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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثامنة والثالثون

 ٢٠٠٧مارس / آذار٢ -فرباير /شباط ٢٧
 *املؤقت األعمال جدولمن ) ي (٣البند 

مــسائل : قــشة واختــاذ القــراربنــود للمنا
: اإلدارة يف املكاتب اإلحصائية الوطنية    

   الوصول إىل البيانات اجلزئية
تقرير مكتـب اإلحـصاءات األسـترايل عـن املبـادئ واإلرشـادات اخلاصـة                 

 بإدارة سرية اإلحصاءات والوصول إىل البيانات اجلزئية
 

  العاماألمنيمذكرة من   
 

، يتـشرف األمـني    **اإلحـصائية يف دورـا الـسابعة والـثالثني        اللجنة  قدمته  وفقا لطلب    
ىل إ وصــول بــشأن إدارة ســرية اإلحــصاءات وال االعــام بــأن حييــل إىل اللجنــة اإلحــصائية تقريــر  

ولقــد أعــد مكتــب اإلحــصاءات األســترايل التقريــر بالنيابــة عــن فرقــة العمــل  . زئيــةالبيانــات اجل
 نظـر وي. اليت أنشأها مؤمتر اإلحصائيني األوروبـيني زئية جلىل البيانات ا  وصول إ املعنية بالسرية وال  

 علـى كـل مـن الـصعيد         زئيـة  البيانات اجل   يف أمهية متكني أوساط البحث من الوصول إىل        التقرير
 بعـض  يقـدم  وزئيـة نـشر البيانـات اجل  ل وهـو يـشري إىل املخـاطر احملتملـة بالنـسبة          . الوطين والدويل 

وحيدد التقريـر كـذلك     . قة بالسرية واحملافظة على ثقة اجلمهور     املبادئ بشأن إدارة املسائل املتعل    
 عــن طريــق جهــات زئيــة بياناـا اجل شرنــل البلــدان الناميــة تبعهـا بعـض املمارســات الناشــئة الــيت ت 

 . من التقرير١٠ها اللجنة يف الفقرة ناقشنقاط اليت ستالوترد . إيداع البيانات
 

 *  E/CN.3/2007/1. 
الفـصل األول،   ،  )E/2006/24 (٤، امللحق رقم    ٢٠٠٦ ، االقتصادي واالجتماعي  السانظر الوثائق الرمسية      ** 

 .الفرع باء
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 مقدمة -أوال  
ــد وردلقــد  - ١ ــة مــسائل اإل” بن ــصورة منتظمــة “دارة يف املكاتــب اإلحــصائية الوطني  يف ب

  يف دورـا الـسابعة والـثالثني،       لقد قررت اللجنـة   و. الربنامج املتعدد السنوات للجنة اإلحصائية    
ىل البيانات اجلزئيـة موضـوعها هلـذا البنـد مـن جـدول              وصول إ ، جعل ال  ٢٠٠٦ يف عام    املعقودة
 .)١(األعمال

ــشعبة ا  - ٢ ــشارت الـ ــصاءات    وإذ استـ ــب اإلحـ ــضاء مكتـ ــدة أعـ ــاألمم املتحـ ــصائية بـ إلحـ
ىل وصـول إ األسترايل، فقد دعـت املكتـب إىل إعـداد تقريـر بـشأن إدارة سـرية اإلحـصاءات وال              

ة املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة املهتمــ، وذلــك إلرشــاد  لكــي تنظــر فيــه اللجنــةالبيانــات اجلزئيــة
لعمـل الـيت طلـب منـها مـؤمتر اإلحـصائيني       ويتـرأس املكتـب فرقـة ا   .  البيانات اجلزئيـة   نشربشأن  

 . الستعراض هذه املسألة اجتماعاألوروبيني عقد
 بـشأن   )٢(املبادئ واإلرشادات اليت وضعتها فرقـة العمـل       أساس  ويقوم هذا التقرير على      - ٣

 إىل تلـــك البيانـــات  ةصـــلذا  اوهـــو يـــضيف نـــص  . ســـرية اإلحـــصاءات والبيانـــات اجلزئيـــة   
لـى وجـه    وع. ، وخاصة يف إطار البلـدان الناميـة       نطباقهاسيع نطاق ا  واإلرشادات، ويرمي إىل تو   

وصــول  بــشأن ظهــور خــدمات إيــداع البيانــات لتــشجيع ال اخلــصوص، فقــد متــت إضــافة فــرع 
ـــ  ىلإ ــة علـــى الـــصعيد ال ذلـــك استقـــصاء ، إذ تـــسعى بعـــض البلـــدان إىل  دويلالبيانـــات اجلزئيـ

 .متزايد بشكل
أعــضاء يف مــؤمتر ليــسوا  أعــضاء اللجنــة الــذين ذا التقريــر علــىهلــ مــشروع أويلم عمــو - ٤

. اإلحصائيني األوروبيني وعلى العديد من املكاتب اإلحصائية الوطنية األخرى بغيـة استعراضـه            
نــشر يف املــستقبل سيالســتعراض يف التقريــر النــهائي الــذي  باات القــائمنيتعليقــت درجــولقــد أُ
 اقتراحات بـشأن كيفيـة تـشجيع        ستعراضال با ئمون القا ، فقد قدم  وباإلضافة إىل ذلك  . القريب

