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 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: البيانات المفتوحة 
   

 تقرير الفريق العامل المعني بالبيانات المفتوحة   
  

 مذكرة من األمين العام  
 

ر المجلس االقتصــا و واالجتماع     وجريا على الممارســاا البــا قتش فت ــر    2021/224وفقا لمقرَّ
ــال المريا  ــالـــاا الممت اـــتق ويعر  التقرير  عمـ ــالبعـ ــامـــل المعن   ـ ــاأ  ـــل  قحيـــل رقرير المريا العـ األمين العـ

بعالاا الممت ات ف   فتعلا بتقدقم ر جيهاا إلى مكارب اإلاصــــــان ال شنعت   ــــــل  ممارســــــاا اســــــت داأ ال فعما
ــعو منها البعالاا الممت ات رلقا عا    ــاناا الرســـــــمعتق ورتعلا الت جيهاا ال ار ة ف  التقرير  م انـــــ إلتاج اإلاصـــــ
و فضـل الممارسـاا   ـل  رر عل البعالااق وقابلعت الت ـايل البين  للبعالاا ولم ذج لنضـي البعالاا الت لع عتق 

أ و عقت معل ماا  ســــاســــعت  م لت  وااالا االســــت داأ فعما فتعلا  ءاصــــانا ا المبــــت م المحل  الممت اتق ورقدوث
ملم ســت على ف ا د ل ــر مميد من إاصــاناا المبــت م المحل  ب نــمها بعالاا ممت ات وعلى شر  اســت داأ  

 إاصاناا المبت م المحل  وشر   مجها مو سا ر البعالاا الممت اتق

ــا عت مدع ة إلى    62اســــتعرا   عمال المريا العامل والم افقت عليهاق وير  ف  المقرة  واللجنت اإلاصــ
 من التقرير اإلجران المطل ب من اللجنت ار اذهق

  

 

 * E/CN.3/2022/1ق 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/1


 E/CN.3/2022/27 

 

2/20 21-17862 

 

 تقرير الفريق العامل المعني بالبيانات المفتوحة  

  
 معلومات أساسية  - أوال   

عامال  معنعا    ش فريقا  50/105 ل ـــــــــــلا اللجنت اإلاصـــــــــــا عتش ف   وررها ال مبـــــــــــين  م جب مقرر ا  - 1
 البعالاا الممت ات ُقعهد له  م انــــــــــلت العمل   ــــــــــل  البعالاا الممت اتش  ما ف  ذل  ونــــــــــو ر جيهاا لتقيعم  
البعالاا الممت ات ورطبعقها العمل  ف  ســعا  اإلاصــاناا الرســمعتش وشلبت اللجنت إلى  را المريا العامل    

 ين  عد ذل ققعر   عماله ف   وررها الحا قت وال مبين وكل سنت 

ش قدأ المريا العامل 2020وف  الدورة الحا قت وال مبـين للجنت اإلاصـا عت المعق  ة ف  آذار/مارس  - 2
(ش رضــــــــــــــمَّن ر جيهـارـه إلى مكـارـب E/CN.3/2020/26المعن   ـالبعـالـاا الممت اـت رقريرا عن  عمـالـه )ال ر  

ان ال شنعت   ــــل  ممارســــاا اســــت داأ البعالاا الممت ات ف  إلتاج اإلاصــــاناا الرســــمعتق ور ا  على اإلاصــــ 
ش  عمل المريا العامل ووافقت على ا تصــــانــــاره المقتراتش  ما ف   51/124ذل ش رابت اللجنتش ف  مقرر ا 

التقرير المرك رش وشلبت  ذل  رحدفد األ دا  والمهاأ والعضــ يت و ســاليب العملش على النح  ال ار  ف  مرفا 
 إلى المريا العامل    ققدأ رقريرا  إلى اللجنت ف   وررها ال ال ت وال مبينق

  2020ويقـدأ  ـرا التقرير عرنـــــــــــــــا م جما لبعمـال الت  انــــــــــــــطلو بهـا المريا العـامـل ف  عـام    - 3
 استجا ت  لما شلبته اللجنت اإلاصا عتق 2021 و

  
 برنامج العمل  - ثانيا  

المريا العــامــل المعن   ــالبعــالــاا الممت اــت من مم لين ُقطريين ووكــاالا ومن مــاا  ولعــت   فتــلل  - 4
وجهاا شـــــريكت   رمق ورت لى لي ايلندا ر اســـــتهق ويضـــــم المريا االعا مم لين ُقطريين عن األر  ش و ســـــترالعاش 

ومصـرش والمكبـع ش والممل ت وب لنداش ور لسش وجاماقكاش وسـ ريناأش والبـ يدش وسـيرالي  ش وك ل مبعاش وماليمياش  
المتحدة لبريطالعا الع مى و فرلندا ال ــمالعتش وم ري ــي سش و  لنداش ومم لين عن المن ماا وال كاالا الدولعت 
ــد البعالاا  ــا   الدول ش ومن مت رنــــــ ــتدامتش والمعهد اإلاصــــــ ــرامت العالمعت لبعالاا التنمعت المبــــــ التالعت: ال ــــــ

 صان من  جل التنمعت ف  القر  الحا و والع رينش والبن  الدول قالممت اتش وال رامت ف  مجال اإلا

ش ونـــو المريا العامل  ال ت مبـــاراا عمل للتركيم على 51/124وعمال   مقرر اللجنت اإلاصـــا عت   - 5
  ل طت محد ة:

مبـــار العمل المتعلا  البعالاا الممت ات رلقا عا : ر فير ر جيهاا   ـــل  رطبيا المبد  الرو  ) ( 
 ل  ر    البعالاا ممت ات رلقا عا  ف  سـعا  اإلاصـاناا الرسـمعتش  ما ف  ذل  ر جيهاا   ـل  ر ل   ققضـ 

البعالاا الممت ات كلول يت ف  مبــــــــاع  فتا البعالاا واعتما  اســــــــترارعجعت ر مل    ر    البعالاا ممت ات  من 
ل ـر ا  مترة ش يلتق وباإلنـافت إلى بهد  نـما  رناول الطا و الممت   للبعالاا قبل مرالت    ( 1) ايث رصـمعمها

ذل ش م انـلت ر نـعا ورط ير عالقت مبد  البعالاا الممت ات رلقا عا   المدا ا األسـاسـعت لءاصـاناا الرسـمعتش 

 __________ 

 Paul Stone, “Open by default’ is the long game”, highlights from the July 2021 Open Dataاـل ـر:   (1) 

Charter Implementation Working Group discussion  : الـــــــــــــتـــــــــــــالـــــــــــــ الـــــــــــــرا ـــــــــــــ   عـــــــــــــلـــــــــــــى  مـــــــــــــتـــــــــــــا   ق 
https://medium.com/opendatacharter/spotlight-open-by-default-is-the-long-game-d3744380f0d9ق 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/26
https://medium.com/opendatacharter/spotlight-open-by-default-is-the-long-game-d3744380f0d9
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ــعما المبد    وال ــل  االمت ال للق الين والل ا ا   6ســــــ ــانااش  ما ف  ذل  ما فتصــــــ ــريت اإلاصــــــ المتعلا  حماقت ســــــ
مبـار العمل  را كل من سـ ريناأ ومن مت رنـد البعالاا الممت اتش  مبـا ماا  ال شنعتق وقد اشـتر  ف  يعا ة

من ســيرالي   والمكبــع ش وال ــرامت العالمعت لبعالاا التنمعت المبــتدامتش وال ــرامت ف  مجال اإلاصــان من  جل  
ــؤو  ا ــاناا التا عت إل ارة ال ــ ــادت اإلاصــ ــرينش والبن  الدول ش وشــ ــا قت  التنمعت ف  القر  الحا و والع ــ القتصــ

 واالجتماععت ف  األمالت العامتق

مبـار العمل المتعلا  قابلعت الت ـايل البين : م انـلت ونـو ر جيهاا   ـل   مي البعالاا  )ب( 
الممت ات ورحقيا قابلعت الت ايل البين  ف  شر    ان العمل اإلاصا  ق وقا  مبار العمل  را مم ل  ال رامت  

ــت  ــع ش العالمعت لبعالاا التنمعت المبــ ــيرالي  ش وك ل مبعاش والمكبــ ــا ماا من ســ ــانااش  مبــ ــادت اإلاصــ دامت وشــ
 ولي ايلنداش و  لنداش والبن  الدول ق

ــعت   )ج(  ــاسـ ــار العمل المتعلا ببعالاا المبـــت م المحل  الممت ات: ونـــو و عقت معل ماا  سـ مبـ
ر فر ر جيهاا   ـــــل  الممارســـــاا الجيدة ف  مجال ل ـــــر مكارب اإلاصـــــان ال شنعت إلاصـــــاناا المبـــــت م 

وامـــاقـــت  للبعـــالـــاا  المحل  ب نــــــــــــــمهـــا بعـــالـــاا ممت اـــتش مو التركيم على إقـــامـــت ر اا  بين الطـــا و الممت    
 صــ نــعتق وقا  مبــار العمل  را  ســترالعا والبــ يدش  مبــا ماا ف  شــكل  م لت قدمتها ســيرالي  ش وماليمياش  ال

 ولي ايلنداش و  لنداق

كل ســتت إلى  مالعت  ســابعو رقريدا لتدا ل   Webexوعقد المريا العامل اجتماعاا  اســت داأ منصــت   - 6
لممت ات واســتعرا  التقدأ المحرا ف  مبــاراا العمل  المعل ماا   ــل  ممارســاا البلدا  ف  مجال البعالاا ا

 ال ال ت المقررةق

  
 موجز نواتج مسارات العمل  - ثالثا  

 مبدأ البيانات المفتوحة تلقائيا -ألف   
ــاا الت  رجعل بعالاا اك مت    - 7 ــعاســــــ ــا  لمجم عت من البــــــ ــاســــــ قم ل مبد  البعالاا الممت ات رلقا عا   ســــــ
ش مو اســــت ناناا محدَّ ة ( 2) للجمه ر ومتبــــقت  مو الت جيهاا المتعلقت  البعالاا الممت اتمؤســــبــــت  ما متاات    و

ــعت(ق وبم جب  را  ــ نــــ ــبيل الم الش  و اماقت ال صــــ ــداب رتعلا  األمنش على ســــ ــتند إلى  ســــ قليلت العد  )ربــــ
يعوثمــت ولهــا بعــالــاا      المبــد ش  مــت إقرار  ــل  البعــالــاا الحك معــتش الت  ُقعتمــد ف  إلتــاجهــا على م ار  عــامــتش  

 __________ 

 A review of open data practice in official statistics and their” ال رش على ســــــــــــــبيـــل الم ـــالش ال  عقـــت المعن لـــت   (2) 

correspondence to the Fundamental Principles of Official Statistics “   ــادت ــعت  عدرها شـــــ ــاســـــ )و عقت معل ماا  ســـــ
اإلاصـــــــــــــــــــــا ــ ــت  الــلــجــنـــــ عــلــى  لــتــعــر    ــالــ :  اإلاصـــــــــــــــــــــاناا  الــتـــــ الــرا ــ   عــلــى  ــت  ــااـــــ مــتـــــ و ــ   ــيــنش  الــ ــمبـــــــــــــ ــا  فــ   وررــهـــــ ــت  عـــــ

https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3c-Open-Data-guidance-and-

mapping-to-FPOS-E.pdf  :ش الت  رحيــل إلى رمعيــل من مــت رنـــــــــــــــد البعــالــاا الممت اــت لتعري  البعــالــاا الممت اــت من ايــث)
قابلعت القرانة اآللعتق )ب( اسـت داأ الصـعغ رير المبـجلت المل عتق )ج( ر افر  عاراا رنميل متعد ةق ) ( ر افر بعالاا ونـ عت رقدأ  ) (

ــاســـــــــــــــعت المعن ـلت  مـا قكم  م ــا و عـقت المعل مـاا األســــــــــــ ن المعل مـاا البـــــــــــــــعايـعت لمهم البـعاـلااق ) ( التر عل الممت  ق ال ر  قضــــــــــــ
 ”Guidance on the implementation of open data in national statistical offices “  ش الت   عــد ــا المريا العــامــل

 عــت ف   وررهــا الحــا قــت وال مبــــــــــــــينش و   متــااــت على الرا   التــال :  المعن   ــالبعــالــاا الممت اــت لُتعر   على اللجنــت اإلاصـــــــــــــــا
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3v-Guidance_OD-E.pdfق 

