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 ٢٠٠٦ مارس/آذار ١٠-٧
 *املؤقت األعمال جدول من )ي( ٣ البند
 املنظمـة  املبـادئ  :القرار واختاذ للمناقشة بنود

   الدولية اإلحصائية لألنشطة
 الدولية اإلحصائية لألنشطة املنظمة املبادئ  

 
 امالع األمني تقرير  

 

 موجز 
 )١(والـثالثني  الـسادسة  دورـا  يف لطلبـها  وفقـا اإلحـصائية    اللجنة إىل التقرير هذا يقدم 

جيـدة تتبعهـا     ممارسـات  مـن  ـا  يتـصل  ومـا  املبـادئ  مـن  جمموعـة  يعرض التقريـر علـى اللجنـة      و
 يف اإلحـــصائيني اخلـــرباء كبـــار إقـــرار إىل أفـــضت الـــيت لعمليـــةا ، ويـــصفالدوليـــةاملنظمـــات 

 مـدعوة اإلحـصائية    واللجنـة  .اإلحصائية األنشطة تنسيق جلنةذه املبادئ يف    هل الدولية ظماتاملن
 .تنفيذها أجل من اختاذها ميكن اليت اخلطوات ومناقشة وإقرارها املبادئ هذه استعراض إىل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الفــصل  )E/2005/24 (٤، امللحــق رقــم  ٢٠٠٥مــاعي، الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجت   انظــر  )١( 

 ).أ (٣٧السادس، الفرع زاي، الفقرة 
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 الدوليـة  واملنظمـات  الوطنيـة  اإلحـصائية  الوكاالت من العاملي اإلحصائي النظامألف  يت - ١
 الــيت الرمسيــة، لإلحــصاءات األساســية املبــادئ كانــت وإذا .ءاتاإلحــصا جمــال يف تعمــل الــيت

 إىل ١١ مـــــن الفتـــــرة يف املعقـــــودة االســـــتثنائية دورـــــا يف اإلحـــــصائية اللجنـــــة اعتمـــــدا
 الـصعيد  علـى  املهين اإلحصائي العمل لتوجيه كإطار صممت قد ،)١(١٩٩٤ أبريل/نيسان ١٥

 الـيت  اإلحـصائية  األنـشطة  لتوجيـه  فلم يكن مثة إطار من هذا القبيـل متاحـا علـى الفـور       الوطين،
  .دوليةال اإلحصائية املنظمات ا تضطلع

 مـن   املبـادئ  مـن  جمموعـة وجـود    بأمهيـة  اإلحـصائية  األنـشطة  تنـسيق  جلنـة  من وتسليما - ٢
 إعـداد بفائـدة    )٢٠٠٣ سـبتمرب /أيلـول  ١٠-٨ جنيـف، ( الثاين اجتماعها يف أقرت ،هذا القبيل 

 املنظمـات  يف اإلحـصائية  ألنـشطة اليت تتبع عند االضطالع با     املشتركة للمبادئ واضحة صياغة
 البلـدان  بـني  لعالقـات لتحـسني ا   أسـاس  تـوفري  هـو  ذلـك  مـن  النـهائي  اهلـدف  وكان .)١(الدولية

ــة واملنظمــات ــة املنظمــات بــني وفيمــا الدولي  ملــستعملي أفــضل خدمــة تقــدمي أجــل مــن الدولي
 .الدولية اإلحصاءات

 اهلامـة  املـسائل  بـني  مـن  أنعلى وجه التحديـد      اإلحصائية األنشطة تنسيق جلنة وأقرت - ٣
 اجلمهـور  وحـق  وعلميـة؛  ومهنيـة  شـفافة  أساليب استعمال مسألة املبادئ تتناوهلا أن غيينب اليت
 وضـع  يف الوطنيـة  اإلحصائية الوكاالت ومشاركة الدولية؛ املنظمات واليات على االطالع يف

