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  ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٢٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ]) Add.1و A/68/L.36( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[

  

  املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية  - ٦٨/٢٦١
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 مــن  اجلمعيــة العامــة والــس االقتــصادي واالجتمــاعي مــؤخرااختذتــهمــا  إىل إذ تـشري   

طـة التنميـة علـى الـصعيدين     فيما يتعلـق خب   األمهية األساسية لإلحصاءات الرمسية     تربز   )١(راتقرا

  ،الوطين والعاملي

ــة اجلــودة   أن ل ا يف اعتبارهــوإذ تــضع   ــة العالي ــالغ لمعلومــات اإلحــصائية الرمسي دورا ب

ــيالت  ــة يف إجــراء التحل ــة دعمــا للتن    األمهي ــسياسة العام ــشأن ال ــرارات مــستنرية ب ــة  واختــاذ ق مي

 عــامل يــزداد  يفشعوبالــدول والــوالتجــارة بــني لتبــادل املعــارف املــستدامة والــسالم واألمــن و

  ، االنفتاح والشفافية ال بد فيه منترابطا

ثقــة اجلمهــور األساســية يف نزاهــة الــنظم اإلحــصائية   أن وإذ تــضع يف اعتبارهــا أيــضا  

 علـى احتــرام القــيم واملبــادئ   إىل صــحة اإلحـصاءات يتوقفــان إىل حــد كــبري هالرمسيـة واطمئنانــ 

ن االسـتقالل   وأ أي جمتمع يسعى إىل فهم ذاته واحترام حقوق أفراده         متثل ركائز األساسية اليت   

  ،مان للغاية يف هذا السياقااملهين ألجهزة اإلحصاء وخضوعها للمساءلة ه

 األساســية الــيت حتكــم العمــل اإلحــصائي تتوقــفاملبــادئ  أن فعاليــة القــيم وتؤكــدوإذ   

  الـسياسية  احترامهـا علـى مجيـع املـستويات       واملؤسـسية   القانونية و جتسيدها يف األطر    لى مدى   ع

  ،ومن جانب كافة األطراف املعنية يف النظم اإلحصائية الوطنية

_______________ 

 املتعلـق بـاليوم العـاملي لإلحـصاءات وقـرارات الـس           ٦٤/٢٦٧ تشمل هذه القرارات قرار اجلمعيـة العامـة        )١(
ــاعي   ــصادي واالجتمـ ــام     ٢٠٠٥/١٣االقتـ ــساكن لعـ ــسكان واملـ ــداد الـ ــاملي لتعـ ــامج العـ ــق بالربنـ  ٢٠١٠ املتعلـ

 . املتعلق باملبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية٢٠١٣/٢١ املتعلق بتعزيز القدرة اإلحصائية و ٢٠٠٦/٦ و
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 املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية املبينـة أدنـاه، بالـصيغة الـيت اعتمـدا اللجنـة                تقر  

، وأقرهــا الــس االقتــصادي ٢٠١٣تأكيــدها يف عــام  وأعــادت )٢(١٩٩٤اإلحــصائية يف عــام 

  :٢٠١٣يوليه / متوز٢٤ املؤرخ ٢٠١٣/٢١واالجتماعي يف قراره 
  

  املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية    

 إن اإلحصاءات الرمسية عنصر ال غىن عنـه يف النظـام اإلعالمـي ألي جمتمـع     - ١املبدأ    

ــي، مبــا تقدمــه للحكومــة واالقتــصاد وا     ــور مــن بيانــات عــن احلالــة االقتــصادية      دميقراط جلمه

 ولتحقيـــق ذلـــك، يـــتعني أن تقـــوم الوكـــاالت املعنيـــة       .والدميغرافيـــة واالجتماعيـــة والبيئيـــة  

 وتـوفريه للمـواطنني     االحصاءات الرمسيـة  باإلحصاءات الرمسية جبمع ما يثبت فائدته العملية من         

