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  اللجنة اإلحصائية  
  الدورة السادسة واألربعون 

  ٢٠١٥آذار/مارس  ٦-٣
  (ل) من جدول األعمال املؤقت* ٣البند 

بنود للمناقشة واختـاذ القـرار: املبـادئ    
        األساسية لإلحصاءات الرمسية 

ــق       ــر فريــ ــية    تقريــ ــادئ األساســ ــق املبــ ــين بتطبيــ ــرئيس املعــ ــدقاء الــ أصــ
  الرمسية    لإلحصاءات

    
  مذكرة من األمني العام      

  
، يتشـرف األمـني العـام بـأن     ٢٠١٤/٢١٩وفقاً ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي    

حييل طيـه تقريـر فريـق أصـدقاء الـرئيس املعـين بتطبيـق املبـادئ األساسـية لإلحصـاءات الرمسيـة،            
الثانيـة واألربعـني. ويشـري التقريـر إىل بعـض األعمـال        هتايف دور نشأته اللجنة اإلحصائيةأالذي 

اليت أجنزها الفريق يف وقت سابق، واليت أفضت إىل اعتماد ديباجة منقحـة للمبـادئ األساسـية،    
. تطبيـق تلـك املبـادئ    وإجراء دراسة استقصـائية عـن تطبيقهـا، ووضـع مبـادئ توجيهيـة لتعزيـز       

وقيـام اجلمعيـة العامـة     ،٢٠١٣يف متوز/يوليـه  قيام اجمللس بإقرار املبادئ  إىل قرير أيضاًويشري الت
. ويعرض التقرير كذلك النتائج النهائية الـيت أسـفر   ٢٠١٤يف كانون الثاين/يناير بإقرارها أيضاً 

  .ساسيةللمبادئ األ عدم امتثال ما ُينظر إليه على أنهعاجلة مل الفعالة لسبللعنها تدارس الفريق 
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ــية       ــادئ األساســ ــق املبــ ــين بتطبيــ ــرئيس املعــ ــدقاء الــ ــق أصــ ــر فريــ تقريــ
  الرمسية    لإلحصاءات

  
  املعلومات األساسية والوالية    -  أوال  

ــين       - ١ ــرئيس املع ــق أصــدقاء ال ــة اإلحصــائية فري ــق  أنشــأت اللجن ــادئ األساســية  بتطبي املب
لـف الفريـق يف   . وك٢٠١١ُيف عـام  لإلحصاءات الرمسية يف دورهتا الثانيـة واألربعـني، املعقـودة    

 تعزيـز هـذه املبـادئ،   ديباجة املبادئ األساسية، وتقييم كيفية صياغة أول األمر بتنقيح وحتديث 
املتَّبعـة يف  شمل التطورات اجلديـدة واملمارسـات اجليـدة    لتطبيقها على حنو يووضع دليل عملي 

اللجنـة  مقـرر   تخدميها (انظـر املكاتب اإلحصائية الوطنية وغريها من منتجي اإلحصاءات ومسـ 
نظرت اللجنة يف املبـادئ األساسـية    ،). وبعد ذلك٢٠١١شباط/فرباير  ٢٥املؤرخ  ٤٢/١١١

املقـرر   يف دورهتا الثالثـة واألربعـني (انظـر    أصدقاء الرئيس لإلحصاءات الرمسية ويف تقارير فريق
ــؤرخ  ٤٣/١١١ ــارس  ٢املـ ــني (  ٢٠١٢آذار/مـ ــة واألربعـ ــا الرابعـ ــر)، ويف دورهتـ ــرر  انظـ املقـ
 املعقــودة مــؤخراً يف دورهتــا اخلامســة واألربعــني و )،٢٠١٣آذار/مــارس  ١املــؤرخ  ٤٤/١٠٢

، الــذي عــززت اللجنــة مبوجبــه واليــة  ٢٠١٤آذار/مــارس  ٧املــؤرخ  ٤٥/١٠١املقــرر  (انظــر
  لتها).  الفريق وعدَّ

تنـزانيا املتحـدة،  والدول األعضاء يف الفريق هي أستراليا، وأملانيا، وإيطاليا، ومجهورية   - ٢
واجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، وجنـــوب أفريقيـــا، والفلـــبني، وكولومبيـــا، واملكســـيك، واململكـــة 

ويشـارك  املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج، والواليات املتحدة األمريكية. 
يف  ألوروبــا اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة واملكتــب اإلحصــائي للجنــة االقتصــادية املكتــُب

يبيل ) وسِـ األمريكيـة  ن. وتتـوىل كـاثرين ووملـان (الواليـات املتحـدة     ْيبصـفة مـراقبَ   أعمال الفريق
  بصفتهما رئيستني مشاركتني.   سكي (أملانيا) قيادة الفريق حالياًفبرونيكو -وبيلن أفون 

    
  الواليات اليت مت االضطالع هبا   -  ثانيا  
 ة الديباجــــة وإجــــراء الدراســــة االستقصــــائية األعمــــال األوىل: إعــــادة صــــياغ  - ألف  

