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 للجنة اإلحصائيةا
 واألربعونالدورة التاسعة 

 ٢٠١٨آذار/مارس  ٩-٦
 )ج( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 

    القرار: البيانات المفتوحة واتخاذبنود للمناقشة 
 البيانات المفتوحة  

  
 تقرير األمين العام  

 موجز 
واملمارسات السابقة،  ٢٠١7/٢٢٨عّد هذا التقرير وفقاً ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي أ   

وهو يبني بالتفصـــــــــامل العممل امل ـــــــــنلت بمل ت حال الباا ات املفتوتة من أجمل أهدا، التنماة املســـــــــتدامة، 
هدا، التنماة املســـــــتدامة، ت ذلك  تائج احللقة الدراســـــــاة الدولاة املتعلقة بالباا ات املفتوتة من أجمل أ مبا

، واســــــــــتعرات للمبادرات الق نرية ب ــــــــــ   منصــــــــــات ٢٠١7املعقودة ت مجهورية كوريا ت أيلول/ســــــــــبتم  
الباا ات املفتوتة. ويســـــــــــــلو التقرير ال ـــــــــــــود علل التوتـــــــــــــاات املتعلقة مبباد  الباا ات املفتوتة ل جهزة 

ط املنروتة للمناق ــــة الواردة ت الفرس الســــادس من اإلتصــــائاة الو.ناة. واللمنة مدعوة لن الن ر ت النقا
 هذا التقرير.

  

 

 * E/CN.3/2018/1. 
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 مقدمة - أوال 
ول.ار املؤشرات العاملاة لن توسات  ناق االتتااجات  ٢٠3٠أدت خنة التنماة املستدامة لعام  - ١

من الباا ات من الن ام اإلتصــــــــــــــائي ب ســــــــــــــرف وســــــــــــــاعدا علل تعزيز لشــــــــــــــرا  .ائفة أوســــــــــــــت من منتمي 
 ومستخدماها. الباا ات

وتوفر خنة عممل كاب تاو  العاملاة لباا ات التنماة املســـــتدامة اإل.ارئ الرئاســـــي لتلباة اتتااجات  - ٢
من الباـا ـات، وهي خنـة اعتمـدلـا اللمنـة ت دورلـا الاـامنـة واألربعني وأيـدلـا ا معاة  ٢٠3٠خنـة عـام 

وت ـــدد هذف ا نة ت ل.ار لجرادالا االســـةاتاماة الســـتة علل أناة الباا ات  .7١/3١3العامة ت قرارها 
املفتوتة وتت ـــــــمن لجرادات عددة لتعزيز مبادرات الباا ات املفتوتة ت ل.ار اجملال االســـــــةاتامي لتمديد 

املاـة لن مـا يلي  وحتـديـا الن م اإلتصــــــــــــــــائاـة الو.ناـة. وعلل وجـمل ا صـــــــــــــــو ، تـدعو خنـة العمـمل العـ
قصي سبمل تنقاح املباد  األساساة لإلتصادات الرمساة حباا تت من ا وا ب املناسبة وذات الصلة  )أ(

من مبادرات الباا ات املفتوتة؛ )ب( توضـــــــاح ودعم دور الن م اإلتصـــــــائاة الو.ناة ت مبادرات الباا ات 
رمساة؛ )ج( ت ـــمات األجهزة اإلتصـــائاة الو.ناة املفتوتة، مبا يتوافق مت املباد  األســـاســـاة لإلتصـــادات ال

علل تبين مبادرة الباا ات املفتوتة وكفالة أ  تكو  ا هات تــاتبة املصــلحة ت الن ام اإلتصــائي الو.ين 
 جزدا من العملاة.

(، رتبــــت اللمنــــة اإلتصــــــــــــــــــائاــــة E/2017/24-E/CN.3/2017/35)ا  ر  4٨/١٠٢وت املقرر  - 3
لضـــافة قامة مب ـــاهاة لمكا اات ”باســـتنتاجات احللقة الدراســـاة املتعلقة بالباا ات املفتوتة ب ـــ   موضـــوس 

، وأشــارت لن أ،ا،   راً لن ٢٠١7آذار/مارس  3، املعقودة ت  اويور  ت “الوتــول با صــوتــاة واألمن
اتة ت خنة عممل كاب تاو  العاملاة وميكن أ  يكو  هلا أ  مبادرات الباا ات املفتوتة م ــــــــار للاها تــــــــر 

، وافقت علل لدراج بند ب ـــــــــ   الباا ات ٢٠3٠دور تاســـــــــم ت دعم تنفاذ خنة التنماة املســـــــــتدامة لعام
املفتوتة ت جدول األعمال املؤقت لدورلا التاســعة واألربعني. وشــمعت اللمنة األفرقة العاملة ت حاالت 

باد  األســــــاســــــاة وأ.ر ا ودة علل أ  ت ــــــت ت اعتبارها ا وا ب ذات الصــــــلة من الباا ات ال ــــــخمة وامل
 الباا ات املفتوتة ت برامج عممل كمل منها. 

