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 اللجنة اإلحصائية 
 الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠٠٨ شباط فرباير ٢٩-٢٦
 * من جدول األعمال املؤقت) ع (٤البند 

نظمـــــة لألنـــــشطة املبـــــادئ امل: للعلـــــمبنـــــود 
   اإلحصائية الدولية

  تنفيذ املبادئ املنظمة لألنشطة اإلحصائية الدولية  
  مذكرة من األمني العام  

، يتـشرف األمـني العـام       **وفقا لطلب اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا الـسابعة والـثالثني             
 عن تنفيـذ املبـادئ املنظمـة    طة اإلحصائية بإحالة مذكرة املعلومات اليت أعدهتا جلنة تنسيق األنش       

 . وُيطلب من اللجنة أن حتيط علما بالتقرير. لألنشطة اإلحصائية الدولية
 

تنفيذ املبـادئ املنظمـة   ورقة معلومات أعدهتا جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية عن      
 لألنشطة اإلحصائية الدولية 

 ٢٠٠٦لـــثالثني املعقـــودة يف عـــام رحبـــت اللجنـــة اإلحـــصائية يف دورهتـــا الـــسابعة وا  - ١
ــشطة        ــسيق األن ــة تن ــيت أعــدهتا واعتمــدهتا جلن ــة ال ــشطة اإلحــصائية الدولي ــادئ املنظمــة لألن باملب

 علما مبوافقة جلنة تنسيق األنـشطة اإلحـصائية علـى            اإلحصائية وقد أحاطت اللجنة  . اإلحصائية
ــة      ــادئ بطــرق خمتلف ــة اســتخدام الوكــاالت للمب ــاختالفإمكاني ــهب ــا احملــددتني   واليت ا وإدارهت

ويف إطار أنشطة املتابعة، طلبت اللجنة اإلحصائية من جلنة تنـسيق األنـشطة             ). قانوينالطار  اإل(
 

 * E/CN.3/2008/1. 
، الفــصل )E/2006/24 (٤ امللحــق رقــم ،٢٠٠٦انظــر الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،    ** 

 .٣٧/١١٠، املقرر )ج(األول، الفرع 
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 تقريــر بــشأن نتــائج التقيــيم إىل اللجنــة اإلحــصائية يف   ميتقــدواإلحــصائية تقيــيم تنفيــذ املبــادئ  
 . )١(دورهتا التاسعة والثالثني

بوصـفها   ، لألمـم املتحـدة    ئيةشعبة اإلحـصا  الدعت  ،  ٢٠٠٧أكتوبر  /يف تشرين األول  و - ٢
 يف منظومـة األمـم      األمانة العامة للجنة تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية، كافـة الوكـاالت الـشريكة              

، لتصف بإجياز املبادئ اليت مت تنفيذها بالفعـل، ومـا هـي اجملـاالت القمينـة باالهتمـام يف                   املتحدة
ــادئ ت مــؤخرااختــذالــيت اءات إلجــرعــن ااملــستقبل القريــب وتقــدمي منــاذج   .  لــدعم تنفيــذ املب

، يف وثيقـة    ٢٠٠٨فربايـر   /تضمني التقييمات الذاتية الفردية املؤسسية الـصادرة حـىت شـباط           ومت
وتــوجز هــذه الوثيقــة النتــائج الرئيــسية فيمــا يتعلــق باملبــادئ . املعلومــات األساســية هلــذا التقريــر

ورد بإجيـاز   تكما  .  لتنفيذ عناصر حمددة للمبادئ     بعض مناذج اإلجراءات املتخذة    وتربز املختلفة
 . اجملاالت اليت يرى البعض أهنا يف حاجة ملزيد من العمل

وضـع  جهـدا ل  لتنفيـذ،   يف ا كخطـوة أوىل     ،بـذلت وينبغي مالحظة أن بعض الوكـاالت        - ٣
لتـزام   املختلفـة، بغيـة توسـيع ا       ويات الـسياسية العليـا يف مؤسـساهتا       املبادئ يف دائرة اهتمام املـست     

 وهذه هي حال وحدات األمانـة العامـة       . إىل ما جياوز جمرد املستوى التقين اإلحصائي      ا  منظماهت
ألمـم  الـشعبة اإلحـصائية ل  األونكتـاد و  اللجـان اإلقليميـة و  ، وعلى وجه اخلصوص   لألمم املتحدة 