 وميكـن إجيـاز هـذه     على حنو أفضل من وجهة نظر البلدان الناميـة؛ ىل البيانات اجلزئية وصول إ ال
 :حات على النحو التايلقترامل

ومع ذلـك فهنـاك     . لقد رحبت البلدان باملبادئ الواردة يف التقرير أميا ترحيب         )أ( 
نظــم  الطريقــة الــيت ميكــن أن تــوفر ــا  احملــددة بــشأنيهيــة  التوجئبــادحاجــة إىل املزيــد مــن امل

__________ 
الفــصل ، )E/2006/24 (٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٦،  االقتــصادي واالجتمــاعيلمجلــسلانظــر الوثــائق الرمسيــة    )١( 

 .)ج (٢األول، الفقرة 
 .امنرك وكندافرقة العمل اليت ضمت إيطاليا وبولندا وجورجيا والد) دنيس تريوين( ترأست أستراليا  )٢( 
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ــات اىل وصــول إال ــع إ  البيان ــة، م ــضمانات الالزم ــالءل ــام خــاص بــ   اي ــات يف إبراز اهتم الختالف
 احتياجات البلدان على خمتلف مستويات التطور اإلحصائي؛

ملتقدمة على حد سواء الكـثري مـن        يف الوقت الذي تواجه فيه البلدان النامية وا        )ب( 
  نــشر والظــروف الــيت حتكــممارســاتىل البيانــات اجلزئيــة، فــإن املوصــول إاملــسائل املتعلقــة بال

مكاتـب   يـتعني أن تـشمل دراسـات احلالـة ممارسـات             ،ولـذا .  بالـضرورة  هانفس البيانات ليست 
 نفـس الدرجـة مـن        الـيت ليـست علـى      وطنية من خمتلف األقاليم، وخاصة تلك األقاليم      إحصائية  

.  مــع ظــروف هــذه البلــدان   بــادئ التوجيهيــة  املالحظــات واملالتقــدم لزيــادة إمكانيــة متاشــي   
وباإلضافة إىل ذلك، فمن املفيد إدراج دراسات احلالـة الـيت تتنـاول مـسائل ترتيبـات املـشاركة                   

، وذلــك حــسبما تقــوم بــه بعــض   الــيت أُخفيــت بعــض خصائــصها يف التكــاليف وبيــع النمــاذج
 ة، وال سيما يف املناطق املتقدمة؛تب اإلحصائية الوطنياملكا

يـتعني تعزيـز املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة يف جمـال بنـاء قـدراا، وذلـك لـيس            )ج( 
اختـاذ   بل إلدارة مسائل السرية إدارة فعالة، إىل جانب          ،وحسببسهولة   بياناا اجلزئية    احةتإل

 الرباجميـات اخلاصـة بإضـفاء       ورغم تـوفر  . ة االمتثال لالزمة، لكفال املتابعة واالستجابة ا  إجراءات  
السرية على جمموعات البيانات واجلداول اإلحـصائية املفـصلة، فـإن الكـثري مـن البلـدان الناميـة                   

وحتتـاج املكاتـب اإلحـصائية      .  فضال عن بعض التيسري للحصول عليهـا       ،تاج إىل التدريب  قد حي 
مجيعهـا  ، وهـي  فوقيـة ثـائق الداعمـة والبيانـات ال   الوطنية كذلك إىل التدريب يف جمـال إعـداد الو      

 ا منذ بداية الدراسة االستقصائية؛من األمور اليت جيب توقعه
تنـشأ عـن    بالنسبة للمكاتب اإلحصائية الوطنيـة   حتمية مع أن هناك فوائد مجة     )د( 

  البحـث،  أوسـاط إىل االعتماد علـى     اضطر   الكثري منها    أناستخدام بياناا على نطاق أوسع، و     
ية، وذلـك إلجـراء   صائية الوطنيـة مـن الناحيـة املؤسـس    فإنه ينبغي النظـر يف تعزيـز املكاتـب اإلحـ        

 اون مع أوساط البحث عند االقتضاء؛ وكذلك للتع،بعض األحباث الداخلية
 كذلك إىل إذكاء وعي البحاثة وغريهم من مـستعملي البيانـات            ضرورةهناك   )هـ( 

ال سيما فيما يتعلق باملـستوى املـنخفض للتـصنيف الـذي     قصور البيانات، وأوجه  اجلزئية بشأن   
ــه تــصميم الدراســة االستقــصائية يــ دون إســاءة اســتخدام واســتغالل  ذلــك وســيحول . سمح ب

 .البيانات واستخالص نتائج حمرجة بالنسبة للمكاتب اإلحصائية الوطنية
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 نقاط للمناقشة -ثانيا  
 :يليقد ترغب اللجنة اإلحصائية يف القيام مبا  - ٥

 تها؛أمهياملبادئ التوجيهية املقترحة ومناقشة انطباق  )أ( 
 للنظـام اإلحـصائي     مبادئ توجيهية عملية اعتمادها ك  توفري اإلرشاد بشأن     )ب( 

 كنة من أجل الترويج هلا وتنفيذها؛العاملي واقتراح إجراءات مم
 اتإسداء املشورة بشأن استحسان قيام الوكـاالت الدوليـة بالعمـل كجهـ         )ج( 

 .ة وبشأن الضمانات الالزمةإيداع للبيانات للبلدان املهتم
 


