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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٣مارس / أذار١ -فرباير / شباط٢٦
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٣لبند ا

 تنفيـــذ: بنـــود للمناقـــشة واختـــاذ القـــرار 
      املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية

ســـــية  املبـــــادئ األساتطبيـــــقتقريـــــر فريـــــق أصـــــدقاء الـــــرئيس عـــــن      
  الرمسية لإلحصاءات

  
  مذكرة من األمني العام    

فربايـر  /تنفيذا لطلب اللجنة اإلحـصائية يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني املعقـودة يف شـباط                  
، يتـشرف األمـني العـام بإحالـة تقريـر فريـق             )ألـف  - ، الفصل األول  E/2012/24انظر   (٢٠١٢

ــرئيس عــن   ــقأصــدقاء ال ــادئ األساســية لإلحــصاءا تطبي ــشكيله    املب ــذي جــرى ت ــة، ال ت الرمسي
ويـصف التقريـر األعمـال الـيت قـام هبـا الفريـق للتوصـل إىل                 . الدورة الثانية واألربعـني للجنـة      يف

عــن مـشروع لديباجـة جديـدة ويلخـص النتـائج الرئيــسية الـيت انتـهت إليهـا دراسـة استقـصائية           
التقريــر أيــضا وتلبيــةً لطلــب مــن اللجنــة اإلحــصائية، يــصف   . ٢٠١٢ جــرت يف عــام التطبيــق

وكـان معروضـا    .  اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي      إىل املبـادئ األساسـية      لتقـدمي خريطة طريـق    
على اللجنة أيضا وثيقة معلومـات أساسـية تتـضمن مـشروع نـص مـنقح للديباجـة، إىل جانـب                     

  .عن التطبيقوصف مفصل لنتائج الدراسة االستقصائية 
عـن   االستقـصائية    ةنتـائج الدراسـ   يدة ومناقشة   وُيطلب إىل اللجنة اعتماد الديباجة اجلد       

  .األعمال اإلضافية املتعلقة بتعزيز تلك املبادئ وتقدمي املشورة بشأن تطبيق املبادئ األساسية
  

 
  

  *  E/CN.3/2013/1.  
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  مقدمة  -أوال   
 تني املعقـود   والثالثـة واألربعـني    ها الثانية واألربعـني   يناقشت اللجنة اإلحصائية، يف دورت      - ١

وسـلمت اللجنـة    . )١( املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية    يقتطب،  ٢٠١٢ و   ٢٠١١يف عامي   
بأن املبادئ األساسية ال تزال صاحلة اليوم كما كانت صـاحلة يف املاضـي وأنـه ال توجـد حاليـا                     

إال أهنــا أوصــت بــأن تيــسر الــشعبة اإلحــصائية التابعــة . حاجــة إىل تنقــيح املبــادئ العــشرة ذاهتــا
ء الـرئيس لتنقـيح وحتـديث لغـة ديباجـة املبـادئ األساسـية               لألمم املتحدة تـشكيل فريـق ألصـدقا       

 تعزيزهـا ملراعاة التطورات اجلديدة اليت طرأت منذ أن صيغت املبادئ ألول مرة وتقيـيم كيفيـة                
 املبـادئ  لتطبيـق وطلبـت اللجنـة أيـضا إجـراء اسـتعراض      . لتطبيقهـا  عملي    إرشادي ووضع دليل 

وأوصـت اللجنـة بـأن      . واجلمعيـة العامـة إلقرارهـا      إىل اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي       وتقدميها
ينتــهي فريــق أصــدقاء الــرئيس مــن عملــه يف وقــت يناســب حلــول الــذكرى الــسنوية العــشرين   

  .٢٠١٤لصدور املبادئ يف عام 
يف  وجرى تشكيل فريق أصدقاء الرئيس املعين باملبادئ األساسية لإلحـصاءات الرمسيـة             - ٢

: رباء إحـصائيني كبـار مـن البلـدان االثـين عـشر التاليـة               وهو يتألف من خ    ٢٠١١سبتمرب  /أيلول
ــا،أســتراليا ــدا، وأملاني ــا، وأيرلن ــا املتحــدة ، وإيطالي ــة ترتاني ــة ، ومجهوري ــة الدومينيكي  ، واجلمهوري

 واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى    ، واملكــسيك، وكولومبيــا، والفلــبني،وجنــوب أفريقيــا 
ووجهــت الــدعوة إىل املكتــب   .ات املتحــدة األمريكيــة والواليــ، والنــرويج،ةوأيرلنــدا الــشمالي

اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة واملكتــب اإلحــصائي للجنــة االقتــصادية ألوروبــا للمــشاركة 
على ترؤس الفريق مع تويل الـشعبة       ) الواليات املتحدة (ووافقت كاثرين ووملان    . بصفة مراقب 

