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اللجنة اإلحصائية 
الدورة اخلامسة والثالثون 

٢-٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ 
البند ٦ (أ) من جدول األعمال املؤقت* 

أنشــطة غـــري مصنفـــة حســـب امليـــدان: تنفيـــذ 
  املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية 

 تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية 
 تقرير األمني العام 

موجز 
أُعد هذا التقرير بناء على طلب اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الرابعـة والثالثـني(أ) وهـو 
يعرض النتائج الرئيسية للدراسة االستقصائية اليت أجرهتـا الشـعبة اإلحصائيـة يف األمـم املتحـدة 
فيما بني أيار/مايو وتشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣ بشـأن تنفيـذ املبـادئ األساسـية لإلحصـاءات 

الرمسية. 
وتـرد يف الفقرتـني ١١٩ و ١٢٠ املالحظـات اخلتاميـــة والنقــاط املقــترح أن تناقشــها 

اللجنة. 
 ______

الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، ٢٠٠٣، امللحـق رقـم ٤ (E/2003/24)، الفصــل األول،  (أ)
ألف. 
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مقدمة   أوال -
ُوضعت املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية يف مؤمتر اإلحصائيني األوروبيــني الـذي  - ١
عقـد يف أوائـل التسـعينيات، حـني مـرت اإلحصـاءات الرمسيـة يف خمتلـف البلـــدان، وخباصــة يف 
بلدان أوروبا الوسطى واالحتاد السوفيايت السابق، بأزمة وجودية. فقد تغريت النظـم السياسـية 
واالقتصادية، وبزغ عدد كبري من الدول القومية اجلديـدة. ومـن مث كـان ال بـد أن يعـاد خلـق 
اإلحصـاءات الرمسيـة يف تلـك البلـدان، شـأهنا يف ذلـك شـأن الكثـــري مــن املــهام األخــرى الــيت 
تضطلع هبا احلكومات. وكان ال بد من إعادة بناء ثقة اجلمهور يف اإلحصاءات الرمسيـة، كمـا 
كان على احلكومات أن تتفهم مكانة اإلحصاءات الرمسية يف سياق شهد تغيريا. ودعما لتلـك 
العمليات، ارُتئي أنه من املفيد إعداد وثيقة دولية حتدد دور اإلحصاءات الرمسية، وتوفـر بعـض 
املبادئ التوجيهية العامة لُيهتدى هبا يف تسيري النظم اإلحصائية. وقد اعتمد مؤمتـر اإلحصـائيني 
األوروبيني املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية يف عام ١٩٩٢، وصادقت اللجنة اإلحصائية 

لألمم املتحدة عليها يف عام ١٩٩٤ (بعد إجراء تعديالت طفيفة على الديباجة). 
وطلبت اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الرابعة والثالثني إىل الشـعبة اإلحصائيـة أن جتـري  - ٢
ـــها بتقريــر عــن هــذه املســألة يف دورهتــا  اسـتعراضا شـامال لتنفيـذ املبـادئ األساسـية وأن توافي
اخلامسـة والثالثـني عـام ٢٠٠٤(١) وهـي الـدورة الـيت تـتزامن مـــع الذكــرى العاشــرة العتمــاد 
ـــب، وضعــت الشــعبة اســتبيانا يســمح  اللجنـة اإلحصائيـة املبـادئ األساسـية. وتلبيـة هلـذا الطل
للبلدان باإلبالغ، بأسلوب موحد، عـن جتارهبـا فيمـا يتصـل باملبـادئ األساسـية. وأُرسـلت إىل 
ـــلت الصيغــة  اخلـرباء الدوليـني واللجـان اإلقليميـة مسـودات االسـتبيان للتعليـق عليـها(٢). وأرس
النهائية لالستبيان، الـيت ُترمجـت إىل االسـبانية والروسـية والعربيـة والفرنسـية، إىل ١٩٤ مكتبـا 
ــــة(٤) بـــاملوقع الشـــبكي للشعبـــة  إحصائيــا وطنيــا(٣) وأُدرجــت يف وصلــة اإلحصــاءات الرمسي
اإلحصائية يف األمم املتحدة. وتلقت الشعبة، حىت ٣٠ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣، إجابـات 

من ١١٢ بلدا. ويعطي اجلدول ١ أدناه حملة عامة عن تلك اإلجابات. 
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اجلدول ١: حملة عامة عن املتلقني واجمليبني 
 
اجمليبون املتلقون  

اجملموع  
ـــة  النســبة املئوي
اجملموع جلميع املتلقني 

النسبة املئوية 
جلميع اجمليبني

معـدل اإلجابـــات 
ـــــــذه  بالنســـــبة هل
املنطقة اجلغرافية 

٥٠ ٦٥ ٧٣ ٧٦ ١٤٧ البلدان النامية 
٣١ ١٣ ١٥ ٢٥ ٤٩ مبا فيها أقل البلدان منوا 

٨٣ ٣٥ ٣٩ ٢٤ ٤٧ البلدان املتقدمة النمو
٥٨ ١٠٠ ١١٢ ١٠٠ ١٩٤ اجملموع 

٧٥ ٣٢ ٣٦ ٢٥ ٤٨ آسيا 
٤٣ ٢١ ٢٣ ٢٧ ٥٣ أفريقيا 
٨١ ٣٠ ٣٤ ٢٢ ٤٢ أوروبا 

٣٣ ٤ ٥ ٨ ١٥ أوقيانوسيا 
٣٩ ١٣ ١٤ ١٩ ٣٦ البلدان األمريكية 

٥٨ ١٠٠ ١١٢ ١٠٠ ١٩٤ اجملموع 
  

وقد تضمن االستبيان ٥٤ سؤاال ُنظمت وفقا للمبادئ األساسية العشرة كمـا تضمـن  - ٣
عدة أسئلة متهيدية. ففيمـا يتعلـق باملبـادئ ١ إىل ٩، يبـدأ االسـتبيان بسـؤال عـام عـن مسـتوى 
ـــة. أمــا  تنفيـذ املبـدأ يف البلـد. ويـرد يف اجلـدول ٢ أدنـاه بيـان الـردود علـى تلـك األسـئلة العام

النتائج احملرزة فيما يتصل بكل من املبادئ. فهي مبينة بالتفصيل أدناه(٥). 
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اجلدول ٢: تنفيذ املبادئ 
 

يف بلدكم، هذا املبدأ، بوجه عام  

غري منفذ منفذ إىل حد ما منفذ إىل حد كبري منفذ بالكامل  
حــــاالت 
اإلجابة 

حـــــاالت 
عـــــــــــدم 
اإلجابة 

اجملموع  
النســــبة 
اجملموع املئوية 

النســـــــبة 
اجملموع املئوية 

النســــبة 
اجملموع املئوية 

النســــبة 
اجملموع اجملموع املئوية 

 ١ صفر ١١٢ ١ ١ ٩ ١٠ ٤٥ ٥٠ ٤٤ ٥١ املبدأ
 ٢ صفر ١١٢ ١ ١ ٤ ٤ ٣٧ ٤١ ٥٩ ٦٦ املبدأ
 ٣ صفر ١١٢ ١ ١ ٦ ٧ ٥٠ ٥٦ ٤٣ ٤٨ املبدأ
 ٤ ١ ١١١ ٧ ٨ ١٩ ٢١ ٣٧ ٤١ ٣٧ ٤١ املبدأ
 ٥ ١ ١١١ ١ ١ ٨ ٩ ٤٢ ٤٧ ٤٩ ٥٤ املبدأ
 ٦ صفر ١١٢ ١ ١ صفر صفر ١٩ ٢١ ٨٠ ٩٠ املبدأ
 ٧ صفر ١١٢ ٣ ٣ ٤ ٤ ١٧ ١٩ ٧٧ ٨٦ املبدأ
 ٨ ٢ ١١٠ ٦ ٧ ١٩ ٢١ ٤٤ ٤٨ ٣١ ٣٤ املبدأ
 ٩ ١ ١١١ ١ ١ ٥ ٥ ٥٠ ٥٥ ٤٥ ٥٠ املبدأ

- - - - - - - - - - املبدأ ١٠ 
  

نتائج الدراسة االستقصائية   ثانيا -
ـــــا وتكــــافؤ إمكانيــــات  املبـــدأ ١: أمهيـــة اإلحصـــاءات الرمسيـــة وعـــدم حتيزه ألف -

 االطالع عليها 
”تشكل اإلحصاءات الرمسيـة عنصـرا ال غـىن عنـه يف نظـام املعلومـات يف أي 
جمتمع دميقراطي، من حيث أنه يوفر للحكومة واالقتصاد واجلمهور بيانات عن احلالة 
االقتصادية والدميوغرافية واالجتماعيـة والبيئيـة. وحتقيقـا هلـذه الغايـة، علـى الوكـاالت 
اإلحصائية الرمسية أن تقوم، على أساس مـن عـدم التحـيز، جبمـع وتوفـري اإلحصـاءات 
الرمسية املستوفاة ملعيار الفائدة العملية وذلك إعمـاال حلـق املواطنـني يف احلصـول علـى 

املعلومات العامة“. 
 

مقدمة  - ١
تشكل اإلحصاءات الرمسية أحـد األركـان األساسـية للحكـم الرشـيد ولثقـة اجلمـهور  - ٤
بــاحلكم. واإلحصــاءات الرمسيــة، الــيت تعدهــا وكــاالت حكوميــة، ميكــن أن ُيســتنار هبــا يف 
املناقشات ويف صنع القرارات على مستوى احلكومات واجملتمع األكرب بوجه عام. والواقـع أن 
اإلحصاءات الرمسية املوضوعية املوثوق هبا واليت تكون يف املتناول متنح الناس واملنظمـات علـى 
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الصعيديـن الوطـين والـدويل ثقـة يف نزاهـة احلكومـة ويف عمليـة صنـع القـرارات املتصلـة باحلالــة 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية داخل البلد. والستيفاء معيار الفائدة العملية، ينبغــي أن تكـون 
ـــع اســتخدامها بُيســر  اإلحصـاءات ذات أمهيـة مباشـرة وأن تكـون مـن اجلـودة مبـا ستناسـب م
ـــى الوجــه الصحيــح.  وعلـى الوجـه الصحيـح وأن تصـدر يف شـكل يتيـح اسـتعماهلا بيسـر وعل
وحتقيقـا هلـذا، مـن املـــهم فــهم احتياجــات املســتعملني. فالوكــاالت اإلحصائيــة تســتخدم يف 
تفاعلها مع املستعملني أدوات شـىت، مـن بينـها اهليئـات االستشـارية والدراسـات االسـتقصائية 
اليت تقيس مدى رضـا املسـتعملني. وفضـال عـن ذلـك، ُيعـد التخطيـط السـليم عنصـرا أساسـيا 
لتلبية احتياجات املسـتعملني املتغـرية. وال بـد أن جيـري مجـع البيانـات ونشـرها مبنـأى عـن أي 
تدخل سياسي لكفالة عدم حتيز املكتب اإلحصائي الوطين. ويف بلدان عديدة، ُينص على هـذا 
االسـتقالل يف التشـريعات املتعلقـة باإلحصـــاءات (انظــر أيضــا املبــدأ ٧). فمــن املتعــني علــى 
اإلحصائيني االلتزام بالروح املهنيـة يف العمـل وذلـك بتطبيـق الطـرق اإلحصائيـة تطبيقـا سـليما 
(انظـر املبـدأ ٢)، وتوخـي الوضـوح فيمـا يتصـل باملفـاهيم واملصـادر والطـرق املسـتعملة (انظــر 
املبدأ ٣)، واجتناب أي تعليقات تنم عن التحزب. وفضال عن ذلك، يلزم، إلتاحة املعلومـات 
على أساس من عدم التحيز، االضطالع بأنشـطة نشـر توفـر للمسـتعملني املعلومـات يف شـكل 
ـــى البيانــات. ويتعــني اتبــاع  مفيـد وإطـالق السياسـات الـيت تتيـح فرصـا متكافئـة لالطـالع عل
املبادئ اإلحصائية السليمة لدى عرض اإلحصاءات حبيث يسهل فهمها وإبالغها دون حتيز. 

 
اإلجابات الواردة يف إطار الدراسة االستقصائية  - ٢

هل أنشئ ”جملس مستعملني“ أو أي هيئة استشارية أخرى؟ 
رد ثلثـا البلـدان باإلجيـاب، برغـم أن اجملـــالس واهليئــات االستشــارية تــأيت يف أشــكال  - ٥
وأحجام عديدة متباينة. ذلك أن عدد أعضاء تلك اجملالس واهليئات األخرى يتراوح بني زهـاء 
١٠ أعضاء وما يربو على ١٠٠ عضو. وبعضها جيتمـع مـرات عديـدة بينمـا ال جيتمـع البعـض 
ـــل مصــاحل  اآلخـر إال مـرة واحـدة يف العـام. وإىل جـانب اشـتراكها يف مسـة واحـدة، هـي ”متثي
املستعملني“ جند أهنا تتوىل مهاما ومسؤوليات متنوعة. وميكن جتميع تلك املهام واملسـؤوليات 

حتت ثالثة عناوين عريضة: 
إسداء املشورة االستراتيجية بشأن السياسات واألولويات اإلحصائية؛  •
إسداء املشورة التقنية بشأن برامج ومواضيع إحصائية عامة أو حمددة؛  •

تنسيق األنشطة اإلحصائية.  •
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وجتمع جمالس كثرية بني أدوار عدة. من تلك األدوار، وقد أنشـأ بعضـها جلانـا فرعيـة  - ٦
للمشــورة التقنيــة. ويف حــاالت أخــرى، تباشــر اللجــان التقنيــة مهامــها مبعــزل عــن اجمللــس 

”العام“. 
وفيما يلي أمثلة على تنوع احللول:  - ٧

اللجنة اإلحصائية املركزية (٥١ عضوا)، اليت تتوىل الربط بني مستعملي اإلحصـاءات  •
وُمعديها، وهي جتتمع سنويا، وتتبعها ١٧ جلنة فرعيـة استشـارية. وفضـال عـن ذلـك، 
ــــس إحصـــائي (١٥ عضـــوا) يتـــوىل مســـؤولية رصـــد جـــودة اإلحصـــاءات  مثــة جمل

وموضوعيتها؛ وهو يقدم أيضا توصيات بشأن تنسيق األنشطة اإلحصائية؛ 
جملس اإلحصاءات الوطنية، وهو يسـدي املشـورة بشـأن املسـائل املتصلـة بالسياسـات  •
واألولويات اإلحصائية. وتسدي اللجـان االستشـارية املهنيـة املشـورة بشـأن اجملـاالت 

الربناجمية الرئيسية؛ 
اللجنة االستشارية للتخطيط وللتنسيق اإلحصائي، الـيت تتـألف مـن أعضـاء مـن مجيـع  •

الوزارات واملقاطعات ومن القطاع اخلاص، وهي جتتمع مرة واحدة يف الشهر. 
وقد شرحت عدة بلدان السبب يف عدم وجود جملس إحصائي لديها أو عدم تشكيل  - ٨
جملس من هـذا القبيـل فيـها حـىت اآلن. ويرجـع السـبب املبـني يف بعـض احلـاالت إمـا إىل عـدم 
وجود قانون بشأن اإلحصاءات (أو لكون أن ذلك القانون قيـد النظـر) أو إىل عـدم النـص يف 
التشريعات اإلحصائية القائمة على تشكيل جملس كهذا. وأفادت بلدان عدة بأنـه علـى الرغـم 
من عدم وجود جملس رمسي، فإن هناك جلانـا تكفـل إقامـة حـوار بـني مسـتعملي اإلحصـاءات 
وُمعديـها. وأشـارت بلـدان عـدة إىل أهنـا تزمـع إنشـاء جملـــس. وذكــر بلــد واحــد أن وزارات 
ومنظمات عديدة ختوض حاليا عمليات إعادة هيكلة، ومـن مث فإنـه يصعـب إنشـاء جملـس مـن 

هذا القبيل. 
 

