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                 اللجنة اإلحصائية
                        الدورة اخلامسة واألربعون

      ٢٠١٤     مارس  /      آذار ٧- ٤
   *                    من جدول األعمال املؤقت  )  أ   ( ٣      البند 

                  تنفيـذ املبـادئ      :                                بنود للمناقشة واختاذ القـرار    
                               األساسية لإلحصاءات الرمسية

                             ادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية                      اء الرئيس عن تطبيق املب          تقرير أصدق    
    

                     مذكرة من األمني العام    
                            ، يتـشرف األمـني العـام          ٢٣٥ /    ٢٠١٣                                               وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي لعـام          

                                                                                                   بأن حييل تقرير فريق أصدقاء الرئيس عن تطبيق املبادئ األساسـية لإلحـصاءات الرمسيـة، الـذي                 
                                                        ويتضمن التقرير معلومـات عـن العمـل الـذي اضـطلع           .                     انية واألربعني للجنة                      أنشئ يف الدورة الث   

                                                                                                    به الفريق يف السابق والذي أدى إىل اعتماد ديباجة منقحة للمبادئ األساسـية ويـصف العمليـة                 
        يوليـه   /                                                                                          الالحقة اليت أدت إىل تأييد املبادئ من جانـب اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف متـوز                 

                                          ويتــضمن التقريــر أيــضا معلومــات عــن    .                        ية العــشرين العتمادهــا                         ، قبــل الــذكرى الــسنو     ٢٠١٣
                                                                                                           املــشاورات الــيت أجراهــا الفريــق يف إطــار أداء املهــام الــيت كلفتــه هبــا اللجنــة يف دورهتــا الرابعــة   

  .                                                                                          وتــشمل تلــك املهــام صــياغة مبــادئ توجيهيــة بــشأن كيفيــة تعزيــز تنفيــذ املبــادئ    .          واألربعــني
                                                        يت وضــعها أصـدقاء الـرئيس إىل اللجنـة يف شـكل وثيقــة       ُ                                        وقُـدمت مـشاريع املبـادئ التوجيهيـة الـ     

   .                                                         ويتضمن التقرير مثاين توصيات، واللجنة مدعوة إىل التعليق عليها  .               معلومات أساسية
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                             ادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية                                تقرير أصدقاء الرئيس عن تطبيق املب    
  

                          املعلومات األساسية والوالية  –    أوال   
          ، فريـق       ٢٠١١                                                    يف دورهتا الثانية واألربعني املعقـودة يف عـام                                   أنشأت اللجنة اإلحصائية،    -   ١

                                                                                                           أصدقاء الـرئيس املعـين باملبـادئ األساسـية لإلحـصاءات الرمسيـة مـن أجـل تنقـيح وحتـديث لغـة                       
                                                                                                ديباجة املبادئ األساسية حبيث تأخذ يف االعتبار التطورات اليت استجدت منـذ صـياغة املبـادئ                

                                                                 ميكن هبا إعـادة إنفاذهـا ووضـع دليـل عملـي مـن أجـل تنفيـذ                                           للمرة األوىل، وتقييم الكيفية اليت    
ــة        ــدى املكاتــب اإلحــصائية الوطني ــدة ل ــدة واملمارســات اجلي ــشمل التطــورات اجلدي ــادئ لت                                                                                                    املب

                     والــدول األعــضاء يف     ).    ١١١ /  ٤٢         املقــرر  (                                                 وغريهــا مــن منتجــي اإلحــصاءات ومــستخدميها     
   ،                             واجلمهوريـة الدومينيكيـة     ،       ملتحـدة                            ومجهوريـة تنــزانيا ا      ،             وإيطاليـا   ،            وأملانيـا   ،                   ريق هي أسـتراليا      الف

                                       ملكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى         وامل ،           واملكــسيك ،             وكولومبيــا ،           والفلــبني ،                  وجنــوب أفريقيــا 
ــشمالية   وأ ــدا ال ــرويج ،                    يرلن ــة   ،            والن ــات املتحــدة األمريكي ــب اإلحــصائية     .                                   والوالي ــل املكات                               وتعم