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/51st-session/documents/BG-Item3v-Guidance_OD-E.pdf
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العــدفــد من المبــــــــــــــت ــدمين الم تلمين واالســــــــــــــت ــدامــاا الم تلمــتش ولــرلــ  ُفت قو    ر    متــااــت للجمه ر 
 ق( 3) رلقا عا ( ) و

وعلى الررم من    سـعاسـاا البعالاا الممت ات رلقا عا  رالدا ما رنمَّر كجمن من سـعاسـت اك معت  وسـو  - 8
ــا  فرا م  ( 4) لطاقا ف  مجال اريت المعل ماا ــان  الش فعمكن    رنمر ا  قضـ  اداا الحك معت م ل مكارب اإلاصـ

ال شنعتق وف  اين    ســـــعاســـــاا البعالاا الممت ات رلقا عا  رق أ على مما عم  ســـــاســـــعت ممه مت جيدا ش فقد ف ير  
رين رنمير ا شــ ارل عملعت وســعاســعت  ا ل ال كاالا اإلاصــا عت  و لدم البــلطاا الحك معت األ رمق وف  ر ــ 

من مكارب  150ش وجه المريا العامل المعن   البعالاا الممت ات اســـــــتبعالا  إلى  م ر من 2020ال ال /ل فمبر  
بن ــر   البــعاســاااإلاصــان ال شنعت لاعاس مدم فهمها لبــعاســاا البعالاا الممت ات رلقا عا  ول ع عت ارردا   ره 

يدت على    مكارب اإلاصـان ال شنعت فندا     ف  الما ت من المكارب المج 90اإلاصـاناا الرسـمعتق وارما 
ف  الما ت منها عن عدأ العقين   ـــــــل   ره المبـــــــللت   7رتدو لم ذجا  للبعالاا الممت ات رلقا عاش ف  اين  عرب 

ــها  م عاأ لمبد  البعالاا  3وعارنـــــــــ ــان    مع م المكارب المجيدت لدفها فه  ــتقصـــــــــ ف  الما ت منهاق و مد االســـــــــ
ل نها لعبـــــت على  راقت  كع عت رطبعقه ف  ســـــعا  اإلاصـــــاناا الرســـــمعتق ورضـــــمنت جمعو الممت ات رلقا عا ش  

رمبـــــــــــــيراا المكارب المجيدت لمبد  البعالاا الممت ات رلقا عا  إشـــــــــــــارة إلى جعل البعالاا متاات للجمه رش ول ن 
ر إال  لم ــث ــتند إلى الق ا 33ق ـ لين   ـــل  ال ع عت  ف  الما ت منها إلى إجراناا محد ةش م ل رقدقم ر نـــعحاا ربـ

ــعل للمل  العاأ  و ر ل البعالاا  ــك   الت صــــ ــت دم ا البعالاا من  الل نــــ الت  قمكن بها للناس    قبــــ
الممت اتق )ُربت دأ ر ل البعالاا الممت ات لمنا  ذولاا معينت رتعا للاير إعا ة است داأ البعالااش ف  اين 

 التناال عن جمعو الحق   المكم لت لهم  م جب      نــــك   الت صــــعل للمل  العاأ ربــــما لمال   البعالاا
 قال   اا التللع  والن رق(

وُرعتبر ر ل البعالاا الممت ات  و نـــــك   الت صـــــعل للمل  العاأ عنانـــــر مهمت من عنانـــــر   - 9
رصدا متاات للجمه رق  عندمالم ذج البعالاا الممت ات رلقا عا  أللها ر فر األساس القال ل  الست داأ البعالاا 

م  ـرا المرم ف  مع مـه على المبــــــــــــــاـ ل المتعلـقت  حا الـتللع  والن ــــــــــــــر ورـل  المتعلـقت  ولهـرا البـــــــــــــــببش فركو
 التر علق ويبـــــت  ـــــ  المرم التال  له اإلشار األوســـــو لطاقا  للبعالاا الممت ات رلقا عا  الرو قمتد إلى ما    

   عد من البعا  القال ل ق
 

 تلقائيا    إطار واسع النطاق للبيانات المفتوحة   

قبــــــــمر المتا التلقا   للبعالاا عن عد  من الم ا د  النبــــــــدت لمكارب اإلاصــــــــان ال شنعتش وللحك مت   - 10
ب جه  عمق فه  ُقبـــهم ف  ايا ة معرفت المبـــت دمين  لل ـــطت مكارب اإلاصـــانش ومن شـــل  ذل     فميد بدوره 

مصـــداقيتهاق وســـعمضـــ  اعتما   را المبد   قضـــا من مبـــت م ال قت ف   ره المكارب وف  بعالارها ومن مبـــت م 
ــا ق وعن شريا رمكين الم اشنين من  الل   ــدت للمجتمو واالقتصـــــــــ إلى رع عم الاعمت المحتملت للبعالاا  النبـــــــــ
إشـرامهم ف  إجراناا الحك متش قبـهم المتا التلقا   للبعالاا ف  ايا ة شـمافعت عملعت نـنو القرار وايا ة كمانة 

 عاليتهاقال دماا العامت وف

 __________ 

 ق/https://opendatacharter.net/principlesال ر مدا ا المي ا  الدول  للبعالاا الممت اتش المتا  على الرا   التال :  (3) 
  ل     2019اميرا /ف لعه    20الصا ر عن البرلما  األوروب  والمجلس ف     2019/1024ال ر األمر الت جيه  )االرحا  األوروب (   (4) 

-https://eur-lex.europa.eu/legalالبعـاـلاا الممت اـت ودعـا ة اســــــــــــــت ـداأ معل مـاا القطـام العـاأق و   متـا  على الرا   التـال :  

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1024&from=ENق 

https://opendatacharter.net/principles/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN
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ــان ال شنعت     - 11 ــا ال ع عت الت  قمكن بها لمكارب اإلاصـ ــ م القليل من الم ار  الت  ر نـ وال ف جد سـ
رضـــو ســـعاســـاا محد ة لتنمير مبد  البعالاا الممت ات رلقا عا ف  ســـعا  اإلاصـــاناا الرســـمعتق فمي ا  البعالاا 

ــد ــبيل الم الش ف فر ر جيهاا عامت رتعلا  ءنــ ــت جمعو  ( 5) ار البعالاا الحك معتالممت اتش على ســ ش ول ن لعبــ
ــرة   ــمعتق ورر    لاه مداشــ ــاناا الرســ ــارثكت ف  عملعاا إلتاج اإلاصــ ــاا الم ــ ــبــ ــعاا رنطبا على المؤســ الت نــ
مناق ــت   ــل  اإلجراناا المحد ة الت  فندا  ار اذ ا إلراات ونــو لم ذج للبعالاا الممت ات رلقا عا  ألررا   

 ل ر البعالاا اإلاصا عتق
 

 كفالة الدعم على مستوى الوكاالت الحكومية لسياسات البيانات المفتوحة تلقائيا  -   1 

ــعاســــــ  العتما    - 12 ــان ال شنعت على ما فلمأ من والقت و عم ســــ ــ ل مكارب اإلاصــــ من  جل كمالت اصــــ
م   على يها فســــــــعاســــــــاا البعالاا الممت ات رلقا عا ش فندا  لل كاالا الحك معت المعنعت    رجرو مناق ــــــــاا رركو

 ر  ين فهم م تر  لمبد  البعالاا الممت ات رلقا عا وعلى م افقتها على رقدقم الدعم لهره العملعتق
 

 اعتماد صكوك التخصيص للملك العام أو رخص البيانات المفتوحة  -   2 

ــ  الرو رق أ علعه البعالاا الممت ات    إما    قك    نا : ) ( التماأ  ءراات  - 13 ــاســــــــــ ــر  األســــــــــ ال ــــــــــ
 نــ ل رير المقيود إلى البعالاا العامت المت افرة ف  إشار المل  العاأش  و )ب( ر صــت ممت ات رمنا لجمعو ال

ــبهه  المبـــت دمين إمكالعت ال نـــ ل إلى البعالاا عندما ر    البعالاا م ـــم لت  حا التللع  والن ـــر  و ما ق ـ
ا الحك معت م ـم لت  حا التللع  والن ـرش من م جداا امظ المل عتق وف  العدفد من البلدا ش ال ر    البعالا

ومن  م ال قمكن    رصــدر الر ل   ــللهاق وف  ااالا من  را القبيلش فندا  اإلشــارة إلى نــ ث ر صــعل   
للمل  العاأ ف   و م قو شــــــــدك   و ب ا ت إل ترولعت ُرن ــــــــر فيها البعالااق ودذا كالت البعالاا م ــــــــم لت  حا  

ت للبعالاا الممت اتق ورر    لاه مناق ـــــــت  م ر رمصـــــــيال    ـــــــل  مبـــــــا ل  التللع  والن ـــــــرش قجب رلمين ر صـــــــ 
 التر عل واا التللع  والن رق

 
 التعامل بشفافية بشأن مجموعات البيانات التي ال يمكن نشرها للعموم  -   3 

رتضـمن مجم عاا البعالاا الت   “قا مت سـلبعت”ف  إشار سـعاسـاا البعالاا الممت ات رلقا عا ش رصـدر   - 14
ال قمكن إرااتها للعم أش بدال  من ونــــــــو قا مت محد ة  مجم عاا البعالاا الممت ات للعم أق ومن األســــــــداب  

من الن ــــــــر للعم أ الحاجُت إلى  المقب لت الت  قمكن االســــــــتنا  إليها عند اســــــــتدعا  مجم عت معينت من البعالاا
اماقت األمن الق م ش والحاجت إلى الحماظ على ســـــــــريت المعل ماا ال انـــــــــتش والحيل لت  و  وق م الضـــــــــرر 
الناجم عن ل ـــر معل ماا معينتق ودذا كا  ل ـــر بعالاا معينت  مرا  رير ممكن  و رعرر الن ـــر ف  فترة امنعت 

ر ذل  ب نــ   ف  ســع  اســت الن ــر الت  فنتهجها مكتب اإلاصــان ال شن  و   قعل ن على معينتش فندا     ُفرك 
اإللترلت ف  الم قو الرو قك   من المنت ر عم ما  الع  ر على رل  البعالاا فعهق وبءراات قا مت االست ناناا 

ــمافعت الحك معت وكرل  ع ــعاســـــــاا البعالاا الممت ات رلقا عا  على التماأ  ال ـــــ لى للعم أ فبر ن القا م   على ســـــ
 است داأ فعال للم ار  العامتق

 

 __________ 

ــالــــ :  International Open Data Charterالــــ ــــر:   (5)  الــــتـــــ الــــرا ــــ   عــــلــــى  ــا   مــــتـــــ -https://opendatacharter.net/wpش 

content/uploads/2015/10/opendatacharter-charter_F.pdfق 

https://opendatacharter.net/wp-content/uploads/2015/10/opendatacharter-charter_F.pdf
https://opendatacharter.net/wp-content/uploads/2015/10/opendatacharter-charter_F.pdf


 E/CN.3/2022/27 

 

6/20 21-17862 

 

 إرساء عملية شفافة لطلب البيانات  -   4 

قج ا للمبـــت دمين شلب اإلفراج عن بعالاا رير متاات ف  ق اعد البعالاا المتاات للعم أق ولرل ش  - 15
ــ ل إلى  ــهلت المهم لطلب ال نـ ــحت وسـ ــ  رعلعماا وانـ ــو ل اما فرسـ ــان ال شنعت    رضـ فندا  لمكارب اإلاصـ

ــ ما  رتناســــــــــب مو الت لمت الحدقت إلعدا  مجم  عاا بعالاا محد ةق ومن المقب ل    رمر   ره المكارب رســــــــ
مصـح با بتبريرش القرار الطلداا ال انـت للحصـ ل على البعالااق وف  االت رفط شلب ماش فندا     قك   
لداا ف  رضــــــ   مدة وم ــــــم عا  قضــــــا   التمانــــــيل المتعلقت  لو وســــــيلت شعن ممكنتق ويندا  الر  على الط

 معق لتق امنعت
 

 وضع إجراءات واضحة للوصول إلى البيانات الجزئية ونشرها  -   5 

معل ماا ســـــــــــريت  و فتطلب ل ـــــــــــر البعالاا الجم عت ار اذ  ط اا إنـــــــــــافعت لمنو ال  ـــــــــــ  عن  - 16
ــاليب المتدعت ف  ذل    و  و ــاابهاق وقد ر    األســـــــــ معقدة وقد  معل ماا قمكن التعر  منها على   يت نـــــــــ

