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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثانية واألربعون

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
  *من جدول األعمال املؤقت) ك (٣البند 

فيـــذ ت :بنـــود للمناقـــشة واختـــاذ القـــرار
       املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية

 تقرير عن تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية    
  ألمني العامتقرير ا    

  

  موجز  
ــة واألربعــني        ــة اإلحــصائية يف دورهتــا احلادي ــاء علــى طلــب اللجن ــر بن  أُِعــد هــذا التقري

  اخللفيـة الـيت مـن منطلقهـا اعُتمـدت           وهو يشري إىل   ). ألف -، الفصل األول    E/2010/24 انظر(
  اسـتعراض شـامل لتنفيـذها يف       وأُجـري  ١٩٩٤ يف عـام      لإلحـصاءات الرمسيـة    املبادئ األساسية 

ــام  ــرور   ٢٠٠٤ع ــا  عــشرمبناســبة م ــى اعتماده ــيِّ.  ســنوات عل ــر آخــر التطــورات   ويق م التقري
والتحديات املتعلقة بتنفيذ املبادئ األساسية، ويطلب توجيهاً من اللجنة بـشأن كيفيـة تنفيـذها               

 نقـاط حمـددة لتقـوم اللجنـة      مـن هـذا التقريـر   ١١وتـرد يف الفقـرة   . على حنو أفضل يف املستقبل 
  .مبناقشتها
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  معلومات أساسية  -أوال   
 حـوايل عـشرين عامـاً، أصـبحت         قبـل ة  ي لإلحصاءات الرمس  األساسية املبادئ   وضعمنذ    - ١

فهـي متثـل القـيم      . ة العامليـ  ة اإلحـصائي  لألوسـاط فعليـة   سـلوك   مبثابـة مدونـة قواعـد       هذه املبـادئ    
  .ه من عملاألساسية ملهنتنا، واملعايري األخالقية اليت ُيحكَم هبا على ما نقوم ب

، التـسعينات وقد وضـع مـؤمتر اإلحـصائيني األوروبـيني املبـادئ للمـرة األوىل يف أوائـل                 - ٢
 البلــدان، وال ســيما يف أوروبــا العديــد مــنوهــي مرحلــة كانــت فيهــا اإلحــصاءات الرمسيــة يف  

شهدت الـنظم الـسياسية     فقد  . متر مبرحلة حرجة  الوسطى والشرقية واالحتاد السوفيايت السابق،      
 بالنـسبة  احلـال    هـو وكمـا   .  عدد من الدول األعضاء اجلـدد يف املـؤمتر         ونشأالقتصادية حتوالً،   وا

 إعـادة هيكلـة اإلحـصاءات الرمسيـة يف          ن ال بـد مـن     اكـ  احلكومية األخـرى،     الوظائفلكثري من   
 علــى وكــان بنــاء ثقــة اجلمهــور يف اإلحــصاءات الرمسيــة، وكــان مــن الــضروري. تلــك البلــدان

وحىت يتسىن دعـم هـذه   .  مكانة اإلحصاءات الرمسية يف هذا السياق املتغري  كتدراحلكومات أن   
وضع وثيقة دولية تبيِّن دور اإلحـصاءات الرمسيـة، وتقـدم بعـض       أنه من املفيد     ارُتئيالعمليات،  

ــة ألغـــراض عمـــل الـــنظم اإلحـــصائية   ــة العامـ ــؤمتر  . املبـــادئ التوجيهيـ ــه، اعتمـــد مـ ــاًء عليـ وبنـ
، وأُِقـرَّت املبـادئ     ١٩٩١ملبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية يف عام       اإلحصائيني األوروبيني ا  

  / العامــة للجنــة األمــم املتحــدة االقتــصادية ألوروبــا يف أيــار اجللــسةعلــى املــستوى الــوزاري يف 
  .١٩٩٢مايو 
َعب اإلحــصائية التابعــة للجــان األمــم املتحــدة ، قامــت الــش١٩٩٢/١٩٩٣ُّويف الفتــرة   - ٣

 وكانت اخلالصة املستنتجة هـي    . مشاورات واسعة النطاق مع الدول األعضاء     اإلقليمية بتنظيم   
 املــشاورات، اعتمــدت اللجنــة   لتلــكونتيجــة . أن القــرار املتخــذ يف أوروبــا ذو أمهيــة عامليــة    

وأيـدت الـدول األعـضاء املبـادئ        . ١٩٩٤اإلحصائية جمموعة املبادئ األساسية نفـسها يف عـام          
اية استقالل النظم اإلحصائية الوطنيـة وجودهتـا والـدور الـذي            بوصفها ذات أمهية حامسة يف مح     

