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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الخمسون

 2019مارس /آذار 5-8

 *من جدول األعمال املؤقت )ج( 3 و )ب( 3 انالبند
للمناقشة واتخاذ القرار: المبادئ األساسية بنود 

 المفتوحة والبيانات لإلحصاءات الرسمية 
   

فريق أصدددددددقاء الرئيس عا المبادئ األسدددددداسددددددية لإلحصدددددداءات الرسددددددمية تقرير   
 والبيانات المفتوحة 

  
 *مذكرة ما األميا العام  

 
يتشـــرأل األم   ،واملمارســـال القـــا ق  2018/227ملقرر اجمللس االقتصـــاوا واالجتماع  وفقا  

. الرمسي  والبيانال املفتو   املباوئ األســـاســـي  لت صـــالالعن أصـــدقال الر يس  فريقالعام  أن حييل تقرير 
الذا أجرته  لتقييم الذايتا  شـــأن العاملي  املتعلق   الدراســـ  االســـتقصـــا ي  عمالهويورو تقرير الفريق وصـــفا أل

ي   ،تنفيذ املباوئلالبلدان  ووثيق   ،مباوئ التوجيهي  لتنفيذ املباوئلل  كملمووثيق  معلومال أســـــــــــــــاســـــــــــــــ
  .لق  البيانال املفتو  معلومال أساسي  عن العمل فيما يتع

 

 * E/CN.3/2019/1. 

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2019/1
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تقرير فريق أصدددددددقاء الرئيس عا المبادئ األسدددددداسددددددية لإلحصدددددداءات الرسددددددمية   
 والبيانات المفتوحة

  
 مقدمة ومعلومات أساسية  -أوال  

املؤرخ  68/261يف قرارها  (1)أقرل اجلمعي  العام  املباوئ األســــــــــــاســــــــــــي  لت صــــــــــــالال الرمسي  - 1
. و قد أقرل اجلمعي  املباوئ مبناســـب  الذكرل القـــنوي  العشـــرين العتماوها 2014يناير /كانون الثاين 29

عمل فريق أصــــدقال الر يس عل   ،2015إىل عام  2011من قبل اللجن  اإل صــــا ي . ويف الفنة من عام 
 ارة من تنفيذ املباوئ يف سياق الذكرل القنوي  العشرين العتماوها.أ عاو خمت

إعاوة إنشـــــــال فريق أصـــــــدقال الر يس من  ،48/107يف مقررها  ،قررل اللجن  ،2017ويف عام  - 2
ق األعمال التحضـــ ي  للذكرل القـــنوي  أجل العمل عل  أ عاو خمتارة من تنفيذ املباوئ األســـاســـي  يف ســـيا

 .2019املقرر اال تفال هبا يف عام  ،اخلامق  والعشرين العتماوها
فريقا فرعيا  ،49/105مبوجب مقررها  ،أنشــــأل اللجن  ،2018ويف عام  ،و اإلضــــاف  إىل ذل  - 3

معنيا  البيانال املفتو   يف إطار فريق أصـــــــــــدقال الر يس من أجل العمل عل  وضـــــــــــ  املباوئ والتوجيهال 
 البيانال املفتو   يف البلدان. تطبيقلوتقدمي الدعم 

 ،ومن خالل األخذ  البيانال املفتو   يف ما تقوم  ه  اليا من أعمال تتعلق  املباوئ األســــاســــي  - 4
ســـــــائ اإل صـــــــا ي  العاملي  إىل إتا   الفرصـــــــ  إلعاوة النفر عل  نطاق واســـــــ  يف كيفي  تنفيذ عمدل األو 

مبا يف ذل  ألغراض تنفيذ خط  التنمي  املقــــتدام  لعام  ،املباوئ يف ضــــول اال تياجال إىل  يانال جديدة
 تنفيذا كامال.  2030

  
 برنامج العمل  - ثانيا 

كل يف شـــــبائ الذا ،يتألف فريق أصـــــدقال الر يس - 5 ممثالً قطرياً ومثاين  11من  ،2018فرباير /شـــــ 
وكاالل وولي  ومنفمال وولي   صـــــــــــــــف  مراقب )انفر املرفق األول تذا التقرير(. وتتوىل نيو يلندا ر اســـــــــــــــ  

 مبقاعدة من أسناليا. ،الفريق
ووافق عليها مكتب اللجن   2018أ ريل /وقد وضــــــــــــــعت اختصــــــــــــــاصــــــــــــــال الفريق يف نيقــــــــــــــان - 6

عقد الفريق اجتماعاً حبضور األعضال شخصيا  ،املرفق الثاين تذا التقرير(.وفيما يتعلق  تنفيم أعماله )انفر
مث عقد مداوالل  الفيديو  شـــــــكل  ،2018مارس /يف آذار ،عل  هامش الدورة التاســـــــع  واألر ع  للجن 