ــاا بين مدم الما دة المرج ة من ل ــــر   ــافعتق وعالوة على ذل ش  ا ما ما ر     نا  مقاقضــ رتطلب م ار  إنــ
البعالاا الجم عت و رجت التحكم الت  قمكن ممارســـــــــتها فعما فتعلا  بـــــــــريت البعالااق وأل  ال  ـــــــــ  عن   يت 

ــى وق عهش فندا  لمكارب اإلاصــــــ  ــحت  األفرا  قمكن    ق ل  طرا  ُق  ــــ ــو ر جيهاا وانــــ ان ال شنعت    رضــــ
ــت دامهم لهاق وعند معالجت م اشر   ــت دمين إليها واسـ ــ ل المبـ ــر البعالاا الجم عت وكع عت ونـ ــل  كع عت ل ـ   ـ
ــت داأ العاأ  ــر البعالاا الجم عت  اعتدار ا ملماا متاات لالســــــ ــ  عن اله يت على لح  وا ش فندا  ل ــــــ ال  ــــــ

رقييدا  ف   را البــعا ( ور ضــو آللعاا مبــانلت رمنو االســت داأ رير  رن مها الترا عل )رالدا ما ر     م ر
 البلعم للمعل ماا البريت وال    عنهاق

 
 إصدار جدول زمني لنشر البيانات  -   6 

فندا  إندار جدول امن  إلندار مجم عاا البعالاا اتى قك   المبت دم   على علم  الت قيت  - 17
ــمافعت وشــــــر    الرو قمكن    رصــــــدا فعه البعالاا م تاات على اإللترلتق و را عنصــــــر  اأ من عنانــــــر ال ــــ

إلرـااـت مجم عـاا البعـالـاا المن ــــــــــــــ رة شدقـا  للماعـار ال ـا  لن ــــــــــــــر البعـالـاا الصـــــــــــــــا ر عن نــــــــــــــنـدو   
 ق( 6) الدول  النقد
 

 بناء قدرات الموظفين في مجال إنتاج البيانات المفتوحة  -   7 

ــا  - 18 ــت اســــــــــــــتمـ ــااـ ــ  من  الل إرـ ــل قمكن رحقيا ذلـ ــاا العمـ ــب  و القـ ــدريـ ة الم ظمين من برامي التـ
م على المبـــــــــا ل ذاا الصـــــــــلت  البعالاا الممت اتق ويندا  لمكارب   و الحلقاا الدراســـــــــعت ال ـــــــــدكعت الت  رركو

اإلاصـــــان ال شنعت  قضـــــا    رن ـــــت لجالا  ا لعت رضـــــم مم لين من جمعو اإل اراا ورجتمو  الت اأ لمناق ـــــت  
 سعاساا ل ر البعالااق

 
 بناء قدرة المستخدمين الخارجيين على استخدام البيانات المفتوحة وفهمها  -   8 

فندا  ر صــــــــــعل الم ار  والعمل  التعاو  مو المن ماا األ رم ل مالت إلماأ المبــــــــــت دمين ب قافت  - 19
رحقيا البعالاا وايا ة ال ع  العاأ  بـعاسـاا مكارب اإلاصـان ال شنعت فعما فتعلا  البعالاا الممت اتق ويمكن  

 __________ 

 قhttps://dsbb.imf.orgال ر:  (6) 

https://dsbb.imf.org/
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ذـل  من  الل رنمـير امالا إعالمـعتش ور فير م ا  ر اع ـعتش ورن عم المـناســـــــــــــــداا المنمر ة  و المنت مـت لمـاـ دة  
فئاا محدَّ ة من المبــــت دمين )م ل المؤرمراا الصــــح عتش والعرو  الت  ُرقدأ ف  الجامعاا(ش بهد  شــــر  

ــا عت المعقدة إلى جالب إشالم المبـــت د مين على رمانـــيل   ـــل  الم ار  المتاات لهم المما عم والن اري اإلاصـ
نهم من ال ن ل إلى اإلاصاناا الرسمعت واست دامهاق  الت  رمكو

 
 البيانات وحق التأليف والنشر والتراخيص   

قعـد لم ذج البـعاـلاا الممت اـت رلقـا ـعا  ليال  على اـدوث رح ل ل ع  ف  شريقـت ل ر الحك مـاا إلى  - 20
ل مح ر المنـاق ــــــــــــــت  عيـدا  عن رحـدفـد  ل ام البعـالـاا الت  فندا     ر    ممت اـت  البعـالـاا الممت اـتش فقـد ا و 

والتقــل  ــه إلى  ل ام البعــالــاا الت  فندا   ال ر    ممت اــتق ولــدعم  ــرا التح لش قجــب  وال     ُرمنا مكــارــب 
إلفراج عنها )والت   رحدفد البعالاا الت  ال فندا  االت  ر  لها ســــلطت  اإلاصــــان ال شنعت الصــــالاعت القال لعت 

رت    منها القا مت البـــــــــلبعت( وونـــــــــو المعافير ذاا الصـــــــــلت برل ش ويجب عليها  عد ذل     رعتمد نـــــــــ  
 ر صعل  للمل  العاأ  و ر صت للبعالاا الممت اتق

الم ن م سؤال  مما ه ما إذا كالت البعالاا الحك معت قمكن    ر    م م لت  ا  ويكمن ف  نمعم  ر - 21
ــلعت وف  فر    حا   ــر  لله الحا القال ل  ف  إلتاج  عمال  نـــــ ــرق وُيعرَّ  اا التللع  والن ـــــ التللع  والن ـــــ

ــكل آ ر عن اا  فيها ل ــــ ل  و كعا  آ ر ــت دامها  و التناال   ــ ــت إلراات إعا ة اســ كالت لئن  ق و ( 7) ر صــ
ق ضــــــو لحا التللع  والن ــــــرش   البعالاا الحك معتش الت  رعرو   للها مجم عت من ال قا وش ال ُرعد عم ما  مما

ف   عط البلدا ق ورحد  ق الين    ( 8) فتجمععها  و عرنـها  لسـل ب معين قد قك   م ـم ال   حا التللع  والن ـر
اا التللع  والن ــر ال شنعت  ل ام المنتجاا الت  قمكن    ر    م ــم لت بهرا الحاق فءذا كا  منتي ما )م ل 

 ال   حا التللع  والن ـــــــرش قمكن لمال ه    قحدو من مدم اســـــــت داأ  بعالاا مكارب اإلاصـــــــان ال شنعت( م ـــــــم
اآل رين لهق ومن  م فلمأ الحصــــــ ل على ر صــــــت ررفو القي   عن اســــــت داأ  را المنتيق ودذا كا  قال   اا  

رير م ــــــــم لت  حا التللع  والن ــــــــرش فعجب   ( 9) التللع  والن ــــــــر ف  بلد ما فنل على    البعالاا الحك معت
)و را ال ق ـمل البعالاا ال ـ صـعتش م ل البعالاا الجم عت   ( 10) إنـدار ا ف  إشار نـ  ر صـعل للمل  العاأ

 للدراساا االستقصا عتش الت  ققيود القال    و الل ا ا ال شنعت ال ن ل إليها   كل عاأ(ق

الن ــــــــــــــر ر تل  من بلــد آل رش فــء   نــا  لم ذجــا  ولعــا  وعلى الررم من    ق الين اا التــللع  و  - 22
ق ولئن  ( 11) لق الين اا التللع  والن ــر وقعته مع م البلدا ش و   ارمايعت بر  لحماقت المصــنماا األ بعت والمنعت

لحا التللع  والن ــــرش فءلها ال رتناول نــــراات    “المصــــنماا األنــــلعت”مالت ارمايعت بر  رنل على إ ضــــام  
 ـرا الحا على البـعاـلاا الحك مـعت  و المعل مـاا ال ـقا اـعتق ورتضــــــــــــــمن ق الين اا الـتللع  مبــــــــــــــلـلت الطـدا  

 __________ 

ــر:   (7)  ــ ـــــــ  Shaida Badiee and others , “Open data for official statistics: history, principles, andالـــــــ

implementation”. Statistical Journal of the IAOS, vol. 37, No. 1 (22 March 2021), pp. 139–159ق 
 Catherine Doldirina and others, Legal Approaches for Open Access to Research Data, 1 Aprilال ر:   (8) 

2018, p. 17 ا   التال ق متا  على الر: osf.io/dv6tcق 
 ألررا   را التقريرق “ مجم عت من ال قا و” رم رعريمها  للها  (9) 
 ق/https://theodi.org/article/publishers-guide-to-open-data-licensingال ر:  (10) 
 ق/www.wipo.int/treaties/en/ip/berneال ر:  (11) 

https://osf.io/dv6tc/
https://theodi.org/article/publishers-guide-to-open-data-licensing/
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/
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ــر ف  العدفد من البلدا    ــالت”والن ـ ــن   “عتدت ألنـ ــطلا  لله قعن     البعالاا  ( 12) المصـ ر  را المصـ ــوث ش وقد ُفبـ
را ارمايعت ب  ر   قضا على  لها ر مل  الحك معت  و مجم عاا ال قا و رير م م لت  حا التللع  والن رق وُفبوث

 ش ود  كالت ال ربت دأ  را المصطلا على وجه التحدفدق ره  ( 13) عتدت األنالت

وررم    المرجا  ال ر    مع م البـعاـلاا الحك مـعت م ــــــــــــــم ـلت   حا الـتللع  والن ــــــــــــــر و ـله فندا   - 23
ال شنعت ر ل البعالاا إنــــــــدار ا ف  إشار نــــــــ  ر صــــــــعل  للمل  العاأش فقد اعتمدا مكارب اإلاصــــــــان 

ب المصـــنَّ   ( 14) (CC BY 4.0)  4.0اإلنـــدار  - الممت ات من قبيل ر صـــت الم ـــام اإلبداع  الدولعت لن بـــ 
ش اررمو عد  مكارب ( 15) ر صــــــــــــــا  اســــــــــــــتحد تها  ره المكارب لمبــــــــــــــهاق ووفقا لتقرير جر  البعالاا الممت ات  و

( من ( 16) ات )ق ـار إليها  قضـا  ادارة شـرو  االسـت داأاإلاصـان ال شنعت الت  اعتمدا ر صـا  للبعالاا الممت  
بعالاا رم  للبلدا ر صـــــــــت    43ق وباإلنـــــــــافت إلى ذل ش اعتمد  2020و   2018مكتدا  بين عام   58إلى  44

ش  (19) ش ول بــــــــــــــمب ر ( 18) ش وعمـا ( 17) بدعط معـافير البعـالـاا الممت اـتق ورن ــــــــــــــر ال القـاا المتحـدة األمريكعـت
عها اإلل ترولعت نـك   ر صـعل للمل  العاأ فعما فتعلا ببعالارها اإلاصـا عتق ومكارب على م اق  ( 20) والبـ يد

ــان ال شنعت المتداعت إما ال رعتمد ررا عل  المرة  و    رعتمد ررا عل رقييدقتق ورعتبر البـــــ يد م اال   اإلاصـــ
ــام اإلبداع  رتناال بها عن ا ــت للم ـــ ــدر جمعو بعالارها  م جب ر صـــ ــر فريدا  إذ إلها ُرصـــ ق   التللع  والن ـــ

ول نها رصــدر من ــ رارها ورير ا من الم ا  المعرونــت  صــريا   م جب ر صــت الم ــام   ( 21) (CC0)الر صــت  
ب المصـن     حيث رحتمظ  حا لبـب رل  المنتجاا إليهاق و را المميي  4.0اإلنـدار   -اإلبداع  الدولعت لن بـ 

رــب  من الر ل فتعا إقــامــت ر اا  بين شلــب المبــــــــــــــت ــدأ على رعميم الطــا و الممت   للبعــالــاا واــاجــت مكــا
ب منتجارها إليهاش و   ما قباعد ا على رتدو إعا ة االست داأق  اإلاصان ال شنعت إلى كمالت ل ب 

عـااـفت  عن اعتمـا  ر ل البـعاـلاا الممت اـتق وـقد  لل اســــــــــــــتعرا  عـدـفدة  وكـاـلت من مـاا  ولـعت   - 24
ها ال مبــــت  فق  من  عضـــــا    14إلى       2019 جرره لجنت رنبـــــيا األل ـــــطت اإلاصـــــا عت ف   فل ل/ســـــبتمبر  

 واألربعين اعتمدوا ر صا  للبعالاا الممت اتق
 

 __________ 

 https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=hastings_businessالــ ــر:   (12) 