وأشـار الكـثري مـن الـدول األعـضاء أيـضاً إىل أن القـصد العـام للمبـادئ مطبـق بالفعـل،                      . تؤديه
  .  من قوانني ومؤسسات وممارسات إحصائيةذه الدولومدرج يف ما هل

  
   تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية  -ثانيا   

يهــا اإلحــصائية الوطنيــة يف اإلشــارة إلبــدأت املكاتــب ، عــد اعتمــاد املبــادئ األساســيةب  - ٤
ــِشَرت   .  بطــرق خمتلفــة يف اتــصاالهتا العامــة صــراحة ــة وُن وُترجَِمــت املبــادئ إىل اللغــات الوطني

صياغة لـ  الشبكية لتلك املكاتب، واختـذت أساسـا       واقعاملداخل النظام اإلحصائي الوطين وعلى      
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املدونـة   يف   جت العناصر األساسـية للمبـادئ     دَرأُكما  . حصائية يف الكثري من البلدان    القوانني اإل 
  . األوروبية للممارسات املتبعة يف جمال اإلحصاء

فــي ف. بــذلت شــعبة اإلحــصاءات جهــوداً متنوعــة للتــرويج هلــذه املبــادئ اجلديــدة        و  - ٥
 للممارسـات القطريـة      تـضمَّن قاعـدة بيانـات      نترنـت ، أنشأت موقعاً على شبكة اإل     ٢٠٠٠ عام
 الطبعة الثالثة املنقحة مـن دليـل التنظـيم      وأوردت. م مواداً مرجعية من البلدان بشأن املبادئ      قدُِّت

. التـرويج هلـا  ، وسـامهت يف   املبـادئ األساسـية   تفاصـيل   ،  ٢٠٠٣الصادرة يف عـام      )١(اإلحصائي
 هــا التطــرق إىلمت في، هتــاونظمــت الــشعبة أيــضاً حلقــات عمــل عــن تنظــيم اإلحــصاءات وإدار  

 أعوام على اعتماد املبـادئ األساسـية،        عشرةمرور    مبناسبة ،٢٠٠٤ويف عام   . املبادئ األساسية 
  .ُصمَِّمت نشرة إعالمية عنها وُوزَِّعت على نطاق واسع

ويف إطـــار التوســـعات يف املوقـــع الـــشبكي للممارســـات القطريـــة، أطلقـــت شـــعبة          - ٦
، ليكـون   “ النظم اإلحصائية الوطنيـة    تطوير”الشبكي   املوقع   ٢٠٠٦يوليه  / متوز اإلحصاءات يف 

عبارة عـن مـستودع     املوقع الشبكي   أصبح  و. مبثابة مركز املعارف املتعلقة باإلحصاءات الرمسية     
، يقـدم معلومـات عـن املمارسـات احلاليـة يف الـنظم اإلحـصائية                ميكن البحـث داخلـه     معلومات

وهـو  . يـة الدوليـة املتعلقـة باملنظمـات اإلحـصائية       الوطنية يف مجيع أحناء العامل، واملبـادئ التوجيه       
لـنظم اإلحـصائية الوطنيـة، والـسمات الرئيـسية      لحيتوي علـى وثـائق تتعلـق بـاملوجزات القطريـة            
يــبني باألمثلــة و  يف الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة،للــنظم اإلحــصائية الوطنيــة واملمارســات اجليــدة 

 لإلحصاءات الرمسية، وذلك من أجل مـساعدة        اضطالع البلدان بتنفيذ املبادئ األساسية    كيفية  
  .البلدان يف تطوير نظمها اإلحصائية الوطنية

  
  عن تنفيذ املبادئ األساسية  ٢٠٠٤عام قرير ت  -ثالثا   

، ٢٠٠٤ أعــوام علـى اعتمــاد املبـادئ األساســية يف عــام   عــشرةمـرور  ذكرى لــ حتـضريا   - ٧
حـصاءات أن جتـري استعراضـاً شـامالً         طلبت اللجنة اإلحصائية يف األمم املتحـدة مـن شـعبة اإل           

 دورةالــ مناقــشته يف تجــر )٢(لتنفيــذ املبــادئ األساســية لإلحــصاءات الرمسيــة، وأن تعــد تقريــرا
 الـذكرى   وتزامنـت تلـك الـدورة مـع       . ٢٠٠٤مارس  / للجنة املعقودة يف آذار    اخلامسة والثالثني 