 ،سبتمرب/أيلول 9 و ،أغقطس/آب 8و  ،يونيه/ زيران 27و  ،مايو/أيار 16منتفم كل ست  أسا ي  )يف 
ومن املقرر عقد االجتماع املقبل يف  ؛2018ويقــمرب  /كانون األول  12و  ،أكتو ر /تشــرين األول 31 و

 ( الستعراض التقدم احملر . 2019يناير /كانون الثاين  23
من  ،و تشمل األهداأل الر يقي  للفريق العمل عل  كل من املباوئ األساسي  والبيانال املفتو   - 7

 ل تنفيذ أنشط  تقتخدم فيها املباوئ كقياق شامل لكلتيهما.خال
__________ 

 .https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-E.pdf انفر (1) 

https://undocs.org/AR/A/RES/68/261
https://undocs.org/AR/A/RES/68/261
https://undocs.org/AR/A/RES/48/107
https://undocs.org/AR/A/RES/48/107
https://undocs.org/AR/A/RES/49/105
https://undocs.org/AR/A/RES/49/105
https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-E.pdf
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وضـــــ  مقـــــاران للعمل. ويركز املقـــــار األول  صـــــرا عل  املباوئ  ،و غي  تيقـــــ  تنفيم األنشـــــط  - 8
 األساسي  ويشمل األنشط  التالي :

مبا يشـــمل أيضـــا  ،إجرال وراســـ  اســـتقصـــا ي  عاملي  تقـــتند إىل تقييم ذايت لتنفيذ املباوئ )أ( 
 ؛مواضي  حمدوة تتعلق مبمارسال البيانال املفتو  

إعداو وثيق  معلومال أســـــــــــــــاســـــــــــــــي  مكمل  للمباوئ التوجيهي  القا م  يف  ال تنفيذ  )ب( 
يكون اتدأل منها أيضاً توف  املعاي  لتقييم  ،مبا يف ذل  وراسال  ال  إفراوي  ،املباوئ لدعم استخدامها

 ؛المتثال للمباوئ االل تصور عدم ا
مبا يشـــــــمل  ،إجرال حتليل ملقـــــــا ل أخرل تتعلق  املباوئ عند إثاراا يف ســـــــياقال أخرل )ج( 

 تطبيقها يف استخدام البيانال غ  الرمسي  والبيانال غ  التقليدي .
ويركز مقـــــــــــــار العمل الثاين عل  البيانال املفتو   يف ســـــــــــــياق املباوئ األســـــــــــــاســـــــــــــي  ويشـــــــــــــمل  - 9

 لي :التا األنشط 
 ؛املطا ق     مباوئ البيانال املفتو   واملباوئ األساسي  )أ( 
إعداو وثيق  معلومال أســـــــــاســـــــــي  توجز األعمال اجلاري  يف  ال البيانال املفتو   ال   )ب( 

تشـــــمل قا لي  التشـــــغيل البي  للبيانال وتنفيذ ممارســـــال البيانال املفتو   و جب هوي  مصـــــاور البيانال 
 ؛اإل صالال الرمسي  املقتخدم  يف

 ،البيانال املفتو   يف اإل صــــــــــــالال الرمسي  تطبيقإجرال حتليل ملقــــــــــــا ل أخرل تتعلق   )ج( 
 تشملها ايضا وثيق  املعلومال األساسي .  ،يف ذل  األطر القانوني  واجلوانب التقني  والقدرال الال م  مبا
  

 موجز نواتج مساري العمل  - ثالثا 
 المتعلق بالمبادئ األساسيةمسار العمل  - ألف 

 الدراسة االستقصائية العالمية بشأن التقييم الذاتي الذي أجرته البلدان لتنفيذ المبادئ األساسية   
اســتند االســتبيان إىل صــية ســا ق  أرســلتها شــعب  اإل صــالال التا ع  إلوارة الشــؤون االقتصــاوي   - 10

من أجل تقييم تنفيذ  ،(2)عل  التوايل ،2012و  2003عام  واالجتماعي   األمان  العام  إىل البلدان يف 
مبقـــــا   من الشـــــراك  يف  ال اإل صـــــال من أجل  ،املباوئ األســـــاســـــي . وأعدل الصـــــيغ  اجلديدة واحملدث 

م  اإل قال  ،من أجل حتديث وحتقـــــ  الصـــــية القـــــا ق  ،(PARIS21التنمي  يف القرن احلاوا والعشـــــرين )
من االســـــتبيان للقـــــما   اســـــتعراض  2012ملشـــــاهب  لتل  الواروة يف طبع  عام عل  األســـــألل  األســـــاســـــي  ا

