة    مـــــــــــــــــن
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112846.htm?selectedLocale=en. 

إل :وين(، انظـ: العنـوان اإللنتـ   2000) 1325 للـس األمـن   قـ:ار رصد االداد األورويب لتنريذ لالطالم على  (18) 
http://www.eplo.org/implementation-of-unscr-1325-in-europe.html. 

 (19) Joseph F. Stiglitz, Amartya Sen and Jean-Paul Fitoussi,. “Report by the Commission on the 

Measurement of Economic Performance and Social Progress” (2009)    ــ  الشــبني ــى املوق ــاح عل ، مت
http:www.stiglitz-sen-fitoussi.fr. 



 E/CN.3/2015/17 

 

6/15 14-66818 

 

ــة منســاة       ــاج إحصــا ا  قب:ي ــامج يف إنت ــدأ ال ن ــد ب ــة األف:ياــي، وق اإلمنــائي ومصــ:  التنمي
 .(10)تخدام وسائل تعتمد على بيانا  الدراسا  االستاصائية والبيانا  اإلداريةباس
وتــبني أن األفنــار املســتمدة مــن ذــذص التبــورا  العديــدة مريــدة يف تلبيــة طلبــا           - 5

املســتخدمني املنبثاــة مــن التــوام األمــم املتحــدة ووكاالهتــا بــندراج احلوكمــة والســالم يف إطــار   
، وذــو التــاريد ا ــدد لتحايــ  معظــم األذــدا  اإلمنائيــة   2015عــام  التنميــة اجلديــد ملــا بعــد 

، املعنـون  2013املتحدة، يف تا:ي:ص لعـام   ل ممل لرية. وأع:ب عن ذلك االلتوام األمنُي العام 
حي ل  هتميحب قلةعيع  اقتعةي  ب قتق   حنرإل ققيرا ا ار اإل اني  يرحب قةقفيرحب واقنرةإل   طرحب        ’’

الـدفام عـن   ”، الذي أحـار فيـه إىل أن   (A/68/202‘‘ )2015مل  بع  ي    ا مم املتح ل قلتنعيحب
حاو  اإلنسان ود:ي:ص من اخلو  والراقة أم:ان ال ينرصمانا وح:يٌّ بنا أن نبذل املويـد مـن   

 .“أجل العمل استنادا إىل ذذص احلاياة األساسية

لـــك، حـــنلت مســـ لة احلوكمـــة مولـــوعا مـــن موالـــي  املشـــاورا    وبنـــا  علـــى ذ - 6
 ،(20)اليت الـبلعت مـا األمـم املتحـدة     2015املواليعية العاملية بش ن إطار التنمية ملا بعد عام 

يف  ،(21)ومت النظ: يف خمتلف جوان  احلوكمة، مبا يف ذلك معايري اختيار األذـدا  واملؤحـ:ا   
  خمتلرة تابعـة ل مـم املتحـدة بشـ ن احلوكمـة وحاـو        عدة اجتماعا  للخ ا  نظمتجا كيانا

ــةا وســيادة الاــانون     ــوام والعنــف والنــوارةا واألمــن والعدال ويف الوقــت  .(22)اإلنســانا وال
نرسه، طل  األمني العام مشورة ف:ي  الشخصيا  البارةة ال:في  املستوى املعـين طبـة التنميـة    

ندونيسـيا ولي يـا ورئـيس وةرا  اململنـة     ، الـذي ي:أسـه كـل مـن رئيسـي إ     2015ملا بعـد عـام   
  املسـتوى، يف تا:يـ:ص املعنـون    يالشمالية. واقت:ح الر:ي  ال:ف وأي:لندااملتحدة ل يبانيا العظمى 

__________ 

 Global thematic consultation on“ ب:نامج األمم املتحـدة اإلمنـائي ومرولـية األمـم املتحـدة حلاـو  اإلنسـان،        (20) 

governance and the post-2015 development framework: Consultation report” (New York: 2013)”. 
 (21) Malcolm Langford, “The art of the impossible: measurement choices in the post-2015 development 

agenda”, background paper prepared for the expert consultation entitled 

“Governance and human rights criteria and measurement proposals for a post-2015 development 

agenda”, New York, 13 and 14 November 2012  متــــــاح علــــــى املوقــــــ  الشــــــبني ،
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/776langford.pdf. 