  .  العتماد اللجنة للمبادئ األساسيةالعاشرة

__________ 
ــة     )١(   ــة الثالثـ ــصائي، الطبعـ ــيم اإلحـ ــل التنظـ ــاالت . دليـ ــشغيل الوكـ ــدة  تـ ــم املتحـ ــا، األمـ ــصائية وتنظيمهـ ،  اإلحـ

   ).A.03.XVII.7منشور األمم املتحدة، رقم املبيع ) (٢٠٠٣ نيويورك،(
  )٢( E/CN.3/2004/21.  
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، طلبـت  ن على استبيان مـن شـعبة اإلحـصاءات    رداً من البلدا   ١١٢ إىلر  واستند التقري   - ٨
. فيه إىل املكاتب اإلحصائية الوطنية اإلبالغ عن جتارهبا مـع املبـادئ األساسـية بطريقـة موحـدة                 

 آوكــان مبــد. جيــد للغايــةفِّــذَت بــشكل ، لــوحظ أن املبــادئ قــد ُنالــردودواســتنادا إىل حتليــل 
 عـدد كـبري مـن    ولـو إنـه يوجـد    األفـضل تنفيـذاً،   مهـا ) ٧املبـدأ  (عات التـشري و) ٦املبدأ (السرية  

.  الـزمن  ، وذكرت بضعة بلدان أن قوانينها قد عفـا عليهـا           اليت أُبِلغ عنها   حاالت كشف السرية  
ــد    ــة أخــرى، كــان مب ــن ناحي ــع االســتع آوم ــسليم   من ــدأ (مال غــري ال ــوطين  و) ٤املب ــسيق ال التن

 جمـاالت الـصعوبة     مـن  لالستقـصاء، فـإن   ووفقـاً   . تنفيـذاً ئ  ، على ما يبـدو، أقـل املبـاد        )٨ املبدأ(
الكـشف املـأذون بـه وغـري        : الرئيسية الـيت حالـت دون تنفيـذ املبـادئ علـى حنـو أفـضل مـا يلـي                   

املــأذون بــه للبيانــات الفرديــة ألغــراض غــري إحــصائية؛ والتــدخل الــسياسي يف مرحلــة النــشر؛     
  . الوطنية؛ واالفتقار إىل املواردواحلاجة إىل تكييف املعايري الدولية مع الظروف 

ــر اللجنــة   - ٩  ، رحبــت)Corr.1 و E/2004/24( عــن دورهتــا اخلامــسة والــثالثني    ويف تقري
أظهره االستعراض من تقـدم كـبري يف تنفيـذ املبـادئ، بينمـا كـشف عـن بعـض العوائـق الـيت                 مبا

ه سـيكون مـن   ، رأت اللجنـة أنـ   أخرىومن مجلة توصيات  . حتول دون تنفيذها على حنو أكمل     
ــة اآلخــر         ــه منتجــو اإلحــصاءات الرمسي ــتعراض ملــدى مــا حقق ــد إجــراء اس املكاتــب ون واملفي

وأكــدت اللجنـة جمـدداً أمهيـة تطبيــق    . اإلحـصائية الوطنيـة علـى صــعيد تنفيـذ املبـادئ األساسـية      
املبادئ األساسية على نطاق واسع من جانب مجيع الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة، ورأت أنـه مـن                   

ــد ــذها،    املفي ــة بأفــضل املمارســات لتنفي ــدعو  وضــع خالصــة وافي ــد مــن  وأن احلاجــة ت  إىل املزي
ــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية يف    . اجلهــود يف جمــال الــدعوة  ــة أيــضا بعمــل جلن ورحبــت اللجن

واعترفت اللجنـة اإلحـصائية   . صياغة مبادئ اإلحصاءات ألغراض اخلدمات اإلحصائية الدولية      
  .٢٠٠٦يف وقت الحق هبذه املبادئ يف عام 

  
  التطورات األخرية  -رابعاً   

 واضــحاً لقــصد املاضــية، وقــع عــدد مــن احلــوادث الــيت تــشكل انتــهاكاً   يف الــسنوات   - ١٠
ــا  ــادئ وأحكامهـ ــرض .املبـ ــسائل  ومل تعـ ــذه املـ ــىهـ ــا    ال علـ ــالع عليهـ ــصائية لالطـ ــة اإلحـ لجنـ

 ت األوسـاط  ، أعربـ  املناسـبات ويف بعـض    . تقـع ضـمن نطـاق الواليـة الوطنيـة          ألهنا   مناقشتها أو
 مـن عـدم التقيـد التـام باملبـادئ أو إنفاذهـا            املـه  بشكل غري رمسي عن خيبـة أ       ة العاملي ةاإلحصائي
  . هيئة عامليةمن جانب
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  : احملددة التاليةطرحت املسائلويف مشاورات غري رمسية مع الدول األعضاء،   - ١١
 املبــادئ جلعلــها أكثــر وضــوحاً ال لــبس ة إعــادة صــياغمــا إذا كــان مستــصوباً  )أ(  