 التقدم احملر .
وتشـــمل االختالفال امللحوت  تنقيت وتوســـي  نطاق اخليارال  النقـــب  إىل كل إجا   اســـتناواً إىل  - 11

قــ  االتقــاق فضــالً عن تنقيت صــيغ  األســألل  هبدأل حت ،وليل تنفيذ املباوئ ونتا ج االســتبيانال القــا ق 
__________ 

أيضــــــــا وثيق  املعلومال األســــــــاســــــــي  ال  تتضــــــــمن مزيدا من املعلومال  انفر. E/CN.3/2013/3و  E/CN.3/2004/21 انفر (2) 
ـــــــان عـــــــام   شــــــــــــــــــــــأن ـــــــا ج اســـــــــــــــتبي ـــــــ  للوثيقـــــــ   2012نت ـــــــايل: E/CN.3/2013/3املصــــــــــــــــــــــا ب ـــــــا ـــــــ  عل  الرا   الت ، املت

https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc13/BG-FP.pdf. 

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2004/21
https://undocs.org/AR/E/CN.3/2013/3
https://undocs.org/AR/E/CN.3/2013/3
https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc13/BG-FP.pdf
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. ويتضـــــمن االســـــتبيان أيضـــــا أســـــألل  2012إذ  ر   عض التناقضـــــال    األســـــألل  يف عام  ،يف اإلجا ال
مبا يتيت تقييما أفضـــــــــــــــل  ،جديدة تتعلق  البيانال املفتو   والبيانال غ  الرمسي  والبيانال غ  التقليدي 

 للوض  الراهن للمكاتب اإل صا ي  الوطني  والستخدامها للمعلومال املقتمدة من شبك   يانال موسع . 
ومن املتوق  أن  ، لدا قد أجاب عل  االســــــــــــــتبيان وقت إعداو هذا التقرير 80وكان ما يزيد عن  - 12

حتليل كامل للنتا ج يف وثيق  معلومال أســـــــــاســـــــــي  يقوم  ذل  مزيد من البلدان يف األســـــــــا ي  املقبل . ويرو 
 تطر  عل  اللجن  الستعراضها.

ويتوق  أن جترل الدراســـــــ  االســـــــتقصـــــــا ي  العاملي  كل رس ســـــــنوال من موعد الذكرل القـــــــنوي   - 13
ســــتجرل الدراســــ  االســــتقصــــا ي  املقبل  قبل موعد الذكرل القــــنوي   ،العتماو املباوئ األســــاســــي . و التايل

 . 2024ال  من املقرر اال تفال هبا يف عام  ،  العتماو املباوئالثالث
 

بما في ذلك  ،وثيقة المعلومات األسددددداسدددددية المدملة للمبادئ التوجيةية القائمة في مجا  التنفيذ  
 تطبيق المبادئ األساسية فيما يتعلق بالبيانات غير الرسمية والبيانات غير التقليدية 

املباوئ األســــــاســــــي  لت صــــــالال الرمسي  يف ن وثيق  املعلومال األســــــاســــــي  يكمل الفرع األول م - 14
وهو يوفر  اإلضاف   ،من أجل وعم استخدام املباوئ التوجيهي  (3)األمم املتحدة: املباوئ التوجيهي  للتنفيذ

من إىل ذل  معاي  لتقييم  االل تصـــور عدم االمتثال. ويقـــتخدم الفرع األول أيضـــا املعلومال املقـــتقاة 
الدراســــ  االســــتقصــــا ي  العاملي   شــــأن التقييم الذايت الذا أجرته البلدان لتنفيذ املباوئ األســــاســــي  وخربال 
البلدان من  يث التحديال املصـــاوف  والنجا ال احملقق  وأفضـــل املمارســـال املكتقـــب  يف تنفيذ املباوئ. 

الرمسي  والبيانال غ  التقليدي  من أجل ينفر يف تطا ق املباوئ ومصـــــــــــــــاور البيانال غ   ،ويف الفرع الثاين
ال  أصـــبحت تقـــتخدم عل  نطاق  ،تقـــلي  الضـــول عل  إمكاني  تطبيقها عل  مصـــاور البيانال اجلديدة

 أوس  يف البلدان و دأ األخذ هبا يف النفم اإل صا ي  الرمسي .
 