 الـصحيحني  والتفـسري  االسـتعمال  وتعزيـز  الشخصية؛ البيانات سجالت وسرية الدولية؛ املعايري
 املبـادئ  مـن  جموعـة تتعلـق مب   مقترحـات  بوضـع  )٢(بالصياغة معنيا فريقا وكلفت .لإلحصاءات
  .مرجعي كإطار ‘‘الرمسية لإلحصاءات األساسية املبادئ’’ وباستعمال ،اجليدة واملمارسات

ــدورة  ويف - ٤ ــسادسال ــة ةال ــسيق للجن ــشطة تن ــا،( اإلحــصائية األن ــول ١٤-١٢ روم  /أيل
 مــن هــذا ١ املرفــق يف تــرد واملمارســات املبــادئ مــن جمموعــة اللجنــة أقــرت ،)٢٠٠٥ ســبتمرب
 حتـول  قـد  الدوليـة  املنظمـات  فـرادى  يف واإلدارة الواليـة  طبيعـة  بأن اللجنة وسلمت .)٣(التقرير
وإن  الراهنـة،  الظـروف  يفبالـضرورة    للتطبيـق  قابلـة  واملمارسـات  املبادئ هذهمجيع   جعل دون

 جلنـة  أعـضاء  ذلـك  مـع أبـدى   و .املـستقبل  يف حتـسينات  إدخـال مـن أجـل      اسـتعماهلا  ميكنكان  
 يف واملمارسـات  املبادئ هذه تنفيذ لقيمة تقديرهم املهنية، بصفتهم اإلحصائية، األنشطة تنسيق

 .اإلمكان قدر منظمام
 الدوليـة،  اإلحـصاءات  نوعيـة  حتـسني إمكانية   من املبادئ هذه عليه تنطوي مبا وتسليما - ٥

 للـربامج  منـسق  نظـام  إجيـاد  يف املتمثلـة  املتحـدة  األمـم  يف ءاتاإلحـصا  شـعبة  واليـة  مـع  ومتاشيا
 مؤرخـــة برســـالة ءاتاإلحـــصا شـــعبة مـــدير بعـــث وتعزيـــزه، الدوليـــة اإلحـــصائية واألنـــشطة

ــشرين ٢٥ ــوبر/األول ت ــار إىل ٢٠٠٥ أكت  يف )مقــامهم يقــوم مــن أو( اإلحــصائيني اخلــرباء كب
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 شـعبة  عمـل  يف واملمارسـات  املبادئ هذه بتنفيذ املهين التزامه عن فيها أعرب الدولية املنظمات
 وحـىت  .الـصدد  هـذا  يف التزامهـا  عن اإلعراب إىل الشريكة الوكاالت أيضا ودعا .ءاتاإلحصا

 :هي وكالة، ٢٢ من باإلجياب رد جاء ،٢٠٠٥ ديسمرب/األول كانون ٩
 اآلسيوي التنمية مصرف • 

 األفريقي التنمية مصرف جمموعة • 

 اهلادئ واحمليط آلسيا جتماعيةواال االقتصادية اللجنة • 

 آسياغرب ل واالجتماعية االقتصادية اللجنة • 

 ألفريقيا االقتصادية اللجنة • 

 ألوروبا االقتصادية اللجنة • 

 الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة • 

 األوروبية للجماعات اإلحصائي املكتب • 

 األورويب املركزي البنك • 

 والزراعة لألغذية املتحدة األمم نظمةم • 

 الذرية للطاقة الدولية الوكالة • 

 الدويل العمل مكتب • 

 الدويل اإلحصائي املعهد • 

 والالسلكية السلكية لالتصاالت الدويل االحتاد • 

 االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمة • 

 تحدة للتربية والعلم والثقافة التابع ملنظمة األمم املإلحصاءاتا معهد • 

 والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر • 

 للبيئة املتحدة األمم برنامج • 

 واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب • 

 العاملية الصحة منظمة • 

 العاملية السياحة منظمة • 
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 العاملية التجارة منظمة • 