  
 التجارب في مجال البيانات المفتوحة  -ثانيا 
البيانات ”المتعلقة بموضييو   “حلقة الُجمعة الدراسييية المتعلقة بالمئييائن النا يي ة”نتائج  - ألف 

 “ضييييييييييييافة قيمة بمايييييييييييياصاة إموانيات الو يييييييييييول بالخصيييييييييييو يييييييييييية واألمنالجديدة: إ
 ( 2017آذار/مارس  3)
الباا ات ا ديدة  لضــــافة قامة مب ــــاهاة لمكا اات ”ت ــــمنت احللقة الدراســــاة املتعلقة مبوضــــوس  - 4

، قبمل الدورة الاامنة واألربعني للمنة، ٢٠١7آذار/مارس  3املعقودة ت  “الوتــــــــول با صــــــــوتــــــــاة واألمن
مناق ًة ثرية بني حموعة متنوعة من امل اركني، كما ت منت عروضا قدمت من بلدا  منها مجهورية تنزا اا 

زيلندا، و او  ،واململكة املتحدة ل ينا اا الع مل وأيرلندا ال ــــــــــمالاة ،واملكســــــــــاك ،وكندا ،والفلبني ،املتحدة
ســـــــــــــــلو فاها ال ـــــــــــــــود علل قامة الباا ات املفتوتة والتقدم ا رز ت تنفاذ الباا ات املفتوتة ت املكاتب 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
https://undocs.org/ar/E/2017/24
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كمــا عرت لالو املن مــات الــدولاــة والقنــاس ا ــا  اــارنم ت حــال الباــا ــات   .(١)اإلتصــــــــــــــــائاــة الو.ناــة
شددت احللقة الدراساة علل أناة املفتوتة، بوتفهم منتمني للباا ات ومستخدمني هلا علل تد سواد. و 

أربت ركائز ت تنفاذ الباا ات املفتوتة، هي  ال ـراكة؛ والتكنولوجاا؛ ووضـت الت ـريعات ولقامة املؤسـسـات؛ 
 وبناد القدرات وتعبئة املوارد. 

 
نتائج الحلقة الدراسيييييييييييية الدولية المتعلقة بالبيانات المفتوحة من أجن أصدا  التنمية  - باء 

 (2017أيلول/سبتمبر  27-25 )سول، المئتدامة
ع قدت احللقة الدراســــاة الدولاة املتعلقة بالباا ات املفتوتة من أجمل أهدا، التنماة املســــتدامة ت  - ٥

واست افها مكتب اإلتصاد الكوري. وتون تن ام  ٢٠١7أيلول/سبتم   ٢7لن  ٢٥سول ت الفةة من 
بعة إلدارة ال ــــــؤو  االقتصــــــادية واالجتماعاة باألما ة العامة هذف احللقة الدراســــــاة شــــــعبة  اإلتصــــــادات التا

ومكتب  اإلتصــــــاد الكوري. وأســــــهمت احللقة الدراســــــاة ت احلوار ا اري ب ــــــ   أناة مبادرات الباا ات 
واســــــتندت لن تلقة ا معة الدراســــــاة ب ــــــ   املســــــائمل الناشــــــئة  ٢٠3٠املفتوتة ت دعم تنفاذ خنة عام 

، “باا ات املفتوتة  لضــــــافة قامة مب ــــــاهاة لمكا اات الوتــــــول با صــــــوتــــــاة واألمنال”املتعلقة مبوضــــــوس 
، قبمل الدورة الاامنة واألربعني للمنة. وكا  اهلد، الرئاســــــــي هلذف احللقة ٢٠١7آذار/مارس  3املعقودة ت 

لباا ات، عن الدراساة الدولاة استعرات وتزكاة احللول وأف مل املمارسات فاما يتعلق بزيادة لتاتة وا فتاح ا
.ريق معا ة مس لة عملاة هي كافاة زيادة ا فتاح الباا ات ت سااق الن م اإلتصائاة الو.ناة. كما كا ت 
احللقة الدراســـــــاة فرتـــــــة الســـــــتعرات اارب البلدا  فاما يتعلق بتنفاذ لارســـــــات الباا ات املفتوتة والعممل 

 الذي ي نلت بمل بعض ال ركاد الدولاني.