 تطبيقمسدددددددددددار العمل المتعلق بالبيانات المفتوحة: وثيقة المعلومات األسددددددددددداسدددددددددددية عا  - باء 
 المفتوحة  البيانات

البيانال املفتو   موجزا لألعمال اجلاري  يف  ال  تطبيقتوفر وثيق  املعلومال األســـــــــــــاســـــــــــــي  عن  - 15
ل البيانال املفتو   و جب البيانال املفتو   ال  تشـــــــمل قا لي  التشـــــــغيل البي  للبيانال وتنفيذ ممارســـــــا

هوي  مصـــــاور البيانال املقـــــتخدم  يف اإل صـــــالال الرمسي . وتتضـــــمن أيضـــــا حتليال ملقـــــا ل أخرل تتعلق 
مبا يشـــــــــــمل األطر القانوني  واجلوانب التقني  والقدرال  ،البيانال املفتو   يف اإل صـــــــــــالال الرمسي  تطبيق 

ينفر يف تطا ق املباوئ األســــــــــــاســــــــــــي  وميثاق البيانال  ،الال م . ويف مرفق لوثيق  املعلومال األســــــــــــاســــــــــــي 
إل را  أوجـــه النا    ينهمـــا واجملـــاالل ال  اكن حتقيق التكـــامـــل فيهـــا    امليثـــاق واملبـــاوئ.  (4)املفتو ـــ 

وخيضـــــــــ  امليثاق  الًيا الســـــــــتعراض عامل  من أجل تقييم احلاج  إىل حتديث مباو ه حبيث تعكس  االل 
ق  يف العمليال واملباوئ املتعلق   البيانال املفتو  . ويقوم فريق أصدقال الر يس  ضب  التقدم األخرل احملق

 التطا ق يف  ال وجوو تغي ال هام .

__________ 

 .https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/Implementation_Guidelines_FINAL_without_edit.pdf انفر (3) 
 ./https://opendatacharter.net/principles انفر (4) 

https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/Implementation_Guidelines_FINAL_without_edit.pdf
https://opendatacharter.net/principles/
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األنشددددطة المنفذة م عرا علص الصددددعيد العالمي لتسددددليا الاددددوء علص المبادئ  - رابعا 
 األساسية والبيانات المفتوحة 

الــذا انعقــد يف  وينس آيرس يوم   ،(5)2018املفتو ــ  لعــام  مج  املؤمتر الــدويل عن البيــانــال - 16
   األوســـــائ العاملي  املعني   البيانال املفتو   لتحديد اســـــناتيجيال  ،2018ســـــبتمرب /أيلول 28و  27

تعزيز البيانال املفتو   عل  الصــــــــــــــعيدين احملل  والعامل . وقامت منفم  رصــــــــــــــد البيانال املفتو    تنفيم 
اإل الغ الوط  ألغراض ” ول موضـــــــوع  ، التعاون م  الشـــــــعب  ، دث مدته يوم وا د قبل انعقاو املؤمتر

مج     املكاتب اإل صــا ي   ،“داأل التنمي  املقــتدام : معاجل  قا لي  التشــغيل البي  والبيانال املفتو  أه
الوطني  واجلهال املعني  صـــــــا ب  املصـــــــلح  ملناقشـــــــ  كيفي  ضـــــــمان األخذ مبباوئ البيانال املفتو   وقا لي  

كما أن احلدث الذا ن فم قبل املؤمتر التشـــــــــــــغيل البي  يف إطار  رامج اإل الغ الوطني  ألغراض األهداأل.  
مبا يف ذل  التحديال  ،أتا  للجهال املمثل  للمكاتب اإل صـــا ي  الوطني  فضـــال مكرســـا لتباول اخلربال

وكان ذل   .(6)والتعرأل عل   موعال اجلهال املعني  صــــــا ب  املصــــــلح  القاورة عل  وعمها ،املصــــــاوف 
ل التواصــــل م  املمارســــ  يف  ال البيانال املفتو   من احلدث فرصــــ  فريدة أتا ت ألخصــــا ي  اإل صــــا

 أوسائ البيانال األخرل.
 ـــاإلمـــارال العر يـــ   ،املعقوو يف ويب ،(7)وخالل منتـــدل األمم املتحـــدة العـــامل  الثـــاين للبيـــانـــال - 17

قا لي  أصـدرل املنصـ  التعاوني  يف  ال  ،2018أكتو ر /تشـرين األول 24إىل  22يف الفنة من  ،املتحدة
قا لي  التشـغيل البي  ”النقـخ  األوىل من وليل  عنوان  (8)التشـغيل البي  لبيانال أهداأل التنمي  املقـتدام 

. ووضـــــــــــــــ  الدليل كأواة عملي  (9)“للبيانال: وليل املمارســـــــــــــــ  يف  ال ضـــــــــــــــم البيانال يف قطاع التنمي 
اوة اســــتخدامها. وســــتضــــاأل فروع وأمثل  للمقــــاعدة يف حتقــــ  تكامل البيانال ونفم البيانال وقا لي  إع