هل مثة سعي حثيث للحصول بانتظام على معلومات مرتدة عن مدى رضا املستعمل عن 
املنتجات واخلدمات اإلحصائية؟ 

باإلضافة إىل جمالس املستعملني، ميكــن السـعي للحصـول علـى املعلومـات املرتـدة عـن  - ٩
طريق آليات أخرى خمتلفة. وقد أفادت أكثر من ثلثـي البلـدان بأهنـا تسـتخدم آليـات مـن هـذا 

القبيل. وفيما يلي بعض األمثلة عنها: 
جتري دراسات استقصائية دورية آلراء املستعملني يف جودة احلولية اإلحصائيـة وفيمـا  •

جيب إضافته من املؤشرات إليها؛ 
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تتضمـن مجيـــــع املنشـورات عنـاوين، وأرقامـا هاتفيـة ومعلومـات عـن املوقـع الشــبكي  •
وما إىل ذلك، ويشجع تقدمي التعليقات؛ 

ـــج  يتعـني علـى كـل برنـامج احلصـول علـى معلومـات مرتـدة مـن املسـتعملني عـن نوات •
الربنامج وحتليل تلك املعلومات؛ 

ُتعقــد اجتماعــات منتظمــة وخمصوصــة مــع خمتلــف أصحــاب املصلحــة وجمموعـــات  •
املستعملني؛ 

جتري دراسات استقصائية منتظمة وخمصوصة عن مدى رضا املستعمل؛  •
ُتنظم ”دعوة عامة“ سنوية هلذا الغرض؛  •

ُتنظم دورات شهرية من دورات ”لقاء مـع املسـتعملني“ خـالل مناسـبات ”يـوم مـع  •
الزبائن“؛ 

ُيرفـق طـي مجيـع املنشـورات اسـتبيان لتمكـني املسـتعملني مـن إعطـــاء مــا لديــهم مــن  •
معلومات عن املنتج. 

السبب الرئيسي لعـدم سـعي البلـدان بصـورة حثيثـة للحصـول علـى معلومـات مرتـدة  - ١٠
بشأن املنتوج هو االفتقار إىل املوارد. 

 
هل للمكتب اإلحصائي الوطين برنامج عمل سنوي (متعدد السنوات)؟ 

كما ذكر أعاله، يشكل التخطيط اجليـد جـزءا أساسـيا مـن تنفيـذ املبـدأ ١؛ والـربامج  - ١١
السنوية واملتعددة السنوات هي من بـني أكـثر أدوات التخطيـط شـيوعا مـن حيـث االسـتعمال 

حتقيقا هلذا الغرض. 
وبناء على ذلك، فـإن مـا يربـو علـى ٩٠ يف املائـة مـن البلـدان لديـها برامـج مـن هـذا  - ١٢

القبيل، والكثري منها لديه برامج سنوية وبرامج متعددة السنوات (دائرة) يف آن معا. 
 

هل جيري اتباع سياسة منهجية لنشر املعلومات اإلحصائية؟ 
أفاد ما يقرب من ٩٠ يف املائة من البلـدان بأهنـا تتبـع سياسـة للنشـر مـن هـذا القبيـل.  - ١٣
وقـد أنشـــأت إدارات كثــرية وحــدات نشــر متخصصــة و/أو وحــدات تتعــامل مــع وســائط 
اإلعالم. وذكر العديد من البلدان كذلك احلاجة إىل تنويع قنـوات النشـر وتزايـد أمهيـة شـبكة 

اإلنترنت كواسطة للنشر، وال سيما: 
السعي اجلاري إىل كفالة النمو السريع للنشر اإللكتروين للمعلومات؛  •
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وجود مجيع املنشورات على اإلنترنت، واحلصول عليها يقتضي دفع مثن؛  •
وجود مجيع األرقام يف قواعد بيانات على شبكة اإلنترنت، واحلصول عليها جماين.  •

يشار إىل االفتقار إىل املوارد بوصفها عائقا أساسـيا أمـام وضـع سياسـة منهجيـة لنشـر  - ١٤
املعلومات. 

 
هل تصدرون قوائم باملنشورات والوثائق واخلدمات األخرى؟ 

إن ما يقرب من ٩٠ يف املائة من البلدان لديها مثل هذه القوائم. والعديد من البلـدان  - ١٥
تتوفر لديها قوائم يف شكل مطبوعات حاسوبية وعلى شبكة اإلنترنت معا. ومن بني مـا ذكـر 

من أسباب عدم وجود قوائم قلة املوارد وقلة املوظفني املؤهلني. 
 

هل يعمل املكتب اإلحصائي الوطين مبعزل عن التدخالت السياسية لدى إعداده برامج 
العمل السنوية (واملتعددة السنوات)؟ 

أفادت نسبة ٩٥ يف املائة من البلدان بعدم مواجهة هـذا النـوع مـن التدخـل. غـري أنـه  - ١٦
يبدو من التفاصيل الواردة أن هـذا السـؤال قـد يكـون فُسـر بطـرق خمتلفـة. وعلـى اخلصـوص، 
تشري البلدان إىل تأثري بعض املستعملني ”السياسيني“ فيما يتعلق بصياغـة برامـج العمـل. كمـا 
أشري يف بضع مرات إىل القيود املفروضة على الربامج اإلحصائية من جراء (قلـة) املخصصـات 

يف امليزانية. وشددت بضعة بلدان أيضا على أمهية الضمانات القانونية والعملية. 
 

هل حيتاج املكتب اإلحصائي الوطين ملوافقة سياسية من أجل نشر املعلومات اإلحصائية؟ 
أفادت نسبة ٨٠ يف املائة من البلدان أهنـا ال حتتـاج أبـدا ملثـل هـذه املوافقـة السياسـية.  - ١٧
غري أن نسبة ٢٠ يف املائة منها ذكرت أهنا حتتاج إىل تلك املوافقـة يف بعـض احلـاالت احملـددة. 
ومـن األمثلـة الـواردة عـن احلـاالت الـيت تتطلـب موافقـــة سياســية: نتــائج تعــددات الســكان؛ 
واألرقام القياسية ألسعار االستهالك؛ واألرقام املتعلقة بـالفقر؛ وأرقـام النـاتج احمللـي اإلمجـايل؛ 
ويف حالة واحدة، ”املسائل احلساسة الـيت قـد يكـون هلـا آثـار سـلبية علـى االقتصـاد ككـل“. 
ـــد علــى الــدوام إىل إحالــة اإلحصــاءات قبــل نشــرها إىل  وأشـارت بضعـة بلـدان إىل أهنـا تعم

السلطات من أجل التعليق واملوافقة عليها. 
 

ـــف  هــل ينشــر املكتــب اإلحصــائي الوطــين جــدوال زمنيــا مســبقا يعلــن تواريــخ نشــر خمتل
اجملموعات اإلحصائية؟ 

ال تنشر حنو ثلث البلدان جدوال زمنيا مسبقا. غــري أن بعـض اجمليبـني أشـاروا إىل أهنـم  - ١٨
ينظـرون حاليـا يف اعتمـاد هـذه الفكـرة. وأشـار البعـض اآلخـر إىل أن مـا يكتنـف نظـام إنتـــاج 
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ـــاريخ الــذي  اإلحصـاءات مـن العوامـل غـري املعروفـة هـي مـن الكـثرة حبيـث يسـتحيل توقـع الت
ستتاح تلك اإلحصاءات فيه. 

غري أن ثلثي البلدان تقريبا أفـادت بأهنـا تنشـر جـدوال زمنيـا مسـبقا. وأشـري يف أحيـان  - ١٩
قليلـة إىل االمتثـال لــ ”معايـري النشـر“ لصنـدوق النقـد الـدويل. وأظـهرت األمثلـة الـــيت ســاقها 

اجمليبون تباين اجلداول الزمنية من حيث العناصر التالية: 
التغطيـة: بعـض اجلـداول الزمنيـة ال تشـمل غـري املؤشـرات االقتصاديـة الرئيسـية، فيمــا  •

تشمل غريها مجيع اإلحصاءات؛ 
ـــة تنشــر مثــل هــذه  دوريـة النشـر واملـدة املشـمولة: بعـض املكـاتب اإلحصائيـة الوطني •

اجلداول الزمنية مرة يف السنة، فيما تنشر أخرى صيغا مستكملة منها كل أسبوع؛ 
املوثوقية: تلتزم بعض املكاتب اإلحصائية الوطنية دائما بـاجلدول الزمـين املسـبق، فيمـا  •
ـــه يف حــني أن  تضطـر أخـرى إىل تعديـل التواريـخ احملـددة فيـه. وذكـر أحـد اجمليبـني أن
املنشورات العادية تصدر دائما وفقا للجدول الزمين، فإن مواعيـد إصـدار املنشـورات 

االستثنائية أو الضخمة ختضع إلعادة اجلدولة. 
 

هل تتاح اإلحصاءات جلميع املستعملني يف وقت واحد؟ 
أفـاد حنـو ثالثـة أربـاع البلـدان اجمليبـة أن تلـك هـي احلـال مـن حيـث املبـدأ. وذكـــرت  - ٢٠
ــها  البلـدان األخـرى أنـه يف حـني أن ذلـك ينطبـق علـى بعـض اإلحصـاءات، فإنـه ال ينطبـق علي
مجيعا. بل حىت يف البلدان اليت تتاح فيها اإلحصاءات للجميع يف وقت واحد من حيث املبــدأ، 

قد تنطبق قواعد خاصة يف هذا الشأن، كما يتضح ذلك من األجوبة على السؤال التايل. 
 

إذا أتيح ألي إدارة حكومية االطــالع علــى اإلحصــاءات قبــل نشــرها، هــل يعلــن ذلــك 
للعموم؟ 

يعلن ذلك بطريقة أو بأخرى يف حنو نصف البلدان اليت توجد فيها املمارسة املذكورة  - ٢١
أعــاله، وإن مل يكــن ذلــك بــالضرورة علــى حنــو مفصــل. فُيســمح بــاالطالع املســبق علـــى 
اإلحصاءات للوزارات ذات الصلة، حىت تتمكن من إعداد التعليقات ألغراض إعالن البيانـات 
رمسيا. وتتراوح املدة الفاصلة بـني االطـالع واإلعـالن مـن ”سـاعة واحـدة قبـل اإلعـالن“ إىل 
”عصر اليوم السابق إلعالهنا“، فيما تتفاوت اإلجابات عـن توثيـق هـذه املمارسـة مـن ”عـدم 
اإلعالن للعموم“ إىل ”التوثيق التام لإلعـالن يف بروتوكـول وجـدول زمـين للنشـر“ و ”وارد 
يف موقع الوكالة اإلحصائية املعنية على اإلنترنت“. وفيما يلي بعض األمثلة املفصلة عن إتاحة 

اطالع الدوائر احلكومية على اإلحصاءات قبل إعالهنا: 
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نظـرا إىل أن تعليقـات الـوزراء علـى املعلومـات قـد تـترتب عليـها آثـار علـى األســواق  •
املالية، فقد اعُترب أن من الضروري إطـالع قلـة مـن املسـؤولني الرئيسـيني مسـبقا علـى 
عدد صغري مـن اإلحصـاءات االقتصاديـة يف عصـر اليـوم السـابق إلعالهنـا. ويشـار إىل 

هذا األمر يف املوقع الشبكي للوكالة اإلحصائية املعنية؛ 
ُتبلَّغ األرقام القياسية ألسعار االستهالك إىل الوزير قبل يـوم مـن إعالهنـا للعمـوم حـىت  •

يتاح له الوقت الكايف إلجراء مقابالت صحفية حمتملة؛ 
ُتبلّغ بعض املؤشرات اإلحصائية العادية إىل كبار املسؤولني عن السياسة العامة بساعة  •
واحدة قبل إعالهنا للعموم. وهذا األمر ليـس سـرا، ولكـن ليـس هنـاك قائمـة منهجيـة 

باحلاالت اليت حيدث فيها ذلك؛ 
ُيمنح الوزراء ومستشاروهم يف بعض احلاالت امتياز االطالع علـى اإلحصـاءات قبـل  •
إعالهنا. غري أن هذا اإلجراء موثق بصورة تامة يف إطار بروتوكول بشـأن املمارسـات 

املتصلة باإلعالن. 
 

املبدأ ٢: املعايري واألخالقيات املهنية   باء -
”بغيــة احلفــاظ علــى الثقــة باإلحصــاءات الرمسيــة، يتعــني علــى الوكـــاالت 
اإلحصائية أن تتوىل، وفق اعتبارات مهنية حمضة، تشمل املبادئ العلمية واألخالقيـات 
ــــات اإلحصائيـــة ومعاجلتـــها وختزينـــها  املهنيــة، حتديــد طــرق وإجــراءات مجــع البيان

وعرضها“. 
 

مقدمة  - ١
هذا املبدأ يتناول على حنو أوسع عنصر عـدم التحـيز الـوارد يف املبـدأ ١. حيـث جيـب  - ٢٢
اتباع منهجية إحصائية سليمة تقوم على أساس استخدام األطر واملعايري اإلحصائيـة، والتطبيـق 
ــــن أجـــل إنتـــاج  الصحيــح للطــرق اإلحصائيــة، وعــرض اإلحصــاءات بصــورة موضوعيــة م
اإلحصاءات وعرضها. وينبغي للوكالة اإلحصائية املعنية أن ختتار هذه املنهجية مبعـزل عـن أي 
تدخل سياسي ووفقا لألخالقيات املهنية. ويتعني تزويد املوظفني بـالتدريب اإلحصـائي ودعـم 

البحث واالبتكار إذا أريد كفالة التطبيق السليم للمنهجية. 
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اإلجابات الواردة يف إطار الدراسة االستقصائية  - ٢
إىل أي حد تشعرون بالرضا عن عدد موظفيكم ومهاراهتم وخربهتم؟ 

عـرب مـا يربـو علـى ٨٠ يف املائـة مـن رؤسـاء املكـــاتب اإلحصائيــة عــن ’رضــاهم‘ أو  - ٢٣
ـــدم  ’رضـاهم التـام‘ عـن موظفيـهم ومـهاراهتم وخـربهتم، فيمـا عـرب ١٧ يف املائـة منـهم عـن ’ع
رضاهم‘. وتتشابه إىل حد كبري املشاكل الرئيسية اليت أتـت علـى ذكرهـا املكـاتب اإلحصائيـة 
الوطنية - سواء كانت أم مل تكن راضيـة عـن موظفيـها - ويبـدو أن أهـم اختـالف بينـها هـو 

من حيث ضخامة تلك املشاكل: 
عـدم كفايـة و/أو تنـــاقص عــدد املوظفــني: أدى ختفيــض امليزانيــات إىل نقــص عــدد  •
املوظفني يف كثري مـن املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة. ورغـم أن بعضـها أفـاد بـأن عـدد 
املوظفـني كـان آخـذا يف االزديـاد، فـإن تلـك الزيـادة مل تكـــن كافيــة لتجــاري تزايــد 

الطلب على اإلحصاءات على املستويني الوطين والدويل؛ 
مواجهة صعوبــات يف توظيـف العنـاصر املؤهلـة واالحتفـاظ هبـا: تعـاين البلـدان الناميـة  •
أساسا ولكن ليس حصرا من منافسة أرباب عمل آخرين يف كل مـن القطـاعني العـام 
واخلاص اللذين تكون املرتبات وظروف العمل فيـهما أفضـل. ويـؤدي ذلـك يف كثـري 
من األحيان إىل مواجهة صعوبات يف التوظيف، وال سيما يف توظيف الشباب وذوي 
ـــدل دوران أولئــك املوظفــني. وتشــكل  املؤهـالت العليـا، كمـا يـؤدي إىل ارتفـاع مع