ب ،ا باا ات عالاة ا ودة، موثقة ب كمل  “الباا ات املفتوتة”لقة الدراساة، عرفت وت سااق احل - ٦
 جاد، حتةم ال واغمل املتعلقة خبصوتاة الباا ات، وحا اة، ويسهمل اال.الس علاها واستخدامها.

وركزت املناق ـــــــــــة علل التصـــــــــــدي لبعض التحديات الي تواجهها الن م اإلتصـــــــــــائاة الو.ناة ت  - 7
التكاف مت الباا ات املفتوتة وت ـــــمات اســـــتخدامها. وكا  من بني املواضـــــات الرئاســـــاة الي تناولتها احللقة 

التنماة ومؤشـــــــــــــــرات أهدا،  ٢٠3٠الدراســـــــــــــــاة ما يلي  )أ( مبادرات الباا ات املفتوتة لدعم خنة عام 
املســــــــــتدامة؛ )ب( دعم دور الن م اإلتصــــــــــائاة الو.ناة ت مبادرات الباا ات املفتوتة وت ــــــــــمات األجهزة 
ــــاح واألمن  ــــات املفتوتــــة؛ )ج( حتقاق التواز  بني اال فت ــــا  ــــادرة البا ــــة علل تبين مب ــــة الو.نا اإلتصــــــــــــــــــائا

ت املفتوتة؛ )ه( حتســــني وا صــــوتــــاة؛ )د( كفالة م ــــاركة ا هات تــــاتبة املصــــلحة ت عملاات الباا ا
تبادل الباا ات من خالل الت ـــــلامل الباين للباا ات؛ )و( تنســـــاق ا هود املبذولة ت حال بناد القدرات من 

 أجمل تنفاذ مبادرات الباا ات املفتوتة. 

وتددت احللقة الدراســـــاة التحديات الي يتعني التصـــــدي هلا ت تنفاذ الن م اإلتصـــــائاة الو.ناة  - ٨
املفتوتة. وت ــــــممل هذف التحديات ل  ــــــاد البال التحتاة الالزمة، وال ســــــاما لدارة تكاممل البوابات  للباا ات

اإللكةو اة املتعددة، للســماح بعرت الباا ات و  ــرها. وأفادت البلدا  أي ــا بوجود تاجة ملحة لن بناد 
 لباا ات املفتوتة.القدرات والتدريب من أجمل تنماة املهارات ا ديدة الالزمة لتنفاذ مبادرات ا

__________ 

-https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/side-events/20170303لال.الس علل مزيد من املعلومات، ا  ر  (١) 

1M-friday-seminar-on-emerging-issues/. 
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ومتامل كفاية التمويمل واملاز ة أي ا حتديا خنريا لكاري من األجهزة اإلتصائاة،   را لتنافس العديد  - ٩
من حاالت العممل علل موارد عدودة. ومن املســـــــــــــــائمل األخرء الي أثريت أثناد النقاو أناة ل اد التواز  

ت ـــــــممل مجات  “الباا ات املفتوتة”فبالن ر لن أ   بني مســـــــ لة اال فتاح ومســـــــ لي ا صـــــــوتـــــــاة والســـــــرية.
كاا ات احلكومة، فمن املمكن أ  تكو  هنا  أي ـــــــــــــا تـــــــــــــعوبات ت ضـــــــــــــما  تقاد الوكاالت احلكوماة 
األخرء مبتنلبات الباا ات املفتوتة. وميامل التواتـــــــــــــــمل واحلوار، مبا ت ذلك التواتـــــــــــــــمل مت مجات ا هات 

جا با مهما ت متكني تنباق لارســـات الباا ات املفتوتة. وأخريا، تـــاتبة املصـــلحة إلشـــراكها ت العملاة، 
توجد لدء بعض البلدا  تاجة ملحة لن تنقاح القوا ني أو األ.ر القا و اة للســماح بردراج أتكام تكفمل 

 ا فتاح الباا ات ولمكا اة الوتول للاها. 

