
 E/CN.3/2020/26  األمــم املتحـدة 

  

 

 واالجتماعياجمللس االقتصادي 
 

Distr.: General 

16 December 2019 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

100120    271219    19-21743 (A) 

*1921743*  

 اللجنة اإلحصائية
 واخلمسون احلاديةالدورة 

 2020آذار/مارس  3-6
 *)ت( من جدول األعمال املؤقت 3البند 

 بنود للمناقشة واختاذ القرار: البياانت املفتوحة
   

 تقرير الفريق العامل املعين ابلبياانت املفتوحة  
  

 مذكرة من األمني العام  
 

واملمارســــــات ال ــــــاألقني   ت ــــــر  األم   2019/210وفقا ملقرَّر اجمللس االقتصــــــاجت واالجتماع   
العام أبن حييل تقر ر الفر ق العامل املعين ابلبياانت املفتوحني. و عرض التقر ر أعمال الفر ق يف إطار تقدمي 

مارســــــــــــــات املتصــــــــــــــلني ابلبياانت املفتوحني يف إ تا  توجيهات إىل املكاتب اإلحصــــــــــــــاأيني الوطنيني أل ــــــــــــــ ن امل
اإلحصــاتات الرةيني. وترج املباجا التوجيهيني يف وقيقني معلومات أســاســيني تتناول موا ــيل من قبيل البياانت 
املفتوحني تلقاأيا؛ وتنفيذ تصـــــاميم تتمحور حول امل ـــــتادم  يف اســـــتاتيفيات البياانت املفتوحني؛ واملباجا 

ألالغ الوطنيني املتعلقني ألبياانت أهدا  التنميني امل ــــــــــــــتدامني وت ها من البياانت ال  التوجيهيني ملنصــــــــــــــات اإل
تنتفها املنظمات اإلحصــــــــــــاأيني؛ واملباجا التوجيهيني املتعلقني ألقاألليني الت ــــــــــــايل البيين؛ وتنميني ققافني البياانت 

يني توجيهات أل ــ ن املفتوحني جاخل البلدان لدعم اســتادام البياانت. وتقدم وقيقني معلومات أســاســيني إ ــاف
اإلحصـــــــــــــــاتات علع الصـــــــــــــــعيد اول  ابعتبارها ألياانت مفتوحني واب وات ال   تع  أن تتاذها املكاتب 
اإلحصــــــــاأيني الوطنيني عند إيــــــــدار املع د من اإلحصــــــــاتات علع الصــــــــعيد اول . و ت ــــــــمن التقر ر أ  ــــــــا 

 االختصايات املقتحني للفر ق العامل. 
 اســـــــتعراض أعمال الفر ق العامل واملوافقني عليها. وترج اإلجراتات واللفنني اإلحصـــــــاأيني مدعوة إىل 

 من هذا التقر ر.  37امل لوب من اللفنني اختاذها يف الفقرة 
  

 * E/CN.3/2020/1. 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/1
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 تقرير الفريق العامل املعين ابلبياانت املفتوحة  
  

 معلومات أساسية  - أوال 
  فر قا فرعيا معنيا ابلبياانت 49/105  أ  ـــ ت اللفنني اإلحصـــاأيني  قوجب مقررها 2018يف عام  - 1

املفتوحني يف إطار فر ق أيــدقات الرأيس املعين ابملباجا األســاســيني لتحصــاتات الرةيني من أجل العمل علع 
الفرع  و ـــــــــــــــل املبــاجا والتوجيهــات وتقــدمي الــدعم لت بيق البيــاانت املفتوحــني يف البلــدان. وعرض الفر ق 

أعماله يف الدورة ابم ــــــــــ  للفنني  قا يف ذلب امل األقني أل  املباجا األســــــــــاســــــــــيني ومباجا مي ا  البياانت 
املفتوحني  وعرض حصـــــيلني األعمال ا ار ني يف لال البياانت املفتوحني  ومليل م ـــــاأل أخرط تتعلق ألت بيق 

 البياانت املفتوحني يف اإلحصاتات الرةيني.
  علع االقتاح الداع  إىل 50/105 ـــــ   وافقت اللفنني اإلحصـــــاأيني  يف مقررها ويف الدورة ابم - 2

إ  ــــــــات فر ق عامل معين ابلبياانت املفتوحني ملوايــــــــلني العمل أل ــــــــ ن البياانت املفتوحني  قا يف ذلب و ــــــــل 
 توجيهات لتقييم البياانت املفتوحني وت بيقها العمل  يف ســــــــــــيا  اإلحصــــــــــــاتات الرةيني  وطلبت إىل الفر ق

العامل أن  قوم ألعرض أعماله علع اللفنني يف جورهتا احلاج ني وابم ـــ  وسل ســـنت  ألعد ذلب. و قدم هذا 
 التقر ر عر ا موجعا لألعمال ال  أجنعها الفر ق العامل استفاألني ملا طلبته اللفنني.

  
  برانمج العمل - اثنيا 

جوليـــني ومنظمـــات ووســـاالت  ق ر     تـــ لل الفر ق العـــامـــل املعين ابلبيـــاانت املفتوحـــني من   ل - 3
 حاليا   ل  ق ر   من الفر ق العامل. و  ــــــــــــم الفر ق رائســــــــــــني. وتتوىل  يوز لندا وجهات شــــــــــــر كني أخرط

ألرجنت   واألرجن  وأســـتاليا  وإ  اليا  وألولندا  وســـور نام  وال ـــو د  وماليعو  ومصـــر  واململكني املتحدة ا
وأ رلندا ال ـــــــــــــماليني  ومور  ـــــــــــــيوس و  ل  املنظمات والوساالت الدوليني التاليني  املنصـــــــــــــني لرب  ا يا العظمع 

التعاو يني يف لال قاألليني الت ــايل البيين لبياانت أهدا  التنميني امل ــتدامني  واللفنني االقتصــاج ني واالجتماعيني 
صـــاأ  الدوو  ومنظمني ريـــد واملعهد اإلح  آلســـيا واويهل ائاجا  ومنظمني األتذ ني والعراعني لألمم املتحدة

البياانت املفتوحني  وال ـــراسني يف لال اإلحصـــات من أجل التنميني يف القرن احلاجت والع ـــر ن  وأما ني مباجرة 
األمم املتحــدة أل ــــــــــــــــ ن إجارة املعلومــات ا ارافيــني املكــا يــني علع الصـــــــــــــــعيــد العــامل   والبنــب الــدوو. وترج 

 التقر ر. فق هذايف مر االختصايات املقتحني للفر ق العامل 
 ومت يا مل قرارات اللفنني  رسع الفر ق العامل علع األ   ني التاليني  - 4

ال  البياانت املفتوحني  األعمال ا ار ني يف لالإعداج وقيقني معلومات أســــاســــيني تلا   )أ( 
 لندا ومنظمني قياجة املباجرة  يوز  واشـــــــتست يفألل أجانه.  3تا   موا ـــــــيل البياانت املبينني الاز يف الفر  

من ألولندا  ومنظمني األتذ ني والعراعني لألمم املتحدة  واملنصـــني التعاو يني  ســـهاماتريـــد البياانت املفتوحني  ا
يف لال قاألليني الت ايل البيين لبياانت أهدا  التنميني امل تدامني  وشعبني اإلحصاتات التاألعني إلجارة ال ؤون 