اإلجراءات البريوقراطية أحيانا مشكلة إضافية يف جمال التوظيف يف بعض البلدان. 
أوجه القصور الرئيسية يف مهارات وخربة املوظفني الـيت ذكـرت يف االسـتبيانات هـي  - ٢٤

كما يلي: 
االفتقار إىل القدرات التحليلية: إن تزايـد اسـتخدام الطـرق احلديثـة يف مجـع البيانـات،  •
وذلـك كاسـتخدام البيانـات اإلداريـة مثـال، فضـال عـن تكـاثر الطلـب علـى مزيـد مــن 
النواتج التحليلية اليت تقدمها املكاتب اإلحصائية الوطنية، أديـا إىل تزايـد الطلـب علـى 
املوظفني ذوي التدريب األكادميي الذين يصعب توظفيـهم واالحتفـاظ هبـم لألسـباب 

املذكورة أعاله؛ 
االفتقار إىل القدرات يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات: إن تزايـد اسـتخدام تكنولوجيـا  •
املعلومـات يف جمـــال مجــع البيانــات ونشــرها، كاســتخدام العــد والنشــر عــرب شــبكة 
اإلنترنت مثال، يؤدي إىل تزايد الطلب على إخصائيي تكنولوجيا املعلومات وكذلـك 

على قدرات املوظفني الفنيني يف هذا اجملال؛ 
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ـــة: إن كــون أغلــب املنشــورات املنهجيــة فضــال عــن املعايــري  نقـص القـدرات اللغوي •
والتصنيفات اإلحصائية الدولية ال تصدر إال باالنكليزية فقط، جيعل املـهارات اللغويـة 
مزيـة هامـة. وميكـن أن ميثـل االفتقـار إىل القـدرات اللغويـة عائقـا أمـام تطبيـق الطـــرق 

واملعايري املتفق عليها دوليا. (انظر كذلك املبدأ ٩)؛ 
نقص اخلربة على املستوى الدويل.  •

هل ميزانية املكتب اإلحصائي الوطين املرصودة لتدريب املوظفني كافية؟ 
تتصل اتصاال وثيقا بالسؤال السابق مسألة املرافـق وامليزانيـة املخصصـة للتدريـب بغيـة  - ٢٥
متكني املوظفني من حتسني مهاراهتم. وقد أجاب ثلث كبـار اإلحصـائيني علـى السـؤال قـائلني 
إن امليزانيـة املخصصـة للتدريـب كافيـة، يف حـني اعتربهـا حـــوايل الثلثــني غــري كافيــة. وهنــاك 
ــــار  ارتبــاط إجيــايب بــني قــدرات املوظفــني وامليزانيــة املرصــودة للتدريــب: إذ يفيــد أيضــا كب

اإلحصائيني الراضني عن مستوى موظفيهم أن لديهم ميزانية كافية للتدريب. 
 

ـــة  هــل املكتــب اإلحصــائي الوطــين مبنــأى عــن التدخــالت السياســية فيمــا يتصــل باملنهجي
وتعميم الدراسات االستقصائية؟ 

أفـادت ٩٨ يف املائـة مـن املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة أهنـــا ختتــار منهجيتــها دون أي  - ٢٦
تدخل سياسي. ويف معظم البلـدان، ُيَنـص علـى اسـتقاللية املنهجيـة هـذه رمسيـا يف التشـريعات 
اإلحصائيـة الـيت تسـتند إليـها املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة يف عملـها. وهنـاك، إضافـة إىل هــذا 
الوضع القانوين أو بدال منه، عدد من الترتيبات اليت تشكل منفردة أو مقترنة بغريها ضمانـات 

عملية ضد أي تدخل سياسي. وفيما يلي بياهنا: 
اختاذ اجملالس املعنية باإلحصاءات/املنهجيات القرارات الرمسية بشأن املنهجية املتبعة؛  •

استخدام معايري وطرق موصى هبا دوليا؛  •
إشراك مجاعات استشارية وخرباء ومستشارين خارجيني؛  •

الكشف التام عن املنهجية املطبقة؛  •
وجود تقاليد تدعم االستقاللية واالحترافية واإلشهار هبما؛  •

نظام مكون من موظفني حمترفني دائمني من موظفي اخلدمة املدنية.  •
وعـالوة علـى ذلـــك، أفــادت عــدة بلــدان أيضــا أنــه بســبب الطبيعــة التقنيــة البالغــة  - ٢٧
لإلحصـاءات، واسـتعصاء مـا تنطـوي عليـــه مــن عمــل علــى الفــهم، فــإن التدخــل السياســي 

مل يصبح حىت اآلن مشكلة مطروحة يف تأدية عملها. 
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هل لديكم مبادئ توجيهية بشأن األخالقيات املهنية لدى املوظفني؟ 

أفادت أكثر من ثالثة أرباع املكاتب اإلحصائية الوطنية أهنا وضعت مبـادئ توجيهيـة  - ٢٨
لألخالقيات املهنية. غـري أن املعـىن املنسـوب لعبـارة ”املبـادئ التوجيهيـة لألخالقيـات املهنيـة“ 

خمتلف، ومثة طائفة واسعة من صيغ التدوين القائمة، منها على سبيل املثال: 
يشكِّل القانون املتعلق باإلحصاءات إطارا عاما؛  •

ترد مبادئ توجيهية أكثر حتديدا يف األنظمة الداخلية والنظام اإلداري للموظفني؛  •
هناك املدونات األخالقية املتعلقة مبوظفي اخلدمة املدنية على العموم؛  •

املدونــات األخالقيــة املوضوعــة خصيصــا لإلحصــاءات توفــر اإلرشــــاد يف الســـلوك  •
األخالقي. 

وعادة ما يستعان بالتدابري التاليـة علـى تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة القائمـة، بغـض النظـر  - ٢٩
عن الشكل الذي يتخذه تدوينها: 

الربامج أو احللقات الدراسية التمهيدية والتدريبية؛  •
أداء اليمني القانونية من جانب املوظفني اجلدد وتزويدهم بنسخ من القوانني واملبـادئ  •

التوجيهية ذات الصلة؛ 
املذكرات والنشرات و ”اإلنترانت“؛  •

اإلشراف.  •
ومن بني البلدان اليت مل يكن لديها مبادئ توجيهية أخالقية، هناك بلدان تنوي وضـع  - ٣٠

مبادئ توجيهية يف املستقبل القريب، يف حني أن مثة بلدانا أخرى مل َتَر داعيا لذلك. 
 

املبدأ ٣: املساءلة والشفافية  جيم-
”تيسـريا للتفســـري الصحيــح للبيانــات، ينبغــي للوكــاالت اإلحصائيــة تقــدمي 

املعلومات وفقا ملعايري علمية تتعلق مبصادر اإلحصاءات وطرقها وإجراءاهتا“. 
 

مقدمة  - ١
بدءا من مرحلـــــة التصميم وانتهـــــاء مبرحلــــــة النشــــر من عمليـة مجـع اإلحصـاءات  - ٣١
أو تصنيفـها، هنـاك أسـاليب عديـدة ميكـن أن يتطـرق بســـببها اخلطــأ إىل نتــائج اإلحصــاءات، 
وبعـض األخطـاء، وال سـيما الناجتـة منـها عـن اسـتعمال عينـات، هـي أخطـاء عشـوائية وميكــن 
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قياس مداها. ومثة أخطاء أخرى، يتسرب أغلبها من مصادر مل تؤخـذ منـها عينـات، ميكـن أن 
تدخـل التحـيز النتـائج ولكـن يصعـب قياسـها. وينبغـي تيسـري إتاحـة هـــذه املعلومــات املتعلقــة 
باملصـادر املعروفـة للخطـأ فضـال عـن املفـاهيم واملصـــادر واملنــهجيات املســتخدمة يف تصنيــف 

اإلحصاءات، للمستعملني كي يتسىن هلم احلكم على مدى صالحية استخدام البيانات. 
 

اإلجابات الواردة يف إطار الدراسة االستقصائية  - ٢
هــل تشــريون إىل نوعيــة البيانــات املنشــورة، أي مــا يتعلــق، علــى ســـبيل املثـــال، بكفايـــة 
البيانــات، والتحــيزات الــيت قــد تشــوب البيانــات، ومعــدالت اإلجابـــة، وحـــاالت عـــدم 

اإلجابة وكيفية التعامل معها، واجلهات اليت ُتنسب إليها؟ 
أفاد حوايل ٩٠ يف املائة من اجمليبني أهنم أشـاروا إىل نوعيـة البيانـات املنشـورة. وعلـى  - ٣٢
وجه اإلمجال، أشارت اإلجابات إىل تعاظم االهتمام الذي حيظى به هذا اجلانب حاليا. وأكـد 
العديـد مـــن اجمليبــني علــى أهنــم يقدمــون معلومــات عــن املصــادر واملنــهجيات واإلجــراءات 
املسـتخدمة يف تصنيـف اإلحصـــاءات، وذلــك ســواء يف املنشــورات اإلحصائيــة نفســها أو يف 

منشورات خاصة. ويف هذا السياق، أشري إىل النقاط اخلاصة التالية: 
يتم إيراد املعلومات يف مذكرة منهجية يف املنشور أو املوقع الشبكي املعنيني أو ضمـن  •

منشور أو موقع شبكي منهجيني مستقلني؛ 
يتاح هذا النوع من املعلومات على وجه اخلصوص عند استحداث أي مؤشر جديد،  •

أو حني إجراء تغيريات كربى على املنهجية املستخدمة يف دراسة استقصائية ما؛ 
قد ختتلف املمارسة مـن حيـث الشـمولية مـن جمـال إحصـائي أو منشـور إحصـائي إىل  •

آخر؛ 
تنشر بعض املعلومات وتتاح معلومات أخرى عند الطلب؛  •

جتتمع املكاتب الوطنية مبحللـني مـن الـوزارات واملصـرف املركـزي لتقـدمي إيضاحـات  •
تقنية للمحللني مباشرة؛ 

تصدر تقارير خاصة تتعلق بـ ”النوعية“ من حني إىل آخر؛  •
توضع مؤشرات موحدة للنوعية يف بعض البلدان.  •

ومن جهة أخرى، أفاد ١٠ يف املائة من اجمليبني بأهنم مل يشريوا بـأي شـكل إىل نوعيـة  - ٣٣
البيانات، وعللوا ذلك مبا يلي: 
االفتقار إىل املوظفني؛  •
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االعتقاد بأال داعي لنشر هذه املعلومات.  •
 

هل يقوم املكتب اإلحصائي الوطين على حنو روتيين بتقدمي نص حتليلي أو إيضــاحي مــع 
اإلحصاءات املنشورة؟ 

أفاد ٩٥ يف املائة من اجمليبني أهنم يقومـون علـى حنـو روتيـين بتقـدمي نـص إيضـاحي أو  - ٣٤
حتليلـي مـع اإلحصـاءات املنشـورة. وخيتلـف مـدى إدراج مثـل هـذا النـص مـن بلـد إىل آخـــر، 
وفيما بني املنشورات داخل البلد الواحد. وأكدت اإلجابـات مـرارا أن اهلـدف مـن ذلـك هـو 
ضمان فهم البيانات من جانب املستعلمني. ويف بعـض احلـاالت، يقـدم نـص إيضـاحي ولكـن 
ال يقدم نص حتليلي. ويبدو أن العديد من اجمليبني ظنوا أن هذا السؤال ذو عالقة مبسألة تقـدمي 
أوصاف تقنية ومنهجية فرّدوا باإلجياب. وذلك قد يعين أن نطـاق نشـر نـص حتليلـي إيضـاحي 

قد ال يكون باالتساع الذي يستشف من رّد ٩٥ يف املائة باإلجياب. 
وأبرزت إىل النقاط اخلاصة التالية:  - ٣٥

ضرورة تبليغ املعىن إىل املستعملني بلغة بسيطة؛  •
إيراد النص ضمن املنشورات أو يف نشرات صحفية يف بعض احلاالت؛  •

من الضروري أن يظل املكتب اإلحصـائي الوطـين متمسـكا بعـدم التحـيز وأن يقتصـر  •
على ”نشر احلقائق الرئيسية“؛ 

اشتراط أال يكون النص ذا طابع سياسي وأن يتسم باملوضوعية؛  •
نشر الرسوم واملخططات البيانية أيضا مع البيانات؛  •

إخضاع املنشورات اجلديدة واحلساسة الستعراض األنداد؛  •
إدراج نص حتليلي يف املزيد من املنشورات؛  •

وفيما يلي األسباب اليت ذُكرت تعليال لعدم إدراج نص حتليلي:  - ٣٦
عدم وجود عدد كاف من املوظفني؛  •

املوظفـون املوجـودون يف أحـد املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة غـري مؤهلـني للقيـام هبـــذه  •
املهمة؛ 

وقوع املهمة خارج نطاق اختصاص املكتب اإلحصائي الوطين.  •
ويف بعض البلدان، ال يزال النقاش جاريا بشأن ما إذا كان ينبغـي للسـلطة اإلحصائيـة  - ٣٧

نشر نص حتليلي أم ال. 
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املبدأ ٤: احليلولة دون إساءة االستعمال  دال -

ـــق علــى التفســري اخلــاطئ لإلحصــاءات  ”حيـق للوكـاالت اإلحصائيـة أن تعل
وعلى إساءة استعماهلا“. 

 
مقدمة  - ١

مع أن من املمكن القبول باستعمال اإلحصاءات وتفسـريها بعـدة طـرق خمتلفـة، فمـن  - ٣٨
املهم احلفاظ على الثقة باإلحصاءات الرمسية وعلى مصداقيتها. وتبعا لذلك، ينبغي للوكـاالت 
اإلحصائية توجيه االنتباه إىل االستعمال أو التفسري العام لإلحصاءات إذا كـان واضـح اخلطـأ. 
ومـن بـني التدابـري األخـــرى للحــد مــن إســاءة االســتعمال نشــُر وثــائق تشــرح اإلحصــاءات 
األساسـية ووضـع برامـج تثقيفيـة للمسـتعملني مـن أجـل زيـادة التوعيـة واملعرفـة باإلحصـــاءات 

الرمسية. 
 

اإلجابات الواردة يف إطار الدراسة االستقصائية  - ٢ 
هل حيق للمكتب اإلحصائي الوطين أن يعلق على التفســري اخلــاطئ لإلحصــاءات وعلــى 

إساءة استعماهلا؟ 
تفيـد هـذه الدراسـة االسـتقصائية أن أكـثر مـن ٩٠ يف املائـة مـن املكـــاتب اإلحصائيــة  - ٣٩
الوطنية هلا احلق يف التعليق على التفسري اخلاطئ لإلحصاءات وعلـى إسـاءة اسـتعماهلا. وتتخـذ 
تعليقات تلك املكاتب على إساءة استعمال البيانات أو تفسـريها تفسـريا خاطئـا أشـكاال شـىت 
تـتراوح بـني ”التفُحـص املنتظـم“ و ”القيـام علـى الـدوام بـالتصحيح“ و ”يف حـاالت نـــادرة 
ـــى  فقــط“. وبــالفعل، تطبــق العديــد مــن البلــدان سياســة متواضعــة، فــال تعلــق مثــال إال عل
االستعماالت اليت ”حـني تعتـرب خطـرة أو بالغـة التضليـل“ أو ”يف حـاالت إسـاءة االسـتعمال 

الواضحة“. أما األسباب العملية املقدمة يف هذا اخلصوص فهي كالتايل: 
 

االفتقار إىل املوارد؛  •
واقـع أن جـهات أخـرى هـي الـــيت تكتشــف حــاالت إســاءة االســتعمال أو التفســري  •

اخلاطئ والتعليق عليها؛ 
والتردد بشكل عام إزاء خطر الدخول يف أي حوار سياسي بوصفه هذا.  •

وقد أُفيد أن معظم التفسريات اخلاطئة تقع يف وسائط اإلعـالم، وعـادة مـا يـرد عليـها  - ٤٠
من ِقَبل كبري اإلحصائيني أو الوحدة املختصـة يف املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة وذلـك برسـائل 
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إىل احملرر، وهي رسائل يتعني يف العديد من البلدان أن تنشرها الصحف املعنية حبكم القـانون، 
أو يف إطار مؤمترات صحفية أو يف نشرات صحفية. 