  .اإلحصائية مهمة األمانة
 الثاين الوضع الذي انتهت إليه املناقشة اجلارية بشأن الديباجـة           ويصف التقرير يف فرعه     - ٣

ــائج الدراســ   . املنقحــة ــيت  ةويلخــص الفــرع الثالــث نت ــة ال أُجريــت يف عــام   االستقــصائية العاملي
مـا يلـزم    وال سيما املقبلةللخطوات ويرد يف الفرع الرابع وصف .  املبادئتطبيق بشأن  ٢٠١٢
. ىل مستويات سياسية أعلى يف األمم املتحدة من أجل إقرارهـا           إليصال املبادئ األساسية إ    منها

   .ويقترح الفرع اخلامس بعض النقاط للمناقشة
  

__________ 
 كــــاف -، الفــــصل الثــــاين E/2012/24 و E/CN.3/2011/17 كــــاف و -الثــــاين ، الفــــصل E/2011/24انظــــر   )١(  

ــر    E/CN.3/2012/14 و ــضا إىل حماضــــ ــوع أيــــ ــية؛ ميكــــــن الرجــــ ــات أساســــ ؛ ولالطــــــالع علــــــى معلومــــ
املبــــــادئ ” حـــــول موضـــــوع   ٢٠١١فربايــــــر / شـــــباط ٢١املــــــستوى، املقـــــصود يف   الرفيـــــع  املنتـــــدى 

ــية ــة لإلحــــــــصاءات األساســــــ ــايل ، “هتديــــــــدات وإجابــــــــات: الرمسيــــــ ــروين التــــــ ــاملوقع اإللكتــــــ : بــــــ
http://unstats.un.org/unsd/statcom/statcom_2011/Seminars/High_level_forum/default.html.  
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  )٢(الديباجة  -ثانيا   
يف وقت إعداد هذا التقرير، كان فريق أصدقاء الـرئيس قـد أجـرى عـدة جـوالت مـن                      - ٤

  أعـضاء  دد كـبري مـن    وأسـهم عـ   . املناقشات حول مسائل يقتـرح إدراجهـا يف الديباجـة املنقحـة           
  .فريق أصدقاء الرئيس إسهاما حثيثا يف تلك املناقشات مؤكدين أمهية الديباجة

 ومتخــضت ٢٠١٢وجــرت أوىل جــوالت املناقــشات بــشكل إلكتــروين يف مطلــع عــام   - ٥
اإلشـارة   بعناصر مقترحة ميكن إدراجها يف الديباجـة املنقحـة، مبـا يف ذلـك                “قائمة طويلة ”عن  
حــصاءات الرمسيــة؛ وإيــراد إشــارات إىل دور اإلحــصاءات الرمسيــة يف دعــم   الغــرض مــن اإلإىل

عتــراف بتزايــد اإلمكانيــات التكنولوجيــة وبزيــادة دور الوكــاالت االخطــة التنميــة املــستدامة؛ و
وأنــواع ) البيانــات اإلداريــة( زيــادة تــوافر مــصادر جديــدة للبيانــات ْراإلقليميــة والدوليــة؛ وذكْــ

ــات   ــدة للبيان ــة  املعل(جدي ــات ذات اإلحــاالت اجلغرافي ــاء   لا؛ و)وم ــستمرة لبن ــة امل ــسليم باألمهي ت
ملفـاهيم األساسـية للثقـة      ا واإلشـارة إىل  تعبري عـن قـوة االلتـزام بـاجلودة وبإدارهتـا؛            الالقدرات؛ و 

تنويه بضرورة احترام املبادئ من جانب كل األطـراف         الاإلحصاءات الرمسية ومصداقيتها؛ و    يف
  .)٣(إلحصائيةاملعنية يف العملية ا

 الثالثـة واألربعـني للجنـة       الدورةوعقد فريق أصدقاء الرئيس بعد ذلك اجتماعا مبناسبة           - ٦
وأعربـت أغلبيـة املمـثلني أثنـاء تلـك املناقـشة            .  يف نيويـورك   ٢٠١٢فربايـر   /اإلحصائية يف شـباط   

الرفيعـي   وأن تتوجه أساسـا إىل املـستعملني         “مقتضبة وبليغة ”عن رغبتهم يف أن تظل الديباجة       
ــوزراء مــثال (املــستوى  ــادئ ذاهتــا  الديباجــةكمــا ينبغــي أال تكــرر ). ال ــ.  املب رح أن تــصاغ واقُت