 االقتصاج ني واالجتماعيني يف األما ني العامني؛
مارســـــات يف لال املتوجيهات  قد ِّمال ـــــو د  ت قياجةإعداج وقيقني معلومات أســـــاســـــيني  أل )ب( 

  علع الصعيد اول . والتوازن أل  اال فتاح وابصوييني لتحصاتات توطاملناطق ا ارافيني واو عنا يدة 
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 موجز نواتج مساري العمل - اثلثا 
 ت املفتوحة يف املكاتب اإلحصائية الوطنيةوثيقة معلومات أساسية عن تطبيق البياان - ألف 

يف  لألعمال ا ار نيالبياانت املفتوحني موجعا جتميعيا  ت بيقتقدم وقيقني املعلومات األســـــاســـــيني عن  - 5
  ال  تتمحور حول امل ــتادم   ــمل مفاهيم البياانت املفتوحني تلقاأيا  والنماذ  املفتوحني لال البياانت 

قني قنصــــــــات اإلألالغ الوطنيني  وقاألليني الت ــــــــايل البيين للبياانت  وإجما  ا فتاح وأف ــــــــل املمارســــــــات املتعل
للمكاتب  توجيهينيكون ق األني وقيقني تالبياانت يف ال قافني العامني للت ـــفيل علع اســـتيعاتا واســـتادامها. وســـ

الق ـاو األس ر أييني يف لال البياانت املفتوحني من حي  يـلتها  من أجل تناول ألعضاإلحصـاأيني الوطنيني 
أقنات إعداج وقيقني املعلومات  إســـــــــهاماتمته البلدان من ه الفر ق العامل قا قدَّ ابإلحصـــــــــاتات الوطنيني. و نو ِّ 

 كل فر  من فرو  الوقيقني. النتاأج لاألساسيني و عرب عن تقد ره ئا. و رج أجانه ملا  
 

 توجيهية للمكاتب اإلحصائية الوطنية بشأن البياانت املفتوحة تلقائيامبادئ   
 تناول هذا الفر  من التقر ر ا ا ب القا وين للبياانت املفتوحني تلقاأيا  وال ســــــــيما شــــــــر  اعتماج  - 6

تراخي  ابســــــــتادام البياانت املفتوحني. وال  عال التخي  املفتوح ه ل مدو هاأال للمكاتب اإلحصــــــــاأيني 
من  14  مل  ن ـــر ســـوط 2018/2019لوطنيني والوساالت الدوليني. ووفقا لتقر ر جرج البياانت املفتوحني للفتة ا

. وعالوة علع ذلب  خل  مليل أجرته منظمني (1)رخصـــــــــني مفتوحنيأللدا مجيل ألياانهتا قوجب  180أيـــــــــل 
   ني اإلحصاأيني سان لد هم يف املاأني من أع ات  نني تن يق األ 16ريد البياانت املفتوحني إىل أن أقل من 

 ترخي    تويف معا   اال فتاح.
املكاتب اإلحصــــاأيني  رباتيف الن  الكامل لوقيقني املعلومات األســــاســــيني  ســــ ج عرض موجع بو  - 7

البياانت املفتوحني  مل  ترخي  ابســــــتادامالوطنيني واملنظمات الدوليني ال  اعتمدت أو ه  ألصــــــدج اعتماج 
تات الراميني إىل التالب عليها. وقد اســـــــتقع الفر ق العامل ابربات املكت ـــــــبني من إألراز الصـــــــعوابت واإلجرا

أســــتاليا  واإلمارات العرأليني املتحدة  ومجهور ني مولدوفا  وجولني فل ــــ    وســــناافورة  ومناوليا  و يوز لندا  
ومات األســــــاســــــيني. وهولندا  وسذلب من منظمني األتذ ني والعراعني لألمم املتحدة  ألتراض إعداج وقيقني املعل

ابعتبارها أم لني عمليني هكن أن تتعلم منها املكاتب  هذه ابرباتاســـــــتادام  عملويف الوقيقني الكاملني  من امل
 اإلحصاأيني الوطنيني األخرط.

  ان واملنظمات  تتبا ن التحدوت واحللول أل ــدة ح ــب البلدوفقا للنتاأج ال  مت التويــل إليهاو  - 8
 ترخي  ابســتادام  واعتماج أو إ  ــات صــعوابتاســت اعت التالب علع تلب ال لكن مجيل ا هات اجمليبني

لدط سان . ولقد واجه ألع ـــــــــــــــها حواجع قا و يني أقنات التنفيذ  يف ح   يف هنا ني امل ا  البياانت املفتوحني
إطار قا وين قاأم لدعم اعتماج التخي  ابســــــتادام البياانت املفتوحني. فعلع ســــــبيل  أيــــــال ألع ــــــها اآلخر

ألياانت الق ا  العام من  إاتحنيعلع  ــــرورة  2012عام  يف  ال  يف مجهور ني مولدوفا   ن  قا ون يــــاجرامل
الرخصني القا ون س ساس للمكتب اإلحصاأ  الوطين العتماج  هذا استادملقد أجل إعاجة استادامها؛ و 

 Creative Commons BY)رخصني إسناج امل ا  اإلألداع   4.0اإليدار  امل ا  اإلألداع الدوليني إلسناج 

زوجة معرفني امل ــــــــــــاأل املتعلقني ابلبياانت يف التحدوت الرأي ــــــــــــيني  مت لت  حاالت عد دة أخرطويف  (.4.0
البياانت  ترخي توافق اآلرات أل ـــــــــــــــ ن اعتماج ألنات النظام اإلحصـــــــــــــــاأ  الوطين من أجل إطار املفتوحني يف 

_________________ 

 .http://odin.opendatawatch.com/Report/annualReportا ظر  (1) 

http://odin.opendatawatch.com/Report/annualReport
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امل ــا  اإلألداع   مت التالب علع ذلب من إســناج  وز لندا ال  اعتمدت أ  ــا رخصــنياملفتوحني. ويف حالني  ي
موظف  االتصـــــاالت ووســـــاأهل اإلعالم  إىل جا بخالل اســـــت ـــــافني جورات تدر بيني للمحام  الداخلي   

 والن ر ومد رت اإلعالم. 
ومثني العد د من  دةا تتبا ن أل ـــالبياانت املفتوحني أو اعتماجه رخصـــنيعمليني و ـــل إن   وابختصـــار - 9

ابلقدر املعت  تا جوليا ال  هكن اعتماجها وت ـــــــــــــــتويف املعا   الدوليني للبياانت املفتوحني  لتاخي أ وا  ا
لبياانت املفتوحني ه  األس ر اســـــــتاداما  لكن البلدان ام ـــــــا  رخ  امل ـــــــا  اإلألداع  و رخ  . و الكايف

أف ــــل يف ســــبيل اتبا  . و اأو  ب لهإليها قيوجا   ــــيل  ا قد  رخصــــنيتالبا ما ت ــــيل لاني  صــــصــــني إىل ال
رخصـــــني األيـــــل  أو إعداج  ايف شـــــكله الرخصـــــني املفتوحني الدولينيأن تعتمد  إما املمارســـــات  هكن للبلدان