وأفـادت املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة أيضـا أهنـا تتصـل مباشـرة بالوكـاالت احلكوميــة  - ٤١
األخرى (املصرف املركزي مثال)، وباملنظمات الدولية واجلامعات حـني تكـون تلـك اجلـهات 
مصدر تفسري البيانات تفسريا خاطئا. ومع أن معظم املكاتب اإلحصائيـة الوطنيـة أفـادت بأهنـا 
ال تعلق إال على التفسريات اخلاطئة لإلحصاءات الصـادرة عنـها وعلـى إسـاءة اسـتعماهلا، فـإن 
بعض املكاتب ذكرت أهنا تعلق على البيانات املنشورة من قبل املنظمات اخلاصة أو املنظمـات 
احلكومية األخرى أو املنظمات الدولية، وذلك علـى الرغـم مـن أن التعليقـات ُتقـّدم يف معظـم 
احلـاالت علـى سـبيل إيضـاح سـبب اختـالف األرقـام املنشـورة بـــاختالف اجلــهات الــيت تعــد 
البيانات. ومن األمثلة البارزة اليت يستشهد هبا يف هذا البـاب البيانـات املتعلقـة بـالفقر. وهنـاك 
أمثلة أخرى على إدالء املكاتب اإلحصائية الوطنية بتعليقات عن التفسـري اخلـاطئ للبيانـات أو 
إساءة استعماهلا، هي: معدل التضخم/الرقم القياسـي ألسـعار االسـتهالك (اختـاذ اليـورو عملـة 
أوروبيـة وحيـدة)، واحلسـابات الوطنيـة/النـاتج احمللـــي اإلمجــايل، والبيانــات املتعلقــة بالبطالــة، 
والدخل، والتجارة اخلارجية، وتقديرات عدد السكان والعمر املتوقع. وقد أفادت ٧ مكـاتب 
إحصائية وطنية، تنتمي ٦ منها إىل بلدان نامية، بأهنا ال حيـق هلـا التعليـق علـى التفسـري اخلـاطئ 

لبياناهتا. 
 

هل يضطلع املكتب اإلحصائي الوطين بأنشطة لتثقيف املستعملني ، مبا يف ذلك وســائط 
اإلعالم؟ 

ـــة“  تنفـذ األنشـطة املتعلقـة بتثقيـف املسـتعملني مـن أجـل ”حتسـني املعـارف اإلحصائي - ٤٢
للمستعملني الرئيسيني مثل وسائط اإلعالم وملنع التفسري اخلاطئ للبيانات تبعـا لذلـك. ويتبيَّـن 
ـــة مــن املكــاتب اإلحصائيــة الوطنيــة تنفــذ أنشــطة  مـن الدراسـة االسـتقصائية، أن ٨٠ يف املائ
لتثقيف املستعملني، وبعضها يفعل ذلك بصورة منتظمـة ومكثفـة حبيـث يصـل عـدد الـدورات 
التدريبيـة الـيت تنظمـها إىل ٣٠ دورة سـنويا، يف حـني أن العديـد مـن املكـاتب األخـــرى تقــوم 
بأنشطة من هذا القبيل بصورة أكثر كثافة قبل التعدادات والدراسات االستقصائية الكـربى أو 
بعد اعتماد تغيري كبري يف املنهجية. ومن جهة أخـرى، أفـادت بلـدان أخـرى أهنـا تنفـذ أنشـطة 
من هذا القبيل بصورة غري منتظمة. غـري أنـه يبـدو أن معظـم البلـدان تعتـرب تثقيـف املسـتعملني 
ـــة  جـزءا مـن اسـتراتيجية واسـعة النطـاق يف جمـال العالقـات العامـة يـراد هبـا ”زيـادة إدراك عام
اجلمهور ألمهية اإلحصاءات“. ومن هذا املنظور، حددت املكاتب اإلحصائية الوطنيـة العديـد 

من اجلماعات املختلفة واستهدفتها، ومن ضمنها ما يلي: 
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احلكومات، أي موظفو الوزارات و ”مساعدو املشرعني“؛  •
وسائط اإلعالم: وسائط اإلعالم املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون؛  •

أوساط األعمال؛  •
املنظمات غري احلكومية؛  •

النقابات؛  •
األوساط األكادميية (األساتذة والطالب) وطالب املدارس الثانوية؛  •
مستعملو البيانات اجلزئية اجملهولة املصدر املتعلقة بعمليات التعداد؛  •

عامة اجلمهور.  •
ومـن أمثلـة األنشـطة الـيت أفـــادت خمتلــف املكــاتب الوطنيــة اإلحصائيــة بأهنــا نفذهتــا  - ٤٣

ما يلي: 
(إعادة) تصميم املنشورات جلعلها أيسر استعماال؛  •

املنشـورات والكتيبـات الـــيت تركــز علــى مجاعــات املســتعملني، مثــل ”اإلحصــاءات  •
ووسائط اإلعالم“؛ 

احللقـات الدراسـية، الـيت تركـز جزئيـا علـى مجاعـات معينـة مـن املسـتعملني (وســـائط  •
اإلعالم، مستعملو البيانات اجلزئية)؛ 

صفحات االستقبال امليسرة االستعمال على اإلنترنت والدورات التدريبية عـن كيفيـة  •
االهتداء إىل البيانات يف املوقع الشبكي (أفـاد أحـد البلـدان أنـه أفـرد صفحـة اسـتقبال 

خاصة لألطفال)؛ 
املؤمترات والنشرات الصحفيــة، الـيت تـرد فيـها أمسـاء وأرقـام يتصـل هبـا مـن يرغـب يف  •

احلصول على مساعدة يف تفسري اإلحصاءات. 
املشاركة يف املؤمترات السنوية جلماعات املسـتعملني، ومعـارض الكتـب، وغريهـا مـن  •

األحداث املناسبة: 
أو الدعوات املفتوحة للجميع؛  •

أو دائرة خدمة الزوار/الوحدة اخلاصة لتثقيف املستعملني؛  •
أو محالت للتوعية، مثل ”يوم/أسبوع/شهر اإلحصاءات الوطنية“؛  •
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أو أحداث مثل ”املسابقة الوطنية حول اإلحصـاءات البيانيـة“ أو ”مسـابقة المتحـان  •
املعلومات اإلحصائية“، اليت تعتربها املكاتب اإلحصائية الوطنية أدوات مفيدة.  

ويتضح من القائمة الواردة أعاله أن تثقيف املسـتعملني والسـعي للتعـرف علـى مـدى  - ٤٤
رضـاهم عـن نوعيـة اإلحصـاءات (وهـو موضـوع داخـل يف إطـار املبـــدأ ١) مرتبطــان ارتباطــا 

واضحا وينطوي تنفيذمها على أنشطة مماثلة. 
واملكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة الـيت ال تسـعى سـعيا حثيثـا إىل تثقيـف املسـتعملني تفيــد  - ٤٥
مجيعها تقريبا بأن السبب الرئيسي يف ذلك هو االفتقار إىل املوارد املاليـة والبشـرية. ويف بعـض 
احلـاالت، تفيـد املكـاتب بـأن تلـك املشـــاكل تصحبــها ”ثقافــة إحصائيــة ضحلــة يف البلــد“. 
وتنتمـي معظـم املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة الـيت تفيـد بأهنـا تفتقـر إىل املـوارد الالزمـة لتثقيــف 

املستعملني إىل بلدان نامية. 
 

املبدأ ٥: مصادر اإلحصاءات الرمسية  هاء -
”ميكن استقاء البيانات لألغراض اإلحصائية من مجيع أنـواع املصـادر، سـواء 
كـانت دراسـات اسـتقصائية إحصائيـة أو سـجالت إداريـة. ويتعـــني علــى الوكــاالت 
اإلحصائية اختيار املصدر مع مراعاة النوعية، والتقيُّد بـاملواعيد، والتكـاليف، والعـبء 

الـُملقى على عاتق اجمليبني“. 
 

مقدمة  - ١
ينبغي أن تكون املكاتب اإلحصائية فعالة من حيـث التكلفـة، وأن ختتـار األفضـل مـن  - ٤٦
حيث املفاهيم، واملصادر (مبا فيـها السـجالت اإلداريـة) واألسـاليب، وذلـك عـن طريـق إجيـاد 
توازن بني النوعية، والتقيُّد باملواعيد، والتكاليف، والعبء امللقى على عـاتق اجمليبـني. ولذلـك، 
يتعني على الوكاالت األخـذ بسياسـات ترمـي إىل احلـد مـن عـبء اإلجابـة كمـا يتعـني عليـها 
تنفيذ برامج ملراقبة النوعية تكفل حتقيق اجلودة والتقيد بـاملواعيد اللذيـن مهـا شـرطان يتطلبـهما 

استعمال إحصاءات تلك الوكاالت. 
 

اإلجابات الواردة يف إطار الدراسة االستقصائية  - ٢ 
هل يف إمكان املكتب اإلحصائي الوطين احلصول على البيانات اإلدارية؟  

يبدو إىل حد ما أن هذا هو احلال يف مجيع البلدان تقريبا، وإن تكن اختالفات عديدة  - ٤٧
من حيث نطاق وشروط إمكانية احلصول على تلك البيانات. ففي عدة بلدان، ينص القـانون 
املتعلق باإلحصاءات على  احلق يف احلصول على البيانـات اإلداريـة وشـروط احلصـول عليـها. 
وتالحـظ بعـــض البلــدان أن الــوزارات، وليــس املكتــب اإلحصــائي الوطــين، هــي الــيت تعــد 
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اإلحصـاءات اسـتنادا إىل البيانـات اإلداريـة. وتوضـح األمثلـة القطريـة التاليـة بعـض السياســات 
واملسائل املتصلة باستخدام البيانات اإلدارية يف األغراض اإلحصائية: 

وفقا للقانون يتعني تقدمي البيانات املستمدة من مجيـع السـجالت اإلداريـة إىل املكتـب  •
اإلحصائي الوطين؛ 

إمكانية احلصول على البيانات اإلدارية مكفولة بالنسـبة إىل اإلحصـاءات االقتصاديـة.  •
أما بالنسبة لبعض اإلحصاءات االجتماعية، فـإن إمكانيـة احلصـول علـى بيانـات عـدة 

وزارات غري مكفولة بسبب وجود قيود قانونية؛ 
ينص القانون املتعلق باإلحصاءات على أن مجع البيانات لألغراض اإلحصائية يسـتند،  •

يف املقام األول، إىل البيانات اليت جتمع يف سياقات أخرى“؛ 
ـــا يتعلــق  يوجـد حكـم يتعلـق باسـتعمال البيانـات اإلداريـة، غـري أن هنـاك مشـكلة فيم •
باحلصول فعال على بيانات مـن السـلطات الضريبيـة؛ والبيانـات اإلداريـة ليسـت علـى 

درجة كبرية من التطور؛ 
ميكن احلصول على البيانات، غري أن ذلك ال يتم بشكل آيل؛  •

إمكانيـة احلصـول علـى البيانـات ال تتسـم باالنتظـام، ولكنـها تكفـل اسـتنادا إىل إبــرام  •
اتفاقات متبادلة حني تليب بيانات إدارية معينة حاجة من احلاجات اإلحصائية. 

هل يعمل املكتب اإلحصائي الوطين بانتظام على حتسني التقيد باملواعيد؟ 
ـــن التدابــري املتخــذة  أبلـغ أكـثر مـن ٩٠ يف املائـة مـن اجمليبـني أن تلـك هـي احلـال. وم - ٤٨

لتحسني التقيد باملواعيد ما يلي: 
عقـد اجتماعـات متكـررة مـــع مقدمــي البيانــات، وخباصــة منــهم الدوائــر احلكوميــة  •

األخرى، وحتديد مواعيد هنائية لتقدمي البيانات؛ 
إصدار بيانات أولية باالستناد إىل ردود جزئية وإىل بيانات ليست مصدقة بالكامل؛  •

حتسني اإلجراءات الشاملة واستعمال تكنولوجيات جديدة، مبا يف ذلك مجع البيانـات  •
باالستناد إىل املوقع على الشبكة، األمر الذي يزيد من التقيد باملواعيد. 

وقد ذُكرت أمثلة جناح عديدة، منها ما يلي:  - ٤٩
حتســن التقيــد بــاملواعيد يف إحصــاءات التجزئــة الشــهرية مبقــدار ٤ أســــابيع خـــالل  •

السنوات العشر األخرية؛ 
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اســـتخدام ”املقـــابالت الشـــــخصية مبســــاعدة احلاســــوب“ يف بعــــض الدراســــات  •
االستقصائية لألسر املعيشية أدى إىل خفض الوقت الالزم لتجهيز البيانات؛ 

الزمـن املنصـرم قبـل إصـدار البيانـات املسـتمدة مــن الدراســات االســتقصائية الوطنيــة  •
الكبــرية النطــاق اخنفــض مــن مــدة قدرهــا ١٢ إىل ١٤ شــهرا بعــد إجنــاز الدراســــة 

االستقصائية إىل مدة تقل عن ٦ أشهر. 
 

