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  اللجنة اإلحصائية
  ة واألربعونلثالدورة الثا

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ - ٢٠١١فرباير /باط ش٢٨
  *من جدول األعمال املؤقت) ك (٣البند 

ــرار    ــاذ الق ــشة واخت ــود للمناق ــ: بن  ذتنفي
       املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية

 تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية    
  

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
، الفــصل E/2011/24(بنــاء علــى طلــب اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا الثانيــة واألربعــني    

عرض علـى اللجنـة تقريـر مرحلـي مـوجز عـن عمـل فريـق أصـدقاء الـرئيس                     ، سيُ )ألف -  الثاين
 علـى تنقـيح     ويصب الفريق تركيزه أساسـاً    .  بتنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية     املعين

ــديثها   ــية وحتـ ــادئ األساسـ ــة املبـ ــة ديباجـ ــة مفـــصلة   وقـــد أعـــد ال. لغـ ــة زمنيـ فريـــق أيـــضاً خطـ
، تـشمل استعراضــا لتنفيـذ الــدول األعـضاء هلــذه املبـادئ األساســية وإعـداد دليــل      ٢٠١٢ لعـام 

بـشأن  مقترح حتديث الديباجـة وإبـداء رأيهـا          طلب إىل اللجنة أن تستعرض    وُي. عملي لتنفيذها 
  . فريق أصدقاء الرئيسخطة عمل
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 مقدمة  -أوالً   
، تنفيـذ   ٢٠١١ناقشت اللجنة اإلحصائية، يف دورهتا الثانية واألربعني املعقودة يف عـام              - ١

 كـاف، انظـر أيـضا       -، الفـصل الثـاين      E/2011/24انظـر   (املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية     
E/CN.3/2011/17 .(     جـرى آلراء  عميـق لـ  شة، مـن تبـادل  املناقهذه  كما متت االستفادة، خالل 

ــع املــستوى ُعقــد يف       ــدى رفي ــار املــسؤولني اإلحــصائيني خــالل منت ــر / شــباط٢١بــني كب فرباي
التهديـدات وأوجـه التـصدي      : املبادئ األساسية لإلحـصاءات الرمسيـة     ” بشأن موضوع    ٢٠١١

املتعلقـة  وقام عـدد مـن املتحـدثني الرئيـسيني بعـرض خمتلـف املبـادئ وناقـشوا التحـديات                     . “هلا
 املعـّزز  تنفيـذ القـد نقـاش مفتـوح بـشأن الـسبل املمكنـة لـدعم              وعـالوة علـى ذلـك، عُ      . بتنفيذها

 .)١(لمبادئ األساسيةل

، بـأن املبـادئ األساسـية ال تـزال صـاحلة اليـوم       ٤٢/١١١وسلّمت اللجنة، يف مقررهـا       - ٢
غـري  . العـشرة ذاهتـا   كما كانت يف املاضي، وأنه ال ضـرورة يف الوقـت الـراهن ملراجعـة املبـادئ                  

 يف األمم املتحدة تـشكيل فريـق مـن أصـدقاء الـرئيس              ءاتل شعبة اإلحصا  أهنا أوصت بأن تسهّ   
ليـضطلع مبراجعــة لغــة ديباجــة املبــادئ األساسـية وحتــديثها حبيــث تأخــذ يف االعتبــار التطــورات   

 ووضـع دليـل     ،تعزيزهاتقييم كيفية إمكانية    لاملبادئ ألول مرة،    ة  غااجلديدة اليت طرأت منذ صي    
عملي لتطبيق املبادئ يشمل التطورات اجلديدة واملمارسـات اجليـدة لـدى املكاتـب اإلحـصائية          

وأوصـت اللجنـة بـأن يـستكمل فريـق          . الوطنية، وغريها من منتجي اإلحصاءات ومـستخدميها      
أصدقاء الرئيس عمله بالتشاور الكامل مـع الـدول األعـضاء، وأن ُيقـدم تقريـرا إىل اللجنـة قبـل         

ــول  ،)٢(٢٠١٤م عــا ــادئ األساســية   أي حبل ــذكرى العــشرين لوضــع املب ، E/2011/24انظــر (ال
  ).باء - الفصل األول

ويف املقــرر نفــسه، طلبــت اللجنــة أيــضا إىل شــعبة اإلحــصاءات أن تعمــل مــع اللجــان     - ٣
اإلقليمية وغريها من املنظمات املعنية من أجل وضع برنامج إلجراء اسـتعراض لتنفيـذ املبـادئ،                