  فيها، مع ديباجة ذات هلجة أقوى؛
 إجراء استعراضات دورية للمبـادئ مـن خـالل التقـارير             كان مستصوباً  ما إذا   )ب(  

  ؛الوطنية واستعراض األقران
  .ينبغي للجنة اختاذ إجراءات حمددة بشأن التنفيذ الوطين للمبادئما إذا كان   )ج(  

وحــىت يتــسىن تبــادل اآلراء مبزيــد مــن العمــق يف مــا بــني كبــار املــسؤولني اإلحــصائيني    - ١٢
 يف  ســيعقدسائل اهلامــة، ســتنظم شــعبة اإلحــصاءات منتــدى رفيــع املــستوى      بــشأن هــذه املــ  

التهديـدات  : املبـادئ األساسـية لإلحـصاءات الرمسيـة       ” عـن موضـوع      ٢٠١١فرباير  /شباط ٢١
 املبـادئ وسيناقـشون      خمتلـف  وسيتوىل عدد من املتحـدثني الرئيـسيني عـرض        . “وأوجه التصدي 

لـك، سـُيعقَد نقـاش مفتـوح حـول الـسبل املمكنـة              وعـالوة علـى ذ    . التحديات املتعلقة بتنفيـذها   
قدَّم للجنــة مــوجز بــأهم االســتنتاجات  وســُي. لــدعم تنفيــذ املبــادئ األساســية علــى حنــو أفــضل  

  . بيان شفويشكلوالتوصيات احملتملة هلذا املنتدى الرفيع املستوى يف 
  
  نقاط للمناقشة  -خامساً  

  :يهاب باللجنة أن تقوم مبا يلي  - ١٣
  ؛١١ يف الفقرة الواردة التوجيه بشأن املسائل تقدمي  )أ(  
النظر يف وضع آليات مناسبة لصقل املبادئ األساسية بقدر أكرب أو إعادة              )ب(  

  ؛صياغتها، ولتعزيز تنفيذها
ــة اإلحــصائية يف األمــم       )ج(   النظــر يف اختــاذ إجــراءات مناســبة الحتفــال اللجن

  .ى اعتماد املبادئ األساسية عاماً علعشرين بذكرى مرور ٢٠١٤املتحدة يف عام 
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  املرفق 
  املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية    
  الديباجة    

  
  ،إن اللجنة اإلحصائية

 أن املعلومات اإلحصائية الرمسية أساس الزم للتنمية املـستدامة يف           إذ تضع يف اعتبارها     
عــريف والتجــاري بــني دول  امليــادين االقتــصادية والدميغرافيــة واالجتماعيــة والبيئيــة، وللتبــادل امل  

  وشعوب العامل،
 أن ثقـــة اجلمهـــور يف املعلومـــات اإلحـــصائية الرمسيـــة مـــسألة وإذ تـــضع يف اعتبارهـــا  

جوهرية، وأهنا تتوقف إىل حد بعيد على احترام القيم واملبادئ األساسـية الـيت تـشكل لـب أي                   
  جمتمع دميقراطي يسعى إىل فهم ذاته واحترام حقوق أفراده،

 أن نوعية اإلحصاءات الرمسية، وبالتايل نوعية املعلومات املتاحة          اعتبارها وإذ تضع يف    
للحكومــة واالقتــصاد واجلمهــور، تــرهتن إىل حــد بعيــد بتعــاون املــواطنني واملؤســسات وســائر    
املستجيبني من أجل تـوفري البيانـات املالئمـة واملوثـوق هبـا املطلوبـة للعمليـات الـضرورية جلمـع                     

  ن بني مستعملي اإلحصاءات ومنتجيها بغية تلبية احتياجات املستعملني،اإلحصاءات وبالتعاو
 باجلهود الـيت تبـذهلا املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة النـشطة يف اجملـال                   وإذ تذكّر   

  اإلحصائي من أجل وضع معايري ومفاهيم لتسهيل املقارنة بني البلدان،
  شأن آداب املهنة، بإعالن املعهد اإلحصائي الدويل بوإذ تذكّر أيضا  
الــذي اعتمدتــه اللجنــة االقتــصادية  ) ٤٧( بــأن القــرار جــيم  وقــد أعربــت عــن رأيهــا   