هل يعمل املكتب اإلحصائي الوطين بانتظام على خفض عبء اإلبالغ الواقع على كـاهل 
اجمليبني؟ 

أبلغ ٨٦ يف املائة من البلدان بأهنا عملـت بانتظـام علـى خفـض عـبء اإلبـالغ الواقـع  - ٥٠
ــات  علـى كـاهل اجمليبـني. وذكـر أحـد البلـدان أن القـانون اإلحصـائي يقضـي بـأن: جتمـع البيان
بطريقة اقتصادية ال تسبب للمجيبـني إال أقـل مـا ميكـن مـن االنزعـاج والتكـاليف؛ وفيمـا يلـي 

أمثلة حمددة على السياسات واملمارسات: 
تبسيط االستبيانات، مبا يف ذلك جعلها أقصر وأقل تفصيال؛  •

إجراء دراسات استقصائية متكاملة؛  •
أخذ عينات بالتناوب ألغراض الدراسات االستقصائية السنوية؛  •

استخدام البيانات اإلدارية.  •
وفيما يلي أمثلة ناجحة على ذلك:  - ٥١

استخدام جمموعة من املبـادرات، مبـا يف ذلـك اسـتخدام البيانـات اإلداريـة، أسـفر عـن  •
خفـض التكـاليف املفروضـة علـى األعمـال التجاريـة الصغـرية خـالل السـنوات الســبع 

األخرية مبقدار ٤٠ يف املائة؛ 
يتوقــع أن يــؤدي اســتخدام بيانــات الضرائــب إىل خفــض عــدد األعمــال التجاريــــة  •
املشمولة بالدراسة االسـتقصائية الشـهرية املسـتكملة إلطـار األعمـال التجاريـة حبـوايل 

٠٠٠ ٢ يف الشهر؛ أي خفضه مبقدار ٤٠ يف املائة. 
هل لدى املكتب اإلحصائي الوطين برنامج إدارة للجودة من أجل نواجته اإلحصائية؟ 

َردَّ ٦٣ يف املائة من البلدان على هذا السؤال باإلجياب. بيد أنه يتضح مـن املعلومـات  - ٥٢
احملددة املقدمة لتوضيح ما جيري اختاذه أن العنوان ”برنامج إدارة اجلودة“ يشمل ُنُهجا خمتلفـة 
كثـرية ترمـي إىل حتسـني اجلـودة اإلحصائيـة، وذلـك مـن اإلجـراءات البسـيطة نســـبيا والتدابــري 
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املخصصة إىل االستراتيجيات املتعددة السـنوات والواسـعة النطـاق األكـثر تعقيـدا. وفيمـا يلـي 
بعض التفاصيل املقدمة يف هذا الشأن: 

ختضع مجيع النواتج اإلحصائيـة الوطنيـة الرئيسـية إىل برنـامج دائـر السـتعراض اجلـودة  •
مدته مخس سنوات وتـُـشرك فيه خربات خارجية؛ 

توجد جلنة حترير تدقق وحترر مجيع املنشورات قبل إصدارها؛  •
ـــة إحصائيــة والتوصيــة  مت إنشـاء جلنـة منهجيـة مركزيـة جديـدة لوضـع مبـادئ توجيهي •

مبمارسات؛ 
منحـت شـهادة 9002 الصـادرة عـن املنظمـة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس (ISO) لربنــامج  •
إحصاءات األسعار؛ وهناك ثالثة نواتج أخرى بصدد التقــدم بطلبـات للحصـول علـى 

هذه الشهادة؛ 
 EFQM “تستند إدارة اجلودة إىل ُنظُم نوعية مثل ”املؤسسـة األوروبيـة إلدارة اجلـودة •

 .TQM “و ”إدارة اجلودة الكاملة
وقـد أبلـغ الكثـري مـن البلـدان الـيت أجـــابت بأهنــا ليــس لديــها برنــامج إلدارة اجلــودة  - ٥٣
أن لديها، مع ذلك، نظما خمتلفة لضمان اجلـودة. وذكـرت بعـض البلـدان أهنـا تنظـر يف إنشـاء 

برنامج رمسي يف املستقبل القريب. كما ذكر بعضها أمهية تدريب املوظفني يف هذا السياق. 
 

املبدأ ٦: السرية  واو -
”املقصود بالبيانات الفردية اليت جتمعها الوكـاالت اإلحصائيـة مـن أجـل إعـداد اإلحصـاءات، 
ــــون بيانـــات ســـرية للغايـــة  ســواء أكــانت تشــري إىل أشــخاص طبيعيــني أم قــانونيني، أن تك

وأال تستخدم لغري األغراض اإلحصائية“. 
 

مقدمة  - ١
ـــهور ونيتــه الصادقــة يف تقــدمي  تعتمـد اإلحصـاءات الرمسيـة املوثوقـة علـى تعـاون اجلم - ٥٤
املعلومات الدقيقة املطلوبة يف الدراسات االستقصائية وتقدميها يف حينها. وللحفــاظ علـى هـذا 
التعاون وهذه النية الصادقة ُتحمى سرية املعلومات املقدمة من اجمليبني. ومن اجلوانب الرئيسية 
حلماية السرية كفالة صون املعلومات، وجتنـب الكشـف عـن املعلومـات الـيت ميكـن أن يعـرف 
مصدرها وإتاحة الوصـول إىل البيانـات اجلزئيـة اجملهولـة املصـدر ألغـراض غـري إحصائيـة، مثـل 

األحباث اإلحصائية. 
ومبوجب هذا املبدأ، من املهم التمييز بوضوح بني األمرين التاليني:  - ٥٥
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الكشف عن البيانات الفردية اليت ميكن معرفة مصدرها؛  (أ)
إتاحة الوصول إىل البيانـات اجلزئيـة املسـتمدة مـن اإلحصـاءات الرمسيـة: عـن  (ب)
طريـق إتاحـة الـردود الفرديـة الـيت ال ميكـــن التعــرف علــى مصدرهــا، أي املعلومــات الفرديــة 

اجملهولة املصدر (غري اجملمعة). 
 

اإلجابات الواردة يف إطار الدراسة االستقصائية  - ٢
ما هو مدى تطور املمارسات الرامية إىل منع إفشاء البيانات الفردية؟ 

يسـتدل مـن هـذه الدراسـة االسـتقصائية، أن محايـة السـرية تشـــكل جــزءا مــن املنــاخ  - ٥٦
الثقايف يف الوكاالت اإلحصائية يف مجيع البلدان تقريبا، وهي، هبذه الصفة، ال ُينظر إليها علـى 
أهنا التزام قانوين فحسب، بل أيضا على أهنا ”وسيلة قيمة لكفالة توفر بيانات إحصائيـة عاليـة 
اجلودة“. ولذا، تسعى بلدان كثرية باستمرار إىل حتسني محاية احلرمة الشـخصية والسـرية مـن 

خالل حتسني القوانني وإجراءات العمل واالستعانة بالتطورات التكنولوجية. 
ورغم هذا، فقد ردَّ ٧٧ يف املائـة مـن البلـدان بـأن املمارسـات الراميـة إىل منـع إفشـاء  - ٥٧
البيانات الفردية هي على درجة عالية من التطور (ال تفشى قـط أي بيانـات فرديـة)، كمـا رد 
٢١ يف املائة من البلـدان بـأن هـذه املمارسـات متطـورة (ال تفشـى البيانـات الفرديـة يف العـادة 
ولكن كانت هناك استثناءات). وقدر ٢ يف املائة من اجمليبني أن هذه املمارسات غـري متطـورة 

يف بلداهنم. 
واملمارسات املعمول هبا لضمان عدم إفشاء البيانات الفردية متباينة. وكانت اآلليـات  - ٥٨

الرئيسية اليت ورد ذكرها ما يلي: 
خالل مجع املعلومات وجتهيز البيانات:  •

عدم إدخال األمساء الفردية لألشخاص أو املؤسسات يف قواعد البيانات؛  •
وجود إجراءات ملراقبة نقل ملفات البيانات اليت ميكن معرفة مصدرها حىت داخـل  •

املكتب اإلحصائي؛ 
لنشر البيانات التجميعية:  •

كتم املعلومات إذا كان عدد اجمليبني يسمح بإفشاء البيانات بسهولة؛  •
استعمال برامج حاسوبية معتمـدة (مثـل برنـامج آرغـوس ”“Argus) للتحقـق مـن  •
عدم إفشاء التبويبات والبيانات اجلزئية، وذلك إىل جانب برامج حاسـوبية خاصـة 

أخرى؛ 
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إجراء استعراض (على يد موظفني مأذونيـن) جلميـع البيانـات املعـدة للنشـر ملعرفـة  •
أي إفشاء غري مباشر حمتمل؛ 

عند إصدار البيانات الفردية:  •
بالنسبة للبيانات الفردية اليت ميكن التعرف على مصدرهـا: طلـب إذن صريـح مـن  •

الفرد أو الشركة املعنيني؛ 
فحص مجيع الطلبات املقدمة إلتاحة إمكانية االطالع على بيانـات سـرية مـن قبـل  •
جلنـة إفشـاء إحصـائي يف املكتـب اإلحصـائي الوطـين، ويف بعـض البلـدان مـن قبـــل 

سلطة محاية البيانات؛ 
عدم إصدار بيانات فردية إال كبيانات جزئية جمهولة املصدر ألغراض البحث؛  •

تدابري أمنية عامة داخل املكتب:  •
تقييـد الوصـول إىل مكـان العمـل وإىل قواعـــد البيانــات، مــع تــأمني الوصــول إىل  •

احلواسيب الفردية والوحدات الطرفية بواسطة كلمة سر وبطاقة هوية معا؛ 
مراعاة أخالق املهنة و/أو األنظمة الداخلية، مبا يف ذلك ”أداء القسم“ عنـد تـويل  •

الوظيفة. 
وأبلغـت بعـــض البلــدان عــن مناســبات أفشــيت فيــها بيانــات فرديــة أو اســتخدمت  - ٥٩

ألغراض غري إحصائية. وميكن تصنيف هذه الوقائع على النحو التايل: 
إصدار بيانات فردية حبســب مـا يقضـي بـه القـانون أو تقضـي بـه األنظمـة أو  (أ)

حبسب أي إذن آخر؛ 
وإصدار بيانات فردية خالفا للقانون واألنظمة األخرى.  (ب)

ويف حني أن معظم البلدان أبلغـت إمـا أهنـا مل تصـدر قـط بيانـات فرديـة ميكـن معرفـة  - ٦٠
مصدرها أو أن مثل هذا اإلصدار قـد مت يف حـاالت اسـتثنائية نـادرة، فـإن ظـروف وإجـراءات 

اإلذن باإلصدار شرحـت على النحو التايل: 
ـــدم للبيانــات علــى اســتعماهلا ألغــراض  يف مجيـع احلـاالت الـيت يوافـق فيـها الفـرد املق •

أخرى؛ 
لدى استعمال البيانات الفردية كبينة يف احملاكم؛  •
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ــــة  للكيانــات احلكوميــة الــيت تــتراوح مــا بــني املؤسســات االحتاديــة، كــهيئات جباي •
الضرائب، وبني ممثلي الدولة واحملاكم والسلطات احمللية حق قــانوين يف احلصـول علـى 

البيانات الفردية اليت ميكن معرفة مصدرها؛ 
البيانـات الـيت تسـمح بتحديـد هويـة اجمليبـني ميكـن إحالتـها بـدون موافقتـهم ألغـــراض  •

البحث العلمي، عمال بإجراءات تقررها احلكومة؛ 
ميكن إفشاء البيانات الفردية يف حاالت الطوارئ، مثل نشوء أزمة صحية عامة؛  •

ميكن إفشاء البيانات الفرديـة يف بعض احلاالت مبوافقة اجمللس اإلحصائي األعلى. بيـد  •
أنه ليس من املمكن الكشف عن البيانات الفردية املتصلة باألسر أو األفراد. 

وأوردت على الوجه التايل أمثلة على اإلصدار املأذون به للبيانـات الفرديـة الـيت ميكـن  - ٦١
معرفة مصدرها: 

ـــني. ومت رفــع  اسـتغالل بيانـات تعـداد السـكان مـن أجـل وضـع سـجل بأمسـاء املصوت •
السرية مبرسوم رئاسي أِذن بذلك؛ 

”املناسبة الوحيدة املعروفة كانت عندما نشأت مشكلة صحية خطرية عامة يف مجيـع  •
أرجـاء أوروبـا. وكـان األمـر يتعلـق باسـترياد حلـوم البقـر وعلـف احليوانـات مـــن بلــد 

معني“. 
ومن ناحية أخرى، أبلغ بلد واحد أن أكثر من ٢٠ جـهازا مـن أجـهزة الدولـة تتمتـع  - ٦٢

قانونا باحلق يف طلب وتلقي معلومات ميكن معرفة مصدرها. 
وأوردت على الوجه التايل أمثلة على اإلصـدار غـري املـأذون بـه للبيانـات الفرديـة الـيت  - ٦٣

ميكن معرفة مصدرها: 
وجدت يف املاضي حاالت متت فيها مبادلة البيانات مببالغ نقديـة، وذلـك علـى سـبيل  •

استكمال املرتبات املنخفضة؛ 
وكان هناك حاالت نادرة سرقت فيها البيانات.  •

وأورد اجمليبون نقاطا أخرى هي:  - ٦٤
القواعد واإلجراءات هي بوجـه عـام أشـد صرامـة إزاء تـأمني السـرية لألفـراد واألسـر  •

منها إىل تأمينها للمؤسسات؛ 
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كما ذكر الكثري من اجمليبني أن انتهاك أحكام السـرية قـد يـؤدي إىل فـرض عقوبـات،  •
تتراوح من الغرامات إىل إهناء العمل/العقد إىل السجن. 

ما هي املمارسة اليت تتبعوهنا يف منح إمكانية االطالع على البيانات اجلزئية املستمدة من 
اإلحصاءات الرمسية ألغراض إحصائية (للباحثني مثال)؟ 

يف حني أن هذه املسألة هي قيد النقاش يف بلدان كثـرية، أبلغـت بلـدان أخـرى كثـرية  - ٦٥
أهنا قدمت ملفات حتتوي على بيانات جزئيـة جمهولـة املصـدر ألغـراض غـري إحصائيـة، وذلـك 
من أجل األحباث يف أغلـب احلـاالت. وقـرار القيـام بذلـك تتخـذه هيئـات خمتلفـة. وفيمـا يلـي 

أمثلة أوردها اجمليبون. 
تقدمي البيانات اجلزئية منصوص عليه يف القانون؛  •

يتم تكليف جلنة أو جملس وطين أو جملس استشــاري داخلـي بـالبت يف طلبـات إفشـاء  •
البيانات؛ 

يف حاالت قليلة، يتمتع هبذه السلطة املدير العام لإلحصاءات؛  •
يف حالة واحدة، يتخذ هذه القرارات الوزير املسؤول عن اإلحصاءات.  •

ومىت ما اختذ القرار، متنح إمكانية االطالع على البيانات اجلزئية على النحو التايل:  - ٦٦
كملف الستعمال اجلمهور متاح للجميع؛  •

أو كبيانات جزئية ختضع لعقد، فال تتاح إال للمستعمل املتقدم بالطلب.  •
ومت حتديد الوسائل الرئيسية إلتاحة البيانات على النحو التايل:  - ٦٧

إمكانية االطالع عليها عن طريق اإلنترنت (وذلك بالنسبة مللفات اســتعمال اجلمـهور  •
عادة)؛ 

إرسـال ملـــف البيانــات اجملهولــة املصــدر بالــربيد اإللكــتروين أو غــريه مــن الوســائل  •
اإللكترونية؛ 

وعن طريق مرافق تتيح إمكانية االطالع على البيانات عـن ُبعـد وجتـهيز البيانـات عـن  •
ُبعد جتهيزا خاضعا للضبط. 

عـن طريـق مرفـق علـى موقـع شـبكي يتيـح إمكانيـة االطـالع اخلـاضع لضبـط مشــدد،  •
(وهـو ُيمنـح عـادة لبـاحثني حمدديـن بعـد متحيـص شـديد، ومبوجـب اتفاقـات مكتوبـــة 

وفرض غرامات باهظة يف حال حدوث أي إفشاء). 
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وفيما يلي أحكام وترتيبات أخرى ُتستخدم عند منــح إمكانيـة االطـالع علـى بيانـات  - ٦٨
جزئية: 

بالنسبة للمكاتب اإلحصائية اليت تتوفر فيها أكـثر مـن طريقـة واحـدة إلتاحـة إمكانيـة  •
االطالع، يقوم استشاري باختيـار الطريقـة الـيت مينـح حـق االسـتعانة هبـا بالنسـبة ألي 

حالة معينة وذلك باالستناد إىل أمهية مشروع البحث؛ 
ـــاحث بغيــة منحــه إمكانيــة االطــالع علــى  اسـتخدام إجـراء لـترخيص أو تسـجيل الب •

بيانات سرية؛ 
إذا أريد السماح للبـاحثني بـاالطالع علـى بيانـات، ينبغـي أن يكـون لديـهم مشـروع  •
ـــاق مــع القســم علــى  معتمـد، وأن حيصلـوا علـى تصريـح أمـين، وأن يوقعـوا علـى اتف

احلفاظ على سرية البيانات؛ 
ُتتخذ القرارات على أساس كل حالة على حدة؛  •

ُيلـزم البـاحثون مبشـاركة املكتـب اإلحصـائي الوطـين مـا خيلصـــون إليــه مــن نتــائج أو  •
يشجعون على ذلك. 