ــدا        و ــادئ األساســية متهي ــرويج للمب ــادئ والت ــذها املب ــاء تنفي ــدول األعــضاء أثن ــدعم لل ــدمي ال تق
  .٢٠١٤إلقرارها من جانب اجمللس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة قبل عام 

__________ 
  .http://unstats.un.org/unsd/statcom/statcom_2011/Seminars/High_level_forum/default.htmlانظر   )١(  
 مـع انعقـاد دورة  عمل فريق أصدقاء الرئيس الستكمال يرد يف الفرع الثاين من هذا التقرير جدول زمين مفصل      )٢(  

  .٢٠١٣عام اللجنة اإلحصائية ل
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  ٢٠١٢أصدقاء الرئيس واجلدول الزمين املقترح لعام فريق إنشاء   - ثانيا  
  

  أعضاء فريق أصدقاء الرئيس  -ألف   
، ٢٠١١سـبتمرب   / تشكيل فريق أصـدقاء الـرئيس املعـين باملبـادئ األساسـية يف أيلـول               مت  - ٤

أسـتراليا، وأملانيـا، وإيطاليـا،      :  التاليـة  ١٢ وهو يتضمن كبار اخلرباء اإلحصائيني مـن البلـدان الــ          
 زانيا املتحـدة، والفلـبني، وكولومبيـا،      ـواجلمهورية الدومينيكية، وجنوب أفريقيـا، ومجهوريـة تنـ        

ــات        ــرويج، والوالي ــشمالية، والن ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن واملكــسيك، واململكــة املتحــدة لربيطاني
 املكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة واملكتـب اإلحـصائي           متت دعوة و. املتحدة األمريكية 

ــصفة مــراقبني     ــا للعمــل ب ــصادية ألوروب ــة األمــم املتحــدة االقت ــان  . للجن ووافقــت كــاثرين وومل
على أن تتوىل قيادة األفرقة، يف حـني عملـت شـعبة اإلحـصاءات      ) ملتحدة األمريكية الواليات ا (

  .بوصفها األمانة
  

  برنامج العمل  -باء   
ــادل الرســائل          - ٥ ــه بتب ــادئ األساســية أداء عمل ــين باملب ــرئيس املع ــق أصــدقاء ال ــدأت فري ب

ــد النــ     عــرب ــة اإلحــصائية، بتحدي ــا لقــرار اللجن ــام، وفق ــروين، وق ــد اإللكت ــيت  الربي ــة ال واتج التالي
  :إجنازها ميكن

  تنقيح ديباجة املبادئ األساسية؛  )أ(  
  املبادئ األساسية؛تعزيز كيفية تقييم   )ب(  
  وضع دليل عملي لتنفيذ املبادئ األساسية؛  )ج(  
  استعراض تنفيذ املبادئ األساسية من جانب الدول األعضاء؛  )د(  
  فيذها املبادئ؛تقدمي الدعم إىل الدول األعضاء أثناء تن  )هـ(  
  ؛٢٠١٤تقدمي تقرير شامل عن مجيع األنشطة إىل اللجنة قبل عام   )و(  
تقــــدمي املبــــادئ األساســــية بعــــد تنقــــيح ديباجتــــها إىل اجمللــــس االقتــــصادي   )ز(  

  .واالجتماعي واجلمعية العامة
 فريـق أصـدقاء الـرئيس علـى يكـون التركيـز األويل لعملـه علـى تنقـيح الديباجـة                      اتفقو  - ٦
وســيأخذ هــذا . باإلضــافة إىل اســتعراض تنفيــذ املبــادئ األساســية ) ر الفــرع الثالــث أدنــاهانظــ(

االستعراض يف احلسبان التحلـيالت املتاحـة الـيت أجرهتـا اللجـان اإلقليميـة واملنظمـات األخـرى                   
ــضاء        ــدول األعـ ــع الـ ــل إىل مجيـ ــذايت سُيرسـ ــيم الـ ــتبيان للتقيـ ــافة إىل اسـ ــصلة، باإلضـ . ذات الـ
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 املبـادئ واألدلـة العمليـة       تعزيـز تائج عمليـة االسـتعراض خـالل مناقـشة كيفيـة            سيستفاد من ن   مث
ــدان   ــادئ    . الــيت ميكــن وضــعها ملــساعدة البل ــذ املب ــدول األعــضاء يف تنفي وتعتــرب مهمــة دعــم ال