بعممل الن م اإلتصــــــــــائاة و  م وقدمت احللقة الدراســــــــــاة الدولاة أي ــــــــــا اقةاتات عددة تتعلق  - ١٠
 الباا ات العاملاة )ا  ر الفرس ا امس لال.الس علل مزيد من التفاتامل ب    التوتاات(.

 وت ممل بعض األمالة القنرية الي ت ز التمارب الناجحة ت تنفاذ الباا ات املفتوتة ما يلي  - ١١
ملفتوتة الذي تنبقمل. فذكرت أ  قدمت  اوزيلندا تقريرا عن بر امج الباا ات احلكوماة ا )أ( 

أتد العناتــــــــــــر الرئاســــــــــــاة ت ةاح اربة الباا ات املفتوتة ت البلد كا  بناد الاقة ولدامتها ولتدا  حتول 
جوهري ت النريقة الي ين ر نا لن اال فتاح والباا ات املفتوتة. وتد  تلري ت دور مكتب اإلتصــــــــــــــاد 

اســــتخدامها، وأف ــــت جهود املكتب لن زيادة لمكا اة الوتــــول  الو.ين لدعم اســــتخدام الباا ات ولعادة
لن الباـا ـات من خالل الوتـــــــــــــــالت الباناـة ل حـة التنباق ولن اســـــــــــــــتحـدا  تنباقـات مبتكرة ت موقعمل 
ال ــبكي. ولتحقاق التواز  بني ا صــوتــاة واال فتاح، اســتخدم مبدأ ا صــوتــاة كمبدأ توجاهي، لا أدء 

 ات بصورة مناسبة مت استمرار تبين قامة الباا ات املفتوتة؛لن الوتول لن الباا 
تســــمح “ OpenSTAT”ت الفلبني، أ  ــــئت بوابة للكةو اة للباا ات املفتوتة تســــمل  )ب( 

بعرت الباا ات مبوجب ترخاص للباا ات املفتوتة. ويســـــــــمح هذا الةخاص  للهائة الفلباناة لإلتصـــــــــادات
ســتخدامها ولعادة توزيعها دو  قاود خبال، اإلتاالت املرجعاة املناســبة. حب رية اســتخدام الباا ات ولعادة ا

حموعة باا ات. ومن خالل هذف املنصــــــــة، اعتمدت اهلائة  ٩٠٠وت ــــــــم هذف البوابة اإللكةو اة أكار من 
ســااســة اال فتاح فاما يتعلق بكمل حموعات الباا ات الي ســاتم ل  ــااها ومجعها ومعا تها و  ــرها بالتقاد 

 املباد  العامة للحركة العاملاة للباا ات احلكوماة املفتوتة.ب
ت املكســــــاك، أ  ــــــ  املعهد الو.ين لإلتصــــــاد وا لرافاا  نة تقناة متخصــــــصــــــة معناة  )ج( 

بالباا ات املفتوتة. وتتمامل أهدا، اللمنة ت تعزيز لتاتة الباا ات املفتوتة و  ــــــرها واســــــتخدامها ولعادة 
علومات اإلتصــائاة وا لرافاة العامة وت وضــت مباد  توجاهاة ومعايري تقناة وأف ـمل اســتخدامها وتبادل امل

 املمارسات واستعراضها. 
 

 تجربة  عبة اإلحصاءات في مجال البيانات المفتوحة من أجن أصدا  التنمية المئتدامة - جيم 
تعممل شـــعبة اإلتصـــادات مت الدول األع ـــاد وغريها من ال ـــركاد علل وضـــت تنباقات شـــبكاة  - ١٢

لتحســــــني لبال  و قمل مؤشــــــرات أهدا، التنماة املســــــتدامة، وال ســــــاما من أجمل لتاتة الوتــــــول حبرية لن 
ر هذا الباا ات والباا ات الوتــــــــــفاة املتعلقة ب هدا، التنماة املســــــــــتدامة ألغرات الرتــــــــــد العاملي. وت ل.ا

ا هد، ت ــنلت ال ــعبة بتقاام لبوابالا اإللكةو اة املخصــصــة لن ــر الباا ات ع  اإل ة ت، ند، اعتماد 
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أف ــمل املمارســات ت حال الباا ات املفتوتة ت ال امج واأل  ــنة العادية الي ت ــنلت نا لن ــر الباا ات. 
املؤشــرات العاملاة ألهدا، التنماة املســتدامة تتاح كما   فذت مؤخرا وتــلة باناة ل حة التنباقات املتعلقة ب

OpenAPIالوتول ال  احي لن قاعدة الباا ات املتعلقة باملؤشرات العاملاة باستخدام مواتفات 
(٢). 