 جــدوى ‘١’: وجــرى التــسليم أيــضا، مــن ناحيــة أخــرى، مبــا يلــي  .  نقــاطثــالثالديباجــة يف 
 ؛، الــــيت تــــوفر معلومــــات ســــياقية١٩٩٤اإلبقــــاء علــــى إشــــارة تارخييــــة إىل ديباجــــة عــــام  

ــة أن  ‘٢’ و ــستخَدم إمكاني ــدةالقيِّمــة العناصــر الُت ــواردةعدي  يف القائمــة األطــول، املــذكورة   ال
ويـصدق ذلـك    . للتطبيـق أعاله، استخداما فعاال يف سياقات منها، مثال، وضع مبادئ توجيهية           

 لإلحـصاءات الرمسيـة، الـيت        الرئيـسية  بوجه خاص على العناصـر الـيت تـصف الـتغريات الـسياقية            
التكنولوجيــا، والبيانــات واملــصادر اجلديــدة، ودور    (املاضــية حــدثت يف الــسنوات العــشرين   

  ).الدولية الوكاالت

__________ 
-http://unstats.un.org/unsd/method/statorg/FP: ميكــن االطــالع علــى الــنص احلــايل للديباجــة بــاملوقع التــايل     )٢(  

English.htm.  
: علومات األساسية للدورة الثالثة واألربعني للجنة اإلحصائية بالصفحة اإللكترونيـة التاليـة           انظر أيضا وثيقة امل     )٣(  

http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc12/BG-FPOS.pdf.  
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 تأحاطـ فقـد   ” .، اإلرشـادات التاليـة    الثالثة واألربعني  يف دورهتا    ،ووفرت اللجنة أيضا    - ٧
إعــادة صــياغة الديباجــة ووضــع فيمــا يتعلــق باالقتراحــات الــيت قدمتــها الــدول األعــضاء بعلمــا 

لنظـر،  إىل ا  دعـت أصـدقاء الـرئيس        ،ويف هـذا الـسياق    . “ املبـادئ  تطبيـق مبادئ توجيهية لـدعم     
  :على وجه اخلصوص، يف املسائل التالية

   املبادئ األساسية وديباجتها؛ إليها تتوجَّهمسألة اجلهة اليت  ‘١’  
ليـشمل  الوكـاالت اإلحـصائية الوطنيـة        املبادئ يف نطـاق يتجـاوز        تطبيققابلية    ‘٢’  

ــة   ــات العامل ــع الكيان ــاج  مجي ــال إنت ــة  يف جم ــك  ،اإلحــصاءات الرمسي ــا يف ذل  مب
   املستوى دون الوطين؛على الكيانات العاملة

 للمكاتــب اإلحــصائية ة املهنيـ ية الـضوء علــى أمهيـة االســتقالل  احلاجـة إىل إلقــاء   ‘٣’  
   يف هذا الصدد؛اتاحلكوم من جانب الوطنية واحلصول على التزام صريح

  . بصورة فعالة املبادئتطبيق دعمو يف رصد دور اجملتمع اإلحصائي الدويل  ‘٤’  
وقام فريق أصدقاء الرئيس بعد ذلك، آخذا يف اعتباره هذه اإلرشادات، بإجراء جولـة                - ٨

 . حيث حاول حتديـد العناصـر األساسـية للديباجـة          ٢٠١٢مشاورات إلكترونية يف خريف عام      
ت إعـداد هـذا التقريـر، فمـن         ومع أن عملية بناء توافق يف اآلراء مل تكـن قـد اكتملـت بعـُد وقـ                 

  : العناصر الثالثة التاليةفضلتالواضح أن أغلبية املمثلني 
إذ تضع يف اعتبارها الـدور احلاسـم الـذي تؤديـه املعلومـات اإلحـصائية الرمسيـة العاليـة                      •  

اجلــودة يف التحليــل واختــاذ قــرارات مــستنرية بــشأن الــسياسة العامــة دعمــا للتنميــة          
 والتجارة بني دول وشعوب عـامل      املتبادلة لمعرفةل وكذلك   ؛ألمناملستدامة والسالم وا  

  يزداد ترابطا، مما يتطلب التزام االنفتاح والشفافية
 يف نزاهــة الــنظم اإلحــصائية الرمسيــة األساســيةوإذ تــضع يف اعتبارهــا أن ثقــة اجلمهــور   •  

ملبـادئ  واالطمئنان إىل صحة اإلحصاءات يتوقفان إىل حد كـبري علـى احتـرام القـيم وا               
األساسية اليت تشكل أسـاس أي جمتمـع يـسعى إىل فهـم ذاتـه واحتـرام حقـوق أفـراده؛                     
وإذ تؤكد أن االستقالل املهين ألجهزة اإلحـصاء وخـضوعها للمـساءلة مهمـان للغايـة            

