
 
 المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية

 
 

 ،إن اللجنة اإلحصائية 
 

 أن المعلومات اإلحصائية الرسمية أساس الزم للتنمية المستدامة في الميادین إذ تضع في اعتبارها 
 االقتصادیة والدیموغرافية واالجتماعية والبيئية، وللتبادل المعرفي والتجاري بين دول وشعوب العالم،

 
 أن ثقة الجمهور في المعلومات اإلحصائية الرسمية مسألة جوهریة، وأنها تتوقف  في اعتبارهاوإذ تضع 

إلى حد بعيد على احترام القيم والمبادئ األساسية التي تشكل لب أي مجتمع دیمقراطي یسعى إلى فهم ذاته 
 واحترام حقوق أفراده،

 
تالي نوعية المعلومات المتاحة للحكومة  أن نوعية اإلحصاءات الرسمية، وبالوإذ تضع في اعتبارها 

واالقتصاد والجمهور، ترتهن إلى حد بعيد بتعاون المواطنين والمؤسسات وسائل المستجيبين من أجل توفير 
البيانات المالئمة والموثوق بها المطلوبة للعمليات الضروریة لجمع اإلحصاءات وبالتعاون بين مستعملي 

  احتياجات المستعملين،اإلحصاءات ومنتجيها بغية تلبية
 

 بالجهود التي تبذلها المنظمات الحكومية وغير الحكومية النشطة في المجال اإلحصائي من وإذ تذآر 
 أجل وضع معایير ومفاهيم لتسهيل المقارنة بين البلدان،

 
  بإعالن المعهد اإلحصائي الدولي بشأن آداب المهنة،وإذ تذآر أیضا 

 
 15الذي اعتمدته اللجنة االقتصادیة ألوروبا في ) 47(لقرار جيم  بأن اوقد أعربت عن رأیها 
  یتسم بأهمية عالمية،1992أبریل /نيسان

 
 أن الفریق العامل للخبراء اإلحصائيين، الذي آلفته لجنة اإلحصاءات التابعة للجنة االقتصادیة وإذ تالحظ 

د وافق من حيث المبدأ، في دورته الثامنة واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ بدراسة المبادئ األساسية، ق
، على الصيغة التي وضعتها اللجنة االقتصادیة ألوروبا، 1993نوفمبر /المعقودة في بانكوك في تشرین الثاني

 وأآد أن تلك المبادئ منطبقة على جميع الدول،
 

رقة قد رأي، في  أن المؤتمر المشترك للمخططين واإلحصائيين والدیمغرافيين األفاوإذ تالحظ أیضا 
، أن المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية تتسم 1994مارس /دورته الثامنة، المعقودة في أدیس أبابا في آذار

 بأهمية عالمية،
 

 : هذه المبادئ لإلحصاءات الرسميةتعتمد 
 

إن اإلحصاءات الرسمية عنصر ال غنى عنه في النظام اإلعالمي ألي مجتمع دیمقراطي، بما  -1 
.  تقدمه للحكومة واالقتصاد والجمهور من بيانات عن الحالة االقتصادیة والدیمغرافية واالجتماعية والبيئية

ثبت فائدته العملية من البيانات ولتحقيق ذلك، یتعين أن تقوم الوآاالت المعنية باإلحصاءات الرسمية بجمع ما ی
 .اإلحصائية وتوفيره للمواطنين بتجرد وفاء بحقهم في التماس المعلومات

 



حفاظا على الثقة في اإلحصاءات الرسمية، یلزم أن تقوم الوآاالت اإلحصائية، وفقا العتبارات  -2 
ءات جمع البيانات اإلحصائية وتجهيزها فنية دقيقة تشمل المبادئ العلمية واآلداب المهنية، بتحدید أساليب وإجرا

 .وتخزینها وعرضها
 

تيسيرا للتفسير السليم للبيانات، تقوم الوآاالت اإلحصائية وفقا للمعایير العلمية بعرض  -3 
 .المعلومات المتعلقة بمصادر اإلحصاءات واألساليب واإلجراءات التي تطّبق بشأنها

 
 .تفسير خاطئ أو استعمال غير سليم لإلحصاءاتللوآاالت اإلحصائية أن تعلق على أي  -4 

 
یجوز الحصول على البيانات، لألغراض اإلحصائية، من أي مصدر آان، سواء من الدراسات  -5 

وینبغي للوآاالت اإلحصائية وهي تختار المصدر أن تضع في .  االستقصائية اإلحصائية أو السجالت اإلداریة
 .لتكاليف والعبء الذي یقع على آاهل المجيبيناالعتبار عناصر النوعية والتوقيت وا

 
یتعين إضفاء السریة التامة على البيانات المتعلقة بأفراد التي تجمعها الوآاالت اإلحصائية  -6 

ألغراض إعداد اإلحصاءات، سواء تعلقت بأشخاص طبيعيين أو معنویين، ویتعين استخدامها قصرا في 
 .األغراض اإلحصائية

 
 .مأل القوانين واإلجراءات والتدابير التي تعمل بموجبها النظم اإلحصائيةتعلن على ال -7 

 
التنسيق بين الوآاالت اإلحصائية داخل البلدان، أمر ضروري لتحقيق االتساق والفعالية في  -8 

 .النظام اإلحصائي
 

ساليب الدولية قيام الوآاالت اإلحصائية في آل بلد من البلدان باستخدام المفاهيم والتصنيفات واأل -9 
 .یعزز اتساق النظم اإلحصائية وآفاءتها على جميع المستویات الرسمية

 
التعاون الثنائي والمتعدد األطراف في مجال اإلحصاءات یسهم في تحسين نظم اإلحصاءات  -10 

 .الرسمية في جميع البلدان
 
 
 
 
 