 .http://unstats.un.org/unsd/methods/statorg/Principles_stat_activities/endorse.htm: انظر أيضا
 األنـشطة  تنـسيق  جلنـة  يف ال أم عـضوا  كانـت  سـواء  الدوليـة،  املنظمـات  مجيع تشجعو - ٦

 ضـمن  وذلـك    واملمارسـات  املبـادئ  ذهاملتعلقـة ـ    احلاليـة  ممارسـاا  اسـتعراض  على اإلحصائية،
 لتـشجيع  جهودهـا  بـذل اإلحـصاءات    شـعبة  وستواصـل  .يميـة والتنظ واملؤسسية القانونية أطرها

 بــشكل الدوليــة املنظمــات وستـشجع  .ممارســات مــن ــا يتـصل  ومــا املــذكورة املبــادئ اعتمـاد 
 مـن يف منظماـا     تتبعهـا  الـيت  املمارسـات  حيـدد  بيانا اإلنترنت على مواقعها تضمني على خاص
ــالغ  أجــل ــاتإب ــة باإلحــصاءات املهتمــة األوســاط وإىل األعــضاء اآلخــرين  إىل املعلوم  الدولي
 الوقـت  يف بالتنفيـذ  املتعلقـة  املـسائل  اإلحـصائية  األنـشطة  تنسيق جلنة تناقش أن ويتوقع .عموما
 .املناسب

املنظمـة لألنـشطة اإلحـصائية الدوليـة          املبادئ استعراض إىل مدعوة اإلحصائية واللجنة - ٧
 .تنفيذها أجل من اختاذها ميكن اليت اخلطوات ومناقشة وإقرارها

 احلواشي
 .١٥، اجلزء الثاين، الفقرة E/CN.3/2004/20انظر الوثيقة  )١( 
منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة بــني أعــضائه ممــثلني عــن البنــك الــدويل، وضــم فريــق الــصياغة  )٢( 

، واللجنة االقتصادية ألوروبا، ومنظمـة التنميـة والتعـاون يف امليـدان االقتـصادي، وبرنـامج األمـم            )اليونسكو(
ــة ا       ــة، ومنظم ــة التجــارة العاملي ــة، ومنظم ــسياحة العاملي ــة ال ــائي، ومنظم ــة، وشــعبة   املتحــدة اإلمن لعمــل الدولي

 ).رئاسة الفريق(يف األمم املتحدة اإلحصاءات 
 .٣، الفقرة E/VN.3/2006/30انظر الوثيقة  )٣( 
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 املرفق 
 الدولية اإلحصائية لألنشطة املنظمة املبادئ  

 
 املتحـدة  األمممؤسسات   يف اإلحصائية األنشطة ومنسقي اإلحصائيني اخلرباء كبار إن 

 للتنميـــة أساســـي عنـــصر اإلحـــصاءات أن اعتبـــارهم يف يـــضعون إذ ، ذات الـــصلةنظمـــاتاملو
 تتوقـف  الرمسيـة  اإلحـصاءات  يف اجلمهـور  ثقـة  وأن ستدامة،املـ  واالجتماعيـة  والبيئية االقتصادية

 شـفافة  علميـة  أسـاليب  اسـتعماهلم  وعلـى  املهنيـة  ونزاهتـهم  اإلحـصائيني  اخلـرباء  اسـتقاللية  على
 املبـادئ  تنفيـذ  أن يقـرون  املـساواة،  قدم على لجميعل الرمسية اإلحصائية املعلومات إتاحة وعلى
 جلنــة تأييــديالحظــون  الــصدد، هــذا ويف .الــدويل صائياإلحــ النظــامأداء  حيــسن ســوف التاليــة
إىل  كـذلك  يـشريون و ؛٢٠٠٥ سـبتمرب /أيلـول  ١٤ يف املبـادئ  هلـذه  اإلحصائية األنشطة تنسيق
 دورــا يف الرمسيــة لإلحــصاءات األساســية للمبــادئ املتحــدة لألمــم اإلحــصائية اللجنــة اعتمــاد