 . (2)املفتوحتعر ل مباجرة وفق املباجا التوجيهيني الصاجرة عن   صصني
. وأس ر رخصـــــــــــــــني مفتوحنيت  أن املبدأ القاأل أبن البياانت مفتوحني تلقاأيا ال  نته  عند اعتماج  - 10

طار مععَّزة امجيل الوساالت ال  تنتج ألياانت الق ا  العام و معتمدة من فاأدة موجعة ووا ـــــــــــــــحني و  رخ ال
ت  ذلب من ســـياســـات  قا وين. و نبا  أن   ـــمل هذا اإلطار القا وين قوا   احلصـــول علع املعلومات أو

امل اتلني والويول إىل البياانت  األمر الذت ال  ن   عنه حق احلصول علع املعلومات فح ب  ألل أ  ا 
يف  (3)وتتوافر التوجيهاتعن البياانت املفتوحني  مل احلفاظ علع ال ر ني.  الك ل أل كل استباق واجب 

الراتبني يف و ــل ســياســات خايــني تا  مؤســ ــني  ــوت ال ــمس وألوســل الوساالت احلكومينيهذا ال ــ ن لدط 
مكاتب لل و نبا . يف احل ـــــبان االعتبارات القا و يني وت ها من االعتبارات أخذ هذهأن تقوم ألتفعيلها مل 

هذه املباجا الرجو  ألعنا ني إىل  اإلحصـــــــــــــــاأيني الوطنيني والوساالت األخرط ال  تنتج البياانت اإلحصـــــــــــــــاأيني
 إىل استادامها وإعاجة استادامها.من إ تاجها ياانت  التوجيهيني خالل سامل جورة حياة الب

 
يف اساااااااااااباتيجياااات البيااااانت املفتوحاااة للمكااااتاااب  املسااااااااااات ااادمني حول تتمحور تصاااااااااااااامي  طبيقت  

 الوطنية اإلحصائية
املتعلقني  مباجاوفقا لل  حول امل ــــــتادمالتصــــــميم الذت  تمحور   قدم هذا الفر  وني عامني عن - 11

واملباجا التوجيهيني لت بيقها  والتحدوت  و  ــرهااإلألالغ عن مؤشــرات أهدا  التنميني امل ــتدامني  قنصــات
يف   ــــــــر  تصــــــــميم الذت  تمحور حول امل ــــــــتادم   والفرص املتاحني لتح ــــــــ  الت بيقهاامل روحني أقنات 

مل ـــــتادم  يف مجيل مراحل ا إشـــــرا علع الذت  تمحور حول امل ـــــتادم   تصـــــميمالبياانت. و ن وت ال
جت البياانت الحتياجات امل تادم . وتتوافر العد د من مور ِّ  تلبينيت و ر املنصات و  ر البياانت ل مان 

ما  ل    امل ــتادم  ومنها لتلق  التعقيبات ملاحللقني  م ل هذها إل  ــات االســتعا ني تاألجوات ال  هكن 
ســـــتقصـــــاأيني واملقاألالت ولموعات التسيع وو ـــــل اســـــتاتيفيات واقل ال ـــــبكيني والدراســـــات االمليالت امل

هكن تنفيذا حمكما    امل ــتادم الذت  تمحور حول تصــميمال وعندما  نفذالن ــر وإشــرا  امل ــتادم . 
جملموعني أوســـــل من ا هات  البياانت الصـــــحيحني ابألشـــــكال الصـــــحيحنير أن  ع د اســـــتادام البياانت و وف ِّ 

 ياحبني املصلحني.

_________________ 

 .https://opendefinition.org/guide/dataا ظر  (2) 

 .https://sunlightfoundation.com/opendataguidelinesا ظر  (3) 

https://opendefinition.org/guide/data
https://opendefinition.org/guide/data
https://sunlightfoundation.com/opendataguidelines
https://sunlightfoundation.com/opendataguidelines
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امل ــــــــــــــتادم  يف إلاج اتفا  أل  األجوات لتلق  تعقيبات تتم ل اب وة األوىل لت بيق أت من و  - 12
إلشــــــــــرا  ا هات يــــــــــاحبني املصــــــــــلحني. وتكفل ال  لب اتباعها ســــــــــتاتيفيني اال جت البياانت أل ــــــــــ نمور ِّ 

فموعني متنوعني من األجوات للتوايــــــل مل م ــــــتادم  ق   ــــــتعان اســــــتاتيفيات إشــــــرا  امل ــــــتادم  أن
 تا البياانت وأن  قوم األشــااص املناســبون ابســتادام وجتهيع ما  نتج عن ذلب من معلومات لالســتشــاج

اســــــتاتيفيني إلشــــــرا  امل ــــــتادم   تقد و ــــــعفم سمبوجو م اال علع ذلب  قد ِّ يــــــنل القرار. وت   عمليني يف
النواتج اإلحصــاأيني الحتياجات امل ــتادم  من خالل الت ــاور املنتظم واالســتعراض. وتقوم  ل ــمان تلبيني

اب ــــــو  للم ــــــاتلني أمام تعع ع اإلطار املؤســــــ ــــــ  يف سمبوجو من أجل زوجة م ــــــ  ألهذه االســــــتاتيفيني 
وزوجة جهوج   تاحني ـــــــــتادم   واالرتقات ابلقدرات الداخليني وزوجهتا  وم ـــــــــ  املنتفات اإلحصـــــــــاأيني املامل

الن ر ورفل م توط ائياسل األساسيني لتكنولوجيا املعلومات. ويف إطار تنفيذ استاتيفيني إشرا  امل تادم   
واجه النظام اإلحصاأ  الوطين يعوابت يف لال املوارج وم األ تتعلق ابلتن يق وقد فر ت قيوج علع عمله 

 .تعقيباهتم لتلق ىل آليني مؤس يني واالفتقار إ ال األق يف أل بب قلني تفاعل امل تادم 
التعو ــــل علع تــــه منظمــــني ريــــــــــــــــــد البيــــاانت املفتوحــــني ومنظمــــات أخرط  ألعنوان ويف تقر ر أعــــدَّ  - 13

أللدا من البلدان  140ن جراســني اســتقصــاأيني رلت مورجت وم ــتادم  البياانت يف ت ــمَّ و   (4)اإلحصــاتات
البلدان  أعرألتقياس اســـــــــتادام البياانت. و  أييني حولاملناف ـــــــــني واملتوســـــــــ ني الدخل  ألرز اتفا  واســـــــــل 

 استادام واقل ال بكيني إلجرات هذه القياسات. و كت   قياسامل مليالت استادامقعظمها عن تف يل 
أييني حاةني يف تعو د امل ــــــــــتادم  قفموعاهتم املف ــــــــــلني من البياانت قا  ف ــــــــــلو ه من ه البياانت وفهم

العد د نظمني ريـد البياانت املفتوحني أن مل تب اسـتادام البياانت   أل ـ ن قياستاألعني مأشـكال. ويف جراسـني 
  Google Analyticsمواقل ال ـــــــــــــبكيني م ل خدمني لل إلجرات مليالتأبجوات لي ـــــــــــــت لهعة  من البلدان