  التطبيق بشأن
)، ركـز الفريـق   ٢٠١٢-٢٠١١سـنتني مـن عمـل فريـق أصـدقاء الـرئيس (      أول خالل   - ٣

ــل بالنجــاح حــني اعتمــدت          ــا تكل ــادئ األساســية، وهــو م ــى صــياغة ديباجــة منقحــة للمب عل
 (انظـر  ٢٠١٣ودة يف عـام  املعقـ  ،الديباجـة يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني     تلك اإلحصائية اللجنة
مـع شـعبة اإلحصـاءات يف إدارة     ). وخالل نفس الفترة، اشـترك الفريـق أيضـاً   ٤٤/١٠٢ املقرر



E/CN.3/2015/18 

 

14-66814 3/13 
 

الــدول متعلــق بتطبيــق الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة بــاألمم املتحــدة يف إجــراء اســتعراضٍ   
رهتـــا يف دو االـــيت ناقشـــته ،علـــى اللجنـــةقبـــل عـــرض النتـــائج األعضـــاء للمبـــادئ األساســـية، 

  .نيبعرواأل  الرابعة
  

ــادئ األساســية:       - باء   ــذكرى الســنوية العشــرون لوضــع املب ــرار   ال ــى إق احلصــول عل
  اجمللس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة  

أمهيـــة التعريـــف علـــى  ،٤٤/١٠٢ مقررهـــا يف ،تأكيـــدالكـــررت اللجنـــة اإلحصـــائية   - ٤
جانـب مسـتعملي ومنتجـي اإلحصـاءات     باملبادئ األساسـية علـى نطـاق واسـع واحترامهـا مـن       

قــررت العــاملي، و وأالــوطين ســواء علــى الصــعيد   الرمسيــة، وخباصــة علــى املســتوى السياســي، 
املبــادئ والديباجــة بــإقرار بالتــايل أن توصــي اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي واجلمعيــة العامــة 

  .املنقحة حديثاً
ــد   - ٥ ــةُ وعلــى وجــه التحدي لــس االقتصــادي واالجتمــاعي  اجمل اإلحصــائية ، أوصــت اللجن

، E/2013/24باعتمـــاد مشـــروع قـــرار بشـــأن املبـــادئ األساســـية لإلحصـــاءات الرمسيـــة (انظـــر  
 ٢٠١٣/٢١اجمللـس املبـادئ األساسـية يف قـراره     أقـرَّ   ألف). ووفقا لتلك التوصـية،  -١ الفصل

بـــإقرار . ويف القـــرار نفســـه، أوصـــى اجمللـــس اجلمعيـــة العامـــة  ٢٠١٣متوز/يوليـــه  ٢٤املـــؤرخ 
  األساسية.    املبادئ

مـن   ٤٨االجتماعي، قام ممثل هنغاريا، إىل جانـب  ووعمال بتوصية اجمللس االقتصادي   - ٦
الدول األعضاء، بتقدمي مشروع قرار بشـأن هـذه املسـألة يف الـدورة الثامنـة والسـتني للجمعيـة        

اجلمعيـة املبـادئ األساسـية لإلحصـاءات     أقـرَّت   شاور غـري رمسيـة قصـرية،   بعد عملية توالعامة. 
    .٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ٢٩املؤرخ  ٦٨/٢٦١الرمسية يف قرارها 

    
  اجلارية   والوالية مؤخراً اليت حتققت اإلجنازات  -  ثالثا  
ــة مــؤخراًالــيت حتققــت  اإلجنــازات   - ألف   ــادئ التوجيهي قــع ، وحتــديث املوللتطبيــق : املب

  الشبكي، واملواد التروجيية اجلديدة  
، علـى مجلـة أمـور مـن بينـها احلاجـة       ٤٤/١٠٢ مقررها شددت اللجنة اإلحصائية، يف  - ٧

بصـياغة  أعمالـه  وشـجعت فريـق أصـدقاء الـرئيس علـى اختتـام       تطبيق املبـادئ  إىل التركيز على 
 الـيت أُعـدت   ارسـات اجليـدة  إىل املم (اسـتناداً عملية التطبيـق   مبادئ توجيهية بشأن كيفية تعزيز

 التــام ســتقاللاالومبــادئ توجيهيــة بشــأن كيفيــة كفالــة   ،علــى الصــعيدين الــوطين واإلقليمــي)
  ظم اإلحصائية الوطنية.  لُنل
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إىل املصــادر املتاحــة، مثــل   اســتناداًالتطبيــق مســودة أوىل لــدليل  بصــياغة الفريــققــام و  - ٨
املمارســات اجليــدة ب ا املتعلقــةاعــدة بياناهتــاملوقــع الشــبكي لشــعبة اإلحصــاءات، مبــا يف ذلــك ق 

رضــت علــى اللجنــة اإلحصــائية يف دورهتــا اخلامســة واألربعــني  ودليــل التنظــيم اإلحصــائي. وُع
 األساســية كــل مبــدأ مــن املبــادئلتطبيــق  املبــادئ التوجيهيــةتتضــمن  وثيقــة معلومــات أساســية