 Governance and human rights: Criteria and“مـن بـني عنـاوين تاـاري: االجتماعـا  االستشـارية للخـ ا          (22) 

measurement proposals for a post-2015 development agenda” (New York, 13-14 November 2012) ا
 An accountability framework for conflict, violence and disaster in the post-2015 development“و

agenda” (Glen Cove, 18-19 June 2013)ا و“Accounting for Security and Justice in the Post-2015 

Framework” (Vienna, 2013)ا و “Global dialogue on rule of law and the post-2015 development 

agenda” (New York, 26-27 September 2012). 

http://undocs.org/ar/A/68/202
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ــدة ’’ ــة جدي ــك     A/67/890) “حــ:اكة عاملي ــا يف ذل ــن املناقشــة، مب ــد م ــا  للموي (، أذــدافا وغاي
املتعلـ  بضـمان    11املتعل  بضمان وجود إدارة رحيدة ومؤسسا  فعالة واهلـد    10هلد  ا

وجود لتمعا  مسـتاّ:ة وسـلمية، اللـذين يتضـمن كـل واحـد منـجما أربـ  غايـا . ونشـ:            
ذيئـا  ومؤسسـا  تابعـة ملنظومـة      2015لموعا  أخ:ى من التوصيا  لرت:ة مـا بعـد عـام    

  غــري احلنوميــة وداخــل األوســا  األكاد يــة. وكانــت      األمــم املتحــدة ويف إطــار املنظمــا   
توصيا  عامة يف طبيعتجا بينمـا ركـو  أخـ:ى علـى احلوكمـة والسـالم واألمـن، وهتـد  إىل         
املضي باملناقشة إىل مستوى املؤح:ا . ومن األمثلة املنشور املشت:ك ملرولـية حاـو  اإلنسـان    

ــون     ــة املعنـ ــادية واالجتماعيـ ــو  االقتصـ ــو احلاـ ــ’’وم:كـ ــ  مـ ــدر  ‘‘ن سيحاسـ ــ: صـ ا وتا:يـ
إل رؤيـة  2015التصـدي للـوام والعنـف مـن عـام      ’’عن منظمة سايروولد بعنـوان   2013 عام

احلوكمـة   يف االبتنـار  ا وورقة صدر  عـن م:كـو  “(2013والرايا  واملؤح:ا  ) ل ذدا 
بعـد  منائيـة ل لريـة وفتـ:ة مـا     األذـدا  اإل ’’ بعنـوان  إ ـ:  - الدولية لباري كارين ونينول بـا  

 .(Vancouver: CIGI, 2013) “إل صن  املستحيل2015 عام

 دةليصـب  يف عجـ  احتياجا  املستخدمني  على ت:كيوالل ، دّو2014عام  مبل ومنذ  - 7
الر:ي  العامل املرتوح بـاب العضـوية التـاب  للجمعيـة العامـة املعـين ب ذـدا  التنميـة املسـتدامة،          

ن، والـذي حـنل يف أعاـاب مـؤمت: األمـم املتحـدة       الذي يت لف من ةثلني عن لموعـا  البلـدا  
ــانريو، ا   ــو دي جـــ ــود يف ريـــ ــتدامة، املعاـــ ــة املســـ ــن  للتنميـــ ــ:ة مـــ ــل، يف الرتـــ إىل  20ل اةيـــ

القتــ:اح أذــدا  وغايــا  تتعلــ  بالتنميــة املســتدامة، مبــا يف ذلــك   ،2012حوي:ان/يونيــه  22
اب  للجمعيـة العامـة الصـادر يف    احلوكمة. واقت:ح تا:ي: الر:ي  العامل املرتوح باب العضوية الت

ــا  مســاملة ال      16أن ينــون اهلــد    2014أيلول/ســبتم   ــة لتمع ــى إقام ــو التشــجي  عل ذ
ُيجّم  فيجا أحد من أجل داي  التنمية املستدامة، وإتاحة إمنانية وصول اجلميـ  إىل العدالـة،   

ا  وبنــــا  مؤسســــا  فعالــــة وخالــــعة للمســــا لة وحــــاملة للجميــــ  علــــى  يــــ  املســــتوي 
ــن      A/68/970 )انظــ: ــاب العضــوية لموعــة  م ــوح ب ــل املرت ــ  العام (. ودعمــت مــداوال ف الر:ي

التاــاري: املــوجوة، أرفاــت بنــل واحــد منــجا مــذك:ة إحصــائية أعــد  بتنســي  مــن حــعبة           
ــة يف    ــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعي ــم املتحــدة. وتضــمنت    اإلحصــا ا  التابع األم

املــذك:ة اإلحصــائية بشــ ن منــ  نشــوب الواعــا ، وبنــا  الســالم بعــد انتــجا  حــاال  الــوام     
 ـة عامـة عـن الاـدرا  احلاليـة       (23)وتعويو السالم الدائم، وسيادة الاانون واحلوكمـة ال:حـيدة  