فيذيـة   التأييد الرمسي للمبادئ من جلنـة األمـم املتحـدة التن           إىل احلصول على   ت سع يتاملتحدة، ال 
 .٢٠٠٧أكتوبر /وحصلت عليه يف تشرين األول. للشؤون االقتصادية واالجتماعية

هبــا  أدواهتــا وعملياهتــا املؤســسية اخلاصــة  الوكــاالتوينبغــي أن ُيــذكر أن لــدى بعــض   - ٤
فعلــى ســبيل املثــال فــإن لــدى صــندوق النقــد الــدويل . والقريبــة الــصلة مبحتــوى وروح املبــادئ

 )يوروسـتات ( املكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة        يانات؛ كما ألزم  إطارا لتقييم نوعية الب   
ويف هذا الصدد فقـد كـان يوروسـتات         . نفسه بكفالة احترام ميثاق العمل اإلحصائي األورويب      

املؤســسية وممارســات النــشر متــشيا مــع املنهجيــة املكتــب حمــال لتقيــيم األقــران، الــذي مشــل بيئــة 
 املكتـب وسوف ينشر تقرير استعراض األقران على موقع        . ائياملوحدة للنظام األورويب اإلحص   

 . على شبكة اإلنترنت
  عــنويف إطــار بيئاهتــا املؤســسيةعــربت الوكــاالت مــن خــالل مــذكراهتا وبــصفة عامــة  - ٥

 اجليـدة املتعلقـة    املمارسـات ومـا يتـصل بـذلك مـن    التزامها املستمر بتنفيذ املبادئ العشرة كلـها        
 . وفيما يلي نسلط الضوء على املبادئ كل على حدة. يل يف اجملال الدوبعملها

 
_________________ 

ــصادي واالجتمــاعي،    انظــر  )١(  ــة للمجلــس االقت ــائق الرمسي ــم  ٢٠٠٦الوث ، الفــصل (E/2006/24) ٤، امللحــق رق
 .٣٧/١١٠، املقرر )ج(األول، الفرع 
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 ز، وتكافؤ فرص الوصول الصلة باملوضوع، وعدم التحّي :١دأ املب  
ات الدولية بنوعية جيدة وبإمكانية وصول اجلميـع إليهـا عنـصر أساسـي             ئيتوافر اإلحصا   

 .يف شبكات املعلومات العاملية
تظمـــة مـــع العمـــالء الرئيـــسيني شـــكل املنجـــرت العـــادة علـــى أن تتخـــذ املـــشاورات  - ٦
بــادرات ثبــت أن املو. ســتعراض جيريــه اجمللــس التنفيــذي ملختلــف الــربامج اإلحــصائية الدوليــة  ا
ستقــصاءات قيــاس رضــا املــستعملني الــيت جتــري مــن خــالل    اجلديــدة، مــن قبيــل ا ستــشارية اال

ــزاإلنترنــت،  ــسيني  تع ــادت  . ز احلــوار مــع املــستعملني الرئي ــد أف ــضا بأهنــا   وكــاعــدةوق الت أي
ويف هـذا اإلطـار فقـد ألغـت         . تستعمل اإلنترنت إلتاحـة إمكانيـة أفـضل لالطـالع علـى بياناهتـا             

وبــالرغم مــن االجتــاه حنــو . بعــض الوكــاالت مــؤخرا رســوم االشــتراك يف قواعــد بيانــات معينــة
 مـــذكرات الوكـــاالت ال توضـــح إىل إال أنالعـــام  املزيـــد مـــن اإلحـــصاءات للجمهـــور إتاحـــة
متاحة، وهل أن تلك البيانات متاحة بتـأخري         كافة بيانات املنظمات الدولية      أصبحتى  مد أي

 .املنظمة زمين باملقارنة باالطالع عليها من داخل
 

 املعايري واألخالقيات املهنية : ٢املبدأ   
احلفاظ على موثوقية اإلحصاءات الدولية يستلزم إعدادها بتجرد وعلى أساس االلتـزام       

  . املهنيةاملعايريى التام بأعل
 باملعــايري املهنيــة العامــة ومبدونــة قواعــد   ملتزمــون موظفيهــاإىل أنأشــارت الوكــاالت  - ٧

 املتعلــقإلعــالن إىل اويف هــذا اإلطــار أشــارت بعــض الوكــاالت أيــضا   . يف منظمتــهمالــسلوك 
 . باألخالقيات املهنية الصادر عن املعهد اإلحصائي الدويل