 
 البيانات المفتوحة في منصات اإلبالغ الوطنية   - دال 

ت ســـــــااق تنفاذ م ـــــــروس يهد، لن دعم البلدا  ت رتـــــــد ولبال  أهدا، التنماة املســـــــتدامة،  - ١3
، ب ــــ   ٢٠١٨كا و  الااين/يناير   ٢4لن  ٢٢تن م شـــــعبة اإلتصـــــادات مؤمترا ت  اويور ، ت الفةة من 

الســتعرات  منصــات اإلبال  الو.ناة إلبال  مؤشــرات أهدا، التنماة املســتدامة. ويتاح املؤمتر فرتــة هامة
لارســـــــــــــات الباا ات املفتوتة ومناق ـــــــــــــتها ولتوفري توجاهات تتعلق حتديدا بســـــــــــــبمل لدماج مباد  الباا ات 
املفتوتة ت ل  ـــاد منصـــات و.ناة ألهدا، التنماة املســـتدامة. ومن املتوقت أ  يقدم املؤمتر توتـــاات ومباد  

ملناســـــــبة ملتابعة أهدا، التنماة املســـــــتدامة توجاهاة ب ـــــــ   املتنلبات األســـــــاســـــــاة ملنصـــــــات الباا ات الو.ناة ا
ولبالغها. ويتوقت أ  تكو  التوتـــــــــاات متوائمة مت املعايري وأف ـــــــــمل املمارســـــــــات املتعلقة بالباا ات املفتوتة، 

 يساعد البلدا  علل ت كامل اسةاتاماالا الو.ناة لتنفاذ أو تنويت بوابالا اإللكةو اة للباا ات املفتوتة. لا
 

 رسات البيانات المفتوحة في المنظمات الدوليةمما - صاء 
، ٢٠١7ت االجتماس الاالثني للمنة تنســـــــاق األ  ـــــــنة اإلتصـــــــائاة، املعقود ت أيلول/ســـــــبتم   - ١4

أ  ــف فريق عممل معين بالباا ات املفتوتة الســتك ــا، املعايري واإلجرادات املوتدة من أجمل حتســني   ــر 
دد علل ضــرورة تواام العممل امل ــنلت بمل ت حال الباا ات املفتوتة الباا ات املفتوتة والباا ات ا زئا ة. وشــ 

مت خنة عممل كاب تاو  العاملاة. وســـامري فريق العممل، ت مجلة مهام، اســـتقصـــاد ألع ـــاد  نة تنســـاق 
األ  ـنة اإلتصـائاة ب ـ   مدء تقادهم باملمارسـات احلالاة للباا ات املفتوتة، وسـاعد وثاقًة لاقدمها لن 

لمنة تبني لمكا اة ا تقال األع ــــــــاد ل خذ مبعايري موتدة تتعلق بالباا ات املفتوتة ويقوم ت تالة وجود ال
ات فعـــــالـــــة لتبـــــادل املعلومـــــات تلـــــك اإلمكـــــا اـــــة بـــــرعـــــداد معـــــايري موتـــــدة ذات تـــــــــــــــلـــــة ووضـــــــــــــــت آلاـــــ

 (.E/CN.3/2018/32 )ا  ر
  
 التشغين البيني للبيانات كأداة لتموين البيانات المفتوحة - ثالثا 

الت لامل الباين هو القدرة علل الوتول لن الباا ات ومعا تها من مصادر متعددة دو  أ  تفقد  - ١٥
معناها مث لدماج تلك الباا ات ألغرات التماامل البااين والعرت التصـــــويري وغري ذلك من أشـــــكال التماامل 

مل. ويعد وضـــــــت معايري موتدة أمرا أســـــــاســـــــاا لتحقاق منافت الت ـــــــلامل الباين للباا ات. وتزداد قامة والتحلا
الباا ات املفتوتة مت الت ــــــلامل الباين،   را أل  الت ــــــلامل الباين يكفمل لمكا اة امات حموعات  تلفة من 

اة هي اال فتاح وال ـــــفافاة الباا ات والبناد علاها. وال بد أ  تتوافر للت ـــــلامل الباين شـــــروط مســـــبقة أســـــاســـــ
 واإلدماج وامل اركة.