 للمبـــادئ وإقرارهـــا ،١٩٩٤ أبريـــل/اننيـــس ١٥ إىل ١١ مـــن الفتـــرة يف املعقـــودة االســـتثنائية
 املعقـودة  الـثالثني  دورـا  يف اإلحـصاءات  جمـال  يف التقين للتعاوناجليدة   لممارساتالتوجيهية ل 

 .١٩٩٩ مارس/آذار ٥ إىل ١ من الفترة يف
 

 لـنظم  أساسـي  عنـصر  للجميـع  واملتاحـة  العالية اجلودة ذات الدولية اإلحصاءات - ١  
 العاملية املعلومات

  :يلي مااجليدة  املمارسات لتشم 

 املنظمــة خــارج أو داخــل ســواء الرئيــسيني املــستعملني مــع منتظمــة مــشاورات إجــراء • 
 احتياجام تلبية من التيقن أجل من املعنية

 مالءمتها كفالة أجل من اإلحصائية للربامج دوري استعراض إجراء • 
 دالتجر على احلرصمع  الدولية اإلحصاءات نشرو جتميع • 
 املساواة قدم على للجميع اإلحصاءات إتاحة • 
 األساسية اإلحصاءات علىجمانا  اجلمهور حصول كفالة • 

 
 أسـاس بتجرد وعلـى     إعدادهايستلزم   الدولية اإلحصاءات موثوقية على احلفاظ - ٢  

 املهنية املعايري أعلىااللتزام التام ب
  :يلي مااجليدة  املمارسات تشمل 
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ــام    •  ــشكل تـ ــزام بـ ــاراتااللتـ ــة باالعتبـ ــد املهنيـ ــاذ عنـ ــرارات اختـ ــشأن  القـ ــةبـ  املنهجيـ
  البياناتعرض و واملصطلحات

 وتطبيقها للسلوك مهنية قواعد وضع • 
 والتحليليـة  اإلحـصائية  التعليقـات  بـني  اإلحـصائية  املنـشورات  يف واضـح  بشكل التمييز • 

  أخرى جهة من ةلدعووا لسياساتاملتعلقة مبنظور ا تعليقاتالو جهة من
 

 العمـــــل واليـــــات بـــــشأن معلومـــــات علـــــى احلـــــصوليف  جلمهـــــورا حـــــق - ٣  
 للمنظمات اإلحصائي

  :يلي مااجليدة  املمارسات تشمل 

 العام للجمهور اإلحصائي العمل برامج بشأن املتخذة القرارات إتاحة • 
 العام للجمهور وتقاريرها اإلحصائية االجتماعات وثائق إتاحة • 

 
 واإلجـــراءات واألســـاليب واملـــصادر والتـــصنيفات والتعـــاريف املفـــاهيمانتقـــاء  - ٤  

 املهنيــة العلميــة املعــايري تــستويف حبيــث الدوليــة اإلحــصاءات إعــداد يف املــستعملة
 للمستعملني بالنسبة شفافيتها وتكفل

  :يلي مااجليدة  املمارسات تشمل 

اإلحـصاءات   إدارةمـن أجـل      هجيةمن ونظم حتسيناتاستحداث   على باستمرار العمل • 
 تهاوشفافي اجودوحتسني 

ــة دورات حــــضور علــــى بتــــشجيعهم للمــــوظفني املهــــين املــــستوى حتــــسني •   تدريبيــ
ــة بأعمــال واالضــطالع ــشر حتليلي ــات  ون ــةورق ــشاركة علمي ــات يف وامل  دراســية حلق
 ومؤمترات

ــق •  ــاهيم توثي ــاريف املف ــصنيفات والتع ــراءات مجــع وجتهيــ   و والت ــذلك إج ــاتز ك  البيان
  .العام للجمهور املعلومات هذه وإتاحةاليت مت إجراؤها  اجلودة تقييماتو

 بآليـات  املتعلقـة  املعلومـات  ذلـك  يف مبـا  ،جتهيزها ونـشرها  و البيانات مجع كيفية توثيق • 
 القطرية لبياناتالتحرير املتبعة بالنسبة ل