__________ 

مـوجو املـذك:ا  اإلحصـائية املادمـة إىل الر:يـ  العامـل املرتـوح بـاب         ”يف  29انظ: املذك:ة اإلحصائية رقـم   (23) 
متاحـــــة علـــــى العنـــــوان اإللنتـــــ:وين التـــــايإل وذـــــي ، “دامةالعضـــــوية املعـــــين ب ذـــــدا  التنميـــــة املســـــت

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/3647Compendium%20of%20statistical%20no

tes.pdf. 

http://undocs.org/ar/A/67/890
http://undocs.org/ar/A/68/970
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األذــدا   جيــادمــ  م:اعــاة تبورذــا منــذ إواالحتياجــا  املابلــة املتعلاــة بنحصــا ا  احلوكمــة 
. ومت االسـتناد إىل ذـذص املعلومـا  يف ولـ  االقتـ:اح واألنشـبة       سـنة  15قبـل   اإلمنائية ل لريـة 
 املع:ولة أدناص.

  
 االقت:اح -ثانيا  

يف الدورة اخلامسة واألربعني للجنـة اإلحصـائية ل مـم املتحـدة، اقتـ:ح املعجـد الـوطين         - 8
ــاق  يف الــ   ــ    لححصــا ا  يف كــابو فــريدي أن ين ــة إنشــا  ف:ي دورة السادســة واألربعــني للجن

ويف ‘‘. ف:يـ  ب:ايـا املعـين بنحصـا ا  احلوكمـة والسـالم واألمـن       ’’جديد من أف:قة املدن، ذـو  
إطــار اجلجــود ال:اميــة إىل دايــ  توافــ  واســ  يف اآلرا  بشــ ن احلاجــة إىل ذــذا الر:يــ  وبشــ ن  

ى املناتـ  اإلحصـائية الوطنيـة جلميـ      واليته وأنشـبته املابلـة، ُعمـم مشـ:وم ذـذا التا:يـ: علـ       
ــا  البحــوة          ــا  الدوليــة ومنظم ــى املنظم ــدول األعضــا  يف األمــم املتحــدة، وكــذلك عل ال

مصـلحة يف إحصـا ا  احلوكمـة. وتلاـى املعجـد       هلاومنظما  اجملتم  املدين ومنظما  أخ:ى 
يف ب:ايـا   ، عاـد 2014تشـ:ين األول/أكتـوب:    10 و 9الوطين أكث: مـن أربعـني مسـامهة. ويف    

ةـثال عـن    30. وقد حضـ:ص أكثـ: مـن    إنشاؤص اجتمام استشاري للخ ا  بش ن الر:ي  املات:ح
 املنات  اإلحصائية الوطنية، واملنظما  الدولية، ومنظما  اجملتم  املدين.  

أوال وقبل كل حي ، أكد  ذذص املشـاورا  مـن جديـد وجـود اذتمـام كـبري لـدى        و - 9
 “جديـدا ”ة بنحصـا ا  احلوكمـة والسـالم واألمـن بوصـرجا لـاال       املنات  اإلحصائية الوطنيـ 

ذاما لححصا ا  ال:ةية، وباعتبارا  الاياس اخلاصة امل:تببـة مـذا اجملـال. وكـان توافـ  مجـم       
ــة        ــاذيميإل إذ رأ  الرالبي ــداوال  ذا طــاب  مر ــه يف ســيا  ذــذص امل ــ را  مت التوصــل إلي آخــ: ل

لتشاور معجا أن السـالم واألمـن مهـا يف الواقـ  بعـدان مـن       العظمى من اجلجا  الراعلة اليت مت ا
األبعاد املنونة للحوكمة، وينبري حبثجما لمن اإلطار املرـاذيمي الواسـ  للحوكمـة. ويف ذـذا     
ــا املعــين بنحصــا ا  احلوكمــة.        ــ  ب:اي ــ:اح إىل إنشــا  ف:ي ــد، يشــري ذــذا االقت الســيا  بالتحدي

جل: ـة مـن النبـا  املوالـيعي لر:يـ  ب:ايـا، وفاـا        وأخريا، أباي على ق:ار اسـتبعاد إحصـا ا  ا  
ــدورة اخلامســة         ــريدي يف ال ــوطين لححصــا ا  يف كــابو ف ــد ال ــه املعج ــدم ب ــذي تا ــ:اح ال لالقت
واألربعني للجنة اإلحصائية ل مم املتحدة، من أجل ترـادي االةدواجيـة يف اجلجـود مـ  العمـل      

املنسـيك ومنتـ  األمـم املتحـدة املعـين      الذي ياوم به املعجـد الـوطين لححصـا  واجلر:افيـا يف     
 .  (24)باملخدرا  واجل: ة يف ذذا اجملال