وقد أقامت شــــعبة اإلتصــــادات مت ال ــــراكة العاملاة لباا ات التنماة املســــتدامة م ــــروعاً م ــــةكاً  - ١٦
ب ــــــــ   الت ــــــــلامل الباين لباا ات أهدا، التنماة املســــــــتدامة. ويتمامل غرت هذا امل ــــــــروس ت امات ا  اد 

__________ 

 ./https://unstats.un.org/SDGAPI/swaggerميكن اال.الس علل الوثائق علل العنوا  التايل   (٢) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/32
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واملنا.ق  وأتــــــــــحاب املصــــــــــلحة الرئاســــــــــاني واملســــــــــاعدة علل تنســــــــــاق التقدم ا رز علل  ناق القناعات
ا لرافاة. وين ـــد امل ـــروس راية م ـــةكة هي لقامة شـــبكة عاملاة للباا ات يتاح فاها ألي شـــخص أ  ينلت 
بسهولة علل باا ات التنماة املستدامة من مصادر متعددة وتدمج فاها هذف الباا ات بسالسة ت تنباقات 

هذف الراية، وافق أع ـــاد هذا امل ـــروس من  تتاح حتســـني التحلامل وا اذ القرار واملســـادلة. وســـعاا لن حتقاق
البلدا  واملن مات الدولاة ومجاعات اجملتمت املدين علل العممل معا ت وضــــــــــــت مقةتات ملعا ة املســــــــــــائمل 
املتعلقة حبوكمة الباا ات، وت التصـــــــــــــــمام والتنفاذ التمرية للنماذج األولاة القابلة للتكرار للحلول والنهج 

لتحديات عددة ت حال الت ـــــــــــلامل الباين. وســـــــــــتعرت  تائج هذا العممل علل  التقناة من أجمل التصـــــــــــدي
 .٢٠١٨منتدء األمم املتحدة العاملي للباا ات ت عام 

  
 المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية والبيانات المفتوحة - رابعا 

( هي حموعة املعايري املهناة ٦٨/٢٦١املباد  األســـــــــــاســـــــــــاة لإلتصـــــــــــادات الرمساة )ا  ر القرار  - ١7
والعلماة الي حتكم اإلتصـادات الرمساة، وهي توفر أسـاسـا مهما لتنفاذ الن م اإلتصـائاة الو.ناة للباا ات 

أ  تقوم الوكاالت املعناـة باإلتصــــــــــــــــادات الرمساـة  مت ما يابـت فائدتمل ”علل  ١املفتوتة. ويؤكد املبـدأ 
، وهو ما ميامل “العملاة من االتصــادات الرمساة وتوفريف للموا.نني بتمرد وفاد حبقهم ت التماس املعلومات

وأتد العناتـــــــر اهلامة ت الباا ات املفتوتة هو توفري الباا ات  لتدء القام األســـــــاســـــــاة للباا ات املفتوتة.
خصوتاة باا ات األفراد. وينص  ٦بدأ . ويكفمل امل3الوتفاة املالئمة، علل النحو الذي ينص علامل املبدأ 

 علل ال فافاة ت لدارة الن م اإلتصائاة. 7املبدأ 
لن فريق أتــــــــدقاد  4٨/١٠7وت الدورة الاامنة واألربعني، .لبت اللمنة اإلتصــــــــائاة ت مقررها  - ١٨

العتبار، ت استعرات املباد  األساساة لإلتصادات الرمساة، املناق ات الرئاس املن   تدياا أ  ي خذ ت ا
 ا ارية ب    الباا ات املفتوتة، والباا ات ال خمة، وضما  ا ودة. 

  
 التو يات المتعلقة بالبيانات المفتوحة - خامئا 

التنماة املســـــــــــــتدامة قدَّمت احللقة الدراســـــــــــــاة الدولاة املتعلقة بالباا ات املفتوتة من أجمل أهدا،  - ١٩
املعقودة ت ســول اقةاتات وتوتــاات هامة لتنفاذ الباا ات املفتوتة ت الن م اإلتصــائاة الو.ناة. وركزت 
املناق ــة علل اإلجرادات الي ميكن االضــنالس نا علل الصــعاد الو.ين والعممل الذي ميكن القاام بمل علل 

 قدمة علل الصعاد الو.ين الصعاد العاملي. ويرد فاما يلي موجز للتوتاات امل
لدماج مباد  الباا ات املفتوتة ولارســـــــــــالا ت وضـــــــــــت ا نو الو.ناة، مبا ت ذلك ت  )أ( 