 
املبدأ ٧: القوانني    زاي –

”تكفــل علنيــة القوانــني واألنظمــة والتدابــــري الـــيت تعمـــل مبوجبـــها النظـــم 
اإلحصائية“ 

 
مقدمة  - ١ 

التزام جانب الصراحة يف إنتاج اإلحصـاءات الرمسيـة أمهيتـها مـن حيـث احملافظـة علـى  - ٦٩
الثقة بالوكاالت اإلحصائية والبيانات اليت تنتجها وعلى مصداقيـة تلـك الوكـاالت والبيانـات. 
وخيضـع إنتـاج اإلحصـاءات يف كثـري مـن البلـــدان لتشــريعات إحصائيــة تنــص علــى ســلطات 
واختصاصـات الوكالـة اإلحصائيـة، مبـا يف ذلـــك مركزهــا داخــل اإلدارة الوطنيــة فضــال عــن 
واجباهتا، كإصدار نتائج عمليات مجع البيانـات ومحايـة سـرية املعلومـات املسـتقاة مـن اجمليبـني 

على االستبيانات (انظر أيضا املبدأ ٦). 
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اإلجابات الواردة يف إطار الدراسة االستقصائية  – ٢
هل لديكم قانون إحصائي عام؟ 

شدد الكثري من البلدان على أمهية وجـود أسـاس قـانوين لإلحصـاءات الرمسيـة، وعلـى  - ٧٠
احلاجة املستمرة لتحديث هذا األساس. وقد أبلغت الكثري مـن البلـدان أن قوانينـها اإلحصائيـة 
هـي قيـد التنقيـح أو أعربـت عـن احلاجـة إىل إجـراء هـذا التنقيـح. وباإلضافـة إىل ذلـك، شـــدد 

الكثري من اجمليبني على أمهية إتاحة هذه الوثائق القانونية للجمهور. 
ـــة قــانون إحصــائي عــام ينــص علــى  ولـدى أكـثر مـن ٩٠ يف املائـة مـن البلـدان اجمليب - ٧١

السلطات والقواعد اليت يعمل مبوجبها املكتب اإلحصائي الوطين. 
وتنظم القوانني اإلحصائية العامة، يف مجلة أمور، املسائل التالية:  - ٧٢

تنظيم نظام اإلحصاءات الوطين ككل؛  •
وظائف وحقوق ومسؤوليات الكيانات اإلحصائية، وخباصة منها املكتـب اإلحصـائي  •

الوطين، ضمن نظام المركزي. 
والقوانني اإلحصائية حتدد أو تنظم ما يلي مبزيد من التفصيل:  - ٧٣

تغطية األنشطة اإلحصائية؛  •
استقالل املكتب اإلحصائي الوطين ومركز كبري اخلرباء اإلخصائيني؛  •

العالقـة بـــني املكتــب اإلحصــائي الوطــين وبــني اجمليبــني، وال ســيما التزامــهم بتوفــري  •
املعلومات،  ومحاية السـرية يف نفـس الوقـت مـن جـانب املكتـب اإلحصـائي الوطـين، 

فضال عن اجلزاءات على عدم االمتثال يف كلتا احلالتني؛ 
إتاحة إمكانية االطالع على السجالت اإلدارية؛  •

أساليب النشر ومبادئ تعميم البيانات.  •
وعالوة على ذلك، ففي بعض احلاالت يؤكد القانون أيضا ما يلي:  - ٧٤

”حق املواطنني يف احلصول على إحصاءات رمسية“؛  •
توفري بيانات جزئية غفل لغرض البحث؛  •

إنشاء جملس استشاري والوظائف املسندة إليه؛  •
التعاون اإلحصائي الدويل؛  •
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االلتزام بتقليل أعباء اإلبالغ إىل حدها األدىن، وذلك عن طريق آليات التنسيق ضمـن  •
النظام اإلحصائي؛ 

التنسيق ضمن النظام اإلحصائي بالبلد.  •
ذكرت بعض البلدان أن قانوهنا اإلحصائي قـدمي جـدا ومفـرط يف عموميتـه، وأعربـت  - ٧٥

عن ضرورة حتديثه. 
ويف البلدان اليت ال يوجد لديها قانون إحصائي عـام، ختضـع أغلبيـة النظـم اإلحصائيـة  - ٧٦
املعنية ملراسيم وأوامر وأنظمة حكومية أو لـ ”جمموعة من األحكام التشريعية املنفصلة“، كمـا 

هو احلال يف بلدين من البلدان املتقدمة النمو. 
 

بوجه عام، هل يلزم القانون اجمليبني باإلجابة على االستفسارات اإلحصائية الصادرة عن 
املكتب اإلحصائي الوطين؟ 

يف كثـري مـن البلـدان، ينـص القـانون الـذي ينظـــم اإلحصــاءات الرمسيــة، علــى الــتزام  - ٧٧
األشخاص الطبيعيني والقانونيني بتزويد املكاتب اإلحصائيـة الوطنيـة جمانـا مبعلومـات إحصائيـة 
كاملة ودقيقة وموثوقة يف حينها. ويف الواقع، أبلغ ما جمموعه ٧٠ مكتبا إحصائيا وطنيـا (٦٤ 
يف املائة) أن على اجمليبني ”دائما“ أن يردوا على الدراسـات االسـتقصائية الرمسيـة. وأبلـغ ٣٢ 
مكتبا إحصائيا وطنيا (٢٩ يف املائة) أن على اجمليبـني ”يف كثـري مـن األحيـان“ أن يـردوا علـى 
االســتبيانات اإلحصائيــة، كمــا أبلغــت ٧ مكــاتب (٦ يف املائــة) علــى أن تلــك هــي احلـــال 

”أحيانا“. وأبلغ بلد واحد أيضا عن أن تلك مل تكن هي احلال ”أبدا“. 
ويف معظم البلدان، ينص القـانون اإلحصـائي العـام علـى كـل مـن املشـاركة اإللزاميـة  - ٧٨

وغري اإللزامية للمجيبني، إما: 
بأن حتدد يف القانون اإلحصائي العام، أو فيما تصدره اهليئة التشريعية أو احلكومة مـن  •

األحكام القانونية األخرى اليت تأمر بإجراء إحصاءات معينة؛ 
أو يترك املكتب اإلحصائي الوطين أمر البت يف إلزامية االسـتقصاء، علـى أسـاس كـل  •

حالة على حدة. 
وتنـوع األسـس الـيت يقـوم عليـها التميـيز بـــني املشــاركة اإللزاميــة وغــري اإللزاميــة يف  - ٧٩

االستقصاءات اإلحصائية: 
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حددت بعض البلدان ”برنـامج اإلحصـاءات الوطـين“، واملشـاركة يف االسـتقصاءات  •
ــة، يف  اإلحصائيـة الـيت تشـكل جـزءا مـن هـذه اجملموعـة األساسـية هـي مشـاركة إلزامي

حني أن املشــاركة يف أي دراسة استقصائية إضافية هي مشاركة طوعية. 
ومتيز بلدان أخرى بـني الدراسـات االسـتقصائية للشـركات واملؤسسـات والدراسـات  •
االستقصائية لألسر املعيشية؛ واملشاركة يف األوىل إلزامية عادة، يف حـني أن املشـاركة 

يف الثانية طوعية. 
ويبدو أن املشاركة يف التعداد القطـري للسـكان واملسـاكن، هـي مشـاركة إلزاميـة يف  - ٨٠
كل بلد تقريبا، وذلك برغم أن بعض املكاتب اإلحصائية الوطنيـة تذكـر حتديـدا أن املشـاركة 
يف أي استقصاء يشمل إما احلياة اخلاصة للشخص (مثل الصحة الشـخصية واآلراء السياسـية) 

أو منظمة أو مؤسسة أخرى هي مشاركة طوعية. 
ورغم اإللزام املفروض يف كثري من البلدان، واجلزاءات املنصوص عليها عـادة (ولكـن  - ٨١
ليس دوما) يف القانون، فإن الكثري من املكاتب اإلحصائية الوطنية ”حتصل يف أغلـب األحيـان 
على املعلومات عن طريق ’الطلبات‘“، و ”ال تقـوم بإنفـاذ األحكـام القانونيـة ذات الصلـة يف 
قانوهنا إال بعد استنفاد كل وسيلة أخرى “…. ومع ذلك، أفادت بعـض املكـاتب أهنـا تالحـق 
عدم اإلجابة أو تقدمي معلومات مضللة مالحقة صارمـة، مبـا يف ذلـك إشـراك الشـرطة يف هـذا 

األمر. 
يف معرض إجراء دراســـة اســتقصائية إحصائيــة، هــل يتــم إبــالغ اجمليبــني بطبيعــة الدراســة 

االستقصائية وحبقوقهم؟ 
أفادت ٩٨ يف املائة من املكاتب اإلحصائيـة الوطنيـة أهنـا تقـوم بـإبالغ اجمليبـني بطبيعـة  - ٨٢
الدراسة االستقصائية وحبقوقهم. وهي تفعل ذلك بطرق خمتلفة وفقا لألعراف والقوانـني علـى 

السواء: 
يتم عادة شن محالت توعية قبل االطالع بعمليـات التعـداد والدراسـات االسـتقصائية  •
الكبرية. وتستعني هذه احلمالت عادة جبميع وسائط اإلعالم، وال سيما منـها اإلذاعـة 

والتلفزيون والصحف، فضال عن توزيع الوريقات؛ 
يف املقابالت الشخصية واهلاتفية، يقوم الذين يتولون إجراء املقـابالت بتقـدمي أنفسـهم  •

وشرح طبيعة الدراسة االستقصائية فضال عن تبيان واجبات اجمليبني وحقوقهم؛ 
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يف معظم البلدان تقريبا، تتضمن االستبيانات املرسلة بالربيد إىل اجمليبني نصـا إيضاحيـا  •
يف الصفحـة األوىل يشـرح الدراســـة االســتقصائية ويبــني واجبــات اجمليــب وحقوقــه، 

ويكون مصحوبا عادة بـ ”رسالة إىل اجمليبني“؛ 
باإلضافة إىل ذلك، يتم عادة إرسال رسائل بريديـة مسـبقا إلعـالن الزيـارة أو املكاملـة  •
اليت سيقوم هبا الشخص املسؤول عن إجراء املقابلة أو إعالن إرسال االستبيــــان، وال 

سيما عندما يشارك اجمليب يف دراسة استقصائية ألول مرة؛ 
وتنشـر العديـد مـن البلـدان أيضـا معلومـــات بشــأن حقــوق وواجبــات اجمليبــني علــى  •

مواقعها الشبكية؛ 
يزود اجمليبون برقم هاتف الشخص املسؤول عن إجراء دراسة اسـتقصائية معينـة كمـا  •
ميكــن للمجيبــــني االتصـــال لطـــرح األســـئلة أو تقـــدمي التعليقـــات بشـــأن الدراســـة 

االستقصائية. 
ويفاد أن املعلومات املقدمة عن طريق أي من الوسائل املذكـورة أعـاله تتعلـق عمومـا  - ٨٣
بطبيعة الدراسة االستقصائية، وكذلك حبقوق وواجبـات اجمليبـني وميكـن حتديدهـا علـى النحـو 

التايل: 
شرح األهداف واألغراض والطرق وغريها مـن السـمات الرئيسـية األخـرى للدراسـة  •

االستقصائية؛ 
إدراج وصف لألسلوب الذي مت به أو للطريقة اليت مت هبا اختيار اجمليب كمشـارك يف  •

الدراسة االستقصائية؛ 
تقدمي معلومات عما إذا كانت املشاركة يف الدراسة االستقصائية مشـاركة إلزاميـة أو  •

طوعية؛ 
ضمان سرية املعلومات اليت يقدمها اجمليب؛  •

شرح العواقب املترتبة على عدم اإلجابة أو تقدمي معلومات كاذبة؛  •
عند االقتضاء، تقدمي املؤسسة أو املنظمة اليت يتم إجــراء الدراسـة االسـتقصائية بالنيابـة  •

عنها. 
أي شخص أو مكتب يف احلكومة يكون رئيس املكتب اإلحصائي الوطين مسؤوال أمامه؟ 
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إن مركـز املكتـب اإلحصـائي الوطـين لـدى احلكومـة يشـــكل جــزءا هامــا مــن البيئــة  - ٨٤
القانونية اليت يعمل فيها. ويتفاوت ذلك املركز كما تتفاوت أحكـام مسـؤولية رئيـس املكتـب 
تفاوتا كبريا. وفيما يلي أهم الكيانات اليت تكون املكاتب اإلحصائية الوطنية مسؤولة أمامها: 

(نائب/وكيل) رئيس الوزراء أو رئيس الدولة؛  •
جملس الوزراء؛  •

الوزارة املسؤولة بالتخطيط و/أو التنمية؛  •
الوزارة املسؤولة عن الشؤون االقتصادية والصناعة و/أو التجارة؛  •

الوزارة املسؤولة عن الشؤون املالية؛  •
وزارة اإلحصاء؛  •
وزارة الداخلية؛  •

الوزارة املسؤولة عن اإلعالم واالتصاالت؛  •
الربملان مباشرة؛  •

اللجنة املعنية/اجمللس املعين/ اهليئة املعنية بالتخطيط و/أو التنمية؛  •
جملس اإلحصاء؛  •

وزارات خمتلفة باختالف املوضوع املعين.  •
ـــث مركــز املكتــب اإلحصــائي  والترتيبـات املذكـورة أعـاله ال تتفـاوت فقـط مـن حي - ٨٥
الوطـين ضمـن هيكـل احلكومـة اإلمجـايل، بـل أيضـا مـن حيـث مـــدى قــوة عالقتــه بـــ ”اهليئــة 
الرئيسـية“. وبينمـا تتمتـع بعـض املكـاتب اإلحصائيـــة الوطنيــة بدرجــة عاليــة مــن االســتقالل 
اإلداري؛ فإن بعض املكاتب األخرى هي يف الواقع جزء من وزارة. وخيتلـف كذلـك منصـب 
الشخص الذي يكون املكتب اإلحصائي الوطـين مسـؤوال أمامـه داخـل الـوزارة أو غريهـا مـن 
اهليئات اإلشراف اختالفا كبريا حبيث أنه قد يكون الوزيـر نفسـه أو أمينـا دائمـا يف الـوزارة أو 

مديرا عاما أو مدير إحدى اإلدارات أو مستشارا. 
 

املبدأ ٨: التنسيق على املستوى الوطين   حاء – 
”للتنسـيق فيمـا بـني الوكـاالت اإلحصائيـة داخـل البلـدان أمهيـــة أساســية بالنســبة إىل 

حتقيق االتساق والفعالية يف النظام اإلحصائي.“ 
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مقدمة  - ١ 
اإلحصاءات الرمسية واسعة النطاق، تنتجـها يف كثـري مـن األحيـان وكـاالت حكوميـة  - ٨٦
عديدة ومتنوعة يف البلـد. وعـادة مـا يكـون هنـاك مكتـب إحصـائي مركـزي أو قومـي يصـدر 
القسـط األعظـم مـن اإلحصـاءات الرمسيـة، يف حـني تكـون هنـاك يف بعـض األحيـان أكـثر مــن 
وكالة إحصائية تتناول جماالت إحصائية خمتلفة. ويف مجيـع احلـاالت، فـإن أغلـب اإلحصـاءات 
الرمسيـة تنتجـها إدارات حكوميـة باعتبارهـا ناجتـا جانبيـا مـن نواتـج أنشـطتها، وتنتجـها أحيانــا 

وحدات إحصائية مستقلة داخل اإلدارات. 
ـــد مــن ترتيبــات ينظــم هبــا إنتــاج  وبصـرف النظـر عمـا يتخـذه هـذا البلـد أو ذاك البل - ٨٧
اإلحصاءات الوطنية، فإنه ال بد لألنشطة االقتصاديـة مـن أن تنسـق لتفـادي ازدواجيـة العمـل، 
وختفيـف عـبء اإلبـالغ علـى اجمليبـني إىل حـده األدىن، وتسـهيل دمـج البيانـات املسـتمدة مـــن 

خمتلف املصادر باالستعانة يف ذلك باملعايري اإلحصائية واملشاركة يف املبادرات الدولية. 
 