ــصفة مكاتــب مراقبــ           للجماعــ ــا ب ــصادية ألوروب ــة االقت ــة واللجن ــوىل كــاثرين    .  ة                                                                      ات األوروبي                   وتت
             برونيكوسـكي    -                                                     رئاسة الفريق؛ يف حني تشغل سيبيل فـون إوبـيلن           )                الواليات املتحدة  (       ووملان  

   .    ٢٠١٣      يوليه  /                                منصب الرئيسة املؤقتة منذ هناية متوز  )       أملانيا (
ّ                                               وُتّوجـــت املهمـــة األوىل لفريـــق أصـــدقاء الـــرئ  -   ٢                                           يس، أال وهـــي صـــياغة ديباجـــة منقحـــة  ُ 

                                                                                                    للمبادئ األساسية، باعتماد الديباجـة املنقحـة مـن جانـب اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا الرابعـة            
                                            كـذلك أجـرى الفريـق، بالتعـاون مـع             ).    ١٠٢ /  ٤٤          املقـرر      (    ٢٠١٣                              واألربعني املعقـودة يف عـام       

                                                                                        حــصائية يف األمــم املتحــدة، استعراضــا لتنفيــذ املبــادئ مــن جانــب الــدول األعــضاء،             الــشعبة اإل
    .  ُ                                                     أُبلغت اللجنة بنتائجه اليت متت مناقشتها كذلك يف تلك الدورة

                                                                                                وترد أدناه املهام املتبقية املنوطة بفريق أصدقاء الرئيس، الصادر هبا تكليـف مـن اللجنـة                 -   ٣
   .                       يف دورهتا الرابعة واألربعني

                                                    ، على مجلة أمور مـن بينـها احلاجـة إىل التركيـز           ١٠٢ /  ٤٤                         دت اللجنة، يف قرارها        وشد  -   ٤
                                                                                                على التنفيذ، وشجعت فريق أصدقاء الرئيس على اختتام عمله بصياغة مبـادئ توجيهيـة بـشأن              

                                          الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي، وبـشأن                                                                   كيفية تعزيز التنفيذ، استنادا إىل املمارسات اجليدة على         
    .                                                    كيفية كفالة استقالل النظم اإلحصائية الوطنية بشكل كامل

                                                                                          ويف هذا السياق، شجعت اللجنة أيـضا فريـق أصـدقاء الـرئيس علـى استكـشاف سـبل                   -   ٥
                                                                                               القيام على حنو فعال مبعاجلة االنتهاكات املزعومة للمبادئ األساسية والتفكري يف كيفية توسـيع              
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                                                                                     نطباق املبادئ إىل خارج نطاق اإلحصاءات الرمسية لتـشمل القطـاع اخلـاص علـى وجـه                    نطاق ا 
   .       التحديد

    
                                                                            تأييــد املبــادئ األساســية مــن جانــب اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي          -      ثانيا   

                                      وتأييدها املقرر من جانب اجلمعية العامة
                                               تأكيــد أمهيــة التعريــف باملبــادئ األساســية    ١٠٢ /  ٤٤                                   كــررت اللجنــة أيــضا يف قرارهــا   -   ٦

                                                                                         على نطاق واسع واحترامها من جانب مستعملي ومنتجي اإلحصاءات الرمسية، وخباصـة علـى              
                                                                                               املستوى السياسي، وذلك على الصعيدين الـوطين والعـاملي، وبالتـايل قـررت أن توصـي اجمللـس               

   .                                      بتأييد املبادئ والديباجة املنقحة حديثا                                 االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة
                                                                                     وحتقيقا لتلك الغاية، أوصت اللجنة اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي باعتمـاد مـشروع               -   ٧

       وعقـب     ).         ألـف  -   ١            ، الفـصل    E/2013/24  (                                                       قرار بشأن املبـادئ األساسـية لإلحـصاءات الرمسيـة           
  .   ٢١ /    ٢٠١٣                                      املبـادئ التوجيهيـة يف قـراره             ٢٠١٣       يوليه   /      متوز   ٢٤                  ة، أيد اجمللس يف                تلك التوصي 