__________ 

على وجه التحديد، يشمل العمل بشـ ن إحصـا ا  اجل: ـة الـذي ياـودص املعجـد الـوطين لححصـا  واجلر:افيـا           (24) 
يك واملنت  املعين باملخدرا  واجل: ة خارطة الب:يـ  لتحسـني نوعيـة وتـواف: اإلحصـا ا  املتعلاـة       يف املنس
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وتساعد إحصا ا  احلوكمة على لـمان وجـود عالقـة بـني الدولـة واملـواطنني تتسـم         - 10
بالشــرافية واملســا لة. كمــا تســاعد يف رصــد احلوكمــة مــن أجــل احلوكمــة نرســجا، ويف رصــد  

التنمية والتخبي  اإلمنائي، مبا يف ذلـك اآلليـا  املخصصـة    إسجام احلوكمة مبختلف أبعادذا يف 
ملشاركة املواطنني الشاملة، وتادمي اخلدما ، ومنافحة الرساد. و نن أن تسـاعد إحصـا ا    
احلوكمة يف دديد الرئا  أو الرئا  الر:عية مـن السـنان األكثـ: تـ ث:ا ب وجـه اخللـل يف نظـم        

جا حمــددة بصــورة مناســبة. وينبرــي إعــداد   احلوكمــة مــن أجــل ولــ  سياســا  تنــون أذــداف   
إحصا ا  احلوكمة م  إيال  االحت:ام الواج  حلاو  اإلنسان، كما ذي حمـددة يف الصـنوك   
املتر  عليجا عامليا، ويتعني أن تسجم اإلحصا ا  يف إعمال ذذص احلاـو . و نـن إلحصـا ا     

ــج      ــ  من ــا يا ــ  نشــوب الواعــا  وإدارة م ــدما تســتخدم  احلوكمــة أيضــا أن تســجم يف من ا، عن
بوصــرجا نظمــا لحنــذار املبنــ:، كمــا  نــن أن تســاعد يف بنــا  الســالم، مــن خــالل تــوفري           
املعلومــا  دوريــا عــن العالقــا  بــني الدولــة واجملتمــ ، الــيت ذــي يف صــميم الســالم املســتدام.    
وأخريا، تشنل ذذص اإلحصا ا  أداة متنـن البلـدان وحـ:كا ذا مـن إقامـة عالقـا  ثاـة  نـن         

 نبؤ ما.  الت
ــة      - 11 ــا نســبية ذامــة إلعــداد اإلحصــا ا  ال:ةي ــة مواي ــي  املناتــ  اإلحصــائية الوطني وتت

املتعلاة باحلوكمة. إذ تتوىل رةيـا تنسـي  إعـداد اإلحصـا ا  الوطنيـة، ومتتلـك خـ ة منججيـة         
واف:ة للايام بـذلك، وذـي األقـدر علـى لـمان اسـتدامة نظـم  ـ  البيانـا  الوطنيـة. وعـالوة            

ذلــك، وبــالنظ: إىل أن احلوكمــة منرعــة عامــة، مثــة فوائــد  ــة  نــن داياجــا إذا أنتجــت   علــى
 اهليئا  العامة إحصا ا  بش ن تلك املسائل.  

وتتمثل ميوة هلا صلة مبا سب  من موايا املنات  اإلحصـائية الوطنيـة يف أهنـا تشـارك يف      - 12
حـدة، واللجـان اإلحصـائية اإلقليميـة،     حبنا  جيدة التنظيم، مثل اللجنة اإلحصائية ل مـم املت 

وال:اببة الدولية لححصا ا  ال:ةية، واملعجد اإلحصائي الدوي. وتنـون املناتـ  اإلحصـائية    
الوطنيــة، يف إطــار ذــذص الشــبنا  الشــاملة، ملتومــة باملشــاركة يف صــياغة املعــايري اإلحصــائية    

 دئ األساسية لححصا ا  ال:ةية.الدولية وتببياجا على املستوى الوطين استنادًا إىل املبا
ولذلك، ُيات:ح أن ُتنش  اللجنة اإلحصـائية ف:ياـا جديـدا مـن أف:قـة املـدن، ذـو ف:يـ           - 13

اإلطار املراذيمي واملنججيـة  ول  ب:ايا املعين بنحصا ا  احلوكمة، للبح  يف املسائل املتعلاة ب
__________ 

ــدوي )انظــ:     ــوطين وال ــى الصــعيدين ال ــدوي للجــ:ائم ألغــ:ا    E/CN.3/2013/11باجل: ــة عل (ا والتصــنيف ال
ودليل الدراسا  االستاصائية املتعلاـة باإليـذا  )جنيـف، منتـ  األمـم       (اE/CN.3/2015/7اإلحصا ا  )انظ: 