 )٣(دليـل التنظـيم اإلحـصائي     األساسية مهمة مستمرة، سوف تـستند إىل الـصكوك احلاليـة مثـل              

ة مـن الـدول     يـ طرية على املواقع الـشبكية الـيت تـوفر مـواد مرجع           لممارسات الق لوقاعدة بيانات   
وفيمـا يتعلـق بعـرض املبـادئ األساسـية علـى اجمللـس              . األعضاء تتصل بتنفيـذ املبـادئ األساسـية       

االقتــصادي واالجتمــاعي واجلمعيــة العامــة للموافقــة عليهــا، جتــدر اإلشــارة إىل أن هــذا األمــر    
يـتعني علـى الوكـاالت اإلحـصائية الوطنيـة      خـاص،  بـشكل  و. متـضافرة جهودا كبرية   سيتطلب  
للتواصل مع ممثليهـا يف اجمللـس واجلمعيـة مـن أجـل حـشد تأييـد كـاف إلقـرار                     اجلهود  أن تبذل   

  . املبادئ األساسية عند هذه املستويات السياسية
واستنادا إىل األفكار املذكورة أعـاله، اقترحـت األمانـة العامـة اخلطـة الزمنيـة التقريبيـة                    - ٧

  :اليت وافق عليها فريق أصدقاء الرئيس باإلمجاع التالية
  

  ٢٠١٢الربع األول من عام     
  م التشاور مع فريق أصدقاء الرئيس بشأن تنقيح الديباجةتي  •  
  تقوم اللجنة اإلحصائية باستعراض الديباجة املنقحة  •  
ان بــشأن تقــوم شــعبة اإلحــصاءات، بالتعــاون مــع الــشركاء اإلقليمــيني، بإرســال اســتبي   •  

  تنفيذ املبادئ األساسية من جانب الدول األعضاء
  

  ٢٠١٢الربع الثاين من عام     
أصــدقاء الــرئيس الــصيغة األخــرية للديباجــة املنقحــة بنــاء علــى توجيهــات   فريــق يــضع   •  

  اللجنة اإلحصائية 
م بـشأن التنفيـذ وسـتقد     الدراسة االستقصائية اليت جرت     حتلل شعبة اإلحصاءات نتائج       •  

  تقريرا إىل فريق أصدقاء الرئيس
يبدأ فريق أصـدقاء الـرئيس مناقـشة الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا تعزيـز مبـادئ ووضـع دليـل                   •  

  عملي لتنفيذها 
  

__________ 
منـشور األمـم املتحـدة، رقـم     (تشغيل الوكاالت اإلحصائية وتنظيمها  :دليل التنظيم اإلحصائي، الطبعة الثالثة     )٣(  

 ).E.03.XVII.7املبيع 
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  ٢٠١٢الربع الثالث من عام     
ــة     •   ــرئيس الــصيغة النهائي ــادئ   ليــضع فريــق أصــدقاء ال ــز املب ــة تعزي ــائق املتعلقــة بكيفي لوث

  العملـي، مـع مراعـاة املـدخالت الـيت سـيتمخض عنـها إجـراء                األساسية ودليـل التنفيـذ    
  عملية تشاور عاملية

  
  ٢٠١٢ربع األخري من عام ال    

فريــق أصــدقاء  (٢٠١٣إىل اللجنــة اإلحــصائية يف وُيقــدَّم إعــداد التقريــر الــشامل  يــتم   •  
  )ءات شعبة اإلحصابدعم منالرئيس 

  
  ٢٠١٣الربع األول من عام     

ئية باســـتعراض عمـــل فريـــق أصـــدقاء الـــرئيس املعـــين باملبـــادئ تقـــوم اللجنـــة اإلحـــصا  •  
األساسية واختـاذ قـرار يطلـب اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي واجلمعيـة العامـة تأييـد                   

  املبادئ األساسية
  

  ٢٠١٣الربع الثالث من عام     
  يقوم اجمللس االقتصادي واالجتماعي بتأييد املبادئ األساسية بعد تنقيح ديباجتها   •  

  
  ٢٠١٣ربع األخري من عام ال    

  تقوم اجلمعية العام بتأييد املبادئ األساسية بعد تنقيح ديباجتها  •  
  

  ٢٠١٤الربع األول من عام     
حتتفــــل اللجنــــة اإلحــــصائية التابعــــة لألمــــم املتحــــدة بالــــذكرى الــــسنوية العــــشرين   •  