  يف هذا السياق
وإذ تؤكد أنه لكي تتسم املبـادئ اإلحـصائية بالفعاليـة فـال بـد مـن جتـسيدها يف األطـر                •  

احترامهـا علـى مجيـع املـستويات        مـن   الـيت حتكـم الـنظم اإلحـصائية الرمسيـة و          املؤسسية  
  .ومن جانب كافة األطراف املعنية يف النظم اإلحصائية الوطنية



E/CN.3/2013/3  
 

12-65639 5 
 

 إىل “إشـارة سـياقية  ”وباإلضافة إىل ذلك، أبدى بعض أعـضاء الفريـق تفـضيال إليـراد          - ٩
 املبـادئ ومعهـا الديباجـة املنقحـة         خطة األمم املتحدة للتنمية، وخاصة بالنظر إىل اعتـزام عـرض          

  :، وذلك على النحو التايلإلقرارمها على مستوى سياسي أرفع يف األمم املتحدة
 )٤(القتــصادي واالجتمــاعي مــؤخرا وإذ تــشري إىل مــا قررتــه اجلمعيــة العامــة واجمللــس ا    •  

  علـــى الـــصعيدين فيـــه األمهيـــة األساســـية لإلحـــصاءات الرمسيـــة خلطـــة التنميـــةاوأبـــرز
  .والعاملي وطينال

وســيجري فريــق أصــدقاء الــرئيس مزيــدا مــن املــشاورات بــشأن هــذا املوضــوع يف            - ١٠
األسابيع القادمة ويعتزم موافاة اللجنة، ضمن وثيقة معلومات أساسـية، بـصيغة هنائيـة للديباجـة                

  .املنقحة املقترحة
    

  عن التطبيقنتائج الدراسة االستقصائية   -ثالثا   
 بالتــشاور مــع فريــق أصــدقاء الــرئيس، اســتبيانا يتــيح للبلــدان اإلفــادة  أعــدت الــشعبة،   - ١١

.  هلـا تطبيقهـا  عن خربهتا يف تطبيق املبادئ األساسية وتقدمي تقيـيم ذايت ملـستوى              بطريقة موحدة 
، بالنظر إىل اسـتمرار مالءمـة       ٢٠٠٣واستند االستبيان يف معظمه إىل االستبيان الصادر يف عام          

وكانـــت الـــصيغة النهائيـــة الســـتبيان . مـــن إجـــراء مقارنـــة تارخييـــةمعظـــم أســـئلته وللـــتمكني 
مـع بعـض التعـديالت التحريريـة        ( سـؤاال مطابقـا      ٥٦ سؤاال، منـها     ٧٥ تتألف من    ٢٠١٢ عام

وكمــا حــدث يف اجلولــة   .  ســؤاال إضــافيا ١٩ و ٢٠٠٣ملــا جــاء يف اســتبيان عــام    ) الطفيفــة
وأُرسـل االسـتبيان    . نية والعربيـة والفرنـسية    السابقة، متت ترمجة االسـتبيان إىل الروسـية واإلسـبا         

ــضاء وأُدرج يف املوقـــع      ١٩٣بالربيـــد اإللكتـــروين إىل    مكتبـــا إحـــصائيا وطنيـــا للـــدول األعـ
، ٢٠١٢نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٥وحبلـول   . )٥(الرمسيـة اإللكتروين للشعبة بشأن اإلحـصاءات      

ائج التفــصيلية للدراســـة  وتعـــرض وثيقــة املعلومــات األساســـية النتــ   .  ردا١١٥تلقــت الــشعبة   
 اســتعراض عــام للــردود مــع    ١ويــرد يف اجلــدول  . االستقــصائية باالســتناد إىل تلــك الــردود   
  .٢٠٠٣مقارنتها بنتائج الدراسة االستقصائية لعام 

__________ 
 .٢٠٠٥/١٣ و ٢٠٠٦/٦ وقراري اجمللس االقتصادي واالجتماعي ٦٤/٢٦٧انظر قرار اجلمعية العامة   )٤(  
  )٥(  http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/globreview-2012.aspx.  
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  ١اجلدول 
  )٦(٢٠١٢ و ٢٠٠٣استعراض عام ملعدالت الردود لسنيت 

  
  املستجيبون  املتلقون  

  اجملموع  
ــة   ــسبة املئوي الن
  اجملموع جلميع املتلقني

ــة   ــسبة املئوي الن
 جلميع املتلقني

معــدل الــرد هلــذه  
ــة اجلغراف ــة املنطق ي

  )نسبة مئوية(

            البلدان النامية
    ٥٠  ٦٥  ٧٣  ٧٦  ١٤٥  ٢٠٠٣  
    ٥٠  ٦٣  ٧٣  ٧٥  ١٤٦  ٢٠١٢  

            مبا يف ذلك أقل البلدان منوا 
    ٣١  ١٣  ١٥  ٢٦  ٤٩  ٢٠٠٣  
    ٤٤  ١٩  ٢٢  ٢٦  ٥٠  ٢٠١٢  
            بلدان املتقدمة النموال