_law_journalق 
 قDoldirina and others, “Legal approaches”, footnote 54ال ر:  (13) 
 قhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ar ال ر: (14) 
ــالــــ :  Open Data Watch, Open Data Inventory annual report 21/2020الــــ ــــر:   (15)  الــــتـــــ الــــرا ــــ   عــــلــــى  ــا   مــــتـــــ ش 

https://odin.opendatawatch.com/Report/annualReport2020ق 
مراعاة فر   اأ بين شـــــــرو  االســـــــت داأ ور ل البعالااق فر ل البعالاا )ابـــــــدما ف ا  اســـــــمها( راط  البعالاا على وجه قجب   (16) 

 التحدفدش ف  اين    شرو  االست داأ رن م كع عت است داأ محت م الم قو ال دك   ص رة  عمق
 قwww.data.gov/privacy-policy#data_policyال ر:  (17) 
 قhttps://data.gov.om/legal/termsofuse?lang=ar ال ر: (18) 
 قhttps://statistiques.public.lu/fr/support/notice/index.html#copyrightال ر:  (19) 
 ق/www.scb.se/en/services/open-data-apiال ر:  (20) 
 ق/https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0ال ر:  (21) 

https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=hastings_business_law_journal
https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=hastings_business_law_journal
https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=hastings_business_law_journal
https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=hastings_business_law_journal
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ar
https://odin.opendatawatch.com/Report/annualReport2020
http://www.data.gov/privacy-policy#data_policy
https://data.gov.om/legal/termsofuse?lang=ar
https://statistiques.public.lu/fr/support/notice/index.html#copyright
http://www.scb.se/en/services/open-data-api
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/
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ــت ممت ات  و  الت صـــــعل للمل  العاأ قد امتبـــــب  - 25 ــر البعالاا  م جب ر صـــ على الررم من    ل ـــ
ممارســــــــت مو ا ما بين مكارب اإلاصــــــــان ال شنعتش ف  يرا ما فتم رجا ل الحاجت إلى نــــــــما  اربــــــــا   ره ال

الق الين والبـــــــــعاســـــــــاا ال شنعت األ رمق ودذا لم رتم رلبعت  ره الحاجتش فء  الق الين  و البـــــــــعاســـــــــاا ال شنعت  
الت  ر    لها  ول يت االلطدا  قمكن    رؤ و إلى اســتمرار رقييد الطا و الممت   للبعالاا اإلاصــا عت   األ رم 

 نق و قد رمض ش على  قل رقدفرش إلى إربا  المبت دمي 

ــعاســـــــــــت   - 26 ــارب ف  النل من  الل رناعا القال    و البـــــــــ ــ يت التضـــــــــ وف  ال رو  الم لىش رتم ربـــــــــ
ق ودذا رعررا ربـ يت  ( 22)  ول يت االلطدا ش بهد  المضـ  قدما  مبـاع  إقامت ل اأ بعالاا وشن  مت امل ذو و 

لر صــــــــــت  و نــــــــــ    را التضــــــــــارب عن شريا التناعاش فندا  عند ر معالجته ف  ســــــــــعا  النل ال ار  ف  ا
العاأق ومن المماقا الر عبــــــعت الت  رتعحها ر ل البعالاا الممت ات ونــــــك   الت صــــــعل  ل  الت صــــــعل للم

للمل  العاأ ر فيُر ال نـ   القال ل  للمبـت دمين   ـل  الطر  الت  قمكنهم بها اسـت داأ البعالاا والطر  الت  
ة وريرة إعا ة اسـت داأ البعالااق ومو ذل ش إذا كالت ال قمكنهم اسـت دامها بهاش وقد قمضـ  ذل  بدوره إلى ايا 

 نـــا  ق الين   رم رتعـــار  مو محت م رلـــ  الر ل  و الصــــــــــــــك  ش فلن رتحقا  ـــره الميمة وقـــد قحجم  
 المبت دم   عن إعا ة است داأ البعالااق

ــان ال شنعت عن اإلشار القال  - 27 ــئلت مكارب اإلاصـ ــتبعا   ا   عممه المريا العاملش سـ  ل  للبلد وف  اسـ
وُر ل بعالاره  و نــــك   ر صــــعصــــها للمل  العاأ من  جل ر  ين ف رة  ونــــا عما إذا كالت رل  المكارب 

ئلت مكارب اإلاصـان ال شنعت عن الق الين   قد اسـتعرنـت اإلشار القال ل  لبلدالها برمتهق وف   را الصـد ش سـُ
ف  الما ت  47الممت اتق ونــرات لبــدت   والبــعاســاا األ رم الت  اشلعت عليها قبل اعتما  ر صــت للبعالاا

رقريدا من المكارب المجيدت  للها اشلعت على قال   اإلاصـــــــــــــاناا ال شن  لبلدالهاش ف  اين  فا ا لبـــــــــــــدت 
ف  المـاـ ت منهـا ـ للهـا اشلعـت على ر ل البـعاـلاا العـامـت لحك مـارهـاق و ـفا  مكـتب إاصــــــــــــــان وشن  وااد   13

التطبيا )و   ق الين اإلاصــــــانااق والق الين المتعلقت بر ل البعالاا  لله اشلو على جمعو الق الين ال اجدت  
الحك معتش واا التللع  والن ــــــــرش وال صــــــــ نــــــــعتق والق الين المتعلقت  الحا ف  المعل ماا(ق وقد ر     ره 
الر و   ليال  على عدأ فهم كع عت رل ر ر ل البعالاا  الت ـــــــريعاا األ رم من جهتش وعلى الحاجت من جهت  

م إلى اســــــــــــــت مار مميد من الم ار  ف  مبــــــــــــــاعدة مكارب اإلاصــــــــــــــان ال شنعت والجهاا األ رم المنتجت   ر 
 لءاصاناا ال شنعت على التعامل مو رحدقاا الم هد القال ل ق

وف   عط البلدا ش قد ال قك    نا  رضــــــــــــارب بين لل الق الين والبــــــــــــعاســــــــــــاا ولل الر ل   - 28
ش من المهم ل مالت عدأ ظه ر رضـــــــــارب من  را القبيل إجران  ونـــــــــك   الت صـــــــــعل للمل  العاأق ومو ذل 

مراجعت قال لعت لجمعو الق الين ال اجدت التطبيا منر المراال األولى لعملعت اعتما   و ونـــــــــــــو ر ل للبعالاا 
الممت ات  و نــــك   ر صــــعل للمل  العاأق ورر    لاه  ل ام شــــا عت من الت ــــريعاا المعتمدة ف  العدفد من 

 لت  قد فتبين وج   رضارب بين لصها القال ل  والنل ال ار  ف  ر ل البعالاا:البلدا ش ا

ابــــدما جرا مناق ــــته  ءســــهاب  عالهش فندا  االشالم على ق الين  - قوانين حق التأليف والنشررر 
اا التللع  والن ـــــــــر  وال  بهد  رحدفد ما إذا كالت البعالاا الحك معت م ـــــــــم لت  حا التللع  والن ـــــــــرق فءذا  

 __________ 

 ق/https://wdr2021.worldbank.org/the-reportال ر:  (22) 

https://wdr2021.worldbank.org/the-report/
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مالت رل  البعالاا رير م ــــــم لت  حا التللع  والن ــــــرش رعيون اعتما  نــــــ  ر صــــــعل للمل  العاأ بدال  من 
 صتقاعتما  ر 

  (25)وكنـــدا   ( 24) و لمـــالعـــا  ( 23) ف   عط البلـــدا  م ـــل الممل ـــت المتحـــدة  -  رخص البيررانررات الحكوميررة 
ش اعتمدا الحك مت ال شنعت ر صـت لالسـت داأ ف  جمعو ال كاالا الحك معتق وف   عط الحاالاش  ( 26) وعما 

ــت فعما فتعلا  ــت داأ  ره الر صــ ــى ُرلم أ ال كاالا الحك معت  اســ ببعالارهاش ف  اين  له ف  ااالا   رم ف نــ
ل  ره الر صــــــت مجم عت  من المدا ا الت جيهعت الت  قجب على  فق   اســــــت داأ الر صــــــت  و قمكن    ر ــــــكو
ال كــاالا الحك معــت اردــاعهــا عنــد اعتمــا  ر صـــــــــــــــت  ــانـــــــــــــــت بهــا و   قك   ذلــ     الار  منهــاق ور فر 

ن الر ل والمدا ا الت جيهعت المعتمدة لتبـــــــــــــت دمها ال عالاا ش على ســـــــــــــبيل الم الش مجم عت م( 27) لي ايلندا
قا مت  صـــــــــك   الت صـــــــــعل للمل  العاأ الممت اتش وكرل  ر ل    متش  ( 28) الحك معتق وف  ال القاا المتحدة

ــتمدة من  ا عين  ارجيين )لعبــــت البعالاا الحك معت م ــــم لت  حا التللع  والن ــــر ف    ممت ات للبعالاا المبــ
حدة(ق وعند وج   ر صــــــت اك معت  و مجم عت من المدا ا الت جيهعت للتر عل  و الت صــــــعل  ال القاا المت 

للمل  العاأش فندا  على مكارب اإلاصــان ال شنعت مراجعت  ره الر صــت  و المدا ا الت جيهعت ل   رتلمد من 
ل  العاأ    لدفها الصـــــــــالاعت القال لعت الت  ر  لها إل ـــــــــان  و اعتما  الر ل  و نـــــــــك   الت صـــــــــعل للم

 ال انت بهاق

فندا     قحد  قال   اإلاصاناا لطا  الن اأ اإلاصا   ال شن   -  قوانين اإلحصاءات الوطنية 
ــانااش ويضــــــــــــــو معــافير لج  ة   ورن عمــهش و   فنل على والقــت لجمو البعــالــااش ويمر  ســــــــــــــريــت اإلاصـــــــــــــ

قت  ءمكالعت ال نـــــ ل إلى اإلاصـــــاناا الرســـــمعتش ويلذ  بن ـــــر اإلاصـــــانااق وقد رتضـــــمن المعل ماا المتعل
البعالاا  و البــــعاســــاا المتعلقت  الن ــــر قي  ا  على ال ع عت الت  قمكن بها اســــت داأ البعالاا  و اســــترجاعهاش 
وكرل  ر جيهاا   ـل  الحصـ ل على األذولاا المطل بتق وقد فتبـا النل المبـت دأ ف  قال   اإلاصـاناا  

ت  و نـ  الت صـعل للمل  العاأ  و فتعار  معهق وعندما  مو النل المبـت دأ ف  ر صـت البعالاا الممت ا
ــت البعالاا  ــاناا على قي   رح ل  و     ر    البعالاا ممت اتش قجب    رعالثي ر صـــــ فنل قال   اإلاصـــــ

نــ  الت صــعل للمل  العاأ  را التضــاربق ودذا كا  النل المبــت دأ ف  قال   اإلاصــاناا فتبــا مو   و
 ق( 29) مل  العاأش فال ااجت إلى ار اذ  و إجرانلل الر صت  و ن  الت صعل لل

قحدو  قال   الحا ف  المعل مااش الرو ق ـــــــــــار إلعه  قضـــــــــــا  قال    -  قوانين الحق في المعلومات 
اريـــت المعل مـــااش اإلجراناا الت  رتعا للجمه ر التمـــاس المعل مـــاا الت   ح اة القطـــام العـــاأش ويمكن    

ال ن ل إلى المعل ماا       قك   رلقا عا ق وف  مع م الحاالاش فندا  فن ت افترانا مما ه    األنل ف   
 __________ 

 ق/www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3ال ر:  (23) 
 قde/dl-de/by-2-0قgovdataقwww :ال ر (24) 
 قhttps://open.canada.ca/en/open-government-licence-canadaال ر:  (25) 
 قwww.moheri.gov.om/userupload/Policy/Government%20Open%20Data%20Policy_Ar.pdf :ال ر (26) 
 ق/www.data.govt.nz/toolkit/policies/nzgoalال ر:  (27) 
 ق/https://resources.data.gov/open-licensesال ر:  (28) 
الم ــــــال (29)  ســــــــــــــبيــــــل  على   Economic Commission for Europe, Guidance on Modernizing Statistical  :ال رش 