 االقتبـاس  معـايري تطبيـق   و صـلي األ ملـصدر ا ، إىل الدولية اإلحصاءاتنشر   عنداإلسناد،   • 
 أخرى أطراف األصل يف مجعتها اليت اإلحصاءات استعمال إعادة عند عليها املتفق

 العام للجمهور رمسيا عليها املتفق املعايري إتاحة • 
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التوقيــت  تكفــل حبيــثمناســب  حنــو علــى البيانــات مجــع طــرقو مــصادرانتقــاء  - ٥  

 التكلفـة  حيـث  مـن  فعالـة  وتكـون  جلودة،بـا  املتعلقـة  األخـرى  واجلوانباملناسب  
 البيانات تقدم اليت اجلهات لىع حد أدىن إىل التقارير إعداد عبء وختفف

  :يلي مااجليدة  املمارسات تشمل 

 للبيانات البلدان تقدمي تيسري • 
  الدولية اإلحصاءاتحتسني حسن توقيت  على منهجي بشكل العمل • 
 مقــدمي علــى العــبء ختفيــف أجــل مــن حــصائيةاإل للــربامج دوري اســتعراض إجــراء • 

 حد أدىن إىل البيانات
 كـان  حيثمـا  البيانات مجع يف واالشتراك األخرى املنظمات مع امعة البيانات تقاسم • 

 مناسبا ذلك
 مجــع خطــط ذلــك يف مبــا متكامــل، حنــو علــى اإلحــصائية الــربامجعــرض  يف اإلســهام • 

 التداخل ومواضع الفجوات بوضوح تربز وبذلك البيانات،
 املعنيــة  األخــرى  الوطنيــة  واملنظمــات  الوطنيــة  اإلحــصائية  املكاتــب  مــشاركة  كفالــة  • 

ــة  باإلحــصاءات ــىالرمسي ــدعوة ،الواجــب النحــو عل ــق  إىل وال ــادئتطبي  األساســية املب
  .البلدان يف البيانات جتميع عند الرمسية لإلحصاءات

ــةال للبيانــات التامــة الــسرية علــىاحملافظــة  - ٦    باألشــخاص تتعلــق الــيت امعــة فردي
تتعلق  وطنية قواعداخلاضعة ل  الصغريةااميع   أو القانونية، والكيانات الطبيعيني

 التشريع خيوهلا ألغراض أو إحصائية ألغراض إال عدم استعماهلاو السرية،ب
  :يلي مااجليدة  املمارسات تشمل 

 املتعلقـــة البيانـــات عـــن باشـــرم غـــري أو مباشـــر بـــشكل الكـــشف ملنـــع تـــدابري وضـــع • 
ــر أو باألشـــخاص ــشية  األسـ ــة املؤســـسات أواملعيـ ــريو التجاريـ ــرادى مـــن ذلـــك غـ  فـ

 املستجيبني بتقدمي بيانات
 اجلزئيـة  البيانـات  مـن  جمموعـات  إلعـداد  املتبعة واإلجراءات األساليب يبني إطار وضع • 

 شـروط  على حيافظمما   معتمدين، باحثني يد على حتليلها مواصلة لغرض للهوية املُغفلة
  .السرية
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 املناسب النحو وعلى فورا استعماهلا وسوء لإلحصاءات اخلاطئ التفسري تدارك - ٧  
  :يلي ما املمارسات اجليدة  تشمل 

  استعماهلاإلساءة  أو لإلحصاءات اطئاخل تفسريللتصدي لل التدخل • 
 املستعملني من اهلامة لفئاتل موجهة تثقيفية مواد بتهيئة اإلحصاءات استعمال حتسني • 

 
 سـليمة،  مهنيـة  معـايري  إىل باالسـتناد  والدوليـة  الوطنيـة  إلحصاءاتل معايري وضع - ٨  

 واجلدوى العملية الفائدة شرط استيفاء على احلرص مع
  :يلي ما املمارسات اجليدة  تشمل 