    .                                                 ويف القرار نفسه، أوصى اجمللس اجلمعية العامة بتأييدها
ّ                                                                               وختطط هنغاريا، لكي تـسّهل علـى اجلمعيـة العامـة اختـاذ إجـراء بـشأن هـذه التوصـية،                       -   ٨                     

                 َّ                      ومن املتوقع أن يقدَّم مشروع القـرار         .  ة                                                       تقدمي مشروع قرار بشأن هذه املسألة إىل اجلمعية العام        
              َّ                                     ديـسمرب، وأن يقـدَّم، بعـد أن يكـون قـد مت              /                                               يف مشاورات غري رمسية يف منتـصف كـانون األول         

ــل شــباط     ــا يف أوائ ــة رمسي ــة العام ــشأنه بنجــاح، إىل اجلمعي ــر  /                                                                           التفــاوض ب         وســيتم   .     ٢٠١٤        فرباي
    .                                            إطالع اللجنة شفويا على أي مستجدات يف هذا اجملال

    
                              طريقة عمل فريق أصدقاء الرئيس  -      ثالثا   

  ،     ٢٠١٣        يونيـه   /ُ                                                                       ُعقدت جولة أوىل من تبـادالت رسـائل الربيـد اإللكتـروين يف حزيـران               -   ٩
  “                                      املوقــع الــشبكي للممارســات اجليــدة  ”                                                     ركــزت علــى اســتعراض املــواد املوجــودة، وال ســيما  

) http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/searchgp.aspx (    ــصائ ــل التنظـــيم اإلحـ         وعلـــى    )١  ( ي                               ودليـ
                                                                                                        تقدمي بعض األفكار األولية بـشأن أفـضل الـسبل الـيت ميكـن اتباعهـا لالضـطالع باملهـام املتبقيـة                   

ُ                                     واستنادا إىل حتليل دقيـق جلميـع التعليقـات الـواردة، ُعقـدت جولـة مـشاورات               .                املنوطة بالفريق                                                
  .     ٢٠١٣   رب        سـبتم  /                                                                                       ثانية أكثر حتديدا عرب تبادل رسـائل الربيـد اإللكتـروين يف أوائـل شـهر أيلـول                 

__________ 
           نيويـورك،     (                                                          تـشغيل الوكـاالت اإلحـصائية وتنظيمهـا، األمـم املتحـدة          :                                           دليل التنظيم اإلحصائي، الطبعة الثالثـة        )١ (  

  :           بط التــايل                                 ميكــن االطــالع عليــه علــى الــرا   ). A.03.XVII.7                                         منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  (  ،  )    ٢٠٠٣
http://unstats.un.org/unsd/dnss/hb/default.aspx.   
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             ويــرد وصــف   .     ٢٠١٤        ينــاير  /                                                                      وسيــستمر العمــل املتعلــق باملبــادئ التوجيهيــة حــىت كــانون الثــاين 
   .                                                                          لنتائج املشاورات املتعلقة بكل مهمة يف الفقرات أدناه ويف وثيقة املعلومات األساسية

    
                                                                                  صــياغة مبــادئ توجيهيــة بــشأن كيفيــة تعزيــز تنفيــذ املبــادئ اســتنادا إىل      -     ً رابعاً   

                               على الصعيدين الوطين واإلقليمي            جليدة املستجدة          املمارسات ا
                                                                                                 كان هناك اتفاق عام فيما بني أعضاء الفريق على أن املبـادئ التوجيهيـة بـشأن كيفيـة                     -    ١٠

                                                                                                              تعزيز تنفيذ املبادئ األساسية ينبغي أن تستند إىل املـواد املوجـودة حاليـا، مثـل املواقـع الـشبكية                    
                      ، ودليـل التنظـيم      “                                     املوقع الـشبكي للممارسـات اجليـدة       ”                                        التابعة للشعبة اإلحصائية، مبا يف ذلك       

                                                                                               وسيقوم الفريق بصياغة املبادئ التوجيهية للتنفيذ املتعلقة بكـل مبـدأ يف الفتـرة بـني                   .        اإلحصائي
    ُ                                  ، وسُتعرض هذه املبادئ على اللجنـة           ٢٠١٤       يناير   /                وكانون الثاين      ٢٠١٣        أكتوبر   /           تشرين األول 