اإلجابات الواردة يف إطاري الدراسة االستقصائية 
هل يف بلدكم منتجون لإلحصاءات الرمسية غري املكتب اإلحصائي الوطين؟ 

أبلغـت أكـثر مـن ٩٠ يف املائـة مـن البلـدان أنـه يوجـد إىل جـانب املكتـب اإلحصــائي  - ٨٨
الوطين منتجون آخرون لإلحصاءات الرمسيــة برغـم أن املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة هـي أكـرب 
ـــة جلــهات  منتجـي اإلحصـاءات الرمسيـة يف معظـم البلـدان. وقـد ذكـر العديـد مـن البلـدان أمثل
أخــــرى منتجــــة لإلحصـاءات الرمسيـة تنتـج وتنشـر اإلحصـاءات يف جمـــاالت اهتمامــها هــي. 

وفيما يلي أمثلة أوردها اجمليبون: 
الوزارات الفنية؛  •

املكاتب الوطنية الفرعية اليت تنتج أحيانا إحصاءات خاصة مبناطقها.  •
وأبلغـت البلـدان عـن وجـود عالقـات متنوعـة بـني املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة وبـــني  - ٨٩

اجلهات األخرى اليت تنتج اإلحصاءات الرمسية من بينها: 
كيانــات أخــرى ميكنــها مجــع اإلحصــاءات شــريطة أن يــأذن هلــــا بذلـــك املكتـــب  •

اإلحصائي الوطين؛ 
ـــها إىل املكتــب اإلحصــائي  تتـوىل كـل وزارة إنتـاج بياناهتـا يف حـدود عملـها مث تقدم •

الوطين؛ 
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جيــوز لبعــض املؤسســات االحتاديــة األخــرى أيضــا أن تقــوم مقــام أجــهزة املكتــــب  •
اإلحصائي الوطين؛ 

املؤسسات األخرى ”جـهات منتجـة هامشـية“ مقارنـة بـاملكتب اإلحصـائي الوطـين،  •
عبـارة عـن مؤسسـات هامشـية وعملـها مندمـج جيـدا مـع برامـج املكتـب اإلحصـــائي 

الوطين؛ 
ــــة  تنتــج الكيانــات احلكوميــة األخــرى إحصاءاهتــا باالســتناد إىل اســتبيانات ومنهجي •

املكتب اإلحصائي الوطين؛ 
حالـة واحـدة، يوجـد مكتـب مركـزي يتـوىل تنســـيق املنتجــني اإلحصــائيني اآلخريــن  •

ولكنه ال ينتج حبد ذاته أي إحصاءات؛ 
يف حـــالة أخــرى، ال يوجد مكتب إحصـائي وطـين ولكـن النظـام اإلحصـائي يتـوزع  •
ال مركزيـا علـى مكـاتب حكوميـة. غـري أن اإلحصـــائيني العــاملني يف تلــك املكــاتب 

احلكومية يشكلون مصلحة اإلحصاء احلكومية. 
 

هـل توجـد ترتيبـات تنظيميـة لتنسـيق مجـع البيانـات لألغـراض اإلحصائيـة علـــى املســتوى 
الوطين؟ 

أشار ٨٦ يف املائة من اجمليبني أن هناك ترتيبات تنظيمية لتنسيق مجع البيانات وتفـادي  - ٩٠
ازدواجية اإلحصاءات على املستوى الوطين. 

وينفذ التنسيق بطرق خمتلفة: 
تنظم التنسيق تشريعات إحصائية وطنية؛  •

يدرج التنسيق يف اخلطة السنوية أو املتعددة السنوات جلمع البيانات.  •
يف كثري من احلاالت، تقوم املكاتب اإلحصائية الوطنية بـدور رئيسـي يف تنسـيق مجـع  - ٩١

البيانات كما تبني ذلك األمثلة الواردة أدناه: 
جـمع البيانات باالشتراك فيما بني املكتـب اإلحصـائي الوطـين والوكـاالت األخـرى،  •

مبا فيها وكاالت املقاطعات، يؤدي إىل تفادي االزدواجية؛ 
ختضع مجيع االستبيانات ملوافقة املكتب اإلحصائي الوطين؛  •

يقوم املكتب اإلحصائي الوطين بـدور ”غرفـة املقاصـة“ بالنسـبة إىل أي عمليـة جلمـع  •
البيانات تزمع االضطالع هبا الوكاالت األخرى؛ 
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ـــب اإلحصــائي الوطــين وبــني الوكــاالت  تعقـد مذكـرات تفـاهم واتفاقـات بـني املكت •
احلكومية األخرى؛ 

يتواصل التنسيق باإلبقاء على بـاب االتصـاالت مفتوحـا مـع املنظمـات األخـرى علـى  •
كل من املستويني الرفيع والتشغيلي. 

 
هل توجد على املستوى الوطين ترتيبات تنظيمية لوضع معايري إحصائية (من مصطلحـات 

وتعاريف وتصنيفات جغرافية وطرق وأطر ألخذ العينات وما إىل ذلك؟ 
أشـار مـا يقـرب مـن ٨٠ يف املائـة مـــن البلــدان إىل أن لديــها علــى املســتوى الوطــين  - ٩٢
ترتيبات تنظيمية لوضـع معايـري إحصائيـة (مـن مصطلحـات وتعـاريف وتصنيفـات وتصنيفـات 
جغرافية وطرق وأطـر ألخـذ العينـات ومـا إىل ذلـك). وفيمـا يلـي الترتيبـات الـيت ورد ذكرهـا 

بالتحديد: 
التشريعات اإلحصائية تضع وحتدد املعايري املشتركة، أو حتدد اهليئة املسؤولة؛  •

يسند القانون املسؤولية إىل هيئة مركزية هـي إمـا املكتـب اإلحصـائي الوطـين أو هيئـة  •
أخرى تتعاون مع املكتب اإلحصائي الوطين؛ 

تقوم مبهمة التنسيق جمالس أو مكاتب أو جلان إحصائية وطنية؛  •
تشـكل جلـان مشـتركة بـــني املكتــب اإلحصــائي الوطــين ووكــاالت أخــرى إلجــراء  •

دراسات استقصائية يف ميادين موضوعية حمددة؛ 
ال توجد ترتيبات تنظيمية رمسية، ولكن املكتب اإلحصـائي الوطـين يعمـل علـى إقـرار  •

تصنيفات مشتركة وأطر موحدة ألخذ العينات وعناصر معيارية أخرى؛ 
توضع املعايري بالتشاور مع منتجي البيانات ومستعمليها.  •

وباإلضافة إىل ذلك، ذكر اجمليبون ما يلي  - ٩٣
تؤخذ التوصيات الدولية يف احلسبان؛  •

تبذل جهود خاصة إلجراء دراسات استقصائية جديدة.  •
 

املبدأ ٩: االستعانة باملعايري الدولية  طاء -
”تعزز استعانة الوكاالت اإلحصاء يف كل بلد باملفاهيم والتصنيفات والطرق الدوليـة 

اتساق وفعالية النظم اإلحصائية على مجيع املستويات الرمسية“ 
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مقدمة  - ١
تيسـريا للمقارنـات الدوليـة لإلحصـاءات، وحتقيقـا لفعاليـة إنتاجـها وجودهتـا، يســتعان  - ٩٤
بقدر اإلمكان يف إنتاج اإلحصاءات الرمسية باملعايري الدولية لإلحصاء (من أطر عمل ومفـاهيم 
وتصنيفـــــات) غيـــر أنه عادة ما يتعني اللجوء إىل تسويات شىت لدى تطبيق املعايري الدولية مبــا 

يناسب ظروف واحتياجات املستعملني يف كل بلد من البلدان. 
 

اإلجابات الواردة يف إطار الدراسة االستقصائية  - ٢
أبلغت ٩٥ يف املائة من املكاتب اإلحصائية الوطنيـة أن هـذا املبـدأ ينفـذ تنفيـذا كـامال  - ٩٥
أو إىل حد كبري يف بلداهنا. وهذا ما يتجلى أيضا يف الردود على األسئلة األكـثر تفصيـال كمـا 

يتبني ذلك من اجلدول ٣ أدناه. 
 

اجلدول ٣: تطبيق املعايري الدولية(٦) 
 

هل تطبقون معايري دولية؟ 

امليدان اإلحصائي 
نعـم، علـى النحــو 

املوصى به 
نعــم، بعــد تكييفـــها 
مع الظروف الوطنية

نطبقــها علــى النحــــو 
املوصـــــى بـــــه ومبــــــا 
يناســـــب الظـــــــروف 

ال، على اإلطالقالوطنية يف آن معا 
إحصـــــــاءات احملاســـــــــبة 
القوميــــة وغريهــــــا مـــــن 
صفر ٥ ٦٢ ٤٢ اإلحصاءات االقتصادية

التعـدادات واإلحصـــاءات 
صفر ٦ ٥١ ٥٢ الدميوغرافية 

صفر ٤ ٦٩ ٣٨ اإلحصاءات االجتماعية 
  

ـــة يف إحصــاءات احملاســبة القوميــة وغريهــا مــن اإلحصــاءات  هـل تطبقـون املعايـري الدولي
االقتصادية؟ 

إن تطبيـق املعايـري الدوليـة يف إحصـــاءات احملاســبة القوميــة وغريهــا مــن اإلحصــاءات  - ٩٦
االقتصادية بوجه عام يشمل أطرا مثل نظام احلسابات القومية فضال عما يرتبط به مـن املعايـري 

والتصنيفات اليت هلا هي أيضا تطبيقات أخرى يف النظام اإلحصائي ويف جماالت أخرى. 
ويتضـح مـن الدراسـة االسـتقصائية احلاليـة أن مـــن بــني األطــر الواســعة حيظــى نظــام  - ٩٧
احلسابات القومية (لعام ١٩٩٣) بأقصى قدر من القبول مـن حيـث أن معظـم البلـدان أبلغـت 
أهنا اعتمدته. وبالنسبة للبلدان األوروبية، هناك الئحـة أوروبيـة تلـزم باعتمـاد النظـام األورويب 
للحسـابات (١٩٩٥)؛ غـري أنـه ملـا كـان هـذا النظـام يتسـق مـع نظـام احلسـابات القوميـة لعــام 
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١٩٩٣، فإن اعتماد املعيار الدويل يكاد يعم كل أوروبـا. وكحالـة اسـتثنائية، هنـاك عـدد مـن 
البلدان النامية ال تزال تعمل بالصيغة السابقة لنظام احلسابات القوميـة (١٩٦٨)، األمـر الـذي 
يـدل علـى رغبتـها يف األخـذ باملعايـري الدوليـة، وهنـاك أيضـا بلـدان أبلغـت أن اجلـــهود جاريــة 

للتحول إىل نظام احلسابات القومية لعام ١٩٩٣. 
وكثـريا مـا تنطـوي معايـري التصنيـف األساسـية علـى تطبيقـات إضافيـة إحصائيـة وغــري  - ٩٨
ـــري وتنفيذهــا. بيــد أن  إحصائيـة تضيـف مراعـاة متطلبـات وطنيـة كثـرية إىل صياغـة تلـك املعاي
ــــات اإلنفـــاق،  معظــم البلــدان تســتعني بتصنيفــات األنشــطة وتصنيفــات املنتجــات، وتصنيف
والتصنيفات املهنية، والتصنيفات الصحية وغريهـا مـن التصنيفـات الـيت إمـا أن تكـون متطابقـة 
مع التصنيفات الدولية املوحدة أو مستمدة مـن أمهـها. وفيمـا يتعلـق ببعـض تلـك التصنيفـات، 
وخباصة تصنيفات األنشطة واملنتجـات، ظـهرت بينـها تصنيفـات إقليميـة تصلـح ملـا جملموعـات 
حمددة من البلدان مـن احتياجـات أكـثر تفصيـال. بيـد أن هـذه التصنيفـات اإلقليميـة تسـتند يف 
مجيع احلاالت تقريبا على املعيار الدويل. وفيمـا يتعلـق بالتصنيفـات غـري املسـتمدة مباشـرة مـن 
التصنيفات الدولية املوحدة، تظل القدرة على حتويل البيانـات إىل التصنيفـات الدوليـة املوحـدة 

خاصية حمبذة جدا، األمر الذي يؤكد أمهية دورها املركزي. 
هل تطبقون معايري دولية يف التعدادات واإلحصاءات الدميغرافية؟ 

مـا فتئـت األمـم املتحـدة منـذ السـنوات األوىل لنشـأهتا تصـدر سلسـلة مـن التوصيـــات  - ٩٩
الدوليـة بشـأن تعـدادات السـكان واملسـاكن ملسـاعدة البلـدان علـى ختطيـــط وتنفيــذ تعــدادات 
حمسـنة وفعالـة مـن حيـث التكلفـة، وذلـك حتـــت عنــوان مبــادئ وتوصيــات بشــأن تعــدادات 

السكان واملساكن؛ وقد صدرت آخر طبعة منها عام ١٩٩٨. 
١٠٠ -وبالنسبة للجولة احلالية مـن جـوالت التعـداد، أبلغـت بلـدان عديـدة أهنـا اتبعـت هـذه 
التوصيـات الصـادرة عـن األمـم املتحـدة أو توصيـات أخـــرى ذات صلــة صــادرة عــن االحتــاد 
األورويب أو املركز الدميغرايف ألمريكا الالتينية. وعالوة على ذلك، استخدمت معظـم البلـدان 
ـــات األنشــطة والتصنيفــات املهنيــة والتصنيفــات  التصنيفـات الدوليـة ذات الصلـة، مثـل تصنيف

الصحية. 
١٠١ -وأفاد نصف عدد البلدان تقريبا أنه حاد عـن املبـادئ األساسـية ألن الظـروف اخلاصـة 
السائدة داخل البلد اقتضت ذلك؛ ويف هذا السياق، ذكر عدد من البلدان أن السـجالت الـيت 
ـــات الدميغرافيــة، وهــي ســجالت وضعــت ألغــراض غــري إحصائيــة،  اسـتعان هبـا جلمـع البيان
ـــالغ أحــد البلــدان  ال تسـتخدم بـالضرورة تعـاريف تتفـق مـع املعايـري الدوليـة. ومثـال ذلـك إب



03-6516039

E/CN.3/2004/21

بتكييف تعريف لفظة ”الالجئ“ ليتواءم مع ظروفه الوطنية. وذكرت أيضا أمهية توثيق ونشـر 
هذا النوع من عمليات التكييف. 

 
هل تطبقون معايري دولية يف اإلحصاءات االجتماعية؟ 

١٠٢ -كما هي احلال يف اجملـاالت األخـرى، أفـادت بلـدان أهنـا طبقـت معايـري دوليـة حيثمـا 
وجدت هذه املعايري مع تكييفها مع الظروف الوطنية عند االقتضـاء. وأفـاد جميبـون أيضـا أهنـم 
اتبعـوا التوصيـات واملعايـري والتصنيفـات الدوليـة يف جمـاالت إحصـــاءات التعليــم (اليونســكو)، 
وإحصـاءات العمـل (منظمـة العمـل الدوليـة)، وإحصـاءات الصحـة (منظمـة الصحـة العامليـــة)، 
وإحصاءات الفقر (البنك الـدويل). وذكـر اسـتخدام السـجالت كواحـد مـن أسـباب تكييـف 
املعايـري املوجـودة. وباإلضافـة إىل ذلـك، ذكـر بعـض اجمليبـني أمهيـــة املعايــري اإلقليميــة (االحتــاد 
األورويب، أمريكـا الالتينيـة) بينمـا أشـار آخـرون إىل انعـــدام املعايــري الدوليــة يف جمــاالت مثــل 

اإلحصاءات الثقافية. 
 