املتحدة املعين باملخدرا  واجل: ة واللجنة االقتصادية ألوروبـا(، وذـو متـاح علـى العنـوان اإللنتـ:وين التـايإل        
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Manual-on-victim-surveys.html. 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2013/11
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/7
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:ايـــا يف ولـــ  املعـــايري واألدوا  الالةمـــة يف لـــال إحصـــا ا  احلوكمـــة. وسيســـجم ف:يـــ  ب 
واألسالي  الدوليـة لتصـنيف تلـك اإلحصـا ا ، عـن ط:يـ  اسـتع:ا  التاـدم ا ـ:ة وتوسـي            
نباقــه واالســتعانة بــاخل ا  مــن خمتلــف البلــدان، باإللــافة إىل الاباعــا  املعنيــة بنحصــا ا    

 احلوكمة على الصعيد الدوي واألكاد ي واملنظما  غري ال:حبية.
:ي  ب:ايا م  اإلحصا ا  املتعلاة باألبعاد ال:ئيسية للحوكمة، مبـا يف ذلـك   وسيتعامل ف - 14

)علــى ســبيل املثــال ال احلصــ:( اإلحصــا ا  املتعلاــة باملؤسســا  الرعالــة واخلالــعة للمســا لة   
ــا       ــواطنني يف املؤسسـ ــة املـ ــة، وثاـ ــدما  العامـ ــانون، واخلـ ــيادة الاـ ــ ، وسـ ــاملة للجميـ والشـ

ضا ، وتنافؤ ف:م اجلمي  يف احلصول على املعلوما ، وحاـو   احلنومية، واالحتنام إىل الا
اإلنسان، واحلوكمة ا لية، ومشاركة املواطنني الشاملة والتمثيل يف املناص  الاياديـة، وح:يـة   
اجلميــ  يف املشــاركة يف اجملتمــ  املــدين، وتصــورا  املــواطنني ويــارمم فيمــا يتعلــ  بالســالمة    

منية الوطنية بب:ياة غري متييوية، واملشـاركة الشـاملة يف تسـوية    العامة، واستجابة املؤسسا  األ
الواعا  وبنا  السالم، والثاة املتبادلـة بـني األحـخام، وعـدم التمييـو، وغريذـا مـن ا ـددا          
األخـــ:ى للســـالم. وباإللـــافة إىل ذلـــك، ونظـــ:ا التســـام نبـــا  العمـــل اإلحصـــائي للجنـــة  

  يتعـاون ف:يـ  ب:ايـا مـ  األمـم املتحـدة وغريذـا مـن         اإلحصائية وف:  املـدن التابعـة هلـا، سـو    
املنظما  املعنية جبوان  حمددة من إحصا ا  احلوكمة، مثل حماربة الرسـاد وحاـو  اإلنسـان    

 وح:ية الصحافة واجلوان  اجلنسانية يف احلوكمة.  
  

 األذدا    -ثالثا  
علـى إنتـاج إحصـا ا  عـن      يتمثل اهلد  العام لر:ي  ب:ايا امُلاتَ:ح يف تشجي  البلـدان  - 15

احلوكمة تنون مبنية على منـججيا  سـليمة وُموّثاـة. وعلـى وجـه التحديـد، سيسـعى الر:يـ          
 إىل داي  ما يليإل  

أن ينون مبثابة منتدى للمنظمـا  اإلحصـائية الوطنيـة والدوليـة، والوكـاال        )أ( 
دين، لتبــادل اخلــ ا  الدوليــة، واألوســا  األكاد يــة، وأف:قــة البحــوة، ومنظمــا  اجملتمــ  املــ 

 وتبوي:ذا يف لال إحصا ا  احلوكمةا
ــن       )ب(  ــجا، م ــدذا وموا مت ــادة ددي ــ:اح مؤحــ:ا  احلوكمــة وةي واســتع:ا  واقت

 خالل ول  األدلة واملبادئ التوجيجية املنججيةا
ــة اإلحصــائية املعــين بولــ      )ج(  وتاــدمي املســاعدة إىل ف:يــ  أصــدقا  رئــيس اللجن

ــا     ماــاييس للتاــدم أوســ  ن  ــاس ورصــد األذــدا  والراي ــ:اح إطــار مؤحــ:ا  لاي ــا يف اقت باق
ا وتوثي  املمارسـا  السـليمة يف   2015املتصلة بالسالم واحلوكمة يف إطار التنمية ملا بعد عام 
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ويف  2015رصد األذدا  والرايا  املتصلة بالسالم واحلوكمة يف إطـار التنميـة ملـا بعـد عـام      
 املبادرا  العاملية األخ:ىا

وتاييم البل  على إحصا ا  احلوكمة لدى اجلجا  املستخدمة ا تملة )مبـا   )د( 
يف ذلــك ماــ:رو السياســا ، واملؤسســا  ال:قابيــة مثــل ال ملانــا ، واللجــان الوطنيــة حلاــو    
اإلنســان، واللجــان الوطنيــة ملنافحــة الرســاد، واهليئــا  الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة باحلوكمــة(   

   يف ط:ياة استخدامجاا  وإب:اة أفضل املمارسا
وتاـدمي املشـورة بشـ ن السـبل النريلــة بتعويـو العمليـا  واملعـايري فيمـا يتعلــ           (ـ)ذ 

 بنش: إحصا ا  احلوكمة.
  