علع  تفتقر إىل القــدرةعلع النحو األم ــل لقيــاس اســـــــــــــــتاــدام البيــاانت أو  هــذه األجوات  ـــــــــــــــتاــدمت وال
تا. و ظرا إىل وجوج اتفا  واســــــــل الن ا  أل ــــــــ ن  ةلهع ت سا   حىت لواســــــــتادام أجوات من هذا القبيل  

كا يني و رورة م   ابلصعوابت امل روحني يف استادامها  تت ح إم ت ليمال إىل جا ب  التحليالتأييني 
 .  امل تادم ذت  تمحور حولالتصميم ال

   ـــــــــــــر الراميني إىل هوجإطار ا يف  التصـــــــــــــاميم ال  تتمحور حول امل ـــــــــــــتادم ومن أجل زوجة  - 14
   ــدر  الفر ق العــامــل أن العــد ــد من البلــدان قــد متــا  إىل و ـــــــــــــــل اســـــــــــــــتاتيفيــات إلشـــــــــــــــرا  البيــاانت

و ــل اســتاتيفيات من هذا القبيل من خالل تباجل  تي ــ ابلفعل. وهكن قاأمني  إن مل تكنامل ــتادم   
تلتئم حلقات عمل علع الصــعيد الق رت تنظيم أو من خالل  لت ــ  البلدان وفقهاوجيهيني تمناذ  ومباجا 

تصــــــــاميم ال  ا هات املعنيني لالتفا  علع اســــــــتاتيفيني إلشــــــــرا  امل ــــــــتادم   وذلب تد  زوجة ال فيها
واقل ال ــــــــــبكيني ألتحليالت امل. وس  ا ما  كون من ال ــــــــــرورت أ  ــــــــــا التفهيع  حول امل ــــــــــتادمتتمحور 

  ال  هكن أن توفر Google Analytics. وابيارات املناف ـــــــني التكلفني متاحني  م ل خدمني اواســـــــتادامه
  لتكون ق األني األســــاس للتصــــاميم ال إحصــــاتات مرجعيني أل ــــ ن اســــتادام البياانت وســــلو  امل ــــتادم 

 .  امل تادم تتمحور حول
 

_________________ 

 (4) Tanya Sethi and Mihir Prakesh, Counting on Statistics: How Can National Statistical Offices and Donors 

Increase Use? (Williamsburg, Virginia, 2018). 
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املبادئ التوجيهية ملنصاااااات اإلبوط الوطنية املتعلقة  ادان التنمية املساااااتدامة والبياانت األ ر    
 اليت تنتجها املنظمات اإلحصائية 

 دمج هذا الفر  املباجا املتعلقني قنصات اإلألالغ عن مؤشرات أهدا  التنميني امل تدامني و  رها  - 15
و ـــــــــــــــوح التتيبات التوجيهيـني لت بيقهـا يف لـال البيـاانت املفتوحـني. واملبـاجا األرألعـني ه  التـاليـني  واملبـاجا 

    ا   ــــــــ  إىل التن ــــــــيق والتعاون جاخل النظام اإلحصــــــــاأ  الوطين؛ املالتمني للارضاملؤســــــــ ــــــــيني واإلجارة
ملصــــلحني؛ االســــتدامني     ا   ــــ  إىل التعاون والت ــــاور مل مجيل امل ــــتادم  وا هات يــــاحبني ااملن ــــوج

  ــــــــ  إىل مراعاة األهدا  واملوارج والقدرات الرأي ــــــــيني يف البلد املعين؛ وقاألليني الت ــــــــايل البيين واملعا     ا
 اإلحصاأيني   ا     إىل اتبا  املعا   اإلحصاأيني وأف ل املمارسات الدوليني والوطنيني.

ني ملنصـــــــــــــــات اإلألالغ الوطنيني  ت ـــــــــــــــمل التحدوت وفيما  تعلق ألتنفيذ املباجا واملباجا التوجيهي - 16
التف  ات املاتلفني للمباجا واملباجا التوجيهيني. وعالوة علع ذلب  فإن م األ م ل االفتقار إىل التن يق 

للمباجا واملباجا التوجيهيني. فعلع ســبيل امل ال   ت بيق عيق أتتجاخل النظام اإلحصــاأ  الوطين هكن أن 
لنظام اإلحصــــــــــاأ  يف ل ال األل الالمرسعت 2018اإلحصــــــــــاأ  الوطين  اما كا لعام  الحظ يف تقييم النظام   

 املعا  . ت بيق تحصاتات  األمر الذت لعل من الصعب ل ا هات املنتفني التن يق أل وعدم البلد 
هنج مفصــــلني لتح ــــ  قدرة النظم اإلحصــــاأيني  ه واالســــتاتيفيات الوطنيني لت و ر اإلحصــــاتات  - 17

  مل توو املكتب اإلحصــــاأ  الوطين عاجة زمام القياجة يف هذه االســــتاتيفيات. ومن األم لني علع الوطنيني
هل فيها ال وت علع أييني التعاون  لَّ للمكتب اإلحصاأ  يف الدامنر  ال      “2020عام استاتيفيني ”ذلب 

 تاوتولالســــــتاتيفيات املفصــــــلني عاجة أهدا  و اإلحصــــــاأ  مل ا هات األخرط املنتفني لتحصــــــاتات. 
ق األني فريــــــني  تازة إلجما   أ  ــــــا تكون وقد. و  ــــــرهامجل اإلحصــــــاتات الرةيني  تتاوح أل ومهام حمدجة  

 .مباجا منصات اإلألالغ الوطنيني ومباجأها التوجيهيني
والع ر ن  احلاجتلقرن وتت من املباجا التوجيهيني لل راسني يف لال اإلحصات من أجل التنميني يف ا - 18

أل ــــــــــــــــ ن االســـــــــــــــتاتيفيــات الوطنيــني لت و ر اإلحصــــــــــــــــاتات فرعــا  تعلق اجرا  البيــاانت املفتوحــني يف هــذه 
االســـــــــــــتاتيفيات. وهكن إجرا  املباجا واملباجا التوجيهيني املتعلقني قنصـــــــــــــات اإلألالغ الوطنيني ال  وافقت 

 .لل راسنيباجا التوجيهيني  من املاملفتوحني  تالذت  تناول البياانعليها اللفنني اإلحصاأيني يف الفر  
 

 والنموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية املطابقة بني املبادئ التوجيهية لقابلية التشغيل البيين  
يف هذا الفر   لرت تقييم املمارســــــــات ا يدة واالســــــــتادامات اوتملني للنموذ  العام إلجراتات  - 19

وحيدج لموعني من طر  أجات  العام قاألليني الت ــــــايل البيين. و صــــــل النموذ العمل اإلحصــــــاأيني من منظور 
العمل الالزمني إل تا  اإلحصـــــــــــــــاتات الرةيني. واإلطار املوحد واملصـــــــــــــــ لحات املوحدة مفيدة للمنظمات 
اإلحصـــــــــــاأيني من أجل تباجل النهج املبتكرة لتفميل اإلحصـــــــــــاتات و  ـــــــــــرها. و وفر النموذ  العام خر  ني 

إىل  واتج إحصـــاأيني  وهكن  املدخالت من البياانتهام ذات الصـــلني ال   ن وت عليها مو ل األ  ـــ ني وامل
اإلحصـــــــــاتات  املباجرات يف لال مد  يف س   من األحيان اســـــــــتادامها سقاأمني مرجعيني لكفالني إحاطني 