  .األساسية للمبادئ
ائفـة متنوعـة مـن اآلراء، مـن         ولكي يكـون عمـل فريـق أصـدقاء الـرئيس مـستندا إىل ط                - ٨

املفيد أن تترافق جهوده مـع إجـراء حـوار مـستمر فعـال فيمـا بـني الـدول األعـضاء علـى مجيـع                          
أو اإلقليميــــة /ت املواضــــيعية و يف االجتماعــــاصــــة للقيــــام بــــذلكوســــُتتاح الفر. املــــستويات

 ٢٠١٢يونيـه   /يرانالصلة، مثل الندوة العامة ملؤمتر اإلحصائيني األوروبيني املعقودة يف حز          ذات
االسـتراتيجيات  : إيصال رسـالتنا  ”أو مؤمتر الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية بشأن موضوع         

 الـذي سـُيعقد يف كييـف    “وأفضل املمارسات لكفالة استخدام اإلحصاءات يف اختاذ القـرارات       
  . ٢٠١٢سبتمرب /يف أيلول
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  تنقيح الديباجة  -ثالثا   
تنقـيح وحتـديث لغـة ديباجـة املبـادئ      إىل  صدقاء الـرئيس    كانت اللجنة قد دعت فريق أ       - ٩

األساسية حبيث تأخذ يف االعتبار التطورات اجلديدة اليت طرأت منذ صـياغة املبـادئ األساسـية                
ويف وقت كتابة هذا التقرير، كان فريق أصدقاء الرئيس قد أجرى اجلولـة األوىل               .)٤(ول مرة أل

وسـاهم عـدد    . اجها ضمن الديباجـة املنقحـة واملوسـعة        املقترح إدر  بشأن املسائل من املناقشات   
ويـرد فيمـا يلـي عـرض غـري شـامل لـبعض        . كبري من أعضاء فريـق أصـدقاء الـرئيس يف املناقـشة          

  : العناصر املقترح إدراجها يف الديباجة املنقحة
 يف دعــم املتمثــلالغرض الرئيــسي مــن إنتــاج اإلحــصاءات الرمسيــة  التعريــف بــ  )أ(  

ــسياسات اإلمنائ ــة والتحليــل ال ــر مشــوال،  مــهيفهوم اإلمنــائي مبي مــع تــضمني اإلحــصاءات  ا األكث
؛ مـا إىل ذلـك  مثـل التنميـة املـستدامة والـسالم واألمـن و      الرمسية بشكل صريح جوانـب جديـدة        

ــشري يف هــــذا الــــسياق إىل زيــــادة اســــتخدام البيانــــات الرمسيــــة الختــــاذ القــــرارات         ممــــا يــ
  والرصد؛ املستنرية
 نظــم املعلومــات علــى الــصعد الــوطين واإلقليمــي والعــاملي يف  أمهيــةالتعريــف ب  )ب(  

يــشري يف هــذا الــسياق إىل زيــادة دور ومــسؤولية املنظمــات اإلحــصائية  ممــا عــامل يــزداد عوملــة؛ 
  اليت تتجاوز حدود الوالية الوطنية؛تلك الدولية و
ترتـب  ي ومـا    -) اإلنترنـت (التكنولوجية  يف اإلمكانات   التسليم بالزيادة الكبري      )ج(  

مجهـور أكـرب حجمـا وأكثـر تطـورا           علـى     البيانـات  املتصلة بتعميم  -من مسؤوليات   على ذلك   
علـى سـبيل املثـال، مـن        (وحتسن فرص التواصل الفعلي مع جمموعات متنوعة مـن املـستخدمني            

  ؛)خالل الشبكات االجتماعية
يــدة  العلميــة وزيــادة تــوافر مــصادر جد طرائــقاإلشــارة إىل التطــور املــستمر لل  )د(  
) املعلومـات ذات املرجعيـة اجلغرافيـة       (جديدة مـن البيانـات    وأنواع  ) البيانات اإلدارية (للبيانات  

  ر عملية بناء القدرات اإلحصائية؛والتأكيد يف هذا الصدد على أمهية استمرا
االعتراف بتزايد املنافسة من جانب مقدمي البيانات غري الـرمسيني ومـا لـذلك                )هـ(  

   اإلحصائي الرمسي؛من أثر على النظام
بنطاقه الواسع، وهـو مفهـوم      مبفهوم اجلودة وإدارة اجلودة     إعالن االلتزام بقوة      )و(  
   ومستخدميها؛ها العالقة الفعالة بني مقدمي البيانات ومنتجييقوم على
__________ 

ــالع   )٤(   ــوع إىل     لالطــــــــــ ــى الرجــــــــــ ــة، ُيرجــــــــــ ــن الديباجــــــــــ ــة مــــــــــ ــسخة احلاليــــــــــ ــى النــــــــــ علــــــــــ
http://unstats.un.org/unsd/methods/statorg/FP-English.htm. 