 االسةاتاماات الو.ناة لتنوير اإلتصادات؛
التصـــــــدي ملســـــــ لة الباا ات املفتوتة ت القوا ني املتعلقة باإلتصـــــــادات واأل.ر القا و اة  )ب( 

  وا ب املتصلة باتتااجات التمويمل؛ذات الصلة، مبا ت ذلك ا
 ت مني املوارد وتنماة املهارات الالزمة للموظفني ت املن مات والن م اإلتصائاة الو.ناة؛  )ج( 
لشـــرا  مجات أتـــحاب املصـــلحة ا تملني ل ـــما  تلباة .لبات املســـتخدمني والن ر ت  )د( 

 ن ام اإلتصائي؛ مس لة ما لذا كا  ينبلي أ  يكو  املستخدمو  جزدا من ال

https://undocs.org/ar/A/RES/68/261
https://undocs.org/ar/A/RES/48/107
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الباا ات  “قامة”ل  اد منتديات للت اور بني أتحاب املصلحة، مبا ت ذلك لتعريف  )ه( 
 وما ي كمل قامة للمستخدمني؛

لقامة شــراكات مت مجات منتمي الباا ات ذوي الصــلة ملواتــلة حتســني الباا ات املفتوتة  )و( 
 ت الن ام اإلتصائي الو.ين؛ 

وضـــــت مباد  وأدوات الت ـــــلامل الباين للباا ات،   را أل  الت ـــــلامل الباين للباا ات أداة  )ز( 
 هامة ل ما  قابلاة استخدام الباا ات املفتوتة؛ 

 تعزيز التكاممل بني املعلومات ا لرافاة املكا اة والباا ات/املعلومات اإلتصائاة؛ )ح( 
ن أدوات   ـــر الباا ات تس يســـهمل وضـــت أدوات للعرت التصـــويري للباا ات وغريها م )ط( 

 فهمها واال.الس علاها،   را أل،ا أجزاد ال تتمزأ من عملاة تنفاذ الباا ات املفتوتة. 
ومت أ مل توجد خنوات كارية يتعني ا اذها علل الصــــــــــعاد الو.ين لتنفاذ الباا ات املفتوتة داخمل  - ٢٠

رادات يتعني معا تها بصـــــورة مجاعاة ومن خالل األجهزة والن م اإلتصـــــائاة الو.ناة، فر  هنا  أي ـــــاً لج
تـــــكو  دولاة. واســـــتناداً لن املناق ـــــة الي دارت ت احللقة الدراســـــاة الدولاة املعقودة ت كوريا، توجز هذف 

 اإلجرادات فاما يلي 
هنا  تاجة لن توفري توجاهات عامة ملمارســـــــــــــات الباا ات املفتوتة، يعة، فاها ب  مل  )أ( 

 كمل بلد وضت املسار ا ا  بمل؛ساتعني علل  
علل الصـــــــــــــــعاــد ا مــاعي، يتعني علل اجملتمت الــدويل وضـــــــــــــــت برامج دعم وتوجاهــات  )ب( 

جملموعات البلدا  املختلفة ذات القدرات واالتتااجات املختلفة وذلك ملســــــــــــــــاعدلا ت تنفاذ الباا ات 
لن توفري الدعم فاما بني  املفتوتة. وســـاســـمح تقدم الدعم علل أســـاس اختال، مســـتويات االتتااجات

البلدا  حباا ميكن للبلدا  ذات الن م اإلتصائاة األكار تنورا ت حال الباا ات املفتوتة أ  تتاح أف مل 
 املمارسات الي تتبعها؛ 

هنا  تاجة لن وضــــــــــت تعريف جديد للن م اإلتصــــــــــائاة الو.ناة يعة، فامل باتســـــــــاس  )ج( 
هات املعناة من منتمي الباا ات ومســــــــــتخدماها، وت عورها  ناق شــــــــــبكات الباا ات وي ــــــــــممل مجات ا 

فرتــــــــــــة وتازا  ٢٠١٨األجهزة اإلتصــــــــــــائاة الو.ناة. ويتاح منتدء األمم املتحدة العاملي للباا ات ت عام 
ملواتـــــــــــــــلــة النهوت بــالعمــمل املبــذول ت حــال الباــا ــات املفتوتــة علل  نــاق مجات شـــــــــــــــبكــات الباــا ــات. 