    ٨٣  ٣٥  ٣٩  ٢٤  ٤٧  ٢٠٠٣  
    ٨٨  ٣٧  ٤٢  ٢٥  ٤٨  ٢٠١٢  
            اجملموع  
    ٥٨  ١٠٠  ١١٢  ١٠٠  ١٩٢  ٢٠٠٣  
    ٥٩  ١٠٠  ١١٥  ١٠٠  ١٩٤  ٢٠١٢  

            أفريقيا
    ٤٣  ٢١  ٢٣  ٢٨  ٥٣  ٢٠٠٣  
    ٤٣  ٢٠  ٢٣  ٢٨  ٥٤  ٢٠١٢  

            األمريكيتان
    ٣٩  ١٣  ١٤  ١٩  ٣٦  ٢٠٠٣  
    ٣٣  ١٠  ١٢  ١٩  ٣٦  ٢٠١٢  
            آسيا
    ٧٥  ٣٢  ٣٦  ٢٥  ٤٨  ٢٠٠٣  
    ٧٥  ٣١  ٣٦  ٢٥  ٤٨  ٢٠١٢  

            أوروبا
    ٨١  ٣٠  ٣٤  ٢٢  ٤٢  ٢٠٠٣  
    ٧٩  ٣٠  ٣٤  ٢٢  ٤٣  ٢٠١٢  

            أوقيانوسيا
    ٣٨  ٤  ٥  ٧  ١٣  ٢٠٠٣  

__________ 
 . دولة عضوا ومراقب واحد١٩٣تستند البيانات إىل ردود وردت من   )٦(  
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  املستجيبون  املتلقون  

  اجملموع  
ــة   ــسبة املئوي الن
  اجملموع جلميع املتلقني

ــة   ــسبة املئوي الن
 جلميع املتلقني

معــدل الــرد هلــذه  
ــة اجلغراف ــة املنطق ي

  )نسبة مئوية(

    ٧٧  ٩  ١٠  ٧  ١٣  ٢٠١٢  
            اجملموع  
    ٥٨  ١٠٠  ١١٢  ١٠٠  ١٩٢  ٢٠٠٣  
    ٥٩  ١٠٠  ١١٥  ١٠٠  ١٩٤  ٢٠١٢  
    

، كــان الثلثــان تقريبــا قــد ردوا أيــضا يف  ٢٠١٢ ردا وردت يف عــام ١١٥ومــن أصــل   - ١٢
ــة٦٤=  ردا ٧٤ (٢٠٠٣عــام  ــة الثلــث ألول مــرة   )  يف املائ  يف ٣٦=  ردا ٤١(بينمــا رد قراب
 بإعادة إرسـال االسـتبيان      ٢٠٠٣ يف الدراسة االستقصائية لعام       بلدا شارك  ٣٦ ومل يقم    ؛)املائة

  .ي من جوليت الدراسة االستقصائية بلدا يف أ٤٢شارك  ومل ي٢٠١٢يف عام 
  يـــضم٢٠٠٣كـــان اســـتبيان عـــام ( ســـؤاال ٦٨ يـــضم ٢٠١٢وكـــان اســـتبيان عـــام   - ١٣
ــادئ األساســية العــشرة، إىل جانــب أربعــة أســئلة اســتهاللية   وزعــةم) ســؤاال ٥٤ .  حــسب املب

 املبــادئ تطبيـق   أيـضا ثالثــة أسـئلة ختاميـة إضــافية بـشأن حتــسني    ٢٠٠٣وتـضمن اسـتبيان عــام   
بـسؤال عـام عـن      ) يف كلتا اجلـولتني   (، بدأ االستبيان    ٩ إىل   ١وخبصوص املبادئ من    . األساسية
 علــى هــذه األســئلة العامــة وتــرد الــردود.  يف البلــداملــسؤول عنــه حتديــدا املبــدأ تطبيــقمــستوى 

  .٢اجلدول  يف
  

  ٢اجلدول 
    تنفيذ املبادئ

  :يف بلدك عموما، إن هذا املبدأ

   بكاملهيطبق
يطبق يف اجلزء األكرب 

  ال يطبق   يطبق إىل حد ما  منه

  