 
  والشفافية املساءلة: ٣املبدأ   
 . العمل اإلحصائي للمنظماتاحلصول على معلومات بشأن والياتحق لجمهور ل  

اجلمهـور قـادر علـى االطـالع مـن خـالل اإلنترنـت              أفادت كافة الوكاالت تقريبا بأن       - ٨
 . ا مبا يف ذلك تلك املتعلقة بقراراهتعلى الوثائق املتعلقة باجتماعات براجمها
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 ون إساءة االستعمالاحليلولة د: ٤املبدأ   
ألســاليب واإلجــراءات املــستعملة انتقــاء املفــاهيم والتعــاريف والتــصنيفات واملــصادر وا   

ــة حبيــث حت  يف ــرإعــداد اإلحــصاءات الدولي ــة وتكفــل شــفافيتها   مت ــة املهني  املعــايري العلمي
 .بالنسبة للمستعملني

حتديــد  املــستخدمة، و استعراضــات منتظمــة للمنــهجيات  بــإجراءأفــادت الوكــاالت   - ٩
تكــررة حتديــدا واضــحا،  واملنــشورات غــري املاملتكــررةمراجــع مــصادر البيانــات يف املنــشورات 

قـدر  وتتـاح   .  مـصادر البيانـات    إسـناد مت مد املستعملني بتفسريات منهجية عنـد تعـديل أو            كما
اهيم والتعـاريف   ن املعلومات املتعلقة باملصادر األصلية للبيانات املنـشورة فـضال عـن املفـ             امكاإل

وقـد  . واتجاملـذكرات التقنيـة والنـ     /والتصنيفات واألساليب واإلجراءات، مـن خـالل املـذكرات        
 الوكــاالت يف تــدوين إجراءاهتــا التــشغيلية كجــزء مــن اإلعــداد الــصريح ُألطــر   خمتلــفشــرعت
 . يف جمال إدارة النوعيةالعمل 

 
 مصادر اإلحصاءات الرمسية: ٥املبدأ   
وطــرق مجــع البيانــات علــى حنــو مناســب حبيــث تكفــل التوقيــت املناســب  انتقــاء مــصادر  

واجلوانب األخرى املتعلقة باجلودة، وتكون فعالة من حيث التكلفة وختفف عبء إعداد 
 . اجلهات اليت تقدم البياناتنالتقارير إىل أدىن حد ع

الوة وعـ . أفاد العديد من الوكـاالت بوضـع ضـمانات قبـل إرسـال اسـتبيانات جديـدة                 - ١٠
ذُكـرت   إىل أدىن حـد،  ، يف إعـداد التقـارير  ن البلـدان على ذلك، ويف مسعى لتخفيف العبء ع 

 عمـل  لتبـادل البيانـات ومـن املتوقـع أن يـسفر     دة للترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف   يعدأمثلة  
ــة       ــات الفوقي ــات اإلحــصائية والبيان ــادل البيان ــة يف جمــال تب ــنالوكــاالت الدولي ــدفق ع ــسر  ت أي

 . لبيانات بني املنظماتل
 

 السرية : ٦املبدأ   
 اجملمعـة الـيت تتعلـق باألشـخاص الطبيعـيني           الفرديـة احملافظة على الـسرية التامـة للبيانـات           

والكيانات القانونية، أو اجملاميع الصغرية اخلاضعة لقواعد وطنية تتعلـق بالـسرية، وعـدم         
 .التشريعاستعماهلا إال ألغراض إحصائية أو ألغراض خيوهلا 

ال ينطبــق هــذا املبــدأ علــى معظــم الوكــاالت واملنظمــات الدوليــة حيــث أهنــا ال جتمــع    - ١١
 باألشــــــخاص الطبيعــــــيني بطريقــــــة مباشــــــرة أو غــــــري مباشــــــرة بيانــــــات فرديــــــة تتعلــــــق 

 . القانونية الكيانات أو
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 اللوائح والتدابري: ٧املبدأ   
 .فورا وعلى النحو املناسبتدارك التفسري اخلاطئ لإلحصاءات وسوء استعماهلا   

يف سبيل احلد من خطر التفسري اخلاطئ لإلحصاءات وسـوء اسـتعماهلا، أفـادت بعـض                  - ١٢
الوكــاالت باضــطالعها جبهــود خاصــة لالتــصال باملــستعملني وجمموعــات املــستعملني، لتــوفري،  