املبدأ ١٠: التعاون الدويل  ياء -
”يســاهم التعــاون الثنــائي واملتعــدد األطــراف يف جمــال اإلحصــــاء يف حتســـني نظـــم 

اإلحصاءات الرمسية يف مجيع البلدان“. 
مقدمة  - ١

١٠٣ -إن تبادل املعلومات واملمارسات، فضـال عـن التعـاون علـى التطويـر املشـترك للمعايـري 
اإلحصائيـة واألنشـطة اإلحصائيـة الدوليـة ومـا إىل ذلـك، يشـكل عنصـرا أساسـيا مـــن عنــاصر 
مواصلة حتسني نوعية اإلحصاءات الرمسية وتوسيع نطاقها يف مجيع البلدان وإنتاجــها مبزيـد مـن 
الفعالية. وبوجه عام، يتيسر هذا التعاون عن طريـق أنشـطة دوليـة متعـددة تدعمـها الوكـاالت 

اإلحصائية الدولية وغريها من الوكاالت والرابطات املهنية. 
١٠٤ -والتعاون التقين، سواء منه املنظم على صعيد ثنـائي بـني الوكـاالت أو املنظـم بواسـطة 
املنظمات واألنشطة الدولية، له أمهيته بالنسبة إىل تطوير نطـاق اإلحصـاءات الرمسيـة ونوعيتـها 
يف البلــدان الناميــة. والــربامج واملؤسســات متاحــة أمــام خــرباء اإلحصــــاء لتلقـــي التدريـــب 

اإلحصائي الالزم إلنتاج اإلحصاءات الرمسية. 
 

اإلجابات الواردة يف إطار الدراسة االستقصائية  - ٢
هل اشترك املكتب اإلحصائي الوطين يف أي مشاريع مـن مشـاريع التعـاون الـدويل خـالل 

السنوات اخلمس املاضية؟ 
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١٠٥ -أكد ٩٦ يف املائة من اجمليبني أن مكاتبهم اشتركت يف مشاريع للتعاون الدويل خـالل 
السـنوات اخلمـس املاضيـة. وأشـار ٥٥ يف املائـة منـهم إىل أهنـم اشـــتركوا كجــهات مســتفيدة 
فقط، وأوضح ١١ يف املائة منهم أهنم اشتركوا كجهات ماحنة فقط، وأفاد ٢٩ يف املائة منـهم 

أهنم اشتركوا كجهات ماحنة ومستفيدة يف آن معا. 
 

 اجلدول ٤: نوع املشاركة يف مشاريع التعاون الدويل خالل السنوات اخلمس املاضية 
 كجهة ماحنة   
اجملموع ال نعم   

٪)نعم كجهة مستفيدة ٩٥ (٨٥ ٪) ٦٢ (٥٥ ٪) ٣٣ (٢٩
٪)ال   ١٧ (١٥ ٪) ٥ (٤ ٪) ١٢ (١١

١١٢ (١٠٠ ٪) ٦٧ (٦٠ ٪) ٤٥ (٤٠٪)اجملموع 
  

١٠٦ -ويف غالبية البلدان الـيت شـاركت يف مشـاريع للتعـاون التقـين الـدويل خـالل السـنوات 
اخلمس املاضية، توجـد وحـدة خاصـة ضمـن املكتـب اإلحصـائي الوطـين مسـؤولة عـن تنظيـم 
أنشطة التعاون. وذكر بعض البلدان املاحنة أن متويـل أنشـطة التعـاون التقـين يف جمـال اإلحصـاء 

توفره عادة إدارات حكومية أخرى غري املكتب اإلحصائي الوطين. 
١٠٧ -وأشار ٤ يف املائة من اجمليبني إىل أهنم مل يشـاركوا يف مشـاريع للتعـاون التقـين الـدويل 
خـالل السـنوات اخلمـس املاضيـة. ويف حـالتني منـها كـان املتوقـع أن يكـون هـذا األمـــر حالــة 

مؤقتة. 
يف بلدكم، هل ساهم التعاون الـدويل يف جمـال اإلحصـاء يف حتسـني نظـامكم لإلحصـاءات 

الرمسية؟ 
١٠٨ -بينت مجيع البلدان اليت شاركت يف مشاريع للتعاون التقين، باستثناء بلد واحـد منـها، 

أن التعاون الدويل ساهم يف حتسني نظامها اإلحصائي. 
١٠٩ -وتتضمن التعليقات اإلضافية اليت أبديت ما يلي: 

ينبغي أن يكون التعاون الدويل جزءا ال يتجزأ من عمل املكاتب اإلحصائية الوطنية؛  -
تعود املشاورات الثنائية، واجتماعات أفرقة اخلـرباء، واحللقـات الدراسـية بـالنفع علـى  -

البلدان املتقدمة النمو والنامية على حد سواء؛ 
ال يقتصر األمر على أن البلدان املتلقية تستفيد من التعاون الدويل، بـل جنـد أن خـرباء  -

البلدان املاحنة يكتسبون رؤى جديدة أيضا؛ 
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هنـاك مشـاريع عصريـة عديـدة للتعـــاون التقــين ال حمــل هلــا يف نظــام اجلــهات املاحنــة  -
واجلهات املستفيدة؛ 

هناك حاجة إىل تنسيق أفضل للجهود املبذولة على الصعيد الدويل.  -
 

اإلملام باملبادئ األساسية   كاف -
١١٠ -يستوجب تطبيق املبادئ األساسية معرفة هذه املبادئ. وأهم األشـخاص الذيـن ينبغـي 

أن يكونوا على علم بوجودها هم كبار اخلرباء اإلحصائيني أنفسهم. 
 

هل سبق إطالعكم على املبادئ األساسية؟ 
١١١ -أبلــغ زهــاء ٩٠ يف املائــة مــن كبــار اخلــرباء اإلحصــائيني أهنــم علــى علــم باملبــــادئ 
األساسية؛ ومعظمهم، وهـم حـوايل الثلثـني تعرفـوا عليـها عـن طريـق تقريـر اللجنـة اإلحصائيـة 
لعـام ١٩٩٤ الـذي أقـرت بـه املبـادئ األساسـية. وكـان مـن بـني مصـادر املعلومـات األخـــرى 
مـا ألقـي مـن بيانـات يف االجتماعـات واملؤمتـرات (٥٠ يف املائـــة)، واملواقــع الشــبكية للشــعبة 
اإلحصائيـة واللجـان اإلقليميـة (٣٦ يف املائـة)، وغريهـا مـن املصـادر املتنوعـــة (١٩ يف املائــة). 
وتتضمن هذه الفئة األخرية: دليل األمم املتحدة للتنظيم اإلحصائي، ومنشـورات واجتماعـات 
ـــا الواقعــة جنــوب الصحــراء الكــربى (AFRISTAT) ومنشــورات  املرصـد اإلحصـائي ألفريقي
إحصائية أخرى، ومشاركة املكاتب الوطنية يف الفريق العامل الـذي صـاغ املبـادئ األساسـية، 

والعمل مع النظام العام لنشر البيانات الذي أدجمت فيه تلك املبادئ األساسية. 
هل يعلم مديـرو أقسـام اإلحصـاء يف اهليئـات األخـرى الـيت تنتـج اإلحصـاءات الرمسيـة يف 

بلدكم باملبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية؟ 
١١٢ -مـع املضـي يف حتقيـق ال مركزيـة العديـد مـن النظـم اإلحصائيـة، غـــدا مــن الضــروري 
العمل على أن يكون مديرو أقسام اإلحصاء يف اهليئات األخرى اليت تنتج اإلحصاءات الرمسية 

يف أي بلد على علم باملبادئ األساسية. 
١١٣ -قال مــا يربـو قليـال عـن نصـف عـدد مديـري املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة إن مديـري 
أقسام اإلحصاء يف اهليئات األخرى علـى علـم باملبـادئ األساسـية. غـري أن حـوايل ثلثـهم أفـاد 
ــة  بـأهنم ال يـدرون إن كـان مديـرو اهليئـات األخـرى علـى علـم باملبـادئ األساسـية. ومـن ناحي

إجيابية، أوضح بعض اجمليبني أهنم يتخذون خطوات لنشر املبادئ األساسية يف بلداهنم. 
١١٤ -وقد مت اطالع مديري اهليئات األخرى على املبادئ األساسية بعدة طرق هي: 

عممت املبادئ األساسية ذاهتا، أو معلومات عنها، على املديرين؛  -
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وردت يف قـانون اإلحصـاءات أو مـا يعادلـه إشـــارات إىل املبــادئ األساســية أو حــىت  -
أدجمت يف القانون؛ وأشـري إىل املبـادئ األساسـية يف ”الربنـامج السـنوي لإلحصـاءات 

االحتادية“؛ 
ـــات الدراســية  جـرت مناقشـة املبـادئ األساسـية يف املؤمتـرات وحلقـات العمـل واحللق -

الوطنية؛ 
نشرت يف مقاالت عن املبادئ األساسية اجملالت اإلحصائية الوطنية؛  -

ترمجت املبادئ األساسية إىل اللغة الوطنية؛  -
أشري إىل املبادئ األساسية خالل مناقشات دارت مع مديرين آخرين.  -

١١٥ -قال حنو ١٠ يف املائة من اجمليبني إن مديري اهليئات األخرى ليسوا على علم باملبـادئ 
ـــد مــن املؤسســات إمنــا تنتــج اإلحصــاءات  األساسـية، األمـر الـذي قـد يعـزى إىل كـون العدي

”كمهمة ثانوية من مهامها الرئيسية“، على ما ارتأى أحد اجمليبني. 
هـل الشـخص/املكتـب احلكومـي املسـؤول أمامـه املكتـب اإلحصـــائي الوطــين علــى علــم 

باملبادئ األساسية؟ 
١١٦ -أبلغ ثلثا اجمليبني أن رؤساءهم على علم باملبـادئ األساسـية، بينمـا أبلـغ الثلـث املتبقـي 

أن رؤساءهم ال علم هلم هبا. 
١١٧ -وأهم الوسائل الكفيلة مبواصلة إحاطة املكتب/املوظف األعلى هي: 

عمدت معظم املكاتب اإلحصائية الوطنية إىل اطالع األفراد املعنيني واملكـاتب املعنيـة  -
صراحة على املبادئ األساسية؛ 

ـــادئ األساســية تشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن  يف بلـدان عديـدة أيضـا، جنـد إمـا أن املب -
القانون اإلحصائي العام أو أن القانون يتضمن إشارة إىل املبادئ األساسية؛ 

ما فتئت اإلشارات إىل املبادئ األساسية ترد يف القانون، ويف التقـارير املنشـورة وغـري  -
املنشــــورة، ويف وثــــائق االســــــتراتيجيات والسياســـــات العامـــــة، ويف املنشـــــورات 

واالجتماعات؛ 
أفاد مكتبان إحصائيان وطنيـان أن املوظفـني املسـؤول أمامـهم املكتبـان هـم يف الواقـع  -

خرباء إحصائيون وأهنم على علم تام باملبادئ األساسية. 
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١١٨ -قال بعض كبـار اخلـرباء اإلحصـائيني إن رؤسـاءهم وإن مل يكونـوا علـى علـم بوجـود 
املبـادئ األساسـية يف شـكل وثيقـة، فـإهنم علـى علـم باملبـادئ الـيت تتبعـها املكـاتب اإلحصائيــة 
الوطنيـة والـيت جتسـد متامـا تلـك املبـادئ األساسـية. وقـال عـدد قليـل للغايـة مـن كبـار اخلـــرباء 

اإلحصائيني إن رؤساءهم ليسوا على علم إطالقا بوجود هذه املبادئ. 
 

مالحظات ختامية   ثالثا -
١١٩ -استنادا إىل هذا التقييم الذايت، يبـدو أن املبـادئ األساسـية لإلحصـاءات الرمسيـة تطبـق 
تطبيقا جيدا بصورة ملحوظة. ويبدو أن السرية (املبدأ ٦) والتشريعات (املبـدأ ٧) مهـا املبـدآن 
اللذان يطبقان علـى أفضـل وجـه، وذلـك بـالرغم ممـا أبلـغ عنـه مـن حـوادث اإلفشـاء ومـن أن 
عددا ال يستهان به من البلدان ذكرت أن قوانينـها قـد عفـا عليـها الزمـن. ومـن جهـة أخـرى، 
يبدو أن منع إساءة االستعمال (املبدأ ٤) والتنسيق الوطين (املبـدأ ٨) مهـا أقـل املبـادئ تطبيقـا. 
ومن بني جماالت األشكال الرئيسية اليت حتول دون تطبيق املبادئ األساسـية علـى حنـو أفضـل: 
بإذن أو بدون إذن إفشـاء البيانـات الفرديـة ألغـراض غـري إحصائيـة؛ وتدخـل جـهات سياسـية 
خالل مرحلة النشر؛ وضرورة تكييف املعايري الدوليـة مـع الظـروف الوطنيـة؛ ونقـص املـوارد. 
ويبدو، بصورة عامة أن مثة ترابطا وثيقا بني القدرة اإلحصائية وبني االلتزام باملبادئ األساسـية 

لإلحصاءات الرمسية. 
 

نقاط مطروحة للمناقشة   رابعا -
١٢٠ -قد تود اللجنة اإلحصائية أن تقوم مبا يلي: 

مناقشة ما إذا كـانت هـذه الدراسـة االسـتقصائية تقـدم صـورة تفـي بـالغرض  (أ)
عن مستوى تطبيق املبادئ األساسية والعوامل الرئيسية اليت حتول دون تطبيقها تطبيقا تاما؛ 

إرشـاد الشـعبة اإلحصائيـة بشـأن مـا إذا كـان يتوجـــب اختــاذ إجــراء هــادف  (ب)
للمضي يف حتسني تطبيق املبادئ األساسية وما هو اإلجراء اهلادف الذي يتوجب اختاذه؛ 

إقرار إجراء استعراض للقدرات اإلحصائية على نطاق عاملي.  (ج)
 

احلواشي 
انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، امللحق رقم ٤ (E/2003/24)، الفصل األول، ألف.  (١)

تعرب الشعبة عن امتناهنا للمسامهات اليت قدمها كل من مرمي العوضي وجان - لوي بودان وهاينريش برونِغـر  (٢)
وجون كورِنش وِهرمان هاِبرمان وأندرو فالت ولوسي الليربيت وتاماس ميالر. 
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هي الدول األعضاء الـ ١٩١، ونيوي، وجزر كوك، وفلسطني. وعلى هذا فإن لفظة ”البلدان“ يف هذا التقرير  (٣)
تشـري إىل املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة للـدول األعضـاء، ونيـوي، وجـز كـــوك، واجلــهاز املركــزي الفلســطيين 

لإلحصاء. 
 .http://unstats.un.org/unsd/methods/statorg/review.htm (٤)

باإلضافة إىل السؤال العام الذي يستهل كل مبدأ، اختتــم كـل مبـدأ بعبـارة تطلـب فيـها ”أي تعليقـات إضافيـة  (٥)
بشأن تطبيق املبدأ س س يف بلدكم“. وحيثما كان ذلك ممكنا، لن تبلغ اإلجابـات علـى هـذه األسـئلة بصـورة 

منفصلة، بل باالرتباط مع العنصر الفرعي للمبدأ التابعة له. 
بالنسبة هلذه األسئلة الثالثة، كان من املمكن تقدمي أجوبة متعددة. وكانت اخليارات األصلية يف االستبيان هـي  (٦)

”نعم، على النحو املوصى به“، و ”نعم، بعد تكييفها مع الظروف الوطنية“، و ”ال، على اإلطالق“. 
 