ن ). وتضــمhttp://unstats.un.org/unsd/statcom/doc14/BG-FP.pdfَّعلــى املوقــع  ةحــامت ي(وهــ
مشروع املبادئ التوجيهية دراسات حاالت إفراديـة وأفضـل املمارسـات يف طائفـة واسـعة مـن       

لإلحصاءات الرمسيـة علـى سـبيل     ظم الالمركزيةظم املركزية مقابل الُن(الُنوالترتيبات السياقات 
العالقـة بـني أطـر وقـوانني ضـمان اجلـودة ذات الصـلة وبـني املبـادئ األساسـية.           وحدَّد  املثال)،
ظم اإلحصــائية اســتقالل الــُنبشــأن حتقيــق وثيقــة املعلومــات األساســية تعريفــات تضــمَّنت كمــا 

  .  اً للتطبيقتوجيهي الوطنية ومبدأً
بعـني، رحبـت اللجنـة اإلحصـائية باملسـودة األوىل للمبـادئ       ويف الدورة اخلامسـة واألر   - ٩

باعتبارهـا نقطـة انطـالق ممتـازة، وطلبـت إىل فريـق أصـدقاء الـرئيس         املتعلقة بالتطبيق التوجيهية 
ــدأ التــوجيهي      ــه علــى هــذه الوثيقــة اهلامــة، وكــذلك علــى املب املتعلــق للتطبيــق أن يواصــل عمل

، دعـت اللجنـة البلـدان إىل إثـراء املبـادئ التوجيهيـة       . ويف هـذا السـياق  استقالل الـُنظم  بتحقيق
وبعرض املمارسات القطرية اجليدة، وطلبـت إىل   ،باإلدالء مبزيد من التعليقاتاملتعلقة بالتطبيق 

علــى موقــع  حــىت اآلن الــيت اكتملــتللتطبيــق شــعبة اإلحصــاءات أن تنشــر املبــادئ التوجيهيــة  
  ية لإلحصاءات الرمسية.املبادئ األساسلتطبيق  خمصصوشبكي حمسَّن 

، أتاحـت شـعبة اإلحصـاءات علـى موقعهـا الشـبكي       ٢٠١٤ويف أواخر أيلول/سـبتمرب    - ١٠
املبــــــادئ األساســــــية املتعلقــــــة بتطبيــــــق  مســــــودة متكاملــــــة تضــــــم املبــــــادئ التوجيهيــــــة

ــرة ــزء العشــ ــق   (اجلــ ــة لتحقيــ ــادئ التوجيهيــ ــُنظم  األول) واملبــ ــتقالل الــ ــاين)  اســ ــزء الثــ (اجلــ
، ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٣٠). ويف http://unstats.un.org/unsd/dnss/GP/impguide.aspx (انظر

عـن  املسودة وإرسال مقترحـات وأمثلـة   استعراض  إىل عيت املكاتب اإلحصائية الوطنية رمسياًُد
 ،رداً ٣٦. وتلقـى الفريـق مـا جمموعـه     ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٣حبلول املمارسات اجليدة 

ومـن املتوقـع أن تكـون الصـيغة النهائيـة للمبـادئ التوجيهيـة        بصدد إدمـاج الـردود حاليـاً.     هوو
  .  ٢٠١٥حبلول آذار/مارس املوقع الشبكي للشعبة  متاحة علىاملتعلقة بالتطبيق 

ينبغــي أن ”أن املبــادئ التوجيهيــة  حصــائية أيضــاً، أكــدت اللجنــة اإل٢٠١٤ويف عــام   - ١١
ــة للتعــديل  تكــون وثيقــة   ــل    . وألغــراضٍ“يف املســتقبلقابل ــتم حتــديث دلي ــة، ُيقتــرح أن ي عملي

العـام الـذي يـتم فيـه     يتـزامن سـري دورة التحـديث مـع      كل مخـس سـنوات. وينبغـي أن   التطبيق 
كليـف الصـادر عـن اللجنـة.     للت ، وفقـاً األساسـية كـل مخـس سـنوات    املبـادئ   تطبيـق  استعراض
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، وميكــن تشــكيل ٢٠١٧/٢٠١٨الفتــرة  وبنــاء علــى ذلــك، ينبغــي أن يــتم التحــديث األول يف
  هذه الدورة اجلديدة.   إلجناز هذا العمل خاللفريق جديد من أصدقاء الرئيس 

ــاً    ووفقــاً  - ١٢ ــة اإلحصــائية، تقــوم شــعبة اإلحصــاءات حالي بتحــديث هيكــل   لطلــب اللجن
املبـــادئ األساســـية لإلحصـــاءات الرمسيـــة. املتـــوافرة بشـــأن  اإللكترونيـــة وتصـــميم الصـــفحات

عــالوة علــى دمــج   وجعــل حمتواهــا أيســر منــاالً،  إعــادة التصــميم تبســيط الصــفحات وســتتيح 
. ومــن املتوقــع افتتــاح املوقــع  إلبــالغ املســتخِدمني بالتحــديثات املنَجــزة  اســتخدام موقــع تــويتر