ملنظمات . وهو  وفر لاني م ـــــتسني ألع ـــــات اإ تا  اإلحصـــــاتاتمن  ذات الصـــــلنيجبميل ا وا ب واألتكارها 
  األمر الذت هكن أن   ـــــكل مدو  ظرا لتنو  النماذ  اإلجراتاتاإلحصـــــاأيني املاتلفني للتحاجن أل ـــــ ن 

 العامل. علع   ا إ تا  اإلحصاتات  لال واملمارسات يف
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و تــ لل النموذ  العــام من املراحــل ال مــاين التــاليــني  )أ( مــد ــد االحتيــاجــات؛ )ب( التصـــــــــــــــميم؛  - 20
ا مل؛ )ه( التفهيع؛ )و( التحليــل؛ )ز( الن ـــــــــــــــر؛ )ح( التقييم. وهكن اعتبــار املراحــل  البنــات؛ )ج( ) (
هنـا أب 8 واملرحلــني 3 إىل 1  يف ح  هكن تصـــــــــــــــنيل املراحــل من “األعمــال ا ــار ــني”مراحــل  7إىل  4 من

عمل  لتح ــــــ  امل ــــــاع يف النموذ  العام علع  “أعمال التاي ”وترسع مراحل . “أعمال التاي ”مراحل 
  ألايني  ـمان اسـتادام ائياسل األسـاسـيني اإلحصـاأيني املتاحني وت ها أل ـكل متوايـل املنظمات اإلحصـاأيني

لتحو ــل املــدخالت من البيــاانت إىل  “األعمــال ا ــار ــني”مراحــل يف  من املوارج التنظيميــني ألفعــاليــني وسفــاتة
 من منظور امل تادم  النهاأي . ن وجللارض امل منتفات ماج ني أو رقميني مالأمني

الت ـــــايل املمارســـــات املتعلقني ألقاألليني وهكن إلطار النموذ  العام أن   ـــــاعد علع مد د أف ـــــل  - 21
البيين للبياانت ال  ئا يلني ألعمليات إ تا  اإلحصاتات امل تسني أل   تلل املنظمات اإلحصاأيني الوطنيني 
والدوليني  حىت  ت ــــــن ئا أن تصــــــل إىل مجهور أوســــــل   اقا وأن ت نفَّذ علع   ا  أوســــــل. ويف هذا الفر   

قاألليني الت ــايل البيين للبياانت   يفالبيين الوارجة قاألليني الت ــايل أل املتعلقنيلرت اســتعراض املمارســات ا يدة 
ألعمال ”مراحل  يف مجيلمن حي  ت بيقها  (5)جليل املمارســــــــــ  يف لال  ــــــــــم البياانت يف ق ا  التنميني

 للنموذ  العام. “ا ار ني
املنظمات اإلحصــاأيني إىل عنايــر متاأل ني أيــار  األعمال ا ار ني ال  تقوم تاومن خالل تق ــيم  - 22

حفما تتلقع املدخالت من البياانت من عناير أخرط يف سل لني إ تا  اإلحصاتات وتقدم ئذه العناير 
 رجات من البياانت   تيح النموذ  العام للم ـــتادم  أن حيدجوا ألو ـــوح امل ـــاأل والتحدوت الرأي ـــيني 

للبياانت  وأن  رسعوا علع احللول اودجة لكل منها. ومىت حدجت احللول  الت ـــــــــــايل البيين  قاألليني يف لال
 من األسهل و ل استاتيفيني إلجراجها يف جورة التح   امل تمر  وه  جورة التصميم والبنات والتقييم. 

أهم أل   وا ـــــــــحني الت ـــــــــايل البيين يف النموذ  العام   نبا  إجرات م األقني قاألليني وســـــــــعيا إلجما  - 23
. وهكن أن   ـــتادم هذا املنتج موجعةارســـات الت ـــايل البيين و تلل مراحل التصـــميم ومليلها يف ورقني  

 عندها سإقبات  دوط املفهوم ومدخل إل افتها إىل الن اني املقبلني من النموذ  العام. 
 

 تنمية ثقافة البياانت املفتوحة دا ل البلدان لدع  است دام البياانت  
فتوحني ويــلتها املبياانت اليفرت اســتعراض ألعض العنايــر املرتب ني ألفكرة ققافني ســفر   يف هذا ال  - 24

لن ــــــــبني يف العمليات اليوميني ه ل  اباعتماج مباجا البياانت املفتوحني فألعمل املكاتب اإلحصــــــــاأيني الوطنيني. 
عملها وواقل  لتفك   من حي  و ــــــــل اإلطار املفاهيم  لوال تهامنهل اللعد د من هذه املكاتب  موال يف 

ققافني قو ني للبياانت املفتوحني ابملمارسني املتم لني يف إجما  مباجا البياانت  تنمينيعلق تتعلع ال وات. و  اليوم 
 يف مجيل أحنات العامل. وواقعها التنظيم  نظم اإلحصاأيني الوطنينيقياجة الاملفتوحني يف 

و تعلق مو ــــــوعان من املباجا األســــــاســــــيني لتحصــــــاتات الرةيني ابل قني يف املؤســــــ ــــــات وحقو   - 25
يف اعد ت ــــــوهكن أن  مقيق هذ ن ائدف  إىلققافني البياانت املفتوحني  نمينيت وهتد . اإلعالماملواطن  يف 

 ألنات لتمل أس ر جهقراطيني. 
ض حقو  الت ليل والن ــر احلاليني وت ها من النظم اإلحصــاأيني الوطنيني أن ت ــتعر ات وهكن لقياج - 26

فاملمارســـــات املتصـــــلني احلواجع القاأمني أمام اال فتاح من أجل و ـــــل وال ني قا و يني ل قافني البياانت املفتوحني. 
_________________ 

 .http://www.data4sdgs.org/resources/interoperability-practitioners-guide-joining-data-development-sectorا ظر  (5) 

http://www.data4sdgs.org/resources/interoperability-practitioners-guide-joining-data-development-sector
http://www.data4sdgs.org/resources/interoperability-practitioners-guide-joining-data-development-sector
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حلق يف مـدعومـني ابيف س   من األحيـان تكون لبيـاانت املفتوحـني من جـا ـب النظـام اإلحصــــــــــــــــاأ  الوطين اب
ويـــــــول املواطن  إىل ل ال ـــــــبل القا و يني   محا ني البياانت من أجل  ـــــــماناحلصـــــــول علع املعلومات وقوا 

فني ألوالوت  اقلني ذلب التن ــــــــــــيق أل  الوزارات املكلَّ  فتضالبياانت  وسذلب حقهم يف ابصــــــــــــويــــــــــــيني. و 
وامل ــؤولني عن اإلشــرا  علع البياانت  سما هو احلال يف ألولندا. واملؤســ ــات األخرط ال  ت ــت يل ريــد 

 ــــــــــــراسني من أجل حكومات م ــــــــــــتن ة الت املفتوحني والدفا  عن اســــــــــــتادامها ه  شــــــــــــبكات م ل البياان
 قيام ب ِّق البلدان يف جنوب شــــــــــر  آســــــــــيا هذه االســــــــــتاتيفيني األخ ة من خالل ت  واالتفاقات اإلقليميني. و 