 األنشبة   -ابعا ر 
لتحاي  األذدا  املبينة أعالص، سو  ي:كو ف:ي  ب:ايا ججـودص، بنجايـة العمليـة، علـى      - 16

ــة، ســيربي اإلطــار   ولــ  دليــل عــن إحصــا ا  احلوكمــة لصــا     املناتــ  اإلحصــائية الوطني
املراذيمي ومنججية الاياس ونشـ: إحصـا ا  احلوكمـة، وسيسـتند إىل خمتلـف األدلـة واملبـادئ        
التوجيجية املتعلاة جبوان  حمددة من ال:صد اإلحصائي للحوكمة اليت ولعجا عدد مـن أعضـا    

 . وسيستند الر:ي  يف إعداد ذذا الدليل إىل األنشبة التاليةإلر:ي ال
حص: ما ذو متـاح مـن احلـاال  الـيت ُعمـد فيجـا إىل ولـ  اإلطـار املرـاذيمي           )أ( 

للحوكمــة وقياســجا، يف خمتلــف البلــدان والاــارا  ومؤسســا  البحــوة ووكــاال  منظومــة    
لرــة، وإخضــام ذــذص احلــاال   األمــم املتحــدة واجلجــا  الراعلــة األخــ:ى باســتخدام ُنجــج خمت  

 للتاييم النادي ويميعجاا  
وحص: مدى البل  على إحصا ا  احلوكمة من لـدن اجلجـا  املسـتخدمة،     )ب( 

من قبيل ما:ري السياسا ، وال ملانيني، واللجان الوطنيـة حلاـو  اإلنسـان، واللجـان الوطنيـة      
ــدين       ــ  امل ــا  اجملتم ــوطين، ومنظم ــن ال ، ومؤسســا  البحــوة،  ملنافحــة الرســاد، ونظــم األم

 واملواطنني، واهليئا  الدولية واإلقليمية املعنية باحلوكمةا  
والتشــاور مــ  اخلــ ا  بشــ ن خمتلــف األبعــاد املنونــة إلحصــا ا  احلوكمــة،     )ج( 

فضال عـن التشـاور بـني املسـتخدمني والـوةارا  أو غريذـا مـن النيانـا  املسـؤولة عـن خبـة            
  واإلقليمي والدويا  احلوكمة على كل من الصعيد الوطين

وول  وثائ  للمعلوما  األساسية، تشمل مبادئ توجيجيـة منججيـة وعمليـة     )د( 
من أجل دسني    وتصـنيف إحصـا ا  احلوكمـة علـى  يـ  املسـتويا ، مبـا ينرـل تربيـة          
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املرـاذيمي، ونوعيـة البيانـا ، وقابليـة املاارنـة، واملنججيـة، واملصـادر املمننـة،          التحديدمسائل 
 آليا  التصنيف والنش:او

 ونش: أنشبة الر:ي  ومنتجاته يف إطار البوابا  الاائمة ذا  الصلة. ()ذـ 
  

 أسلوب العمل   -خامسا  
ُيات:ح أن يتوىل رئاسَة الر:يـ   املعجـُد الـوطين لححصـا ا  يف كـابو فـريدي. وسـياوم         - 17

ملعجد الـوطين لححصـا ا  يف   بتمويل أمانة الر:ي  ما بني ثالة إىل سس مؤسسا ، مبا فيجا ا
كابو فريدي، وستعمل علـى دعـم أنشـبة الر:يـ ، مبـا يف ذلـك ولـ  اسـت:اتيجية لالتصـاال           
واست:اتيجية لتعبئة املوارد. وسُتنش  كذلك جلنة توجيجيـة تضـبل  مبجـام التوجيـه االسـت:اتيجي      

 والتحا  من العمل التاين الذي ُينجوص الر:ي .
من خـالل عاـد اجتماعـا  وججـا لوجـه، مـ  جلسـا  تانيـة          وسيؤدي الر:ي  عمله - 18

)علــى األقــل مــ:ة يف الســنة(ا وذلــك مــن خــالل اجتماعــا  أف:قــة العمــل ومنتــديا  الناــا     
اإللنت:ونية بش ن موالي  حمددة، وم  أعضا  معينني من املنات  اإلحصائية الوطنية وغريذـم  

ــا     ــ  إ ــاة الوث ــ ا ومــن خــالل طل ــادل   مــن املشــاركني يف الر:ي ــل وتب ــ  التمثي ئ ا وعــن ط:ي
 املعلوما  يف املؤمت:ا  واإلج:ا ا  املتصلة باحلوكمة.