٢٠٠٣ 
نــــــــــــــسبة (

  )مئوية

٢٠١٢ 
نــــــــــــــسبة (

  )مئوية

٢٠٠٣ 
نــــــــــسبة (

  )مئوية

٢٠١٢ 
نــــــــــسبة (

  )مئوية

٢٠٠٣  
نــــــــــسبة (

  مئوية

٢٠١٢ 
نــــــــــسبة (

  )مئوية

٢٠٠٣  
نــــــــــسبة (

  )مئوية

٢٠١٢  
نــــــــــسبة (

  )مئوية

                  ١املبدأ 
ــاد    ــوع واحليـ ــصلة باملوضـ ــرص  الـ ــساوي فـ وتـ

  صفر  ١  ١٠  ٩  ٢٩  ٤٥  ٦١  ٤٤  االطالع
                  ٢املبدأ 

تلبيــة املعــايري املهنيــة وتطبيــق املبــادئ العلميــة      
  صفر  ١  ٤  ٤  ٣٤  ٣٧  ٦٣  ٥٩  وااللتزام بأخالقيات املهنة
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  :يف بلدك عموما، إن هذا املبدأ

   بكاملهيطبق
يطبق يف اجلزء األكرب 

  ال يطبق   يطبق إىل حد ما  منه

  

٢٠٠٣ 
نــــــــــــــسبة (

  )مئوية

٢٠١٢ 
نــــــــــــــسبة (

  )مئوية

٢٠٠٣ 
نــــــــــسبة (

  )مئوية

٢٠١٢ 
نــــــــــسبة (

  )مئوية

٢٠٠٣  
نــــــــــسبة (

  مئوية

٢٠١٢ 
نــــــــــسبة (

  )مئوية

٢٠٠٣  
نــــــــــسبة (

  )مئوية

٢٠١٢  
نــــــــــسبة (

  )مئوية

  ٣املبدأ 
 صفر ١ ٥ ٦ ٤١ ٥٠ ٥٤ ٤٣  والشفافيةؤوليةاملس

  ٤املبدأ 
 ٧ ٧ ١٧ ١٩ ٢٥ ٣٧ ٥٤ ٣٧ منع إساءة االستعمال

  ٥املبدأ 
 ١ ١ ٩ ٨ ٤١ ٤٢ ٤٩ ٤٩ مصادر اإلحصاءات الرمسية

 ٦املبدأ 
 صفر ١ صفر صفر ١٠ ١٩ ٩٠ ٨٠ السرية
 ٧املبدأ 

 صفر ٣ ٥ ٤ ١٧ ١٧ ٧٧ ٧٧ القوانني
 ٨املبدأ 

 صفر ٦ ٢٠ ١٩ ٥٢ ٤٤ ٢٨ ٣١ التنسيق الوطين
 ٩املبدأ 

 ١ ١ ٤ ٥ ٤٦ ٥٠ ٤٩ ٤٥ استخدام املعايري الدولية
 ١٠املبدأ 

 - -  -  -  - التعاون الدويل
    
ونظرا لالختالف الكبري جدا بني النظم اإلحـصائية يف خمتلـف أحنـاء العـامل، فقـد تقـرر              - ١٤

الدراسة االستقصائية ما إذا كان االستبيان يشري إىل املكتب اإلحصائي الـوطين            أال حتدد جولتا    
حتليـل أفـضل للـردود، فقـد أضـيف          إال أنـه وللـتمكني مـن إجـراء          . أو النظام اإلحصائي الوطين   
 عما إذا كانت الردود الفعلية تشري إىل املكتـب اإلحـصائي   ٢٠١٢سؤال يف بداية استبيان عام     

 ردا إىل   ٩١ فقد أشـار  وعلى هذا،   . “جهة أخرى ”إىل  الوطين أو النظام اإلحصائي الوطين أو       
 مـستجيبني   سـتة ختـار   وا.  ردا إىل النظـام اإلحـصائي الـوطين        ٢٣ املكتب اإلحـصائي الـوطين و     

واختـار مـستجيب واحـد يف رده        .  اإلشارة إىل املكتـب والنظـام كليهمـا        اإلجابتني معا مما يعين   
 حمـــددا أن االســـتبيان يـــشري يف بعـــض احلـــاالت إىل جهـــات أخـــرى منتجـــة “جهـــة أخـــرى”

  .لإلحصاءات
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.  بطـرق خمتلفـة     املبادئ األساسية  تطبيقالتقدم احملرز يف    ) أو حماولة قياس  (وميكن قياس     - ١٥
 وتقارهنـا، حيثمـا أمكـن،       ٢٠١٢وتصف وثيقة املعلومات األساسية الردود علـى اسـتبيان عـام            

  . على املستوى اإلمجايل٢٠٠٣ عام بنتائج استبيان
 وهــي األســئلة االرجتاعيــة الــيت التطبيــقوهنــاك طريقــة أخــرى للوقــوف علــى اجتاهــات   - ١٦