وإرشاوال جديدة م  مرور الوقت لضمان استمرار أ يته وفا دته يف هذا اجملال سري  التطور. ويعترب هذا 
الدليل وثيق  قا ل  للتعديل وقد ر ب  ه فريق أصدقال الر يس كوثيق  مرجعي  للبلدان وأ ورج يف هذا التقرير 

 ض عل  اللجن  ملناقشتها. كوثيق  معلومال أساسي  تعر 
  

 الطريق للماي قدما  - عامسا 
نــاقش الفريق خالل اجتمــاعــه األول واليتــه واجلــدول الزم  لألنشـــــــــــــــطــ  ال   ــدواــا اللجنــ  يف  - 18

مش ا إىل أن العمل املتعلق  املباوئ األساسي  كان له مقار عمل راسخ عل  مر القن  يف     ،مقررااا
عند  ،قرر الفريق ،أن البيانال املفتو   تعترب  اال جديدا قد يتطلب مزيًدا من العمل يف املقتقبل. ولذل 

ب  لتل  اجلول  من  أن العمل املتعلق  املباوئ منتهيا ،اســـــــــــــــتعراض العمل الذا ك لف  القيام  ه  النقـــــــــــــــ
__________ 

 ./www.opendatacon.org انفر (5) 
-https://opendatawatch.com/publications/iodc18وثيق  ترب  نتا ج احلدث القا ق للمؤمتر متا   عل  الرا   التايل:  (6) 

pre-event-outcome-report/. 
 ./https://undataforum.org انفر (7) 
خالل مناسب  نفمت عل  هامش الدورة الثامن  واألر ع  للجن  وعت إىل  2017أنشألت املنص  التعاوني  يف آذار/مارس  (8) 

 عقدها الشعب  والشراك  العاملي  لبيانال أهداأل التنمي  املقتدام .
 .https://unstats.un.org/wiki/display/InteropGuide/Home انفر (9) 

file:///C:/Users/Omaya.Haddad/Downloads/www.opendatacon.org/
https://undataforum.org/
https://unstats.un.org/wiki/display/InteropGuide/Home
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 ،ولكن االستعراضال الدوري  ال  جترل كل رس سنوال لتنفيذ املباوئ عل  الصعيد العامل  ،االستعراض
ينبغ  أن تقـــــــــتمر من أجل الوقوأل عل   ،أا كل رس ســـــــــنوال من موعد الذكرل القـــــــــنوي  العتماوها

فضـــــــــــــــال عن تباول  ،ا يتطلب األمر ذل حير  من تقدم والقـــــــــــــــما   النكيز عل  جوانب التنفيذ  يثم ما
يوصــــــــ   أن يقــــــــتأنف فريق أصــــــــدقال الر يس االجتماع يف الوقت املناســــــــب  ،ولذل  أفضــــــــل املمارســــــــال.
. 2024املقرر اال تفال هبا يف عام  ،أا قبل الذكرل القـــــنوي  الثالث  العتماو املباوئ ،لالســـــتعراض املقبل
مثل  االل تصــــــور  ،لضــــــرورا النفر يف أا مقــــــأل  ملح ينبغ  أن تعترب اللجن  من ا ،ويف غضــــــون ذل 

يوصـــــــــ   قنشـــــــــال فريق عامل مع   البيانال  ،عدم االمتثال. ولك  يقـــــــــتمر العمل عل  البيانال املفتو  
مبا يتيت مواصــــــل  التعاون    األوســــــائ الدولي  املعني   البيانال املفتو   واألوســــــائ اإل صــــــا ي   ،املفتو  

يقوم الفريق  وضــــــــــــ   ،. ويف  ال إنشــــــــــــا ه2030جلهوو الرامي  إىل تنفيذ خط  عام الدولي  وكذل  وعم ا
  ناًل عل  مقررال اللجن .  ،االختصاصال املتعلق   العمل الذا يتع  االضطالع  ه للمض  قدما

وأعرب  عض من أعضــــــال فريق أصــــــدقال الر يس عن رغبتهم يف املشــــــارك  يف عمل الفريق العامل  - 19
وعرضـــــــت نيو يلندا االســـــــتمرار يف تويل الر اســـــــ . أما األعضـــــــال  ؛اؤه  شـــــــأن البيانال املفتو  املقن  إنشـــــــ
 فهم مدعون إىل اإلعراب عن اهتمامهم  املشارك  فيه.  ،اآلخرون

  
 النقاط المطروحة للمناقشة - سادسا 

 اللجنة اإلحصائية مدعوة إلص: - 20
تتاددددددما نتائج الدراسددددددة االسددددددتقصددددددائية إبداء وجةات نظرها بشددددددأن الوثيقة التي  )أ( 