Legislation (Geneva, 2018), chap. 8, sect. A  ــالــــــــــــــ ــتــــــــــــ الــــــــــــ ــ   ــرا ــــــــــــ الــــــــــــ ــى  ــلــــــــــــ عــــــــــــ ــا   ــتــــــــــــ مــــــــــــ   :ق 
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2018/ECECESSTAT20183.pdfق 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
http://www.govdata.de/dl-de/by-2-0
https://open.canada.ca/en/open-government-licence-canada
http://www.moheri.gov.om/userupload/Policy/Government%20Open%20Data%20Policy_Ar.pdf
http://www.data.govt.nz/toolkit/policies/nzgoal/
https://resources.data.gov/open-licenses/
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2018/ECECESSTAT20183.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2018/ECECESSTAT20183.pdf
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لق الين الحا ف  المعل ماا    رؤيد ر ل البعالاا الممت ات ونــك   الت صــعل للمل  العاأش بدال  من    
ــان ال شنعت    رحيل إلى رل  الق الين ف  ر ل بعالارها  و ف    رحد منهاق ومو ذل ش قمكن لمكارب اإلاصـــــــــــ

 و مكا  آ رش لت نعا امت الها للممارساا ال مافت والتلميد على التمامها بهاق 

رن م  ره الق الين انــطالم ال كاالا العامت  جمو   -  قوانين حماية البيانات وحماية الخصرروصررية 
لت  المعل ماا عن األفرا  ورعُهد ا واســت دامها ول ــر اق ويمكن    رنطبا  ره الق الين  قضــا على البعالاا ا

ــدار  و معل ماا ُقحتمل     ــان ال شنعت    رمتنو عن إنــــــ قجمعها القطام ال ا ق ويندا  لمكارب اإلاصــــــ
ر    ابــــــــــاســــــــــت رحت  و ر صــــــــــت ممت ات  و    رنقلها إلى المل  العاأق واتى البعالاا الجم عت المحج بت  

ــدار ا رحت شــــــرو   م ر رقي  ــا عت قمكن إنــــ ــتقصــــ ــاا االســــ ــتمدة من الدراســــ ــدر والمبــــ ــرو   المصــــ يدا  من ال ــــ
المنصــــــــــــــ   عليهــا ف  ر ل البعــالــاا الممت اــت  و نــــــــــــــك   الت صــــــــــــــعل للملــ  العــاأش وذلــ  لحمــاقـت  

 الحباستق المعل ماا
 

 معالجة شواغل الجهات المنتجة لإلحصاءات   

الجهاا المنتجت لءاصــــــــاناا ف  ل ــــــــر البعالاا رؤ و إلى رر    نا  العدفد من األســــــــداب الت   - 29
ر صــــــعل للمل  العاأ  و ر صــــــت للبعالاا الممت ات كجمن من لم ذج للبعالاا الممت ات رلقا عاق رحت نــــــ  

وُيعمم  را التر   إلى العـدفد من التحـدقاا الت  ر اجههـا عم ما  مكـارب اإلاصــــــــــــــان ال شنـعت عـندما رعمـد إلى 
دعط ال ـــ ارل ف   را ق وفعما فل  مناق ـــت ل( 30) فتا البعالااش و   رحدقاا لاق ـــها آ رو    ـــكل مبـــت عط

 الصد ش إلى جالب الحل ل الممكنت الت  ال ربتتدو االلتقا  من الطا و الممت   للبعالااق

وفعما فتعلا  المكارب المجيدت الت  لم ر افا على اعتما  ســــــــعاســــــــت للبعالاا الممت ات رلقا عا  لن ــــــــر  - 30
ارل الر عبــعت    اماقت ســريت البعالاا ومنو  ف  الما تش كالت ال ــ   10اإلاصــاناا الرســمعت والدالات لبــبتها  

 است دامها رير البلعمش من بين ش ارل   رمق
 

 منو االست داأ رير البلعم للبعالاا  و إسانة رمبير ا   
ر بعالارها رمبــيرا  رير  قيا  و  - 31    ُرعرب العدفد من مكارب اإلاصــان ال شنعت عن القلا من    رمبــَّ

رير م   قت ف  مجال اإلعال   و الدفو  معل ماا كاذ ت ف  ســــــــعا  المناق ــــــــاا  ُربــــــــت دأ ف  ا عان اقا ا  
البــعاســعتق وقد ااول  عط  ره المكارب منو االســت داأ رير البــلعم لبعالاره من  الل ر ل رن م اســت داأ 

ــد البـعاـلاا الممت اـت ف  رقرير ـا  2020 ـره البـعاـلااق وف  عـاأ   جر  البـعاـلاا عن  ش  لصــــــــــــــت من مـت رنــــــــــــ
بلدا  اعتمد ر ل بعالاا  و شـــــــــرو  اســـــــــت داأ رح ر االســـــــــت داأ رير البـــــــــلعمق و مت  21 ات إلى    الممت 

إشــكالعت رندو من  لهش ف  جمعو الحاالاش لم ف نــو رعري  لالســت داأ رير البــلعم وبرل  ظل قابال للتلويلش 
 رانقايث إ  ار اذ قرار من  را القبيل قمكن    ُقعتبر مما فدع  إلى الرقا ت على اآل

 __________ 

ــر:   (30)  ــ ـــــــ  ”World Bank, “Open data challenges and opportunities for national statistical officesالـــــــ

(Washington, DC, 1 July 2014)  ــ الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــ الـــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــ   عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى  مـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــا     :ق 
http://documents.worldbank.org/curated/en/740381468128389452/Open-data-challenges-and-

opportunities-for-national-statistical-officesق 

http://documents.worldbank.org/curated/en/740381468128389452/Open-data-challenges-and-opportunities-for-national-statistical-offices
http://documents.worldbank.org/curated/en/740381468128389452/Open-data-challenges-and-opportunities-for-national-statistical-offices
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من المدا ا األسـاسـعت لءاصـاناا الرسـمعت على  له لل كاالا اإلاصـا عت ال شنعت  4وينل المبد   - 32
ــاناا” ــلعم لءاصـ ــتعمال رير سـ ــير  اشت  و اسـ ق ومو ذل ش ال ُققتر  ف  المدا ا  ( 31) “   رعلا على  و رمبـ

 له فندا  التعامل مو  ره المبـــــالت ف  ر ل البعالاا  و من  الل   ( 32) الت جيهعت لتنمير المدا ا األســـــاســـــعت
وســا ل   رم لمر  القي   على اســت داأ البعالااق بل إ  المدا ا الت جيهعت ر ــدو  على ونــو ســعاســت   ــل  
مع عت التصــــدو لحاالا االســــت داأ رير البــــلعم وعلى العمل مو المبــــت دمين لبنان قدررهم على فهم البعالاا 

دامهاش ويمكن    ق ــــمل ذل  عقد مؤرمراا نــــح عت لار  رمويد الصــــحميين   ــــر  للنتا ي الر عبــــعت واســــت 
ال ار ة ف  التقارير الجدفدة ول ـر م ا  رير رقنعت ُر ـر  فيها النتا ي اإلاصـا عت للمبـت دمين األقل  راقتق ودذا 

ل شنعت    ر مل جبر الضــرر الالاا  ما  االســت داأ رير البــلعم للبعالاا فؤ و إلى نــررش فيندا  للق الين ا
دتش ولعس من  الل االست داأ العرن  لءاصانااق  من  الل آلعاا المبانلت المناسث

ويج ا    رحد  ق الين اإلاصـاناا ال شنعت  شـكاال   رم من االسـت داأ رير البـلعمش م ل ال  ـ    - 33
عن   يت األفرا   و ال عالاا األ رمق وقد رح ر الق الين المنطدقت على ال كاالا اإلاصا عت  قضا  اإلندار  

ــاســــــت  و  ــُ “ربــــــريبها”المدكر لمعل ماا البــــــ   الحبــــ نو لحماقت الجهاا المقدمت  ق و ره الق الين ورير ا مما ســــ
 للبعالاا  و نما  ال ن ل العا ل إلى المعل ماا اإلاصا عت ال رتعار  مو سعاساا البعالاا الممت اتق

 
 اماقت سمعت  و لما ت مكتب اإلاصان ال شن  )الحق   المعن يت(   

لاالبش م اوفها من رقتر     ارل مكارب اإلاصان ال شنعت   ل  منو االست داأ رير البلعمش ف  ا - 34
   ُفنبـــب المصـــن    ـــكل رير ســـلعم  و    فتم رب  المن مت ببعا  ُقبـــت ـــهد فعه ببعالارها ويك   بعالا  م يرا  
للجدل  و اتى مضــــلال  عمداش فعضــــر  مصــــدايعت المن مت  و فؤ ر ســــلدا  على  قت الجمه ر ف  إاصــــانارهاق  

 و   واا ســـــــعاســـــــارعت   رم لمنو  را الن م من  وربـــــــت دأ  عط مكارب اإلاصـــــــان ال شنعت ر ل البعالاا
االســــت داأ كتعبير عن اق قها المعن يتق و مت ر ــــا ه بين الم ــــامل المرردطت بهرا النهي والم ــــامل المرردطت 
 محاوالا منو االســـــت داأ رير البـــــلعمش إذ قمكن اســـــت داأ  را النهي لمعايدت  نـــــحاب اآلران الت  ال رح ى  

  البعالاا على ممارســت الرقا ت الرارعتق ودذا كالت البعالاا الحك معت رير م ــم لت    ــعبعت  و لحمل مبــت دم
 حا الـتللع  والن ــــــــــــــر  م جـب القـال   ال شن ش قمكن التـناال عن الحق   المعن ـيت ـ اســــــــــــــت ـداأ نــــــــــــــك   

ــام اإلبداع   ــت الم ــــ ــت الت صــــــعل للمل  العاأ CC0الت صــــــعل للمل  العاأ م ل ر صــــ ش ونــــــ  ور صــــ
ــت   ــبــــ ــت بعالاا ممت ات بدال من ذل ش Data Commons Open (PDDL) (33 )لمؤســــ ق ودذا اعُتمدا ر صــــ

قمكن لمكارب اإلاصــــــــان ال شنعت    ردرج بن  ا   ءبران الرمت لمعالجت  ره ال ــــــــ ارل  و  التضــــــــحعت  الطا و 
 الممت   للبعالااق

 
 اماقت  ص نعت األفرا    

ل   صــــ نــــعت م اشن  بلدالها فعما فتعلا ربــــاور مكارب اإلاصــــان ال شنعت عن اا شــــ ارل   ــــ  - 35
 البعالاا الت  رقدمهاق وعلى الررم من    التها  ال صــ نــعت لعس م ــكلت مطروات  النبــدت لمع م البعالاا 
المجمعت الت  رقدمها مكارب اإلاصــــــــان ال شنعتش فه  قم ل م ــــــــكلت عندما فتعلا األمر  منتجاا إاصــــــــا عت  

 __________ 

 قhttps://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-A.pdfال ر:  (31) 
 قhttps://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/Implementation_Guidelines_FINAL_without_edit.pdfال ر:  (32) 
 ق/https://opendatacommons.org/licenses/pddlال ر:  (33) 

https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-A.pdf
https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/Implementation_Guidelines_FINAL_without_edit.pdf
https://opendatacommons.org/licenses/pddl/
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شار لم ذج البعالاا الممت ات رلقا عا لن ــــــــر اإلاصــــــــانااش رح ى ســــــــريت   رم م ل البعالاا الجم عتق وف  إ
ــر البعالاا قجب    رمت ل للمبد   ــت لن ــ ــعاســ ــعت  االعترا  والدعمق وكل ســ ــ صــ من المدا ا  6المعل ماا ال ــ

األســـــــاســـــــعت لءاصـــــــاناا الرســـــــمعتق ويندا  عدأ ل ـــــــر البعالاا الجم عت ال اأ رحت لمس ر صـــــــت البعالاا 
  الت صـــعل للمل  العاأ اللرفن رصـــدر  م جبهما المنتجاا اإلاصـــا عت الت  فنط و ل ـــر ا  الممت ات  و نـــ 

على م اشر محدو ة رتعلا  ك ـ  اله يتق ويجب على مكارب اإلاصـان ال شنعتش ف  إشار سـعاسـت البعالاا 
ف   ت( المتاات الممت ات رلقا عا  الت  رنتهجهاش    ر نــــــا  ل ام البعالاا ) و منتجاا مكارب اإلاصــــــان ال شنع 

ر ل البعالاا الممت اتق ورن ــــــــر مع م مكارب اإلاصــــــــان ال شنعت البعالااث الجم عت من  الل فهرس    إشار
ــ   ال ــــــرو    ــان ال شن ش رر  فعه ب نــــ ــدك  م تل  عن م قو مكتب اإلاصــــ ــل مت افر على م قو شــــ منمصــــ