وقد اقت:ح ب:نامج األمم املتحدة اإلمنائي رةيًا أن ُياّدم الدعَم التاين واملـاي مـن أجـل     - 19
إنشا  وإطال  ف:ي  ب:ايـا املعـين بنحصـا ا  احلوكمـة، وذلـك يف لـو  التوامـه البويـل األمـد          

سني نوعية تاييما  احلوكمة وت ثريذـا وبتعويـو الاـدرا  الوطنيـة يف لـال إنتـاج البيانـا         بتح
العالية اجلودة عن احلوكمة علـى الصـعيد الابـ:ي. و نـن دعـوة وكـاال  متخصصـة أخـ:ى         

 تابعة ملنظومة األمم املتحدة إىل تادمي الدعم يف لاال  خ هتا عند االقتضا .
. 2015م األول للر:يــ  يف ب:ايــا، يف النصــف األول مــن عــام وُياتــ:ح عاــد االجتمــا - 20

، ُيجــ:ى 2020إىل  2015وُياتـ:ح أيضـا أن يعمـل الر:يـ  لرتـ:ة مـدهتا سـس سـنوا ، مـن          
 بعدذا استع:ا  لتاييم مدى استم:ار احلاجة إىل الر:ي .

 2018و  2016يف دوراهتــا ألعــوام وســيادم الر:يــ  تاــاري: إىل اللجنــة اإلحصــائية    - 21
 .2020 و
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 الناا  املب:وحة للمناقشة   - سادسا 
اللجنـــة مـــدعوة إىل إبـــدا  رأيجـــا يف االقتـــ:اح الـــداعي إىل إنشـــا  ف:يـــ  ب:ايـــا املعـــين    - 22

 بنحصا ا  احلوكمة ويف اختصاصاته املات:حة.
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 امل:ف 
 االختصاصا  املات:حة لر:ي  ب:ايا املعين بنحصا ا  احلوكمة  

 صــائية ل مــم املتحـــدة ف:يــ  ب:ايــا املعــين بنحصــا ا  احلوكمـــة       ُتنشــ  اللجنــة اإلح   - 1
لحســجام يف ولــ  املعــايري واألســالي  الدوليــة املتعلاــة بتصــنيف إحصــا ا    “( ف:يــ  ب:ايــا)”

األبعاد ال:ئيسية للحوكمة، وللتعـاون مـ  ذيئـا  األمـم املتحـدة وغريذـا مـن املنظمـا  املعنيـة          
يتمثـل اهلـد  العـام لر:يـ  ب:ايـا املاتـ:ح إنشـاؤص يف        جبوان  حمددة من إحصا ا  احلوكمـة. و 

 تشجي  البلدان على إنتاج إحصا ا  عن احلوكمة استنادا إىل منججيا  سليمة وُموّثاة.
 ويف ما يلي األذدا  ا ددة لر:ي  ب:اياإل - 2

ــة   )أ(  ــائية الوطنيـــة والدوليـ والوكـــاال   ،أن ينـــون منتـــدى للمنظمـــا  اإلحصـ
وأف:قــة البحــوة، ومنظمــا  اجملتمــ  املــدين لتبــادل اخلــ ا     ،ألكاد يــةالدوليــة، واألوســا  ا

 وتبوي:ذا يف لال إحصا ا  احلوكمةا
ــن       )ب(  ــجا، م ــدذا وموا مت ــادة ددي ــ:اح مؤحــ:ا  احلوكمــة وةي واســتع:ا  واقت

 خالل ول  األدلة واملبادئ التوجيجية املنججيةا
ولـ  إطــار للمؤحـ:ا  مــن   وتوثيـ  املمارسـا  الســليمة وتـوفري املــدخال  ل    )ج( 

وكمــة يف خبــة التنميــة ملــا بعــد أجــل قيــاس ورصــد الرايــا  واألذــدا  املتصــلة بالســالم واحل 
 ويف املبادرا  العاملية األخ:ىا   2015 عام

تايــيم البلــ  علــى إحصــا ا  احلوكمــة لــدى اجلجــا  املســتخدمة ا تملــة و )د( 
 وإب:اة أفضل املمارسا  يف ط:ياة استخدامجاا

وتاـدمي املشـورة بشـ ن السـبل النريلــة بتعويـو العمليـا  واملعـايري فيمـا يتعلــ           )ذـ( 
 بنش: إحصا ا  احلوكمة.