 باإلحـصاءات  ةاملعنيـ  الوطنيـة  املنظمـات  من وغريها الوطنية اإلحصائية املكاتب إشراك • 
ــة ــشكل الرمسي ــهجي ب ــربامج وضــع يف من ــة، اإلحــصائية ال ــا يف  الدولي ــكمب  وضــع ذل

 وتعميمها املمارسات اجليدة و واملعايري األساليب
 املـصاحل  تـضارب  عـن  منـأى  يف املعـايري  تلـك  بـشأن  املتخـذة  القرارات تكون أن كفالة • 

 حتقق ذلك أا على هلا ينظر وأن
 الدولية باملعايري املتعلقة التنفيذ مسائل بشأن البلدان إىل املشورة تقدمي • 
 عليها املتفق املعايري تنفيذ رصد • 

 
اإلحصاءات  جودة لتعزيز أساسيا عنصراميثل  الدولية اإلحصائية الربامج تنسيق - ٩  

 العمل يف االزدواجية وتاليف الدولية ومتاسكها وإدارا
  :يلي ما املمارسات اجليدة  تشمل 

 وحـدة  ذلـك  يف مبـا  اإلحـصائية،  الـربامج  لتنفيـذ  أكثـر  أو واحدة إحصائية وحدة تعيني • 
 الدولية اإلحصائية االجتماعات يف ومتثيلها املعنية للمنظمة اإلحصائي العمل لتنسيق

ــشاركة •  ــات يف املـ ــصائية االجتماعـ ــة اإلحـ ــشاورات ويف الدوليـ ــة املـ ــددة الثنائيـ  واملتعـ
 ذلكإىل  رةالضرو دعت كلما األطراف

 واملعـايري  والتـصنيفات  املفاهيم بشأن اتفاقات إىل للتوصل توخيا منهجي بشكل العمل • 
 املشتركة واألساليب
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سلـــسلة املفـــاهيم  حتديـــد بـــشأن اتفـــاق إىل للتوصـــل توخيـــا منـــهجي بـــشكل العمـــل • 
 مـن هامـة  بالنـسبة لكـل جمموعـة       اعتمادهـا  ينبغي اليت والتصنيفات واملعايري واألساليب  

 اإلحصاءات
 وتعزيـز  اجلهود يف االزدواجية تفاديمن أجل    البلدان مع التقين التعاون أنشطة تنسيق • 

ــضافر التكامــل أوجــه املــشاركة يف النظــام   املنظمــات وخمتلــف املــاحنني بــني فيمــا والت
 الوطيناإلحصائي 

 
 هـين امل النمـو  يفيـسهم    اإلحـصاءات  جمـال  يف األطـراف  واملتعـدد  الثنائي التعاون - ١٠  

 يف اإلحــصاءات مــستوىحتــسني  إىل يــؤديو فيــه،  املعنــينياإلحــصائيني لخــرباءل
 والبلدان املنظمات

  :يلي ما املمارسات اجليدة  تشمل 

 أجـل  مـن واملنـاطق    البلـدان  مـع و الدوليـة  املنظمـات  بـني  فيمـا  املعـارف  وتبادل التعاون • 
 واإلقليمية الوطنية اإلحصائية النظم تنمية زيادة

 الكاملـــة املـــشاركة وتعزيـــز املـــستعملني متطلبـــات إىل التعـــاون مـــشاريع يف االســـتناد • 
 ومرحلة التطور اإلحصائي احمللية الظروف مراعاة معالرئيسيني  املصلحة ألصحاب

 املبادرةزمام  أخذ من واحلكومات املتلقية الوطنية اإلحصائية النظم متكني • 
  البلدان يف الرمسية لإلحصاءات ةاألساسي املبادئ تنفيذ إىل الدعوة • 
مــن أجــل تطــوير    متــوازن شــامل اســتراتيجي إطــار ضــمن للتعــاون مــشاريعإقامــة  • 

 . على الصعيد الوطينالرمسية إلحصاءاتا
 
 