لا  البعالاا الجم عت    ر ر   شـرو  والر صـت المرردطت بن ـر رل  البعالااق ومن الممارسـاا المعتا ة فعما فتع
 لالست داأ رح ر محاولت ال    عن   يت األفرا ق

 
 ال    من فقدا  اإلفرا اا   

 الن ر إلى    البعالاا الممت ات فندا     ر    مجالعتش فء  العدفد من مكارب اإلاصــــان ال شنعت  - 36
ها من المن ــ راا اإلاصــا عت  و رير ا من مبععاا ر ــعر  القلا من    فؤ و فتا بعالارها إلى رقلعل إفرا ار 

البعـالـااق رير    ايـا ة االســــــــــــــت ـداأ واالبت ـار الت  فعبــــــــــــــر ـا فتا البعـالـاا قمكن    رع و  ورميـد عن  و 
ق   ( 34) سـعما عند ااتبـاب ر الع  المعامالا الت  رررد   التر عل التقييدو ال ما  مبد   ف  اإلفرا ااش ال

لمبـتمدة من المن ـ راا متاات مجالا على اإللترلتش قمكن لمكارب اإلاصـان ال شنعت    وما  امت البعالاا ا
ن ر انــــــل فر  رســــــ أ مت انــــــعت لتاطعت ر الع  شداعت المن ــــــ راا ال ريعتق ويمكنها  قضــــــا     رمر  م

 ا قاط  الت لمت الحدقت لت فير  دماا  انت  ارج النطا  المعتا  لت فير البعالااقالرس أ م

ــ   و  - 37 ــم  اإلقجاا وال نــــــ ــعل للمل  العاأ فا دة     رل  الت  رتبــــــ ــك  ث الت صــــــ  م ر الر ل ونــــــ
 ورعتمد ا جمعو ال كاالا المنتثجت لبعالاا القطام العاأ ويعما ا إشار  قال ل ق

 
 قابلية التشغيل البيني: المفتاح إلطالق إمكانات اإلحصاءات المفتوحة -باء   

 معلومات أساسية   

ش إلى إبدان ر فها   ـل  2019ُ عيت اللجنت اإلاصـا عتش ف   وررها ال مبـين المعق  ة ف  آذار/مارس  -   38
ق وقدأ   ( 35) قابلعت الت ــــايل البين  للبعالاا:  ليل الممارســــين إلى ر لع  البعالاا ف  قطام التنمعت ال  عقت المعن لت  

ســـــاســـــعت لءاصـــــاناا الرســـــمعت وبالبعالاا الممت ات   ليل  الممارســـــين فريُا  نـــــدقان الر عس المعن   المدا ا األ 
ــلت  البعالاا الممت ات   ــاا المتصـ ــتعرا  الممارسـ ــعت الت  قدمها والمعن لت ”اسـ ــاسـ مجمن من و عقت المعل ماا األسـ

 ق ( 36)   ف  مجال اإلاصاناا الرسمعت ور افقها مو المدا ا األساسعت لءاصاناا الرسمعت“ 

 __________ 

-https://theodi.org/wp-content/uploads/2016/04/The-economic-value-of-data-assets-underالــــــــــــــ ــــــــــــــر:   (34) 

alternative-policy-regimes.pdfق 
ــر  ( 35)   ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -www.data4sdgs.org/sites/default/files/services_files/Interoperability%20:  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

%20A%20practitioner’s%20guide%20to%20joining-up%20data%20in%20the%20development%20sector.pdf ق 
ــال :   (36)  ــااــــت على الرا   التــ -https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3c-Openمتــ

Data-guidance-and-mapping-to-FPOS-E.pdfق 

https://theodi.org/wp-content/uploads/2016/04/The-economic-value-of-data-assets-under-alternative-policy-regimes.pdf
https://theodi.org/wp-content/uploads/2016/04/The-economic-value-of-data-assets-under-alternative-policy-regimes.pdf
http://www.data4sdgs.org/sites/default/files/services_files/Interoperability%20-%20A%20practitioner’s%20guide%20to%20joining-up%20data%20in%20the%20development%20sector.pdf
http://www.data4sdgs.org/sites/default/files/services_files/Interoperability%20-%20A%20practitioner’s%20guide%20to%20joining-up%20data%20in%20the%20development%20sector.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
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ـ المـدا ا الت جيهـعت المتعلقـت  قـابلـعت الت ــــــــــــــاـيل البين  للبـعاـلاا   50/105وراـبت اللجـنت ف  مقرر ـا   - 39
وشلبت إلى المريا م انـــــلت عمله والمضـــــ  قدما  ب نـــــو المدا ا الت جيهعتش معترفت   ل معت    ر    البلدا  

 قا رة على ال ن ل إلى   واا الت ايل البين ق

ا التنمعت المبــــتدامتش  التعاو  مو األمالت العامتش وعمال بهره ال القتش  عدا ال ــــرامت العالمعت لبعالا - 40
  (37)  “رب  بين األوســـــــــا  المعنعت  البعالاا: رقدقم التقيعم المتعلا بنضـــــــــي البعالاا الت لع عتال”ال  عقت المعن لت  

ق  ( 38) )لم ذج النضـــي( بدعم من مدا رة التعاو    ـــل  قابلعت الت ـــايل البين  لبعالاا   دا  التنمعت المبـــتدامت
ــرين ال ال /ل فمبر   ــعتق ومو ذل ش ق ل  2020وف  ر ـــ ــاســـ ش رم ال مدا رة التعاو   عد    اققت   دافها األســـ

ضـطلو  ه عد  من  عضـا ها المؤسـبـين ل ـطين ف  سـعا  مبـار العمل المتعلا  قابلعت الت ـايل البين  الرو ق 
ــي  ا ل  المريا العامل المعن   البعالاا الممت اتش وقد عمل ا على رعمعم ال  ع  ــمن لم ذج النضــــــ قت الت  رتضــــــ

 مؤسبارهم الستقان التعلعقااق

وكالت مع م التعلعقاا ال ار ة من مكارب اإلاصـــــان ال شنعت إقجابعت ش ايث  مدا على مماقا ر افر  - 41
ــاعدة ف  رحميم مميد من قابلعت  ــان ال شنعت رهد  إلى المبــــــ ــترارعجعت رحت رصــــــــر  مكارب اإلاصــــــ   اة اســــــ

 للبعالاا ورعبير ل ر البعالاا اإلاصا عت الممت اتق  الت ايل البين 
 

 قيمة قابلية التشغيل البيني بالنسبة لإلحصاءات المفتوحة   

على لح  ما  ونـحه  ليل الممارسـينش ر ـمل قابلعت الت ـايل البين  إمكالعت الت لع  بين مجم عاا  - 42
ــلت  و     رمقد معنا ا ودمكالعت إ ماجها ف    منصـــــــاا وُل م و  واا م تلمتق وقابلعت الت ـــــــايل  بعالاا منمصـــــ

البين  عنصـر ر عبـ  ف  رعبـير ايا ة مبـت م ل ـر البعالاا اإلاصـا عت الممت اتش وكرل  نـما  قدرة مكارب 
اإلاصــــــــــــــــان ال شنعـــت على رجمعو و مي البعـــالــاا الالامــت لتتدو التقـــدأ المحرا لح  رحقيا   ــدا  التنمعـــت 

 ر المؤشراا العالمعت أل دا  التنمعت المبتدامتقالمبتدامت ويعاسه وفقا  إلشا

والقدرة على  مي البعالاا اإلاصـــــــــــا عت مو مجم عاا   رم من البعالاا الجارافعت المكالعتش وعلى  - 43
اســــــــــــت داأ بعالاا الم اقو المحج بت المصــــــــــــدر لتتدو رحركاا البــــــــــــكا   الل جا حت مر  فيروس ك رولا  

لبعالاا اإل اريت المتن عت ف  العملعاا اإلاصــا عت   ــكل  فضــل رررهن  (ش وعلى  مي مجم عاا ا19-)م فيد
ملها  قابلعت الت ــايل البين ق و    قضــا عامل رمكين ر عبــ   النبــدت لبــعاســاا وممارســاا البعالاا الممت ات  

يل فعما فتصـل بن ـر البعالاا اإلاصـا عتق ول مالت    ر    مجم عاا البعالاا مصـممت ف  بنعاا قابلت للت ـا
ــقت وم ادة و   فتمش اي ما  ــ عت متبـ ــنعماا م ادة و   ر    اق ل البعالاا ال نـ ــت دأ فيها رصـ البين  و   ربـ
ــل  ورة   ــت من مرااـ ــل مرالـ ــل البين  ف  كـ ــت الت ــــــــــــــايـ ــابلعـ ــاة قـ ــاش ققتضــــــــــــــ  األمر مراعـ ــا  اللعـ  مكنش ربطهـ

 اإلاصا  ق اإللتاج

التعاو    ـــــل  قابلعت الت ـــــايل البين  لبعالاا   واســـــتنا ا إلى اإلشار المما عم  الرو ونـــــعته مدا رة - 44
  دا  التنمعت المبــتدامت والمحد  ف   ليل الممارســينش قم ل لم ذج النضــي رت يجا  لبــت ســن اا من الجه   
الرامعت إلى التللع  بين  شـكال فهم معنى قابلعت الت ـايل البين  ف  الممارسـت العملعت  النبـدت للجهاا نـاادت  

 __________ 

التــــــال :   (37)  الرا    على   _www.data4sdgs.org/sites/default/files/file_uploads/Joined_Up_Data_Maturityمتــــــا  

Assessment_draft5.pdfق 
 (38) www.data4sdgs.org/initiatives/data-interoperability-collaborativeق 

http://www.data4sdgs.org/sites/default/files/file_uploads/Joined_Up_Data_Maturity_Assessment_draft5.pdf
http://www.data4sdgs.org/sites/default/files/file_uploads/Joined_Up_Data_Maturity_Assessment_draft5.pdf
http://www.data4sdgs.org/sites/default/files/file_uploads/Joined_Up_Data_Maturity_Assessment_draft5.pdf
http://www.data4sdgs.org/sites/default/files/file_uploads/Joined_Up_Data_Maturity_Assessment_draft5.pdf
http://www.data4sdgs.org/initiatives/data-interoperability-collaborative
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ــلحت الت  ر  ــيالمصــــ ــد ش ف فر لم ذج النضــــ ــتدامتق وف   را الصــــ   اة   ( 39) عمل على رحقيا لتا ي التنمعت المبــــ
 عملعت جدا  قمكن لمكارب اإلاصان ال شنعت است دامها ف  سعاقاا عدة منها ما فل :

 عند ونو إشار جدفد  و استرارعجعت جدفدة إل ارة البعالااق ) ( 

رحدفث إلشار قا م إل ارة البعالاا  و  ســــل ب  ف  ســــعا  إجران اســــتعرا  اســــترارعج   و   )ب( 
ر ــــايل  قا م أل ان العملش بدنا من ونــــو اســــترارعجعت وشنعت للتنمعت اإلاصــــا عت واتى اعتما  النم ذج العاأ 

 ق( 40) إلجراناا العمل اإلاصا عت

 مجمن من رقيعم  وسو لطاقا لنضي ا كمت البعالااق )ج( 

ــترارعجعت ُربـــت دأ ف  ال ) (  ــا عت ال شنعتش ســـ ان مل اة اسـ عمل على ر ســـعو لطا  الن م اإلاصـ
  و مدم ردا ل البعالااقفيها من ايث الجهاا ناادت المصلحت 

ورجدر اإلشــارة إلى    لم ذج النضــي فركم على المبــت م االســترارعج  لء ارة التن عمعت وال ققصــد  - 45
  ه    قك   مصدرا  للت جيهاا   ل  مهاأ إاصا عت محد ةق

 
 ياس التقّدم المحرز نحو تحقيق قابلية التشغيل البيني للبيانات اإلحصائية ق   

ق ــــــــــــــتمـل لم ذج النضــــــــــــــي على  الـ ت مك ـلااش   : شدقـاا القـابلـعت للت ــــــــــــــاـيل البين ش واأل عـا ش   - 46
ومبــــــت ياا النضــــــيق و   فبد   طدقاا القابلعت للت ــــــايل البين  األربو الت  فر  ونــــــمها ف  الم جم والدليلش 

ق ور ـــــــــــمل  ره الطدقاا: ) ( قابلعت ( 41) (2012لح  ما رصـــــــــــ ر ا الداا ا   المرو وراســـــــــــر ألول مرة ) على
الت ــايل البين  على مبــت م المن مااش )ب( قابلعت الت ــايل البين  على مبــت م األفرا ش )ج( قابلعت الت ــايل 