 اتاتمباجرة البياانت املفتوحني لتحصـــــاعداج لراأل ني أمم جنوب شـــــر  آســـــيا  تمع اإلحصـــــاأ  اجمل النظام
 أل  ن  ظم البياانت املفتوحني وريد حالني البياانت املفتوحني يف املن قني. الدروس باجلت هتد  إىل

مباجا اســـــــــتادام البياانت املفتوحني  هكن ملوظف   لتعع ع إ ـــــــــفات طاألل اجتماع  علعوســـــــــعيا  - 27
الوطنيني  ومن مث مد د  وقاجة النظم اإلحصــاأيني الوطنيني مد د البياانت املفتوحني وأهدا  النظم اإلحصــاأيني

البياانت املفتوحني. وت ـــــــمل ابيارات املتاحني لعوجة يف لال  ـــــــؤوليات املال ارات يف لال القدرات وتوز ل 
البياانت أو فر ق معين ابلبياانت املفتوحني  علع  شؤونالقدرات يف لال البياانت املفتوحني تعي  سب  موظف  

الداخل  وابارج  اويهل  توايـــــلهنج  ت ـــــم قع د من الالمرسع ني. ولرت الحنو ما جرط يف ألولندا  أو اعتماج 
ابملو ــــــــو  من خالل ألواابت البياانت  علع ســــــــبيل امل ال. وت ــــــــتادم املكاتب اإلحصــــــــاأيني الوطنيني أ  ــــــــا 

 االجتماع .  م ل التلفع ون واإلذاعني والن رات الصحفيني  ف ال عن وساأل التوايل اإلعالميني القنوات
جورات تدر بيني وهكن إل ــــفات ال األل االجتماع  علع البياانت املفتوحني أ  ــــا أن  تاذ شــــكل  - 28

وسذلب   علع ال ـــــــوات الق اع  العام واباصيف أل  الدواأر واألفرقني. ولقد تب  للمنظمات  وم ـــــــاألقات
 مع د من ال ـــــــــــــــفافيني يف ا هوج   أبن اعتماج مباجا البياانت املفتوحني هكن أن  ؤجت أ  ـــــــــــــــا إىلللبلدان

إللاج البح يني  إذا ما مت تقاســـــــم البياانت واألســـــــاليب علع الصـــــــعيد الداخل . وت ـــــــمل ابيارات املتاحني 
. وهكن للنظم اإلحصاأيني الوطنيني م اورة ت ارسينيعلع البياانت املفتوحني م ارسني املواطن  يف عمليني  طلب

  احلوافع االقتصاج ني الستادام ألياانهتا من خالل ملتقيات ت و ر أ  ا أن تععز االألتكارات من خالل توف
الربليات أو امل ـــاألقات ومتو ل التعاون مل املؤســـ ـــات الناشـــئني. وت ـــمل أف ـــل املمارســـات األخرط توف  

  (6)اســــتادام واجهات ألرلني الت بيقاتو واإلرشــــاجات أل ــــ ن االســــتعمال    واألجوات  البياانت الويــــفيني
وامل ــــــــــــــاعدة التقنيني  مل العامني والدورات التدر بيني  وا داول العمنيني لن ــــــــــــــر البياانت  واملعا  وحلقات الع

 .لوساالت أخرطواأل ظمني 
التن يق والتعاون أل  العد د من ا هات علع إ  ات جورة محيدة من البياانت املفتوحني  ن وتوسي - 29

 الصــــــــعوابت ال   تع  التالب عليهاومن يــــــــاحبني املصــــــــلحني جاخل النظام اإلحصــــــــاأ  الوطين وخارجه. 
ع ـــو ني ملنايـــرة قياجة واحلاجني إىل الدورات التدر بيني وحلقات العمل   لتنظيم املع د منالتمو ل ت  الكايف 

 البياانت املفتوحني علع حنو م تدام.
 

_________________ 

ة م تادم  واجهات ألرلني الت بيقات ملصار  البياانت اوليني  أ    املكتب اإلحصاأ  يف يف إطار ال ع  إىل توسيل جاأر  (6) 
 لت   الويول إىل إحصاتاته املن ورة عن طر ق هذه الواجهات. Rألولندا حعم الربليات 
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 وثيقة معلومات أساسية بشأن اإلحصاءات احمللية ابعتباراا بياانت مفتوحة - ابء 
م فيها امل ـــورة أل ـــ ن اب وات ال   تع  أن قدَّ  عكل الفر ق العامل علع إعداج وقيقني أســـاســـيني ت   - 30

ابعتبارها ألياانت مفتوحني.  اولينيتتاذها املكاتب اإلحصـــــاأيني الوطنيني عند إيـــــدار املع د من اإلحصـــــاتات 
م ل األحيات  املناطق  اول  ال كان الذ ن  عي ون يف مناطق جارافيني صعيد وتصل اإلحصاتات علع ال

اال تااأليني. وقد تكون مصــــاجر البياانت الالزمني  تق ــــيماتاحل ــــر ني أو الر فيني  مناطق التعداج  الدواأر أو ال
 تعداج ال كان وامل اسن أو ال فالت اإلجار ني أو املعلومات ا ارافيني املكا يني.  اولينيلتفميل اإلحصاتات 

تفاوز قا  عن أوجه التفاوت اوليني  أن تك ـــل الصـــعيد اول علع  وهكن لتحصـــاتات الرةيني - 31
  ــــــــــاعد يف ألنات ال قني يف اإلعالم.  ما  عوج ألفاأدة أسرب وهكن أن املتوســــــــــ ات اإلقليميني أو الوطنيني  وهو

رســم ال ــياســات وترتكع عليها يف س   من األحيان عمليني يــنل القرار من لأييني  اولينيوتكت ــب البياانت 
 ه  تفيــد أ  ــــــــــــــــا يفجملتمل املـدين وابـدمـات ال  تقــدمهــا احلكومـني املرسع ـني واحلكومـات اوليــني. و جـا ـب ا

 الق اع  اباص واب ت. يفم   عمليني ينل القرار 
ال  لرت إعداجها و  ـــــــرها علع  فس املنوال  اولينياإلحصـــــــاتات  إىل املواطن  ويـــــــولوإاتحني  - 32

القيام ققارانت أل  املناطق اوليني. ئم وتتيح  أحياأهم تقصـــــــــــــــ  احلقاأق عنلكامل البلد تع د من إمكا يني 
وتي ـــــــ   اولينيوألوســـــــل املكاتب اإلحصـــــــاأيني الوطنيني أن تؤجت جورا هاما يف إ تا  املع د من اإلحصـــــــاتات 

استادام معا   وعن طر ق  وأجوات لرسم ابراأهل   هل استعمائا الويول إليها من خالل قاعدة ألياانت
 البياانت املفتوحني.