 تطبيقالعدددالميدددة بشددددددددددددددأن التقييم الدددذاتي الدددذي أجرتددده البلددددان لتنفيدددذ المبدددادئ األسدددددددددددددداسددددددددددديدددة و 
 ؛المفتوحة البيانات
إبداء وجةات نظرها بشددددددددددددأن الوثيقة المتعلقة بقابلية التشددددددددددد يل البيني للبيانات  )ب( 

ي للبيانات: دليل الممارسددددددددديا في مجا   دددددددددم قابلية التشددددددددد يل البين”والبيانات المفتوحة المعنونة 
 ؛“البيانات في قطاع التنمية

اسدددددددددددتعرال الوثيقدة المدملدة للمبدادئ التوجيةيدة لتنفيدذ المبدادئ األسدددددددددددداسددددددددددديدة  )ج( 
 ؛عليةا والموافقة
 ؛البيانات المفتوحة والموافقة عليةا تطبيقستعرال الوثيقة المتعلقة با )و( 
الدددداعي إلص النظر في العمدددل الدددذي أنجز  فريق اسدددددددددددتعرال واعتمددداد االقترا   )ه( 

والذي يتعيا مع ذلك اسددددددددت نافه في الوقب المناسدددددددد   ،أصدددددددددقاء الرئيس في إلار الجولة ال الية
وإلص إنشددددددددداء فريق عامل ما أجل مواصدددددددددلة العمل بشدددددددددأن البيانات  ،2024في عام  ،للتقييم المقبل

 ذلك. دورتةا ال ادية والخمسيا وكل سنتيا بعد علص أن يقوم بعرل أعماله علص اللجنة في ،المفتوحة
  



E/CN.3/2019/5 
 

 

18-21089 7/10 

 

 المرفق األو 
  

 عاوية فريق أصدقاء الرئيس   
 

 الرئيس  
 نيو يلندا 

 
 األعااء   

 األرجنت 
 األرون 
 أسناليا
 إيطاليا
  ولندا
 سورينام
 ماليزيا
 مصر

 اململك  املتحدة لربيطانيا العفم  وأيرلندا الشمالي 
 موريشيوس

 
 المراقبون  

 املنص  التعاوني  يف  ال إمكاني  التشغيل البي  لبيانال أهداأل التنمي  املقتدام 
 اللجن  االقتصاوي  واالجتماعي  آلسيا واحملي  اتاوئ

 منفم  األغذي  والزراع  لألمم املتحدة
 املعهد اإل صا   الدويل

 منفم  رصد البيانال املفتو  
 (21القرن احلاوا والعشرين ) اريس  الشراك  يف اإل صال من أجل التنمي  يف

 أمان  مباورة األمم املتحدة  شأن إوارة املعلومال اجلغرافي  املكاني  عل  الصعيد العامل 
 البن  الدويل 
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 المرفق الثاني
اعتصدددددددداصددددددددات فريق أصدددددددددقاء الرئيس المعني بتطبيق المبادئ األسدددددددداسددددددددية   

 الرسمية  لإلحصاءات
  

  معلومات أساسية - أوال 
املؤرخ  68/261أقرل اجلمعي  العام  املباوئ األســـــــــــــــاســـــــــــــــي  لت صـــــــــــــــالال الرمسي  يف قرارها  - 1
 مبناسب  الذكرل القنوي  العشرين العتماوها من قبل اللجن  اإل صا ي . ،2014يناير /كانون الثاين 29
عمل فريق أصـــــــــــــــدقال الر يس عل  أ عاو خمتارة من  ،2015إىل عام  2011ويف الفنة من عام  - 2

 ،تنفيذ املباوئ األســـــــاســـــــي  يف ســـــــياق الذكرل القـــــــنوي  العشـــــــرين العتماوها. ويف ووراا الثامن  واألر ع 
أجل العمل عل  أ عاو خمتارة من تنفيذ  فريق أصــــــدقال الر يس من ،48/107يف مقررها  ،أنشــــــأل اللجن 

ال  من املقرر  ،املباوئ يف ســـــــياق األعمال التحضـــــــ ي  للذكرل القـــــــنوي  اخلامقـــــــ  والعشـــــــرين العتماوها
 .2019اال تفال هبا يف عام 

فريقا  ،49/105يف مقررها  ،أنشــأل اللجن  ،ويف ووراا التاســع  واألر ع  ،و اإلضــاف  إىل ذل  - 3
 تطبيقوالتوجيهال وتقدمي الدعم لفرعيا يف إطار فريق أصـــدقال الر يس من أجل العمل عل  وضـــ  املباوئ 

 البيانال املفتو   يف البلدان.
  