 .على سبيل املثال، أدلة إرشادية تستهدف أنواع خمتلفة من املستعملني
 

 التنسيق اإلقليمي: ٨املبدأ   
ــة ســليمة، مــع        ــة باالســتناد إىل معــايري مهني ــة والدولي وضــع معــايري لإلحــصاءات الوطني

 .احلرص على استيفاء شرط الفائدة العملية واجلدوى
وضع املعايري مـن خـالل مـشاورات مكثفـة مـع الـدول األعـضاء والوكـاالت الدوليـة                    ت - ١٣

ــة، واجتماعـــات   ــديات   عـــن طريـــق االتـــصاالت الثنائيـ ــرباء التقنـــيني ومنتـ ــة اخلـ ــرباء وأفرقـ  اخلـ
وعالوة على ذلك، فقد أفادت أيـضا معظـم الوكـاالت املـشاركة يف وضـع املعـايري                 . الشبكات
 . املساعدة التقنية لتنفيذ املعايري الدولية ورصد تنفيذهابأهنا تقدم 

 
 االستعانة باملعايري الدولية: ٩املبدأ   
لدولية ميثل عنصرا أساسيا لتعزيز جودة اإلحصاءات الدولية تنسيق الربامج اإلحصائية ا  

 .ومتاسكها وإدارهتا وتاليف االزدواجية يف العمل
تشارك الوحدات اإلحصائية التابعـة للوكـاالت واملنظمـات الدوليـة بـصفة منتظمـة يف                 - ١٤

ددة بغيـة   املعنيـة مبواضـيع حمـ     االجتماعات اإلقليمية واملتخصـصة     واللجنة اإلحصائية   اجتماعات  
 . تنسيق براجمها اإلحصائية والتشاور بشأن األنشطة املشتركة

 
 التعاون الدويل: ١٠املبدأ   
ــصاء      ــال اإلحـ ــراف يف جمـ ــدد األطـ ــائي واملتعـ ــاون الثنـ ــين  التعـ ــو املهـ ــسهم يف النمـ ات يـ

ــرباء ــؤدي إىل حتـــ   للخـ ــه، ويـ ــشاركني فيـ ــصائيني املـ ــصاءات يف اإلحـ ــستوى اإلحـ سني مـ
 .والبلدان املنظمات

بتطـوير  عـن طريـق عـدد مـن فـرق العمـل،          تقوم جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية حاليا        - ١٥
وأفــادت بعــض . أدوات لتحــسني التنــسيق الفعــال ألنــشطة التعــاون الــتقين للمنظمــات الدوليــة 
حـصائية  اإلنظم  الـ الوكاالت أيضا بإنـشاء مواقـع شـبكية حتتـوي علـى معلومـات بـشأن تطـوير                   

 .  إلنشاء منتديات ألجل تبادل املعلومات واملعرفة يتم تصميمها،وطنيةال
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 : وقد ذُكرت اجملاالت التالية باعتبارها تستدعي املزيد من االهتمام - ١٦
إعداد أطر عمل جلودة البيانات لكافـة الوكـاالت وحتقيـق املزيـد مـن املواءمـة                  )أ( 
امج اإلحــصائية يف العمــل املكثــف الــذي أجنــز داخــل جلنــة تنــسيق الــرب  واالســتفادة مــن بينــها، 

 العامني املاضيني فيما يتعلق بتوثيق وتطوير املنظمات الدولية ألطر عمل جودة البيانات؛ 
ــه      )ب(  ــتقين الــذي تقــوم ب التحــسني املــستمر للتنــسيق الفعــال ألنــشطة التعــاون؛ ال

 الوكاالت الدولية؛ 
 لية؛ ألنشطة اإلحصائية داخل بعض املنظمات الدوا بنيالتنسيق حتسني  )ج( 
تطوير املزيد من املواد التعليمية للمستعملني، لتاليف التفـسري اخلـاطئ للبيانـات         )د( 

 وسوء استعماهلا؛ 
املزيــد مــن تــدريب وتعزيــز املــوارد البــشرية يف الوحــدات اإلحــصائية التابعــة     )هـ( 

 . للمنظمات الدولية
كـاالت املـستمر وجبهودهـا      إلحاطة علما بـالتزام الو    إىل ا وقد دعيت اللجنة اإلحصائية      - ١٧

 .لتنفيذ املبادئ املنظمة لألنشطة اإلحصائية
 