E/CN.3/2012/14  
 

11-64516 7 
 

 ويف هــذا الــسياق تعزيــز ،التأكيـد علــى مفهــومي الثقــة واملــصداقية األساســيني   )ز(  
  الثقافة اإلحصائية؛

ــادئ األساســية،      )ح(   ــادئ األساســية، أي أن املب إعــالن الطموحــات الواســعة للمب
لكي تكون فعالة، جيب أن يتم تأييدها واحترامها على أعلى املستويات السياسية ومـن جانـب                

  . مجيع اجلهات املعنية يف العملية اإلحصائية
اقتـراح ملمـوس    وبناء على هذه املقترحات وغريهـا، سـيقوم أصـدقاء الـرئيس بـصياغة                 - ١٠

. لتنقــيح الديباجــة ســُيعرض علــى اللجنــة اإلحــصائية الستعراضــه يف وثيقــة معلومــات أساســية   
   .الفريقوسوف تتلقى اللجنة أيضا حتديثا شفويا عن عمل أصدقاء الرئيس من قائد 

  
  نقاط للمناقشة  -رابعا   

ا بـشأن خطـة   ُيطلب إىل اللجنة أن تستعرض مقترح حتديث الديباجـة وأن تبـدي رأيهـ             - ١١
  . عمل فريق أصدقاء الرئيس
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	5 - بدأت فريق أصدقاء الرئيس المعني بالمبادئ الأساسية أداء عمله بتبادل الرسائل عبر البريد الإلكتروني، وقام، وفقا لقرار اللجنة الإحصائية، بتحديد النواتج التالية التي يمكن إنجازها:
	(أ) تنقيح ديباجة المبادئ الأساسية؛
	(ب) تقييم كيفية تعزيز المبادئ الأساسية؛
	(ج) وضع دليل عملي لتنفيذ المبادئ الأساسية؛
	(د) استعراض تنفيذ المبادئ الأساسية من جانب الدول الأعضاء؛
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	• تقوم اللجنة الإحصائية باستعراض الديباجة المنقحة
	• تقوم شعبة الإحصاءات، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، بإرسال استبيان بشأن تنفيذ المبادئ الأساسية من جانب الدول الأعضاء
	الربع الثاني من عام 2012

	• يضع فريق أصدقاء الرئيس الصيغة الأخيرة للديباجة المنقحة بناء على توجيهات اللجنة الإحصائية 
	• تحلل شعبة الإحصاءات نتائج الدراسة الاستقصائية التي جرت بشأن التنفيذ وستقدم تقريرا إلى فريق أصدقاء الرئيس
	• يبدأ فريق أصدقاء الرئيس مناقشة الكيفية التي يمكن بها تعزيز مبادئ ووضع دليل عملي لتنفيذها 
	الربع الثالث من عام 2012

	• يضع فريق أصدقاء الرئيس الصيغة النهائية للوثائق المتعلقة بكيفية تعزيز المبادئ الأساسية ودليل التنفيذ العملي، مع مراعاة المدخلات التي سيتمخض عنها إجراء عملية تشاور عالمية
	الربع الأخير من عام 2012

	• يتم إعداد التقرير الشامل ويُقدَّم إلى اللجنة الإحصائية في 2013 (فريق أصدقاء الرئيس بدعم من شعبة الإحصاءات)
	الربع الأول من عام 2013

	• تقوم اللجنة الإحصائية باستعراض عمل فريق أصدقاء الرئيس المعني بالمبادئ الأساسية واتخاذ قرار يطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة تأييد المبادئ الأساسية
	الربع الثالث من عام 2013

	• يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتأييد المبادئ الأساسية بعد تنقيح ديباجتها 
	الربع الأخير من عام 2013

	• تقوم الجمعية العام بتأييد المبادئ الأساسية بعد تنقيح ديباجتها
	الربع الأول من عام 2014