  .بتجرد وفاء حبقهم يف التماس املعلومات

ظــا علــى الثقــة يف اإلحــصاءات الرمسيــة، يلــزم أن تقــوم الوكــاالت         حفا- ٢املبــدأ   

املهـين، بتحديـد    الـسلوك   اإلحصائية، وفقا العتبارات فنية دقيقة تشمل املبادئ العلميـة وآداب           

  .أساليب وإجراءات مجع البيانات اإلحصائية وجتهيزها وختزينها وعرضها

 وفقا للمعـايري  ، الوكاالت اإلحصائية تيسريا للتفسري السليم للبيانات، تقوم    - ٣املبدأ    

  . مصادر اإلحصاءات واألساليب واإلجراءات اليت تطبق بشأاتقدمي معلومات عن ب،العلمية

 للوكـــاالت اإلحـــصائية أن تعلـــق علـــى أي تفـــسري خـــاطئ أو اســـتعمال  - ٤املبـــدأ   

  .لإلحصاءات سليم غري

 ، جيوز احلصول على البيانات، لألغراض اإلحصائية، مـن أي مـصدر كـان             - ٥املبدأ    

ــواء مــن الدراســات االستقــصائية اإلحــصائية      وينبغــي للوكــاالت  .  الــسجالت اإلداريــة أوس

ــت والتكــاليف        ــة والتوقي ــار عناصــر النوعي ــضع يف االعتب ــصدر أن ت ــار امل اإلحــصائية وهــي ختت

  .والعبء الذي يقع على كاهل ايبني

  البيانــات املتعلقــة بــاألفراد الــيت جتمعهــا  يــتعني إضــفاء الــسرية التامــة علــى - ٦ملبــدأ ا  

ــصائية  ــاالت اإلحـ ــيني     الوكـ ــخاص طبيعـ ــت بأشـ ــواء تعلقـ ــصاءات، سـ ــداد اإلحـ ــراض إعـ ألغـ

  .معنويني، ويتعني استخدامها قصرا يف األغراض اإلحصائية أو

_______________ 

، انظـر  ١٩٩٤ أول األمر يف عام   األساسية نص الديباجة املدرج بداية مبناسبة اعتماد املبادئ      لالطالع على    )٢(
الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي  (تقريــر اللجنــة اإلحــصائية عــن دورــا االســتثنائية   الفــصل اخلــامس مــن  

ومـات عـن املبـادئ    وميكـن االطـالع علـى مزيـد مـن املعل          . ))E/1994/29( ٩، امللحق رقم    ١٩٩٤واالجتماعي،  
 .األساسية وتارخيها يف املوقع الشبكي للجنة اإلحصائية



A/RES/68/261 املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية  
 

3/3 

 الـــيت تعمـــل مبوجبـــها    والتـــدابري واألنظمـــة القـــوانني تتـــاح للجمهـــور    - ٧املبـــدأ   

  .اإلحصائية النظم

 كفالــة التنــسيق بــني الوكــاالت اإلحــصائية داخــل البلــدان أمــر ضــروري ل  - ٨املبــدأ   

  .وكفاءتهاتساق النظام اإلحصائي 

 قيــام الوكــاالت اإلحــصائية يف كــل بلــد مــن البلــدان باســتخدام املفــاهيم    - ٩املبــدأ   

ــساق ا    ــزز اتـ ــة يعـ ــاليب الدوليـ ــصنيفات واألسـ ــع    والتـ ــى مجيـ ــا علـ ــصائية وكفاءـ ــنظم اإلحـ لـ

  .الرمسية املستويات

 التعاون الثنائي واملتعدد األطراف يف جمال اإلحصاءات يـسهم يف حتـسني             - ١٠املبدأ    

  .نظم اإلحصاءات الرمسية يف مجيع البلدان

  ٧٣اجللسة العامة 

  ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٢٩

  