ولقد ويـــــــل فر ق أيـــــــدقات الرأيس املعين ابملباجا األســـــــاســـــــيني لتحصـــــــاتات الرةيني سيفيني فهم  - 33
مني لبياانت املفتوحني يف لال اإلحصـــاتات الرةيني يف وقيقني املعلومات األســـاســـيني املقدَّ املمارســـات املتصـــلني اب

. وهكن ألت سان االطال  علع البياانت واوتووت املفتوحني (7)الدورة ابم ــــ  للفنني اإلحصــــاأيني خالل
. وعندما توفر املكاتب اإلحصـــــــــــــــاأيني الوطنيني (8)واســـــــــــــــتعمائا وتعد لها وتقاةها ألت ترض من األتراض

  األمر الذت ا عكس يف  تاأج احللقني الدراســـــيني الدوليني البعد املرتبهل اب وجة قووإحصـــــاتات رةيني   كون 
 الوقيقـــــني )ا ظر 2017لبيـــــاانت املفتوحـــــني من أجـــــل أهـــــدا  التنميـــــني امل ـــــــــــــــتـــــدامـــــني يف عـــــام اب املتعلقـــــني

E/CN.3/2018/6  أبهنا ألياانت عاليني “ البياانت املفتوحني” فتر ِّ احللقني الدراســـــــــــــــيني  ع  هذه (. ويف ســـــــــــــــيا
اتل املتعلقني خبصـــــــــويـــــــــيني البياانت  ولا يني  و  ـــــــــهل االطال  ا وجة  موققني أل ـــــــــكل جيد  متم ال ـــــــــو 

 واستادامها. عليها
 علع الصـــــعيد اول  يف شـــــكلولك   كون لدط املكاتب اإلحصـــــاأيني الوطنيني إحصـــــاتات رةيني  - 34

ها حنو امل ـــــــــــــــتادم  ومقتان قنظور  الأم ألياانت مفتوحني عاليني ا وجة  ســـــــــــــــيتع  أن  كون ا هد موجَّ 
 قد  كون حذراألياانت مفتوحني  يف شـــكلاملتبل يف   ـــر هذه اإلحصـــاتات  النهج ت  أنالارض املن ـــوج. 

ألتداأل  م مقت ني تحصـــــــاتات ال  تصـــــــل ال ـــــــكان علع الصـــــــعيد الوطين أن ت قدَّ ل ويف ح  هكنللاا ني. 
معلومات عن أت فرج أو أســـــرة معي ـــــيني  كاج  كون معدوما   س ـــــل  خ ر  ألن لتفصـــــاح عنها حمدوجة

مراقبني عمليني فاإلحصـــــاتات ال  تصـــــل ال ـــــكان الذ ن  عي ـــــون يف من قني يـــــا ة تكاج متا  جاأما إىل 
_________________ 

ــــــــــظــــــــــر  (7)  -https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3c-Open-Data-guidance-andا 

mapping-to-FPOS-E.pdf. 

 .http://opendefinition.orgا ظر  (8) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/6
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/6
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3c-Open-Data-guidance-and-mapping-to-FPOS-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3c-Open-Data-guidance-and-mapping-to-FPOS-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3c-Open-Data-guidance-and-mapping-to-FPOS-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3c-Open-Data-guidance-and-mapping-to-FPOS-E.pdf
http://opendefinition.org/
http://opendefinition.org/
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قيمني مفيدة تنتف  أت قد   (9)قت أســـــــــــــــاليب إفصـــــــــــــــاح مفرطني يف احلما نيب ِّ . وإذا ما ط  اإلفصـــــــــــــــاح عنها
 تحصاتات الرةيني املتبقيني. ل

امل ــــتادم    املكاتب اإلحصــــاأيني الوطنيني إىل التحقيق يف اوتووت اإلحصــــاأيني ال  هتم  متا  و  - 35
  واألجوات ال   تع  اختيارها الالزمني ملراقبني عمليني اإلفصــــــــــــاح عنهاواملناطق ا ارافيني املناســــــــــــبني  والتداأل  

   لوسيفيني مد د الويــــول إىل البياانت املفتوحني. وهكن اال ــــ ال  ابلتنفيذ عن طر ق هنج تدر  هالعر ــــ
 ( يف إطار ألذل هذا امل عع.وا عوهاوالتفاعل مل امل تادم  والوس ات )م تهلكو البياانت املفتوحني و 

ولذلب ني اببصــويــيني  ال ــواتل املتعلق علع الدوامو نبا  للمكاتب اإلحصــاأيني الوطنيني أن متم  - 36
البدت يف التوازن أل  اال فتاح وابصـــــــويـــــــيني يف يـــــــلب االعتبارات عند  ال ـــــــع  لتحقيق و ـــــــل ال ألد من
من  لتحقيق هذا التوازنألياانت مفتوحني. وتوجد ســـــبل  علع شـــــكل اولينياملع د من اإلحصـــــاتات إيـــــدار 

وإلاج طر قني مالأمني لعرض اإلحصــــاتات  م ل  اولينيخالل اختيار مناطق جارافيني مناســــبني لتحصــــاتات 
ا داول ذات البعد الواحد. وقا أن سل أللد  عمل يف إطار لموعني متفرجة من التداأل  الت ر عيني واألو ا  

 توافر املع د من. ومل اوات شـــــــد داتف الت ـــــــامح فيما  تعلق خلما ني ابصـــــــويـــــــيني تتفاوت جرجنيال قافيني  قد 
أن قيمني البياانت أس ر  امل ـــــتادم    ســـــتت ـــــل قاعدة امل ـــــتادم  وتتنو  مل إجرا اولينياإلحصـــــاتات 
 اول . سياقهمفاأدة ئم يف 

  
 اإلجراءات املطلوب من اللجنة اإلحصائية اختاذاا - رابعا 

 اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: - 37
 هبذا التقرير؛ طة علمااإلحا )أ( 
البياانت املفتوحة تطبيق بشأن وثيقة املعلومات األساسية عن  إبداء وجهات نظراا )ب( 

 يف املكاتب اإلحصائية الوطنية
التوجيهات املقبحة بشااااااااااأن تطبيق املبدأ القائل  ن البياانت  اسااااااااااتعرا  واعتماد ) ( 

 مفتوحة تلقائيا يف سياق اإلحصاءات الرمسية؛
تصاامي  وتنفيذ سااياسااات عند بشااأن يميأ أف اال املمارسااات  إبداء وجهات نظراا )ج( 

الروابط  املست دمني، وبشأن يتمحور حولهنج  بواسطةالبياانت املفتوحة يف جمال اإلحصاءات الرمسية 
 بني اذه السياسات واملبادئ واملبادئ التوجيهية املتعلقة مبنصات اإلبوط الوطنية؛  ذات الصلة
التوجيهات وأف ل املمارسات املقبحة لقيام املكاتب اإلحصائية  استعرا  وإقرار )ه( 

 بياانت مفتوحة؛ احمللية يف شكلالوطنية بنشر اإلحصاءات 
  .ات املقبحة للفريق العامل املعين ابلبياانت املفتوحةاال تصاص املوافقة على )و( 

_________________ 

 /Eurostat, Manual on Disclosure Control Methods, available from https://ec.europa.eu/eurostat/ramonا ظر  (9) 

statmanuals/files/manual_on_disclosure_control_methods_1996.pdf. 

https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/manual_on_disclosure_control_methods_1996.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/manual_on_disclosure_control_methods_1996.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/manual_on_disclosure_control_methods_1996.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/manual_on_disclosure_control_methods_1996.pdf
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 املرفق
 تقرير الفريق العامل املعين ابلبياانت املفتوحة  