. وبعــد االنتــهاء مــن هــذا التحــديث     ٢٠١٥فرباير الشــبكي اجلديــد يف أوائــل شــهر شــباط/    
 يـات حمتو اسـتكمال اهليكلي، ستتصل الشعبة جبميع املكاتب اإلحصائية الوطنية وستطلب منها 

  هذه الصفحات اإللكترونية، مع التركيز بشكل خاص على القوانني املتعلقة باإلحصاءات.
ة تسـتند إىل نـص املبـادئ    وتعكف شعبة اإلحصاءات على صياغة مواد تروجيية جديـد   - ١٣

جبميـع اللغـات الرمسيـة    واألساسية لإلحصاءات الرمسية، على النحو الذي أقرتـه اجلمعيـة العامـة    
، وهـو متـاح يف   من صـفحة واحـدة  منشوراً إعالمياً لألمم املتحدة. وتشمل هذه املواد اجلديدة 

 عـادة طبعـه  إوترتيلـه  لتيسـري   أيضـاً،  يف شـكل ملصـق  و، A4شكل رسالة أو صفحة مـن حجـم   
املبادئ األساسـية. وسـتكون مجيـع    املواد كتيبا يتضمن اجلهات املعنية، كما تضم لدى أيٍّ من 
  من موقع الشعبة على اإلنترنت.  لترتيلها املواد متاحة 

  
عدم امتثـال  ُينظر إليه على أنه  ماعاجلة ملاألعمال اجلارية: استكشاف سبل فعالة   - باء  

  للمبادئ األساسية  
علـى  ، ٤٤/١٠٢ مقررهـا  يف ،فريـق أصـدقاء الـرئيس    أيضاً شجعت اللجنة اإلحصائية  - ١٤

 ،عــدم امتثــال للمبــادئ األساســية  ُينظــر إليــه علــى أنــه  مــا(أ) استكشــاف ســبل فعالــة ملعاجلــة  
ــة توســيع  و ــتفكري يف كيفي ــه  (ب) ال املبــادئ إىل خــارج اإلحصــاءات   النطــاق الــذي تنطبــق في

ص علـى وجـه التحديـد. وقـرر الفريـق أن يركـز علـى كيفيـة         القطـاع اخلـا  كـي يشـمل   الرمسية 
. للمبـــادئ األساســـية عـــدم امتثـــال ُينظـــر إليـــه علـــى أنـــه مـــاالقيـــام علـــى حنـــو فعـــال مبعاجلـــة 

ــد ــع وقـ ــراً  رفـ ــر تقريـ ــق يف أول األمـ ــام    الفريـ ــائل يف عـ ــذه املسـ ــأن هـ ــة بشـ  ٢٠١٤إىل اللجنـ
إىل  حزيران/يونيــه  مــن  مزيــدا مــن املــداوالت يف الفتــرة    )، مث أجــرى E/CN.3/2014/2 (انظــر

السـبل الفعالـة ملعاجلـة    بشـأن  . وترد فيما يلي استنتاجات الفريق ٢٠١٤/ديسمرب كانون األول
  أنه عدم امتثال للمبادئ األساسية.  ُينظر إليه على ما 
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  اهزة لالستخداماجلمالحظات عامة: التعاريف واملؤشرات   -  ١  
مسألة االستعانة بأفضل السبل ملعاجلـة مـا ُينظـر     يدرك الفريق األمهية املتزايدة اليت تكتسيها  -  ١٥

أصــبحت أثارهـا املركــز الرفيـع الــذي    مســألة ، وهـي للمبــادئ األساســية أنـه عــدم امتثـال  إليـه علــى  
املتزايـدة علـى   الطلبات وكذلك من جانب اجلمعية العامة، إقرارها إثر على  تتبوأه املبادئ األساسية

ــاً      ــق أيضـ ــظ الفريـ ــدويل. ويالحـ ــي والـ ــوطين واإلقليمـ ــياق الـ ــة يف السـ ــاءات الرمسيـ ــدم  اإلحصـ عـ
ــود ــاً         وجـ ــاهيم حاليـ ــذه املفـ ــأثر إدراك هـ ــث يتـ ــال، حبيـ ــدم االمتثـ ــال وعـ ــح لالمتثـ ــف واضـ  تعريـ

وطنيـة أو اإلقليميـة   تفسريها بطرق خمتلفة يف السـياقات ال وقد يتم واالحنيازات الفردية،   بالتصورات
الـردود علـى االسـتبيانات املسـتخدمة يف الدراسـتني االستقصـائيتني        يف املختلفة. ويـؤثر ذلـك أيضـاً   

ــن   ــامليتني عــــ ــق العــــ ــرالتطبيــــ  http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/globreview-2012.aspx (انظــــ
ــة رصــدٍ   ). والhttp://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/globreview.aspx  و ــة آلي ــد ألي ــليمٍة ب ــة  س وألي