  .ج هذه األسئلة احملددةوفيما يلي نتائ. ٢٠١٢تضمنها استبيان عام 
  

 املبــادئ األساســية لإلحــصاءات الرمسيــة قــد تطبيــقعلــى وجــه اإلمجــال، هــل تعتقــدون أن 
  حتسن يف بلدكم خالل السنوات العشر املاضية؟ 

 املبـادئ األساسـية قـد حتـسن خـالل الـسنوات             تطبيـق أجاب كل املستجيبني تقريبا أن        - ١٧
 “مـن نـواح عديـدة     /كـبريا ” لثلثني أن هذا التحسن كـان      من ا  وارتأى أقل قليال  . العشر املاضية 

ويتسق ذلك مـع النتـائج الـواردة    . “بشكل ما/إىل حد ما”واعتربه أكثر قليال من الثلث حتسنا  
يطبـق يف   ”، فيما يتعلق مبعظم املبادئ، قد انتقـل مـن فئـة             طبيق حيث يظهر أن الت    ٢يف اجلدول   

  .“يطبق بكامله” إىل فئة “اجلزء األكرب منه
  

 املبــادئ األساســية لإلحــصاءات الرمسيــة    تطبيــقعلــى وجــه اإلمجــال، هــل تعتقــدون أن     
  سيتحسن يف بلدكم خالل السنوات العشر القادمة؟ 

 املبـادئ األساسـية سـيزداد حتـسنا         تطبيـق هنا أيـضا، أجـاب كـل املـستجيبني تقريبـا أن               - ١٨
ن هــذا التحــسن ســيكون  وارتــأى أكثــر قلــيال مــن الثلــثني أ  . خــالل الــسنوات العــشر القادمــة 

 /إىل حــد مــا”قلــيال مــن الثلــث أنــه ســيكون حتــسنا  وارتــأى أقــل “مــن نــواح عديــدة/كــبريا”
 طبيــقويــأيت هــذا علــى الــرغم ممــا جــرى اإلبــالغ عنــه مــن ارتفــاع مــستويات الت . “بــشكل مــا

  .بالنسبة ملبادئ عديدة
  

ــادئ      ــذ املبـ ــساعد يف تنفيـ ــة أن تـ ــات الدوليـ ــن للمنظمـ ــم، كيـــف ميكـ ــية يف رأيكـ األساسـ
  لإلحصاءات الرمسية يف بلدكم؟

  :تقع اإلجابات على هذا السؤال يف فئتني  - ١٩
  الدعوة على املستوى السياسي؛  ‘١’  
املقدمــة عــن املبــادئ الــشفوية حلقــات العمــل واحللقــات الدراســية والــشروح   ‘٢’  

عمـل الوطنيـة، الـيت يـشارك        الاألساسية يف سياقات خمتلفة مبا يف ذلك حلقات         
أو املـسؤولون احلكوميـون   / كل منتجي اإلحصاءات الرمسيـة يف بلـد مـا و    فيها

  وغريهم من املستعملني؛
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  جتميع ألفضل املمارسات يف تنفيذ املبادئ األساسية؛  ‘٣’  
  .املساعدة التقنية عموما  ‘٤’  

، يبــدو اســتنادا إىل ٢٠١٢ لعــام طبيــقوتلخيــصا لنتــائج الدراســة االستقــصائية عــن الت   - ٢٠
 املبـادئ األساسـية خـالل الـسنوات         تطبيـق لذايت أنه جرى إحراز أوجه تقدم عديدة يف         التقييم ا 

  . بشكل جيدتطبقالعشر املاضية وأن املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية 
ويتــضح ذلــك مــن التقيــيم العــام لتنفيــذ كــل مبــدأ ومــن الــردود علــى األســئلة األكثــر     - ٢١

لتقيـيم الكيفـي للتفاصـيل والتعليقـات الـواردة علـى       تفصيال الواردة حتت كل مبـدأ فـضال عـن ا    
 املبـادئ  وىفأ) ٧املبـدأ   (القـوانني ومبـدأ  ) ٦املبـدأ  (وما زال مبدأ السرية   . أو مبدأ /كل سؤال و  

) ٤املبـدأ   (ومبـدأ منـع إسـاءة االسـتعمال         ) ٨املبـدأ   (ا، بينما ال يزال مبدأ التنسيق الـوطين         تطبيق
  . اتطبيقأقل املبادئ 

 املبــادئ تطبيــق عــن ذلــك، يتوقــع كبــار اخلــرباء اإلحــصائيني أن يــزداد حتــسن   وفــضال  - ٢٢
األساسية يف السنوات العشر القادمة ويشريون إىل أن الدعوة علـى املـستوى الـسياسي وتزويـد           