وسو  يض  ف:يـ  ب:ايـا دلـياًل عـن إحصـا ا  احلوكمـة لصـا  املناتـ  اإلحصـائية           - 3
الوطنيــة، سيشــمل اإلطــار املرــاذيمي ومنججيــة الايــاس ونشــ: إحصــا ا  احلوكمــة. وســياوم   

 هلذص الراية، باألنشبة التاليةإل داياًاف:ي  ب:ايا، 
حص: ما ذو متـاح مـن احلـاال  الـيت ُعمـد فيجـا إىل ولـ  اإلطـار املرـاذيمي           )أ( 

 باستخدام هنج خمتلرة، وإخضاعجا للتاييم النادي ويميعجاا   للحوكمة وقياسجا
ــا  )ب(  ــ: مــــدى البلــــ  علــــى إحصــ ــن لــــدن خمتلــــف  وحصــ ــة مــ  ا  احلوكمــ
 املستخدمةا   اجلجا 
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والتشــاور مــ  اخلــ ا  بشــ ن خمتلــف األبعــاد املنونــة إلحصــا ا  احلوكمــة،     ج() 
فضال عـن التشـاور بـني املسـتخدمني والنيانـا  املسـؤولة عـن خبـة احلوكمـة علـى كـل مـن             

 الصعيد الوطين واإلقليمي والدويا  
وول  وثائ  للمعلوما  األساسية، تشمل مبادئ توجيجيـة منججيـة وعمليـة     )د( 

ني    وتصنيف إحصا ا  احلوكمة على  يـ  املسـتويا ، مبـا يف ذلـك تربيـة      من أجل دس
مسائل التحديد املرـاذيمي، ونوعيـة البيانـا ، وقابليـة املاارنـة، واملنججيـة، واملصـادر املمننـة،         

 وآليا  التصنيف والنش:ا
 ونش: أنشبة الر:ي  ومنتجاته يف إطار البوابا  الاائمة ذا  الصلة. )ذـ( 

وىل رئاسَة الر:ي   املعجُد الوطين لححصـا ا  يف كـابو فـريدي. وسـياوم بتمويـل      وسيت - 4
ــا فيجــا      ــا بــني ثــالة إىل ســس مؤسســا ، مب ــ  م ــة الر:ي ــوطين لححصــا ا  يف  أمان املعجــد ال

فريدي، وستعمل علـى دعـم أنشـبة الر:يـ ، مبـا يف ذلـك ولـ  اسـت:اتيجية لالتصـاال            كابو
سُتنش  كذلك جلنة توجيجيـة تضـبل  مبجـام التوجيـه االسـت:اتيجي      واست:اتيجية لتعبئة املوارد. و

 والتحا  من العمل التاين الذي ُينجوص الر:ي .
 وسيؤدي ف:ي  ب:ايا عمله من خالل ما يليإل - 5

 عاد اجتماعا  وججا لوجه، م  جلسا  تانية )على األقل م:ة يف السنة(ا   )أ( 
ناـا  اإللنت:ونيـة بشـ ن موالـي      عاد اجتماعـا  أف:قـة العمـل ومنتـديا  ال     )ب( 

 حمددة، وم  أعضا  معينني من الر:ي ا  
 طل  إ اة الوثائ ا   )ج( 
 التمثيل وتبادل املعلوما  يف املؤمت:ا  واإلج:ا ا  املتصلة باحلوكمة. )د( 

وسيادم ب:نامج األمم املتحدة اإلمنـائي الـدعَم الـتاين واملـاي مـن أجـل إنشـا  وإطـال           - 6
املعين بنحصا ا  احلوكمة. و نن دعوة وكاال  متخصصة أخـ:ى تابعـة ملنظومـة    ف:ي  ب:ايا 

 األمم املتحدة إىل تادمي الدعم يف لاال  خ هتا عند االقتضا .
بو فـــريدي، يف النصـــف األول مـــن وســـُيعاد االجتمـــام األول للر:يـــ  يف ب:ايـــا، كـــا - 7
، 2020إىل  2015نوا ، مـن  . وسيعمل الر:ي  يف البداية لرت:ة مـدهتا سـس سـ   2015 عام

 ُيج:ى بعدذا استع:ا  لتاييم مدى استم:ار احلاجة إىل ف:ي  ب:ايا.
 2018و  2016وسيادم ف:ي  ب:ايا تااري: إىل اللجنة اإلحصائية يف دوراهتـا ألعـوام    - 8
 .2020و 