ــتقبل بشــأن   دراســات استقصــائية تُ  ــادئ  جــرى يف املس ــق املب ــى أســ  تطبي ــوم عل ــاريفأن تق  اس تع
، حبيث ميكن قياس مدى االمتثال لكـل مبـدأ مـن املبـادئ األساسـية.      ومؤشرات جاهزة لالستخدام

ــذه  ــري أن ه ــاريف  غ ــادئ       التع ــل املب ــل، مث ــواد املوجــودة بالفع ــتند إىل امل ــي أن تس واملؤشــرات ينبغ
تقصـائيتني العـامليتني   ، واالستبيانات املستخدمة يف الدراستني االساملتعلقة بالتطبيق التوجيهية اجلديدة

  .التطبيق بشأن
  

  عدم االمتثال وكشف حاالت  تعزيز االمتثال  -  ٢  
 جهــود بــأن الوقايــة خــري مــن العــالج، ال بــد مــن التركيــز علــى انطالقــاً مــن االعتقــاد   - ١٦

اجمللــس االقتصــادي  إقــرار عتــرب . وُيعلــى هــذا الصــعيد   الــدعوة إىل االمتثــال وتقــدمي احلــوافز   
 إجيابيـاً  حـدث أثـراً  ُت مـن شـأهنا أن   معية العامة للمبادئ األساسية خطوة هامةواالجتماعي واجل
املتعلقـة  ثين عن االنتهاكات. ويف هـذا الصـدد، متثـل املبـادئ التوجيهيـة      ُتأن ويف عملية التطبيق 

وصفحات املوقع الشبكي احلايل املخصص للممارسات اجليدة مـوارد قيمـة. وُيقتـرح    بالتطبيق 
تعزيز االمتثال، أن تضع البلدان مبادئ توجيهية وقـوانني خاصـة هبـا تسـتند إىل      من أجل ،أيضاً

. ويف هـذا السـياق، جتـدر اإلشـارة إىل     املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية وتتخـذها مرجعـاً  
أخـرى ال تظهـر    ظم، يف حني أن أشكاالًعزى إىل طبيعة الُنمعينة من عدم االمتثال ُت أن أشكاالً
 من خارج النظـام اإلحصـائي  التهديدات أن تنشأ وميكن أو يف ظل ظروف استثنائية.  إال نادراً

  النظام نفسه.  من  ميكن أن تكون جزءاًأو 
ــة اإلحصــائية أيضــاً  ٢٠١٤ويف عــام   - ١٧ ــإجراء دراســة استقصــائية كــل    ، أوصــت اللجن ب

املبـادئ  يـق  تطبيتم من خالهلا استكشاف التحسينات اليت أدخلتها البلدان على لمخس سنوات 
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بشأن الطرائـق الـيت ينبغـي اتباعهـا      األساسية لإلحصاءات الرمسية. ومبا أن اللجنة مل تتخذ قراراً
  فيما يلي الطرائق املمكنة.ترُِد يف إجراء هذه الدراسة، 

لتقيـيم االمتثـال للمبـادئ     فريـداً موقعـاً  ظم اإلحصـائية الوطنيـة   الُنحتتل  - التقييم الذايت  - ١٨
أكثــر ميثِّلــوا قــدمي التقــارير عنــه. وميكــن للمتخصصــني يف اإلحصــاءات الرمسيــة أن األساســية وت

أوجـه مـن عـدم    كشـف  يف حالـة  فإهنم سـيواجهون،  . ومع ذلك، أهالً للثقة مصادر املعلومات
، واجلهـة الـيت ينبغـي إبالغهـا،     عـن ذلـك   بشـأن كيفيـة اإلبـالغ    اتاالمتثال، عبء اختاذ القـرار 

. ويف هـذا السـياق، ميكنـهم بالتـايل االسـتفادة مـن       نشـرها  كن أو جيـب ونطاق التفاصيل اليت مي
اإلنـذار إزاء  تقارير كبـار اإلحصـائيني السـابقني أو املتقاعـدين، الـيت ميكنـها أن حتـدد عالمـات         

واحتماالت عدم االمتثال. ويبدو أن اإلبالغ الـذايت املنـتظم عـن اإلجنـازات     التهديدات القائمة 
لية أداتان ال غىن عنهما. فمـن شـأن هـذه التقـارير أن تقـدم تفاصـيل عـن        التقارير املرحإعداد و

املشـاكل الـيت تواجههـا يف جهودهـا الراميـة إىل      عـن  ظم اإلحصائية الوطنيـة و الفرص املتاحة للُن
ــادئ األساســية.    ــا يف املب ــايري املنصــوص عليه ــة  لكــن  اســتيفاء املع ــا أن التقييمــات الذاتي هــي مب

مي الضـــمانات إىل طائفـــة واســـعة مـــن أصـــحاب املصـــلحة، فـــإن  قيمـــة حمـــدودة يف تقـــد ذات
  مع آليات أخرى، مثل استعراضات األقران.ينبغي أن يتم باالقتران  استخدامها األمثل