                                                    ء الفريـق علـى أن املبـادئ التوجيهيـة ينبغـي أن                    واتفـق أعـضا    .                              يف شكل وثيقة معلومات أساسية   
                                                        واتفقوا أيضا على أنه يف حني أن املبادئ التوجيهيـة ينبغـي     .                                تكون قصرية ويسهل التعامل معها   

ــسياقات        ــة للتكيــف مــع خمتلــف ال ــة لكــي تكــون قابل ــع باملرون ــة للتعــديل وتتمت                                                                                                           أن تكــون قابل
                                                 ود ملنع فرادى البلدان مـن تطبيـق املبـادئ                                                              املؤسسية واإلقليمية، ينبغي يف الوقت نفسه بذل اجله       

                                                               وينبغـي أن تـشمل املبـادئ التوجيهيـة دراسـات احلـاالت               .                         كانت ختدم مصاحلها اخلاصة            إال إذا   
      علـى   (                                                                                              اإلفرادية وأفضل املمارسات اليت تغطـي طائفـة واسـعة مـن خمتلـف الـسياقات واحلـاالت                   

                                   كـذلك حتـدد وثيقـة املعلومـات           ).                                                            سبيل املثال النظم املركزية والالمركزية لإلحصاءات الرمسيـة       
                                                                          بني أطر وقوانني ضمان اجلودة ذات الصلة مـن جهـة وبـني املبـادئ األساسـية                          األساسية العالقة   
    .            من جهة أخرى

  
          التوصيات    

                                                                            اللجنة مدعوة إىل التعليق على تنفيذ املبادئ التوجيهية الواردة يف وثيقة املعلومات   -    ١١
     يـة   ُ                                                                                 وُيطلب إىل فريق أصدقاء الرئيس إدمـاج التعليقـات وإتاحـة املبـادئ التوجيه               .        األساسية

                                                                               النهائية على املوقع الشبكي للشعبة اإلحصائية بعد وقت قصري من اختتام الدورة اخلامسة  
   .             واألربعني للجنة

 ُ                                                                               وُيطلـــب إىل شـــعبة اإلحـــصاءات حتـــديث هيكـــل وتـــصميم الـــصفحات الـــشبكية   -    ١٢
  .                                                                                     ومجيع املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة مـدعوة إىل املـسامهة يف املمارسـات اجليـدة                  .        املوجودة
                       علـى سـبيل املثـال       (                                                                      أن تـشمل الـصفحات الـشبكية احملدثـة قنـوات اتـصال جديـدة                        وينبغي  
    ). “     تويتر ”     موقع 
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                                                                               ويوصى بإجراء دراسة استقصائية كل مخـس سـنوات، وذلـك الستكـشاف أوجـه                 -    ١٣
ــة     ــادئ األساســية لإلحــصاءات الرمسي       وجيــب   .                                                                                      التحــسن الــيت حتققهــا البلــدان يف تنفيــذ املب

                                                          يل املثــال التقيــيم الــذايت واســتعراض النظــراء ومعهــد           علــى ســب (                            إخــضاع الطرائــق املناســبة 
   .                           وعيوهبا إىل مزيد من املناقشة        ومزاياها  )       البحوث

    
                      ســـــتقالل الـــــنظم                                                                    وضـــــع مبـــــادئ توجيهيـــــة بـــــشأن كيفيـــــة كفالـــــة ا   -      خامسا  

         الوطنية         اإلحصائية
                                                                                                من أجل كفالة استقالل النظم اإلحصائية الوطنيـة يف ظـل أي قيـود الـيت قـد تواجههـا                      -    ١٤
                مثــل االســتقالل  (                                                                           يــا ويف املــستقبل، مــن الــضروري التمييــز بــني خمتلــف أشــكال االســتقالل     حال

               وحتقيقــا هلــذه   .                                                  واالتفــاق علــى تعريــف كــل شــكل مــن األشــكال   )                           املؤســسي واملهــين والعلمــي
                                                                                                               الغاية، قام فريق أصدقاء الرئيس بوضـع هـذه التعـاريف ومبـدأ تـوجيهي للتنفيـذ متعلـق بكفالـة                     