 
 اال تصاصات  

  
 معلومات أساسية - أوال 

  علع إ  ــــــات 49/105يف الدورة التاســــــعني واألرألع   وافقت اللفنني اإلحصــــــاأيني  قوجب مقررها  - 1
فر ق فرع  معين ابلبياانت املفتوحني يف إطار فر ق أيــــدقات الرأيس املعين ابملباجا األســــاســــيني لتحصــــاتات 

 املفتوحني يف البلدان.  الرةيني من أجل العمل علع و ل املباجا والتوجيهات وتقدمي الدعم لت بيق البياانت
  فر قا عامال معنيا 50/105  يف الدورة ابم ـــــــــــ   أ  ـــــــــــ ت اللفنني  يف مقررها 2019ويف عام  - 2

ابلبياانت املفتوحني من أجل موايــــــلني العمل علع تقدمي الدعم لت بيق البياانت املفتوحني يف البلدان. وط لب  
  2020 احلاج ني وابم ـــ  للفنني  املعمل عقدها يف عام إىل الفر ق العامل أن  قوم ألعرض أعماله يف الدورة

 وسل سنت  ألعد ذلب.
  

 األادان واملهام - اثنيا 
ت ــــــــــــمل األهدا  الرأي ــــــــــــيني للفر ق العامل املعين ابلبياانت املفتوحني توف  التوجيه والدعم للنظم  - 3

 اإلحصاأيني الوطنيني يف ت بيق البياانت املفتوحني يف البلدان. 
يا مل الوال ني والتوجيهات األخرط ال  قدَّمتها اللفنني اإلحصـــاأيني  ســـي ـــ لل الفر ق العامل ومت ـــ - 4

أب  ــــ ته  مل التسيع علع البياانت املفتوحني يف لال اإلحصــــاتات الرةيني  م ــــتشــــدا ابملباجا األســــاســــيني 
 لتحصاتات الرةيني  قا يف ذلب ما  ل  

خرط لفاأدة املكاتب اإلحصــاأيني الوطنيني من أجل و ــل املباجا التوجيهيني واألجوات األ )أ( 
 تقييم البياانت املفتوحني وت بيقها العمل  يف سيا  اإلحصاتات الرةيني؛ 

موايـــــــــلني عمله وموايـــــــــلني ت و ر املباجا التوجيهيني أل ـــــــــ ن قاألليني الت ـــــــــايل البيين  مل  )ب( 
 ؛ (10)الت ليم أبييني إاتحني أجوات الت ايل البيين للبلدان

تقدمي التوجيهات وتوف  األجوات أل ـــــــــــ ن سيفيني توف  اإلحصـــــــــــاتات الرةيني والبياانت   ) ( 
املفتوحني علع امل ـــــــــــــــتوط اول  لفاأدة يـــــــــــــــنا  ال ـــــــــــــــياســـــــــــــــات واملواطن   مل سفالني اتبا  هنج  تمحور 

 امل تادم ؛  حول
ســــــــــيا  و ــــــــــل التوجيهات أل ــــــــــ ن ت بيق املبدأ القاأل أبن البياانت مفتوحني تلقاأيا يف  )ج( 

 اإلحصاتات الرةيني؛

_________________ 

 .https://unstats.un.org/wiki/display/InteropGuide/Homeا ظر  (10) 

https://unstats.un.org/wiki/display/InteropGuide/Home
https://unstats.un.org/wiki/display/InteropGuide/Home
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تقدمي التوجيهات أل ـــــــــــــــ ن االســـــــــــــــتاتيفيات واألجوات الالزمني لبنات القدرات من أجل  )ه( 
ت بيق املمارســـات املتصـــلني ابلبياانت املفتوحني وجعم ققافني البياانت املفتوحني يف املكاتب اإلحصـــاأيني الوطنيني 

 ويف  تلل النظم اإلحصاأيني الوطنيني؛
سا  اإلحصاأيني الدوليني واجملتمل الدوو يف لال البياانت املفتوحني لتباجل االتصال ابألو  )و( 

 األفكار واملعار  واألجوات الالزمني سعيا لتعع ع استادام البياانت املفتوحني يف اإلحصاتات الرةيني؛
تقدمي مدخالت إىل األفرقني األخرط التاألعني للفنني اإلحصـــــاأيني أل ـــــ ن امل ـــــاأل املتصـــــلني  )ز( 
املفتوحني  م ل الفر ق العامل امل ــــت  أل  األماانت املعين ابســــتقصــــاتات األســــر املعي ــــيني أل ــــ ن  ابلبياانت

   ر البياانت ا عأيني.
وهكن إجرا  أ  ـــــــــــــــ ني إ ـــــــــــــــافيني وفقا لل لبات ال   تلقاها الفر ق العامل خالل الدورة احلاج ني  - 5

 وابم   للفنني اإلحصاأيني.
  

 الع وية - اثلثا 
فر ق العـــامـــل املعين ابلبيـــاانت املفتوحـــني من   ل  ق ر   ووســـاالت جوليـــني ومنظمـــات  تـــ لل ال - 6

وجهات شــــــــــــر كني أخرط. وتتوىل  يوز لندا رائســــــــــــني الفر ق العامل. و  ــــــــــــم الفر ق حاليا   ل  ق ر   من 
ملكني املتحدة األرجنت   واألرجن  وأســـتاليا  وإ  اليا  وألولندا  وســـور نام  وال ـــو د  وماليعو  ومصـــر  وامل

لرب  ا يا العظمع وأ رلندا ال ـــــــــــــماليني  ومور  ـــــــــــــيوس و  ل  املنظمات والوساالت الدوليني التاليني  املنصـــــــــــــني 
التعاو يني يف لال قاألليني الت ــايل البيين لبياانت أهدا  التنميني امل ــتدامني  واللفنني االقتصــاج ني واالجتماعيني 

اعني لألمم املتحدة  واملعهد اإلحصـــاأ  الدوو  ومنظمني ريـــد آلســـيا واويهل ائاجا  ومنظمني األتذ ني والعر 
البياانت املفتوحني  وال ـــراسني يف لال اإلحصـــات من أجل التنميني يف القرن احلاجت والع ـــر ن  وأما ني مباجرة 
األمم املتحدة أل ــــــــــــ ن إجارة املعلومات ا ارافيني املكا يني علع الصــــــــــــعيد العامل   والبنب الدوو. وقد تبدت 

 أخرط اهتماما ابال  مام إىل الفر ق العامل. جهات
 وتقوم شعبني اإلحصاتات ألدور أما ني الفر ق العامل. - 7
  

 تنظي  األعمال - رابعا 
ـــدور ـــني سلمـــا أمكن ذلـــب.  - 8  عمـــل الفر ق من خالل املراســـــــــــــــالت اإللكتو يـــني واالجتمـــاعـــات ال

ســان ذلــب  كنــا  ت نظم االجتمــاعــات ابلتعامن مل اجتمــاعــات أخرط تعقــد علع مــدار ال ـــــــــــــــنــني.  وحي مــا
 وســـــــــــــــيقد ِّم الفر ق العامل تقر را إىل اللفنني اإلحصـــــــــــــــاأيني يف جورهتا احلاج ني وابم ـــــــــــــــ   املعمل عقدها يف
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