ميكن حتقيق مسـتوى أفضـل مـن املوضـوعية يف رصـد االمتثـال        - استعراضات األقران  - ١٩
لذاتية. وهلذا الغرض، ميكن تصـنيف  من خالل إجراء استعراضات األقران بدالً من التقييمات ا

البلــدان إمــا مــن الناحيــة اجلغرافيــة، اســتنادا إىل آليــات التعــاون اإلقليميــة، أو مــن حيــث أوجــه  
ُيجمـع   التشابه القائمة يف مراحل تنميتها وهيكل نظُمهـا اإلحصـائية الوطنيـة، أو باسـتعمال مـا     

فالبلـد الـذي يكـون لـه نظـام       من معلومـات أخـرى ذات صـلة عـن الـنظُم اإلحصـائية الوطنيـة.       
إحصائي وطـين مركـزي، علـى سـبيل املثـال، ميكـن أن يتـيح إمكانيـة التحقـق مـن املعلومـات،            

ببلد ذي هيكل مماثل، ويف هـذا الصـدد ميكـن للمسـؤولني يف البلـد      تربطه أوجه شبه أكرب  وقد
ــدة       ــرؤى وتوصــيات مفي ــة األخــرى ب ــُنظم اإلحصــائية الوطني ــزوِّدوا زمالءهــم يف ال األول أن ي
لتحقيق مزيد مـن التطـوير مبـا يتمشـى مـع امتثـاهلم للمبـادئ األساسـية. وتوجـد قيـود واضـحة            

منــها التكــاليف، واخلضــوع ملســتوى الوثــائق  علــى هــذا النــوع مــن التقيــيم بســبب عــدة أمــور 
املقدَّمة ومدى إتاحتها للقائمني بعمليات االستعراض. ومن الضـروري وضـع مبـادئ توجيهيـة     
واضحة تتسم بالشفافية عـن سـبل إجـراء استعراضـات األقـران وسـبل نشـر النتـائج. ويكتسـي          

  ل.  هذا األمر أمهية خاصة يف احلاالت اليت ُيكشف فيها عدم االمتثا
تســتتبع االســتعانة بــأداة إضــافية للمضــي يف حتســني عمليــة تطبيــق    - مــنح الشــهادات  - ٢٠

املبادئ األساسية تقـدَمي حـوافز لالمتثـال مـن خـالل مـنح جـوائز أو إصـدار شـهادات. وميكـن           
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منح أشكال االعتراف هذه بصورة دورية للـُنظم أو املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة إذا تبـيَّن أهنـا       
رسات جتسِّد التطبيق املستمر واملتسق للمبادئ األساسـية لإلحصـاءات الرمسيـة، بعضـها     تتبع مما

كلها. وعلى نفـس املنـوال، ميكـن أيضـا إصـدار شـهادات واعتمـادات مقبولـة دوليـا للـُنظم            أو
والوكــاالت اإلحصــائية الوطنيــة إذا كانــت تلــيب بشــكل ُمــرض وكــاف، عنــد تقــدمي منتجاهتــا   

عايري مجيع املؤشرات القابلة للرصد املتفق عليهـا يف مـا يتعلـق باالمتثـال     وخدماهتا اإلحصائية، م
املستمر واملتسق للمبادئ األساسية. ويستند إصدار هذه الشهادات عادةً إىل تقييمات ُيجريهـا  
طرف ثالث (معهد مستقل يف العادة)، ويتطلب، أكثر من األدوات األخرى املـذكورة، إطـارا   

  ت. وباإلضافة إىل ذلك، ينطوي هذا النهج على تكاليف كبرية.  تقييميا مالئما ومؤشرا
مــن اهلــام جــداً تــوافر بــرامج دعــمٍ للــُنظم أو املكاتــب اإلحصــائية    - املســاعدة التقنيــة  - ٢١

الوطنيــة الــيت يتــبني عــدم امتثاهلــا للمبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرمسيــة (بصــرف النظــر عــن  
ــذا    ــة). ويف هـ ــيم املطبَّقـ ــة التقيـ ــعبة     طريقـ ــة شـ ــة، وخباصـ ــات الدوليـ ــجَّع املنظمـ ــياق، تشـ السـ

  اإلحصاءات، على تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان يف جمال تطبيق املبادئ األساسية.  
جتدر اإلشارة أيضا إىل أن لدى العديد مـن املنظمـات الدوليـة     - تنسيق جهود الرصد  - ٢٢

ىل املبـادئ األساسـية لإلحصـاءات الرمسيـة.     مبادئ مماثلة متعلقة باجلودة، تستند إىل حد كـبري إ 
وهلذه املنظمات آليات تقييم تكشف حاالت عـدم االمتثـال ألطـر ضـمان اجلـودة اخلاصـة هبـا،        
ــة        ــع املنظمــات الدولي ــدو مــن املناســب لكــلّ منظمــة أن ُتطِل ــادئ األساســية. ويب ومــن مث للمب

التحديــد الواضــح ألوجــه األخــرى علــى أطرهــا اخلاصــة بالرصــد والتقيــيم. وميكــن أن يشــكِّل  
الترابط بني املبادئ األساسية واألطر املماثلة األخرى األسـاس الـذي ينـبين عليـه هـذا التنسـيق.       
وميكن أن يضـطلع كـل مـن جلنـة تنسـيق األنشـطة اإلحصـائية واجتمـاع كبـار اإلحصـائيني يف           

  منظومة األمم املتحدة بدور رئيسي يف هذا الصدد.  
  