    .                         وثيقة املعلومات األساسية                  االستقالل، وهي ترد يف
                  ويتــضمن املبــدأ    .                                                                               وقــرر الفريــق، أثنــاء وضــع التعــاريف، اتبــاع هنــج ضــيق وقــانوين          -    ١٥

                                                                                                التوجيهي لكفالة االستقالل خمتلف التعاريف، وحيدد ما تتسم خمتلف النـهج مـن أوجـه قـصور                 
       لــنظم                                                                                          ومــواطن ضــعف وقــوة، ويــشمل جمموعــة مــن اخلــربات املكتــسبة فيمــا يتعلــق باســتقالل ا 

    .                               ُ                 وكانت اهليئات اإلقليمية، وستظل، ُتستشار بشأن جتارهبا  .                         واملكاتب اإلحصائية الوطنية
  

          التوصيات    
                                                                                              اللجنة مدعوة إىل التعليق على التعاريف واملبدأ التـوجيهي للتنفيـذ املتعلـق بكفالـة                  -    ١٦

     رئيس  ُ                               وُيطلــب إىل فريــق أصــدقاء الــ   .                                                     االســتقالل، الــواردة يف وثيقــة املعلومــات األساســية 
                                                                                                   إدماج التعليقات وإتاحة املبدأ التـوجيهي النـهائي املتـصل بالتعـاريف علـى املوقـع الـشبكي              

   .                                                                 للشعبة اإلحصائية بعد وقت قصري من اختتام الدورة اخلامسة واألربعني للجنة
ــتقالل    -    ١٧ ــة أي نـــوع مـــن االسـ ــارز يف كفالـ ــة دور بـ            والـــشعبة   .                                                                            وللـــصكوك القانونيـ

                                                             جلهـــود املبذولـــة لتحـــديث واســـتكمال جمموعـــة القـــوانني                                   اإلحـــصائية مـــدعوة إىل زيـــادة ا
   . “                            املوقع الشبكي للممارسات اجليدة ”                           اإلحصائية املتاحة بالفعل على 

                 انظـر التوصــية   (                                                                       ويوصـى بـأن تتــضمن الدراسـة االستقــصائية املقبلـة بـشأن التنفيــذ        -    ١٨
            نيـة مـن                                                             سـؤاال عـن وضـع الـنظم واملكاتـب اإلحـصائية الوط              )        أعاله   ١٣                    الواردة يف الفقرة    

     .                                حيث استقالهلا العلمي واملهين واملؤسسي
    



E/CN.3/2014/2
 

6/7 13-60972 
 

ــهاكات املزعومــة        -     ً سادساً   ــام علــى حنــو فعــال مبعاجلــة االنت                                                                               استكــشاف ســبل القي
                 للمبادئ األساسية

                                                                                            قام فريق أصدقاء الرئيس، امتثاال لطلب اللجنة، بالبحث يف خمتلـف الـسبل الـيت ميكـن                   -    ١٩
                                       غــري أن اجملموعــة مل تتوصــل إىل اتفــاق    .            األساســية                                             هبــا معاجلــة االنتــهاكات املزعومــة للمبــادئ 

   .                          وترد اعتبارات الفريق أدناه  .   ما                                         بشأن صياغة اقتراح حمدد يتعلق بسبيل املضي قد
 ُ                                                                                       وُيعترب تأييد املبادئ األساسية من قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي، ورمبـا مـن قبـل                 -    ٢٠

                                        يب علــى التنفيــذ وعلــى احلــد مــن                                                                        اجلمعيــة العامــة، خطــوتني هــامتني أخــريني هلمــا أثــر إجيــا       
                                                                               وإىل حد ما، ميكن للدراسة االستقصائية املقترح إجراؤها كل مخـس سـنوات أن                .          االنتهاكات

   .                                              أو انتهاكات كبرية للمبادئ األساسية وملبدأ االستقالل /                            تقدم الدليل على وجود فجوات و
َ                                                        وقُــدِّم اقتــراح حمــدد طَــَرح النظــر عــن كثــب يف العمليــات الدوليــة ا    -    ٢١                  ألخــرى املوجــودة   ُ ِّ              َ