	• تحتفل اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة بالذكرى السنوية العشرين للمبادئ الأساسية.
	8 - ولكي يكون عمل فريق أصدقاء الرئيس مستندا إلى طائفة متنوعة من الآراء، من المفيد أن تترافق جهوده مع إجراء حوار مستمر فعال فيما بين الدول الأعضاء على جميع المستويات. وستُتاح الفرصة للقيام بذلك في الاجتماعات المواضيعية و/أو الإقليمية ذات الصلة، مثل الندوة العامة لمؤتمر الإحصائيين الأوروبيين المعقودة في حزيران/يونيه 2012 أو مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية بشأن موضوع ”إيصال رسالتنا: الاستراتيجيات وأفضل الممارسات لكفالة استخدام الإحصاءات في اتخاذ القرارات“ الذي سيُعقد في كييف في أيلول/سبتمبر 2012. 
	ثالثا - تنقيح الديباجة
	9 - كانت اللجنة قد دعت فريق أصدقاء الرئيس إلى تنقيح وتحديث لغة ديباجة المبادئ الأساسية بحيث تأخذ في الاعتبار التطورات الجديدة التي طرأت منذ صياغة المبادئ الأساسية لأول مرة(). وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان فريق أصدقاء الرئيس قد أجرى الجولة الأولى من المناقشات بشأن المسائل المقترح إدراجها ضمن الديباجة المنقحة والموسعة. وساهم عدد كبير من أعضاء فريق أصدقاء الرئيس في المناقشة. ويرد فيما يلي عرض غير شامل لبعض العناصر المقترح إدراجها في الديباجة المنقحة: 
	(أ) التعريف بالغرض الرئيسي من إنتاج الإحصاءات الرسمية المتمثل في دعم السياسات الإنمائية والتحليل الإنمائي بمفهوميهما الأكثر شمولا، مع تضمين الإحصاءات الرسمية بشكل صريح جوانب جديدة مثل التنمية المستدامة والسلام والأمن وما إلى ذلك؛ مما يشير في هذا السياق إلى زيادة استخدام البيانات الرسمية لاتخاذ القرارات المستنيرة والرصد؛
	(ب) التعريف بأهمية نظم المعلومات على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي في عالم يزداد عولمة؛ مما يشير في هذا السياق إلى زيادة دور ومسؤولية المنظمات الإحصائية الدولية وتلك التي تتجاوز حدود الولاية الوطنية؛
	(ج) التسليم بالزيادة الكبير في الإمكانات التكنولوجية (الإنترنت) - وما يترتب على ذلك من مسؤوليات - المتصلة بتعميم البيانات على جمهور أكبر حجما وأكثر تطورا وتحسن فرص التواصل الفعلي مع مجموعات متنوعة من المستخدمين (على سبيل المثال، من خلال الشبكات الاجتماعية)؛
	(د) الإشارة إلى التطور المستمر للطرائق العلمية وزيادة توافر مصادر جديدة للبيانات (البيانات الإدارية) وأنواع جديدة من البيانات (المعلومات ذات المرجعية الجغرافية) والتأكيد في هذا الصدد على أهمية استمرار عملية بناء القدرات الإحصائية؛
	(هـ) الاعتراف بتزايد المنافسة من جانب مقدمي البيانات غير الرسميين وما لذلك من أثر على النظام الإحصائي الرسمي؛
	(و) إعلان الالتزام بقوة بمفهوم الجودة وإدارة الجودة بنطاقه الواسع، وهو مفهوم يقوم على العلاقة الفعالة بين مقدمي البيانات ومنتجيها ومستخدميها؛
	(ز) التأكيد على مفهومي الثقة والمصداقية الأساسيين، وفي هذا السياق تعزيز الثقافة الإحصائية؛
	(ح) إعلان الطموحات الواسعة للمبادئ الأساسية، أي أن المبادئ الأساسية، لكي تكون فعالة، يجب أن يتم تأييدها واحترامها على أعلى المستويات السياسية ومن جانب جميع الجهات المعنية في العملية الإحصائية. 
	10 - وبناء على هذه المقترحات وغيرها، سيقوم أصدقاء الرئيس بصياغة اقتراح ملموس لتنقيح الديباجة سيُعرض على اللجنة الإحصائية لاستعراضه في وثيقة معلومات أساسية. وسوف تتلقى اللجنة أيضا تحديثا شفويا عن عمل أصدقاء الرئيس من قائد الفريق. 
	رابعا - نقاط للمناقشة
	11 - يُطلب إلى اللجنة أن تستعرض مقترح تحديث الديباجة وأن تبدي رأيها بشأن خطة عمل فريق أصدقاء الرئيس. 