 األهداف والمةام  - ثانيا 
 يس العمل عل  كل من املباوئ األســـــــــــاســـــــــــي  تشـــــــــــمل األهداأل الر يقـــــــــــي  لفريق أصـــــــــــدقال الر  - 4

 املفتو  . والبيانال
من الوثيقــــ   4مت االتفــــاق عل   رنــــامج العمــــل التــــايل الوارو يف الفقرة  ،48/107ويف املقرر  - 5

E/CN.3/2017/9: 
 ؛وض  واعتماو أووال وأساليب مناسب  لتقييم تنفيذ املباوئ األساسي  )أ( 
ال  تصــــــــــاوأل  ،2019إجرال تقييم عامل  قبل انعقاو الدورة اخلمقــــــــــ  للجن  يف عام  )ب( 

 ؛الذكرل القنوي  اخلامق  والعشرين العتماو اللجن  للمباوئ األساسي 
 ؛لي  للتنفيذ وحتديثها إذا لزم األمراستعراض املباوئ التوجيهي  احلا )ج( 
إعاوة تقييم اآلليال ال  تركز عل  أفضــــــــــل القــــــــــبل للتعامل م   االل تصــــــــــور عدم  )و( 

 ؛االمتثال للمباوئ األساسي 
مثل ضـــــمان  ،حبث أا مقـــــا ل تتعلق  املباوئ األســـــاســـــي  قد تثار يف ســـــياقال أخرل )هـ( 

 اجلووة أو استخدام البيانال غ  الرمسي  أو البيانال غ  التقليدي .
 عل  ما يل : ،48/107يف مقررها  ،نصت اللجن  ، اإلضاف  إىل ذل  - 6

https://undocs.org/AR/A/RES/68/261
https://undocs.org/AR/A/RES/68/261
https://undocs.org/AR/A/RES/48/107
https://undocs.org/AR/A/RES/48/107
https://undocs.org/AR/A/RES/49/105
https://undocs.org/AR/A/RES/49/105
https://undocs.org/AR/A/RES/48/107
https://undocs.org/AR/A/RES/48/107
https://undocs.org/AR/E/CN.3/2017/9
https://undocs.org/AR/A/RES/48/107
https://undocs.org/AR/A/RES/48/107
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عل  تركيز تفك ه وشجعت الفريق  ، ذرل من تغي  املباوئ األساسي  يف هذه املر ل  )أ( 
عل  تنفيذها وعل  وراســــــــ  ا تمال توســــــــي  نطاق املباوئ األســــــــاســــــــي  يف ما يتعلق  البيانال غ  الرمسي  

  ؛والبيانال غ  التقليدي 
طلبــت إىل الفريق أن يراع  املنــاقشـــــــــــــــــال اجلــاريــ   ول البيــانــال املفتو ــ  والبيــانــال  )ب( 

  ؛الضخم  وضمان اجلووة
ال ســــــــيما خارج ووا ر  ،الفريق اقنا  ســــــــبل لزياوة إ را  املباوئ األســــــــاســــــــي طلبت إىل  )ج( 

 اإل صالال الرمسي .
أن ينجز الفريق الفرع  املهام املقن   املتعلق   اســتعراض  ،49/105يف مقررها  ،وطلبت اللجن  - 7

وتقدمي التوجيهال  ،وتوضــــــيت اجلوانب التقني  واملهارال الال م  ،لبيانال املفتو  املباوئ واألطر القانوني  ل
عل  النحو املب   التفصـــــــيل يف الفقرة  ،مبا يف ذل   جب هوي  مصـــــــاور البيانال ،املتعلق   اســـــــتخدامها

اللجنــ  أيضــــــــــــــــا من الفريق الفرع  مطــا قــ  مبــاوئ البيــانــال  . وطلبــتE/CN.3/2018/6من الوثيقــ   21
املفتو   واملباوئ األســـــــــــاســـــــــــي  لت صـــــــــــالال الرمسي  وتلبي  احلاج  إىل مباوئ وأووال فيما يتعلق  قا لي  

 التشغيل البي  للبيانال.
  