  االمتثال وإعادة بناء الثقة إعادة إرساء مبدأ   -  ٣  
هنـــاك توافـــق يف اآلراء علـــى أن ردود الفعـــل وســـبل معاجلـــة مســـألة عـــدم االمتثـــال    - ٢٣

ســتتوقف إىل حــد كــبري علــى طبيعــة عــدم االمتثــال وخطورتــه، وكــذلك علــى اجلهــة/اجلهات   
ام الفاعلة املسؤولة عنه. وعالوة على ذلك، ميكن أن تكـون هـذه اجلهـات الفاعلـة داخـل النظـ      

اإلحصائي أو خارجـه. ويف هـذا الصـدد، تكتسـي الشـفافية واختـاذ اإلجـراءات السـريعة أمهيـة          
  رئيسية يف إعادة االحترام إىل املؤسسات اإلحصائية وإعادة بناء الثقة العامة.  

وعموما، ُتعترب الدول األعضاء اليت لديها أطر قانونية وطنية عاملة، ومتارس بواسـطتها    - ٢٤
على ُنظمها اإلحصائية، دوال ال حتتاج إىل تـدخل خـارجي. لكـن يف احلـاالت الـيت      رقابة فعالة 
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ال توجد فيها أطر من هذا القبيل، قد يكون لألوساط اإلحصائية العاملية دور هام تضـطلع بـه،   
  حىت وإن مل يوجد اتفاق بشأن اجلهة اليت تكون يف أنسب موقع الختاذ إجراءات.  

زال يصـعب علـى العديـد مـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن         ويالحظ الفريق أنه مـا   - ٢٥
تتدخل يف هذه احلاالت العتبارات سياسية. ومع ذلك، يالحـظ الفريـق أيضـا أن هنـاك بعـض      
املنظمات يف النظام اإلحصائي العاملي اليت ميكن أن تقوم بدور أكثر فعالية يف املسـائل املماثلـة،   

هات املنظمات اليت تتجاوز حـدود الواليـة الوطنيـة    وهي قامت بذلك بالفعل. وتشمل هذه اجل
(مثل املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة)، وبعـض املنظمـات الدوليـة الـيت تضـطلع علـى        
حنو منتظم بأدوار الرصد املؤسسي مثل صندوق النقد الدويل، واملنظمات غري احلكوميـة (مثـل   

ــر تف     ــاه وصــف أكث ــرد أدن ــدويل). وي ــد اإلحصــائي ال ــب اإلحصــائي   املعه ــات املكت صــيالً آللي
  للجماعات األوروبية وصندوق النقد الدويل واملعهد اإلحصائي الدويل.  

ــة يف جمــال اإلحصــاء اخلاصــة بالســلطات        - ٢٦ ــة للممارســات املتبع ــة األوروبي ــنص املدون ت
ت مبدأ من املبادئ الرئيسية اليت تشمل إنتـاج اإلحصـاءا   ١٥اإلحصائية الوطنية واجملتمعية على 

الرمسيـــة األوروبيـــة وتعميمهـــا، وكـــذلك البيئـــة املؤسســـية الـــيت تعمـــل يف إطارهـــا الســـلطات  
ــادئ         ــن املب ــدأ م ــى صــعيد االحتــاد األورويب. ولكــل مب ــوطين وعل ــى الصــعيد ال اإلحصــائية عل

جمموعة من املؤشرات املتعلقة باملمارسات اجليـدة الـيت تتـيح إطـارا مرجعيـا السـتعراض        ١٥ الـ
ــة امل  ــذ مدون ــام  تنفي ــة اإلحصــائية     ٢٠١١مارســات. ويف ع ــة باملنظوم ــة املعني ــدت اللجن ، اعتم

األوروبية، عـالوة علـى الصـيغة اجلديـدة ملدونـة املمارسـات، إطـار ضـمان اجلـودة يف املنظومـة           
اإلحصــائية األوروبيــة. وُيســتخدم هــذا اإلطــار كمصــدر ُيسترشــد بــه يف طريقــة تنفيــذ مدونــة   

 تشــــاري األورويب املعــــين بــــإدارة اإلحصــــاءات يف آذار/املمارســــات. وأُنشــــئ اجمللــــس االس
ــة       ٢٠٠٨ مــارس ــة اإلحصــائية األوروبي مــن أجــل تقــدمي اســتعراض عــام مســتقل عــن املنظوم

بالتركيز علـى تنفيـذ مدونـة املمارسـات. وبـدأ املكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة أول          
ــي       ــاد الصـ ــد اعتمـ ــرةً بعـ ــات مباشـ ــة املمارسـ ــال ملدونـ ــيم لالمتثـ ــة يف  تقيـ ــن املدونـ غة األوىل مـ