                                                                                                              بالفعـــل القـــادرة علـــى معاجلـــة انتـــهاكات املبـــادئ والقواعـــد املماثلـــة علـــى الـــصعيد الـــدويل   
                                                                                   استعراضات األقران اليت جيريها املعهد اإلحصائي الدويل وصـندوق النقـد الـدويل والنظـام         أي (

                اسـبة ملعاجلـة                                                                         واليت تعاجلها بالفعل، ملعرفة ما إذا كانـت تـوفر الوسـائل املن              )                اإلحصائي األورويب 
                                    وحبـسب اقتـراح آخـر مت النظـر           .                                                             االنتهاكات املزعومة للمبادئ األساسـية لإلحـصاءات الرمسيـة        

                                                                                                           فيه أيضا، ميكن للـهيئات اإلقليميـة أن تعمـل باعتبارهـا حمطـات أوىل يف حـني ميكـن اللجنـة أن                       
   ُ                                                              واقُتــرح أيــضا إنــشاء منتــدى شــبكي لإلعــراب عــن الــشواغل     .                                 تعمــل بوصــفها اجلهــة املنــسقة 

   .                           قة بااللتزام باملبادئ األساسية    ملتعل ا
  

         التوصية    
                                                                                               تــود اللجنــة إبــداء التعليقــات وتــوفري التوجيــه بــشأن أكثــر الطــرق فعاليــة ملعاجلــة      -    ٢٢

    .                                  االنتهاكات املزعومة للمبادئ األساسية
    

ــارج نطــاق اإلحــصاءات         -      سابعا    ــيع انطبــاق املبــادئ خ ــتفكري يف كيفيــة توس                                                                             ال
           خلاص حتديدا                  مسية لتشمل القطاع ا   الر
                                                                                             كان هناك اتفاق عام على أنه من املمكن توسيع نطاق انطباق عدد قليـل مـن املبـادئ                    -    ٢٣

                                                                                                              األساسية لتـشمل القطـاع اخلـاص، الـذي يعمـل يف بيئـة خمتلفـة ال تكـون دائمـا مفهومـة جيـدا                         
                                      ونظـرا لعـدم وجـود تعـاريف متفـق        .                                                    بالنسبة لإلحصائيني العاملني يف جمال اإلحصاءات الرمسيـة    

                                                ولوضـع بعـض الكيانـات الـذي يفتقـر إىل             “               القطاع اخلـاص   ”   و  “                 لإلحصاءات الرمسية  ”      ليها   ع
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                                                                                                     الوضـــوح، مثـــل املتعاقـــدين مـــن القطـــاع اخلـــاص املـــسامهني يف إنتـــاج اإلحـــصاءات الرمسيـــة    
   .                                                        املصارف املركزية، تصبح إمكانية توسيع نطاق املبادئ أمرا صعبا   أو
                                               طنيــة تعتمــد علــى املمارســات اجليــدة وعلــى                                          ويبــدو أن معظــم املكاتــب اإلحــصائية الو  -    ٢٤

                                                                                                  القيــام بــشكل تــدرجيي باحلــصول علــى تأييــد أقــوى مــن األطــراف الفاعلــة األخــرى يف النظــام  
                                                                                  ومـــن املتوقـــع أن يـــؤدي تأييـــد املبـــادئ األساســـية مـــن جانـــب اجمللـــس     .                    اإلحـــصائي الـــوطين

    .          ز التأييد                                                            االقتصادي واالجتماعي، ورمبا من جانب اجلمعية العامة، إىل تيسري تعزي
  

         التوصية    
ُ                                                                                           ُيقتــرح أن تعلــق اللجنــة علــى املــسائل الــواردة أعــاله وأن تقــرر إعــادة النظــر يف      -    ٢٥

   .                            تشمل لقطاع اخلاص يف دورة مقبلة                                           توسيع نطاق املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية ل
    

                 نقاط للمناقشة    -      ثامنا   
ــع جوانــب هــذا ا     -    ٢٦ ــق علــى مجي ــة مــدعوة إىل التعلي ــر ووثيقــة املعلومــات                                                              اللجن                               لتقري

   .                                      األساسية، وال سيما التوصيات الثماين احملددة
  