 مبت م الت ن ل جعاق  ىلعالبين  للبعالااش ) ( قابلعت الت ايل البين  

ُ عدا ش  و وظعمت إل ارة البعالااش رتناسـب مو كل  19ورحت و  ره الطدقاا األربو ف  المجم م على  - 47
شدقتق ويحد  لم ذج النضـي ال صـا ل  الم ج  ة ف  كل ُ عد والت  ربيوثن مبـت م لضـي كل من متش بدنا من 

ــن    ــت م المصـــ ــت   تدرجف   م “ محدو  رير”المبـــ ــت”إلى   النضـــــيم  مبـــ ف  ش ر  ” و  “التعلمف  ش ر  ” و   “لاشـــ
ق ومبــــت ياا النضــــي المرك رة ال ققصــــ   اد ا اآل رش فمن المعق ل رماما    قك    “الترســــع قيد  ”  “الت  ين

 ف    عا    رمق “لاشت”التقدأ ف   اد األ عا  ل نه ال فمال ف  مبت م   ررسع مبت دأ ما عامما  على 
 

 __________ 

الــــــــتــــــــالــــــــ :   (39)  الــــــــرا ــــــــ   عــــــــلــــــــى  الــــــــتــــــــ لــــــــعــــــــ ــــــــعــــــــت  الــــــــبــــــــعــــــــالــــــــاا  ــي  لضــــــــــــــــــ رــــــــقــــــــيــــــــعــــــــم  لــــــــمــــــــ ذج  عــــــــلــــــــى  االشــــــــالم  قــــــــمــــــــكــــــــن 
https://www.data4sdgs.org/sites/default/files/file_uploads/Interoperability_Maturity_Model_Module.pdf ق 

 ق/https://statswiki.unece.org/display/GSBPMال ر:  (40) 
 (41) John Palfrey and Urs Gasser, Interop: The Promise and Perils of Highly Interconnected Systems (New 

York, Basic Books, 2012)ق 

https://www.data4sdgs.org/sites/default/files/file_uploads/Interoperability_Maturity_Model_Module.pdf
https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/
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 بيني مخطط ألبعاد نموذج نضج قابلية التشغيل ال   

 األ عا  شدقاا قابلعت الت ايل البين 
  
 األ دا  االسترارعجعت قابلعت الت ايل البين  على مبت م المن ماا - 1
 الاعا ة واإل ارة 
 الرقا ت والمبانلت 
 االمت ال القال ل  
 آ اب التعامل مو البعالاا 
 ال ران 
 الروا   مو من  ماا البعالاا األوسو لطاقا  
 اإلشرا  على البعالاا قابلعت الت ايل البين  على مبت م األفرا  - 2
 اماقت ال ص نعت والبريت 
 معار  الم ظمين ومهارارهم 
 االرصاالا الدا لعت وال ارجعت 
 قابلعت الت ع  
 لمرجت البعالاا والبعالاا ال ن عتالقدرة على  قابلعت الت ايل البين  للبعالاا - 3
 القدرة على رن عم البعالاا ورصنعمها 
 إمكالعت ال ن ل إلى البعالااش وفتا البعالااش وردا ل البعالاا 
 رحليل البعالاا ور ايلها اآلل  
 اماقت البعالاا 
 الرقمعتالبنى التحتعت  قابلعت الت ايل البين  على مبت م الت ن ل جعا - 4
  من المضان اإلل ترول  والتصدو للتهدفداا  
  

ويصـــــااب لم ذج  النضـــــي ر جيهاا  ر نـــــا يعمت كل ُ عدق ويمكن    ربـــــت دأ مكارب اإلاصـــــان   - 48
أ اتى اآل   و ر جيهاا    اال شنعت  ره الت جيهاا كلعا  و جم عاش استنا ا إلى نلته  بعا  كل مكتبق ولم رقدَّ
ق وقد كا   را القرار  19ف  األ عا  الــــــــــــــــــــــ   “مرربتها”محد ة لمبـــــــاعدة مكارب اإلاصـــــــان ال شنعت على رقيعم  

ر يعاس التقدأ المحرا و عم نــــنو القرار على  ســــاس   مقصــــ  اش أل  لم ذج النضــــي مصــــمم لعك     اة رعبــــو
صــنع  المن ماا الت  ونــلت إلى مرالت  م ر رقدما ف  رنمير قابلعت الت ــايل ســعا  محد ش ولعس مصــمما  لت 

 البين  مقارلت  من ماا   رم لم رحقا التقدأ لمبه  عدق

ــان المريا العامل المعن   البعالاا   - 49 ــا عتش  بدم عد   من  عضــــــ ــين للجنت اإلاصــــــ ومنر الدورة ال مبــــــ
النضــــــي وقدم ا اقتراااا   ــــــل  رحبــــــينه ف  المبــــــتقبلق الممت ات رعلعقاا على عنانــــــر م تلمت من لم ذج  

 وشملت التعلعقاا ما فل :

االعترا   ــل  لم ذج النضــــــــــــــي والت جيهــاا قمكن    قك   كال مــا مميــدا جــدا  ف   عم الت طع    • 
ــايل البين    ــان ال شنعت وبل  إ ماج   عا  قابلعت الت ـــ ــطلو  ه مكارب اإلاصـــ ــترارعج  الرو رضـــ االســـ

قمكن    قباعد على رمييم  را النم ذج عن ريره من النماذج   “األفرا ” و  “لمن مااا”المتصلت بـــــــ  
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الت  رركم ف  المقاأ األول على قابلعت الت ـــــــايل البين  على مبـــــــت م الت ن ل جعا وقابلعت الت ـــــــايل 
 البين  للبعالاا

فيها بميا ة إقضــا  اقترا  بتعميم لم ذج النضــي من  الل إ راج ر جيهاا/ ســئلت إرشــا قت ال قكتمى   • 
م  قضـا على     األ اة قمكن    ربـت دمها م تل  مكارب اإلاصـان ال شنعت  طر  م تلمتش بل رركو
ال ع عت الت  قمكن بها لمكارب اإلاصــان ال شنعت    رحد   رجت لمبــت م رقدمها/لضــجها إذا  را ا  

 ذل 

ــا التماعل وا •  ــا قت إشارا  ف نــــــــ ــمن المركرة اإلرشــــــــ الرردا  بين م تل    عا  قابلعت اقترا   ل  رتضــــــــ
 الت ايل البين  وم تل  عنانر عملعت النم ذج العاأ إلجراناا العمل اإلاصا عت

ـ اعتـدار ـا  عـدا  متصــــــــــــــال   “الحلـقاا االررجـاعـعت لتعلعـقاا العمالن/المبــــــــــــــت ـدمين”اقترا  ـ ءنــــــــــــــاـفت   • 
 ا ت الاتعاجارهم المن مااش ف  ن ن الحاجت إلى نما  الت انل مو المبت دمين واالستج

إلى شدقت الت ن ل جعا كُدعد قا م برارهش  الن ر إلى االعتما   “ال دماا ال ـــــــــــــدكعت”اقترا   ءنـــــــــــــافت   • 
ــميتهاش وبضـــرورة االنـــطالم   المتمافد على  دماا الت مين البـــحاب  و دماا رجهيم البعالاا ورصـ

  ره المهاأ لجهاا   رم  عملعت استقران لتقدفر كع عت رل ر قابلعت الت ايل البين  بتم يط  

و المن ماا اإلاصــــــــا عت على ر يع  لم ذج النضــــــــي ونــــــــقله واعتما ه   - 50 وف   را الصــــــــد ش ر ــــــــجَّ
ــريكت والجمه ر  ــتمدة من رنميره مو األقرا  والجهاا ال ـــ ــعاقهاش وعلى ردا ل الرتم المبـــ ــت دمه ابـــــب ســـ لتبـــ

 عم ما  كجمن من عملعاا التحبين المبتمرة الت  رضطلو بهاق

 
 مالمستخد   محوره  نهج:  مفتوحة  بيانات  بوصفها  المحلي  المستوى   إحصاءات -  يمج 

ــاناا المبـــــــت م  - 51 ــعت عن إاصـــــ ــاســـــ قدأ المريا العامل المعن   البعالاا الممت ات و عقت معل ماا  ســـــ
ف  آذار/مارس المعق  ة ف  الدورة الحا قت وال مبــــين للجنت اإلاصــــا عت    ( 42) المحل  ب نــــمها بعالاا ممت ات

ــمها بعالاا 2020 ــت م المحل  ب نــــ ــاناا المبــــ ــدار المميد من إاصــــ ــما  لمماقا إنــــ ــمنت ال  عقت ونــــ ق ورضــــ
ممت اتش وبيونت المتطلداا األســاســعت فعما فتعلا  الع امل الجارافعت والمحت م والبــريت والعر  الدصــروق ورم 

ــل ــمها جهاا م   قت ف  رقدقم ربـ ــان ال شنعت بدور  اأ ب نـ ــ ن على إمكالعت انـــطالم مكارب اإلاصـ ع  الضـ
ــ ل البعالاا الممت ات لبلد ماق رير    و عقت  ــت م المحل  عن شريا جعلها جمنا من  نــــــ ــاناا المبــــــ إاصــــــ

و مجها مو  ل ام  المعل ماا األســاســعت لم رقدأ  م لت عملعت على كع عت اســت داأ إاصــاناا المبــت م المحل 
   رم من البعالاا الممت اتق

ــعت  العت  عن ا    - 52 ــاسـ أ و عقت معل ماا  سـ ــمها بعالاا ممت ات:  ”ورقدَّ ــاناا المبـــت م المحل  ب نـ إاصـ
أ ــت دث ــا عتق وقد  عد المريُا العامل  ره ال  عقت  “لهي مح ره المبــــــ ــين للجنت اإلاصــــــ إلى الدورة ال ال ت وال مبــــــ

عملعت ُجمعت من  عضـــــان المريا العامل ومن  الل جه   الت انـــــل ف   عقاب مناســـــدت مضـــــمنا إقا ا  م لت 

 __________ 

-https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3v-Localمتــــااــــت على الرا   التــــال :   (42) 

level_OD-E.pdfق 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3v-Local-level_OD-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3v-Local-level_OD-E.pdf
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  رة البعـالـاا ” الل الـدورة ال ـالعـت وال مبــــــــــــــين للجنـت  عن ا     2021شــــــــــــــدـا /فبرافر    26جـالبعـت ُعقـدا ف   
 ق( 43) “الممت ات: إمكالاا البعالاا الممت ات لت جعه ا تماأ الجمه ر إلى اإلاصاناا الت  رهمه

ورصـنَّ  األم لت القطريت ف   مس فئاا من ااالا االسـت داأ ورر  رمانـيلها ف  و عقت المعل ماا  - 53
 :األساسعتق ورر  فعما فل  قا مت بتل  المئااش م م عت ب ن  م جم لبم لت المقدمت

ب ا اا البعالاا ال شنعت الت  رتضـــــــــمن قصـــــــــل المبـــــــــت دمينق  م لت مقدمت من ماليميا   ) ( 
ــ ا  العقارااش  ولي ايلند ــ ر الت لمتش و ســــ ــكن المعبــــ ــعت النطا  فعما فتعلا  البــــ ا و  لندا ُربين اإلمكالاا ال اســــ

والقطام المراع ش وال ــ ارل الصــحعت والبيئعت لمجم عت متن عت من المبــت ياا المحلعت  ما ف  ذل  الضــ اا   
 والبلدقاا والمقاشعاا وال القااق

ل اــاا المعل مــاا والتطبعقــااق  م لــت مقــدمــت من   إعــا ة االســــــــــــــت ــداأ الــرك  من  الل )ب( 
وسـيرالي   وماليميا و  لندا عن ب ا اا البعالاا الممت ات و را   القصـل ورطبعقاا اله ار  الركعتش   سـترالعا

  ما ف  ذل  فعما فتعلا  األسر الماع عت ذاا الد ل المن مط وال ع ب األنلعتق

مقدمت من ســــيرالي     م لتالمبــــت دمين النها يينق   رط ير ال دماا من  الل التعاو  مو )ج( 
وعن رن عم إادم المبـا قاا االبت اريت السـت داأ البعالاا  19-ولي ايلندا على  شـكال التصـدو لجا حت ك فيد