 العاوية  - ثالثا 
ومنفمال وولي   صـــــــف  مراقب. يتكون فريق أصـــــــدقال الر يس من ممثل  قطري  ووكاالل وولي   - 8

مبقــاعدة من أســناليا. ويضــم الفريق ممثل  قطري  من األرجنت  واألرون وإيطاليا  ،وتتوىل نيو يلندا الر اســ 
و ولندا وســورينام وماليزيا ومصــر واململك  املتحدة لربيطانيا العفم  وأيرلندا الشــمالي  وموريشــيوس. ويكون 

كما جيو  أن   ،املراقب. وجيو  أن ينضـــم ممثلون قطريون آخرون إىل الفريقللمعهد اإل صـــا   الدويل صـــف  
وال ســـيما تل  ال  اعر ت عن اهتمامها  ذل  خالل الدورت   ،تنضـــم إليه منفمال وولي   صـــف  مراقب

 الثامن  واألر ع  والتاسع  واألر ع  للجن  أو ال  أعر ت عن اهتمامها  ذل  للر يس.
 صـــــــــــالال التا ع  إلوارة الشـــــــــــؤون االقتصـــــــــــاوي  واالجتماعي   األمان  العام  وتعمل شـــــــــــعب  اإل - 9

 للفريق.  كأمان 
  

 تنظيم األعما   - رابعا 
يعمل الفريق من خالل التباوالل اإللكنوني  واالجتماعال الدوري  كلما أمكن ذل . و يثما  - 10

 رل تعقد عل  مدار القن .ت عقد االجتماعال  التزامن م  اجتماعال أخ ،كان ذل  ممكننا
  

 المدة المتوقعة  -عامسا  
يقدم الفريق تقريراً إىل اللجن  يف ووراا اخلمقــ  عن عمل الفريق فيما يتعلق  املباوئ األســاســي   - 11

مشــــــــــــــفوعا مبجموع  من التوصــــــــــــــيال تتعلق مبا إذا كان عمله قد أ ز  ،والعمل  شــــــــــــــأن البيانال املفتو  
  سيما يف ضول الوالي  اجلديدة املتعلق   البيانال املفتو  .ال ،ينبغ  مواصلته أو

https://undocs.org/AR/A/RES/49/105
https://undocs.org/AR/A/RES/49/105
https://undocs.org/AR/E/CN.3/2018/6
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 األنشطة المقترحة - سادسا 
ينفذ الفريق أنشـــــــــطته  اســـــــــتخدام  ،متشـــــــــيا م  واليته والتوجيهال اإلضـــــــــافي  ال  تقدمها اللجن  - 12

يقن   ،املباوئ األســــاســــي   اعتبارها القــــياق الشــــامل لكال مقــــارا العمل. و غي  تيقــــ  تنفيم األنشــــط 
 أا عل :  ،يركز أوتما عل  املباوئ فق  ،مقاران للعمل

إجرال وراســـــــــ  اســـــــــتقصـــــــــا ي  عاملي  تقـــــــــتند إىل اســـــــــتبيان للتقييم الذايت لتنفيذ املباوئ  ()أ 
 ؛استعراض األقران  شأن تنفيذها/تليها وراسال  ال  إفراوي  ،األساسي 
ي  مكمل  للمباوئ التوجيهي  احلالي  لتنفيذ املباوئ  ()ب  إعداو وثيق  معلومال أســـــــــــــــاســـــــــــــــ

يكون اتدأل منها أيضـــــاً توف  املعاي   ،مبا يف ذل  وراســـــال  ال  إفراوي  ،األســـــاســـــي  لدعم اســـــتخدامها
 ؛ر عدم االمتثال للمباوئلتقييم  االل تصو 

مبا يشـــــــمل  ،إجرال حتليل ملقـــــــا ل أخرل تتعلق  املباوئ عند إثاراا يف ســـــــياقال أخرل )ج( 
 تطبيقها يف استخدام البيانال غ  الرمسي  والبيانال غ  التقليدي . 

 أا عل : ،ويركز مقار العمل الثاين عل  البيانال املفتو   يف سياق املباوئ األساسي  - 13
مطا ق  مباوئ البيانال املفتو   واملباوئ األســــــــــاســــــــــي  واملباوئ األخرل ذال الصــــــــــل   )أ( 

املقـــــــــــــــتخـــــدمـــــ  يف أفرقـــــ  أخرل مثـــــل الفريق العـــــامـــــل العـــــامل  املع   ـــــالبيـــــانـــــال الضـــــــــــــــخمـــــ  ألغراض 
 ؛الرمسي  اإل صالال
   ال  إعداو وثيق  معلومال أســـــــــاســـــــــي  توجز األعمال اجلاري  يف  ال البيانال املفتو  )ب( 

تشـــــمل قا لي  التشـــــغيل البي  للبيانال وتنفيذ ممارســـــال البيانال املفتو   و جب هوي  مصـــــاور البيانال 
  ؛املقتخدم  يف اإل صالال الرمسي 

 ،البيانال املفتو   يف اإل صــــــــــــالال الرمسي  تطبيقحتليل ملقــــــــــــا ل أخرل تتعلق  إجرال  )ج( 
 التقني  والقدرال الال م .يشمل األطر القانوني  واجلوانب  مبا
 