  تعزيز ال راكات بني األجهزة اإلتصائاة الو.ناة ومنتمي الباا ات اآلخرين؛سا كمل فرتة ملواتلة  كما
ترد املباد  األساساة للباا ات املفتوتة ت املباد  األساساة لإلتصادات الرمساة )املباد   )د( 

انة علل وجمل ا صــــو (، وميكن باا  أوجمل التوافق بانها وبني مباد  الباا ات املفتوتة املب 7و  ٦و  3و  ١
ت ماااق الباا ات املفتوتة. وميكن أ  يكو  اإلقرار الواضــــــح بالتوافق بني املباد  األســــــاســــــاة لإلتصــــــادات 

 الرمساة ومباد  الباا ات املفتوتة مفادا فاما يتعلق بتنفاذ الباا ات املفتوتة علل الصعاد الو.ين؛ 
  ينبلي وضت أدوات و  م توكمة للت لامل الباين للباا ات؛ )ه( 
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تس يتوافر ل جهزة اإلتصـــــــــائاة الو.ناة بعض التوجاهات العملاة ت تنفاذ لارســـــــــات  و() 
( E/CN.3/2018/5الباا ات املفتوتة، ينبلي أ  ت درئج ت الصــــــــــــالة ا دثة من دلامل التن ام اإلتصــــــــــــائي )

 توجاهات ب    الباا ات املفتوتة وأمالة ألف مل املمارسات؛ 
ينبلي ل  ـــــاد موقت شـــــبكي ألف ـــــمل املمارســـــات ت حال الباا ات املفتوتة تســـــت ـــــافمل  )ز( 

 شعبة اإلتصادات؛ 
توفر برامج وم ــــــاريت تنماة القدرات أي ــــــاً فرتــــــا لتعزيز الن م اإلتصــــــائاة. وأوتــــــت  )ح( 

 لدراج مباد  الباا ات املفتوتة ولارسالا ت برامج وم اريت تنماة القدرات.احللقة الدراساة بتعزيز 
وت ا تام أوتـــــت احللقة الدراســـــاة بر  ـــــاد آلاة ت اللمنة اإلتصـــــائاة للعممل علل توفري املباد   - ٢١

 تالاة والتوجاهات والدعم لتنفاذ الباا ات املفتوتة ت البلدا . وستتون تلك اآللاة معا ة املهام ال

اســتعرات مباد  الباا ات املفتوتة ووضــت توتــاات ل جهزة اإلتصــائاة الو.ناة ب ــ    )أ( 
 تنفاذ الباا ات املفتوتة؛ 

 استعرات األ.ر القا و اة للباا ات املفتوتة؛  )ب( 
 تعريف وتوضاح ا وا ب واملهارات التقناة الالزمة لتنفاذ الباا ات املفتوتة؛  )ج( 
 جامل والدعم لتنفاذ الباا ات املفتوتة؛ توفري التو  )د( 
 وضت مباد  توجاهاة ب    اريد الباا ات من املعلومات الدالة علل اهلوية. )هـ( 
وللبناد علل العممل ا اري، يقةح أ  يتون فريق أتـــــــــــــدقاد الرئاس املعين باملباد  األســـــــــــــاســـــــــــــاة  

منة اإلتصـــــائاة، هذف املهام اإلضـــــافاة، رمبا من لإلتصـــــادات الرمساة، املن ـــــ  ت الدورة الاامنة واألربعني لل
 خالل فريق فرعي. 

  
 نقاط التخاذ قرار بشأنها  - سادسا 

 اللجنة اإلحصائية مدعوة إلى القيام بما يلي: - ٢٢
 إبداء آرائها بشأن التو يات الواردة في الفر  الخامس كأساس للماي قدما بالعمن؛ )أ( 
في اللجنة اإلحصيييييائية للعمن على توفير المبادئ اسيييييتعرال مئيييييألة إنشييييياء آلية  )ب( 

والتوجيهات والدعم لتنفيذ البيانات المفتوحة في البلدان، ربما من خالل فريق فرعي لفريق أ دقاء 
 الرئيس المعني بالمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية، وإبداء آرائها بشأن صذه المئألة؛

فرعي المعني بالبيانات المفتوحة على النحو اسيييييييتعرال المهام المقترحة للفريق ال )ج( 
 ، وإبداء آرائها بشأنها.21المبين بالتفصين في الفقرة 
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