 (قGovHack) ف  البرامجعااالممت ات 

ميـــا ملتاعـــاا ابت ـــار البرامجعـــاا ومجتمعـــاا مط رو البرامجعـــااق  م لـــت مقـــدمـــت من مـــالي  ) ( 
ولي ايلـندا و  لـندا على العمـل التعـاول  مو مط رو البرامجـعااش  مـا ق ــــــــــــــمـل الصــــــــــــــحميين ومؤســــــــــــــبــــــــــــــاا  

 العال ق التعلعم

 مقدأ من الب يد على نحافت البعالااق م الالعمل مو وسا ل اإلعالأ:  ) ( 

ودعا ة اســـــت دامها ورميد  ويمكن لمكارب اإلاصـــــان ال شنعت    رميد من اســـــت داأ البعالاا الممت ات   - 54
من الاعمــت المبــــــــــــــتمــدة منهــا من  الل رعميم ا كمــت البعــالــاا واإلشــــــــــــــرا  عليهــا ومن  الل التعــاو  مو 
المبـــــت دثمينق وربين األم لت المقدمت من بلدا  م تلمت ال ع عت الت  قبـــــاعد بها لهي  مح ره المبـــــت دأ مكارب  

صـــــــــاناا المبـــــــــت م المحل  جمنا يعوثما من من  مت  اإلاصـــــــــان ال شنعت على الن ـــــــــر الها   وعلى جعل إا
ــاا البعالاا الممت ات ــعاســ ــماه م تبُر ســ ــى مو لهي ما  ســ  ( 44) البعالاا الممت ات ف  بلد من البلدا ش  ما فتماشــ

 ق( 45) الم جت  ال ال ت من البعالاا الممت ات

إاصـــــــاناا المبـــــــت م  وادو  المريا العامل رحدقاا متعد ة رررد   العمل المضـــــــطلو  ه  اســـــــت داأ - 55
المحل  ب نـمها بعالاا ممت اتق وقد رم رناول  ره التحدقاا ف  المناسـدت الجالبعت المرك رة  عاله الت  ل مت  
 الل الدورة ال العت وال مبــين للجنت اإلاصــا عتق ورررد  التحدقاا ببيئاا الت ــايلش وكع عت يعاس   ر بعالاا 

 __________ 

ــر:   (43)  ــ ـــــــــــــــ -www.unescap.org/events/2021/open-data-revolution-power-open-data-engaging-publicالـــــــــــــــ

statistics-matter-themق 
و  للهندســـــــــت  جامعت لي ي ر  (ش ومقره ف  كلعت رالدGovLabم تبر ســـــــــعاســـــــــاا البعالاا الممت ات    مدا رة من م تبر الح كمت ) (44) 

)مدفنت لي ي ر (ش و   قبــــــعى إلى رحبــــــين اعاة الناس من  الل رايير الطريقت المتدعت ف  الح كمتق ولمميد من المعل مااش ال ر:  
https://opendatapolicylab.org/team/ق 

 (45) https://opendatapolicylab.org/third-wave-of-open-data/ق 

http://www.unescap.org/events/2021/open-data-revolution-power-open-data-engaging-public-statistics-matter-them
http://www.unescap.org/events/2021/open-data-revolution-power-open-data-engaging-public-statistics-matter-them
https://opendatapolicylab.org/team/
https://opendatapolicylab.org/third-wave-of-open-data/
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ــت م المحل  الممت اتش والتعامل مو   ــريتش والت ن ل جعاش  المبـــــ ــعت والبـــــ ــ نـــــ جما ير متعد ةش واعتداراا ال صـــــ
 والمعافيرش والبعالاا ال ن عت الجيدةق

ــت م المحل  الممت ات   - 56 ــر مو بعالاا المبــــ ور من الما دة من ايا ة عد  مجم عاا البعالاا الت  ُرن ــــ
اصـــــــاناا ك يرا ما قمكن  ف  مبـــــــاعدة مكارب اإلاصـــــــان ال شنعت على    رحافظ على   ميتهاش أل   ره اإل

اســـــــت دامها ودعا ة اســـــــت دامها إلى جالب  ل ام   رم من البعالاا الممت ات م ل البعالاا الجارافعت المكالعتق 
ويم ل إنـــدار مميد من إاصـــاناا المبـــت م المحل  ب نـــمها بعالاا ممت ات  اد  المبـــاراا المتاات لمكارب 

ــعى إلى رعميم  ور  ــان ال شنعت الت  ربــــ ا ف  من  مت البعالاا ال شنعت الت  قمكن فيها لجهاا فاعلت  اإلاصــــ
 -ق وعندما ُربـــــت دأ بعالاا المبـــــت م المحل    ـــــكل آمن ( 46) م تلمت    رتدا ل البعالاا ورنتجها وربـــــت دمها

قمكن لهره البعالاا    ر    مصـــدرا  ريا    -  و   ما فنط و على اماقت ال صـــ نـــعت وكمالت األما  والبـــريت
 ا ال الناس ومجتمعارهم ويمكن    ربـــــاعد على رعبـــــير االســـــتجا ت للتحدقاا  التعر  على    رتعا  للرتم الت 

 ذاا األول يت ال شنعت م ل ال  ارثش وراير المناخش والحد من المقرق

والمبــار الرو قمكن    ق تاره مكتب اإلاصــان ال شن  من بين المبــاراا المتعد ة المتاات ق تل   - 57
ــعا  ال ــان ال شنعت ر اجه ف  واقو األمر التحدو لمبـــهش و   كع عت ربـــ ير ردعا  للبـ  شن ق ل ن مكارب اإلاصـ

إمكالاا جمعو  ل ام البعالاا المت لدة ف  المجتمو وكع عت اماقت  ره اإلمكالاا ورنميتها  حيث فتبنى لها    
ت و دماا بعالاا ذاا  رُر   للمجتمو  مار  ره التنمعتش  و    ر فر له إاصـــــاناا رســـــمعت و دماا إاصـــــا ع 

ــا ل  ج  ة عالعتق ويم ل التعاو  مو المبـــــــت دمين والعمل من  الل ال ســـــــطان م ل مط رو البرامجعاا ووســـــ
اإلعالأ  اد المبـــــــــاراا الت  رمضـــــــــ  إلى ر  ين فهم ل ع عت ر ليد المعرفت لما دة الحك ماا والمجتموق ولعس 

ــاناا إال جالدا  واادا  من ج ــا يين واإلاصـ ــاعدة على  ور اإلاصـ  الب من  مت البعالاا: فدءمكالهما معا  المبـ
نداو للحد من م اشر ال  ارث ( 47) 2030رحميم التح ل المت  ى ف   طت التنمعت المبــتدامت لعاأ  ش ودشار ســث

ــت   ـــــــــــــــــل   ( 48) 2030-2015للمترة   ــاريــ ــدة اإلشــ المتحــ ــت األمم  ــايعــ ــار ارمــ ــد ف  إشــ المعتمــ ــاريس  ــا   ــ ش وارمــ
 ق( 49) المناخ راير

  
 المضي قدما بالعمل في مجال البيانات المفتوحة  - بعا را  

نها من  -   58  فا  المريا العامل المعن   البعالاا الممت ات  ل  مكارب اإلاصــان ال شنعت ف  ونــو جيد قمكو
المبــــــاعدة على  لا ور ــــــجعو  قافت للبعالاا الممت اتش من  الل االســــــتما ة من مهمتها الر عبــــــعت المتم لت ف   

 البعالااق  صاناا الرسمعتش وعن شريا انطالعها ف   عط الحاالا بدور ا كجهاا م رفت على ر فير اإلا 

و مت ااجت  ا مت إلى إقامت ر اا  بين نـــــــــما  االســـــــــت داأ اآلمن للبعالاا من لااعت ودراات اريت  - 59
االسـت  ـا  والتجريب  طريقت مبت رة من لااعت   رم من  جل اسـت ال  يعمت جدفدة من البعالااق واسـتنا ا   

 __________ 

ــا عــت ف   وررهــا ال ــال ــت ش  “ Approaches to data stewardship” ال ر:   (46)  ــاســــــــــــــعــت مقــدمــت للجنــت اإلاصـــــــــــــ ورقــت معل مــاا  ســـــــــــــ
 (ق2021) وال مبين

 ق70/1الجماعت العامت  قرار (47) 
 ش المرفا ال ال ق69/283قرار الجماعت العامت  (48) 
 ش المرفاق21-/أ  1ش المقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1ال ر  (49) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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الاا الممت ات  االعتما  على إلى ركيمر  ال قت وال ـمافعتش قمكن لمكارب اإلاصـان ال شنعت    ربـروم ل ـر البع 
 سه لت ال ن ل إليها ودعا ة است دامها ور املهاق

وارما المريا العــامــل المعن   ــالبعــالــاا الممت اــت على    المريا العــامــل المعن   ــاإلشــــــــــــــرا  على  - 60
ه ال ــا عت ف   وررها ال العت وال مبـــــــينش قمكن    ف انـــــــل جه    ــلره اللجنت اإلاصـــــ مبرولت البعالااش الرو  ل ـــــ

ــت فعما فتعلا ببعالاا   ــا  المعنيين  البعالاا الممت اتش و انـ للنه   ب قافت البعالاا الممت ات وعمل ه مو  وسـ
المبـــــــت م المحل  الممت اتق و ونـــــــى المريا العامل المعن   البعالاا الممت ات  قضـــــــا  ل  قك   العمل على 

 قافت للبعالاا الممت ات من بين مهاأ المريا   بعالاا المبـــــت م المحل  الممت ات و لا ـــــل  ونـــــو ر جيهاا   
 العامل المعن   اإلشرا  على البعالااق

ــا عت المريا  العامل المعن   البعالاا الممت اتش ف  مقرر ا  - 61 ش بتقدقم  51/124وكلمت اللجنت اإلاصـــــــــــ
مميـد من الت جيهـاا المتعلقـت  ـالبعـالـاا الممت اـت   ـــــــــــــــل   ال ـت مجـاالا من بين   رمش و   مبـد  البعـالـاا  
الممت اـت رلقـا عـاش وقـابلعـت الت ــــــــــــــايـل البين ش وبعـاـلاا المبــــــــــــــت م المحل  الممت اـتق ويقـدأ  ـرا التقرير وو عقـت 

ــعت المرافقت لهش إلى جالب التقارير وو  ــاســ ــعت المقدمت منر عاأ  المعل ماا األســ ــاســ ش  2019 ا ا المعل ماا األســ
مجم عت  كاملت من الت جيهاا المتاات كم ر  لمكارب اإلاصـــــــــان ال شنعت لمبـــــــــاعدرها على  لا  قافت للبعالاا  

الت  قمكن    ر     م ا ت لم ذج ألفرقت عاملت    -   الممت ات ورط ير عملعارهاق وونـــــــــــــُو رل  المدا ا الت جيهعت 
قم  ـ ال الـقت الت   وكلتهـا اللجـنت إلى المريا  -   ا المريا العـامـل المعن  ـ اإلشـــــــــــــرا  على البـعاـلاا   رمش  مـا فيهـ 

العامل المعن   البعالاا الممت اتق ولرل  ف نــــــــىش  عد اســــــــت مال  ره الم ار  ودقرار اش  ل  ُر تتم  عمال المريا 
  عمالهاق  م ار   الت  قدمها المريا و   ردمجها ف  العامل المعن   البعالاا الممت ات وبل  ربت دأ سا ُر األفرقت ال 

 
 اإلجراء المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذه  - خامسا   

 اللجنة اإلحصائية مدعوة إلى ما يلي: - 62

 اإلحاطة علما بهذا التقرير؛ ) ( 

اسرررررررررتعراا ووقرار التوجيهات المقترحة بشرررررررررأن كيبية تنفيذ نموذج للبيانات المفتوحة   )ب( 
 ائيا  في سياق نشر اإلحصاءات؛تلق

اإلحاطة علما  باسررتعراا أفضررل الممارسررات المتعلقة بترخيص البيانات ومواءمتها مع  )ج( 
 القوانين الوطنية؛

 اإلعراب عن رأيها بشأن نموذج نضج البيانات التوليبية والتوجيهات المصاحبة له؛ ) ( 

 إحصاءات المستوى المحلي المفتوحة؛اإلحاطة علما  باستعراا حاالت استخدام  ) ( 

اإلعراب عن رأيها بشررررأن مقترح تناول مسررررائل البيانات المفتوحة في مناقشررررات الفريق   )و( 
 العامل المعني باإلشراف على البيانات؛

 استعراا ووقرار مقترح الفريق العامل المعني بالبيانات المفتوحة بأن ُتختَتم أعماله. )ا( 

 