 ألفــضل جتميــعاإلداريــني والعــاملني يف جمــال اإلحــصاءات الرمسيــة مبزيــد مــن التــدريب وإعــداد 
  .نية عموما، ستساعد يف حتقيق ذلكاملمارسات واملساعدة التق

    
  اخلطوات املقبلة  -رابعا   

،  عن تطبيق املبـادئ األساسـية      باإلضافة إىل حتديث الديباجة وإجراء دراسة استقصائية        - ٢٣
املبادئ وديباجتـها املنقحـة إىل مـستويات سياسـية أرفـع            تقدمي  أعدت اللجنة طلبني حمددين مها      
 ملواصـلة دعـم الـدول األعـضاء فيمـا تبذلـه مـن               للتطبيـق شادي  يف األمم املتحدة ووضع دليل إر     

  .هالتطبيقجهود 
  

  إقرار املبادئ األساسية على مستويات سياسية أرفع يف األمم املتحدة  -ألف   
لتقدمي املبادئ األساسية إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة إلقرارهـا،             - ٢٤

صائية، الذي يقدم إىل اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي بـصفة          يقترح تضمني تقرير اللجنة اإلح    
توصــية بإحالــة القــرار إىل ، يــشتمل علــى اعتياديــة، مــشروع قــرار صــريح لكــي يعتمــده اجمللــس
ومـن اجلـدير بالـذكر أن ذلـك سـيتطلب           . اجلمعية العامة إلقراره مرة أخرى على أرفع مستوى       

فعلى وجه اخلصوص، سيكون مـن املفيـد أن         . ةجهدا منسقا بني الدول األعضاء واألمانة العام      
وسـيتيح  . تتصل أجهزة اإلحصاء الوطنية مبمثليها يف اجمللس واجلمعية العامة طلبا إلجراء حـوار            
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ذلك فرصـة لـشرح األسـاس املنطقـي للمبـادئ األساسـية وتارخيهـا وبالتـايل كـسب التأييـد هلـا                       
  .على هذين املستويني السياسيني

  
  املبادئ  تطبيقتعزيز   -باء   

 املبادئ ومباهية األدلة اإلرشادية اليت ميكـن        تعزيزمن املؤكد أن املناقشة املتعلقة بكيفية         - ٢٥
وضعها ملساعدة البلدان ستـستفيد مـن حتليـل النتـائج التفـصيلية لعمليـة االسـتعراض الـواردة يف                    

ل وأن يـضع   ويقتـرح أن جيـري فريـق أصـدقاء الـرئيس هـذا التحليـ              . وثيقة املعلومـات األساسـية    
. جمموعـــة مـــن املقترحـــات، آخـــذا يف اعتبـــاره املناقـــشة املعقـــودة يف دورة اللجنـــة اإلحـــصائية 

وسيدرس فريق أصـدقاء الـرئيس أيـضا إىل أي مـدى ميكـن ألي دليـل إرشـادي عملـي أن يـبين            
ــيم اإلحــصائي       ــم املتحــدة للتنظ ــل األم ــل دلي ــى األدوات املوجــودة، مث ــات  )٧(عل ــدة بيان  وقاع

القطرية باملوقع اإللكتروين للشعبة اإلحصائية، الـيت تـوفر مـواد مرجعيـة مـن الـدول                املمارسات  
وسـيناقش الفريـق أيـضا إمكانيـات      .  املبـادئ األساسـية    تطبيـق األعضاء تتسم باألمهية يف سـياق       

 البلـدان للمبـادئ األساسـية والـدور املهـم      تطبيـق القيام، على حنو أكثر استمرارا، بتقييم كيفيـة   
وبوجــه عــام، ســيكون دعــم الــدول .  أن تؤديــه اللجــان اإلقليميــة يف هــذا الــسياقالــذي ميكــن
  . املبادئ األساسية مهمة مستمرةتطبيقاألعضاء يف 

  
  نقاط للمناقشة  -خامسا  

  :ُتدعى اللجنة إىل  - ٢٦
اعتماد الديباجة املنقحة للمبادئ األساسية لإلحـصاءات الرمسيـة بـصيغتها             ‘١’  

  لومات األساسية؛الواردة يف وثيقة املع
التوصية بأن يقر اجمللس االقتصادي واالجتماعي واجلمعيـة العامـة املبـادئ              ‘٢’  

  األساسية لإلحصاءات الرمسية؛
 املبــادئ تطبيــقاســتعراض ومناقــشة نتــائج الدراســة االستقــصائية املتعلقــة ب  ‘٣’  

  .هاتطبيقاألساسية والتوصية بسبل لتعزيز 
  

__________ 
منـشورات األمـم املتحـدة،       (دليل التنظيم اإلحصائي، الطبعة الثالثة، تشغيل الوكـاالت اإلحـصائية وتنظيمهـا             )٧(  
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