   يتسم بأمهية عاملية،١٩٩٢أبريل / نيسان١٥ألوروبا يف 
 أن الفريــق العامــل للخــرباء اإلحــصائيني، الــذي كلفتــه جلنــة اإلحــصاءات وإذ تالحــظ  

واحمليط اهلادئ بدراسة املبادئ األساسية، قـد وافـق    التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا      
، علـى   ١٩٩٣نـوفمرب   /من حيث املبدأ، يف دورته الثامنة املعقـودة يف بـانكوك يف تـشرين الثـاين               

الـــصيغة الـــيت وضـــعتها اللجنـــة االقتـــصادية ألوروبـــا، وأكـــد أن تلـــك املبـــادئ منطبقـــة علـــى  
  الدول، مجيع

للمخططـني واإلحـصائيني والـدميغرافيني األفارقـة      أن املؤمتر املـشترك      وإذ تالحظ أيضا    
ــا يف آذار   ــودة يف أديـــس أبابـ ــة، املعقـ ــه الثامنـ ــد رأى، يف دورتـ ــارس /قـ ــادئ ١٩٩٤مـ ، أن املبـ

  األساسية لإلحصاءات الرمسية تتسم بأمهية عاملية،
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  : هذه املبادئ لإلحصاءات الرمسيةتعتمد  
يف النظـــام اإلعالمـــي ألي جمتمـــع  إن اإلحـــصاءات الرمسيـــة عنـــصر ال غـــىن عنـــه   - ١املبـــدأ 

ــن احلالــة االقتــصادية           ــور مــن بيانــات ع ــه للحكومــة واالقتــصاد واجلمه ــي، مبــا تقدم دميقراط
والدميغرافية واالجتماعية والبيئية ولتحقيق ذلك، يتعني أن تقوم الوكاالت املعنية باإلحـصاءات            

وفريه للمـواطنني بتجـرد وفـاء       الرمسية جبمع ما يثبت فائدته العمليـة مـن البيانـات اإلحـصائية وتـ              
  حبقهم يف التماس املعلومات؛

حفاظـا علـى الثقـة يف اإلحـصاءات الرمسيـة، يلـزم أن تقـوم الوكـاالت اإلحـصائية،                     - ٢املبدأ  
وفقا العتبارات فنية دقيقة تشمل املبادئ العلمية واآلداب املهنية، بتحديد أسـاليب وإجـراءات              

  ختزينها وعرضها؛مجع البيانات اإلحصائية وجتهيزها و
تيسريا للتفسري السليم للبيانات، تقوم الوكـاالت اإلحـصائية وفقـا للمعـايري العلميـة                - ٣املبدأ  

  بعرض املعلومات املتعلقة مبصادر اإلحصاءات واألساليب واإلجراءات اليت تطبق بشأهنا؛
ــدأ  ســليم للوكــاالت اإلحــصائية أن تعلــق علــى أي تفــسري خــاطئ أو اســتعمال غــري     - ٤املب

  لإلحصاءات؛
جيوز احلصول على البيانات، لألغراض اإلحصائية، من أي مصدر كـان سـواء مـن               - ٥املبدأ  

وينبغي للوكاالت اإلحـصائية وهـي      . الدراسات االستقصائية اإلحصائية أو السجالت اإلدارية     
ع علـى   ختتار املصدر أن تضع يف االعتبار عناصر النوعية والتوقيت والتكاليف والعبء الذي يق            

  كاهل اجمليبني؛
يــتعني إضــفاء الــسرية التامــة علــى البيانــات املتعلقــة بــأفراد الــيت جتمعهــا الوكــاالت   - ٦املبــدأ 

اإلحصائية ألغراض إعداد اإلحصاءات، سواء تعلقت بأشـخاص طبيعـيني أو معنـويني، ويـتعني           
  استخدامها قصرا يف األغراض اإلحصائية؛

  ني واإلجراءات والتدابري اليت تعمل مبوجبها النظم اإلحصائية؛تعلن على املأل القوان - ٧املبدأ 
التنسيق بني الوكاالت اإلحـصائية داخـل البلـدان، أمـر ضـروري لتحقيـق االتـساق                  - ٨املبدأ  

  والفعالية يف النظام اإلحصائي؛
قيام الوكاالت اإلحصائية يف كل بلد مـن البلـدان باسـتخدام املفـاهيم والتـصنيفات              - ٩املبدأ  

  األساليب الدولية يعزز اتساق النظم اإلحصائية وكفاءهتا على مجيع املستويات الرمسية؛و
التعـاون الثنـائي واملتعـدد األطـراف يف جمـال اإلحـصاءات يـسهم يف حتـسني نظـم                     - ١٠ املبدأ

  .اإلحصاءات الرمسية يف مجيع البلدان