، وكان يشمل تقييما ذاتيا شامال باملقارنة مع املبادئ واملؤشرات املنصـوص عليهـا   ٢٠٠٥ عام
يف املدونة. واستكماالً لعمليات التقييم الذايت وتعزيزاً لالستفادة منها بقـدر أكـرب مـن التعمـق،     

طنيـة التابعـة للـدول األعضـاء     أُجريت زيارات الستعراضـات األقـران يف املعاهـد اإلحصـائية الو    
االحتــــاد األورويب وبلــــدان الرابطــــة األوروبيــــة للتجــــارة احلــــرة ويف املكتــــب اإلحصــــائي  يف

ــرة    ــة خــالل الفت ــداً. وأجــرى   ٣١، وكــان عــددها  ٢٠٠٨-٢٠٠٦للجماعــات األوروبي معه
ــإدارة        ــين بـ ــاري األورويب املعـ ــس االستشـ ــة واجمللـ ــات األوروبيـ ــائي للجماعـ ــب اإلحصـ املكتـ

صاءات متابعةً إلجراءات التحسـني الناجتـة عـن استعراضـات األقـران بشـكل سـنوي حـىت         اإلح
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، اســُتهلت جولــة جديــدة مــن استعراضــات   ٢٠١٣. ويف كــانون األول/ديســمرب ٢٠١٣عــام 
نظامــا إحصــائيا وطنيــا يف الــدول األعضــاء يف االحتــاد األورويب ويف بلــدان  ٣٢األقــران تشــمل 

رة واملكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة. وسـيتاح التقريـر       الرابطة األوروبية للتجارة احلـ 
. ويـرد املزيـد مـن التفاصـيل     ٢٠١٦النهائي املتعلق هبذه اجلولة اجلديدة يف الربع األول من عام 

 عن املوضوع يف املوقع الشبكي للمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية علـى الـرابط التـايل:   
)http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ portal/page/portal/quality/code_of_practice/peer_reviews(.   

بتزويــد الصــندوق  وُتنِشــئ مــواد اتفــاق صــندوق النقــد الــدويل التزامــا علــى األعضــاء    - ٢٧
مبعلومــات دقيقــة ألغــراض املراقبــة (اجلــزء اخلــامس مــن املــادة الثامنــة). فقــد يتبــيَّن أن عضــوا      

أخلَّ بالتزاماته عندما ال يقدم معلومات دقيقة وعنـدما ال يسـع عـزو انعـدام الدقـة إىل عـدم        قد
اً بـذلك إىل اجمللـس   توافر القدرات. ويف مثل هذه احلاالت، جيوز للمدير العام أن ُيصـدر تقريـر  

التنفيــذي، الــذي يــتعني عليــه أن يبــت يف مــا إذا كــان العضــو قــد أخــل بالتزاماتــه، كمــا جيــوز   
للمجلـــس أن يـــدعو العضـــو إىل حتســـني نظامـــه اإلحصـــائي. وإذا مل ينفِّـــذ العضـــو أي تـــدابري 

ءات إصالحية، جيوز للمجلس التنفيذي أن ُيصدر إعالن لـوم لـه. وإذا مل يتخـذ العضـو اإلجـرا     
احملــددة يف الفتــرات الزمنيــة احملــددة، جيــوز للمجلــس التنفيــذي أن يعلــن أن العضــو غــري مؤهــل  
الستخدام املوارد العامة للصندوق، وأن يعلِّـق حقـه يف التصـويت، وأن يتخـذ يف النهايـة قـرارا       
بشــأن االنســحاب اإللزامــي للعضــو مــن الصــندوق. وتســاعد إدارة اإلحصــاءات يف صــندوق    

  يل املدير العام على التحقق من دقة املعلومات اإلحصائية املقدمة من األعضاء.  النقد الدو
وتتيح املبادرات املتعلقة مبعايري البيانات اليت اختـذها صـندوق النقـد الـدويل أطـرا لنشـر         - ٢٨

ــات،       ــار اخلــاص لتعمــيم البيان ــات، واملعي ــألف مــن النظــام العــام لنشــر البيان البيانــات، وهــي تت
ألعلى من املعيار اخلاص لتعميم البيانات. والعضـوية متاحـة علـى أسـاس طـوعي يف      واملستوى ا

مبادريت املعيار اخلاص لتعميم البيانات واملسـتوى األعلـى مـن املعيـار اخلـاص لتعمـيم البيانـات،        
بيد أهنا تقتضي التزاما بنشر البيانات وفقـا ملـا ُيحـدَّد مـن نطـاق تغطيـة وُحسـن توقيـت وتـواتر          

حديد املواعيد يف اجلداول الزمنية لإلصدار املسبق والتقيد هبا. ويستعرض صـندوق  دوري؛ وبت
النقد الدويل حالة االمتثال شهريا، ويقوم بنشر تقرير سنوي عـن االمتثـال (متـاح علـى الـرابط      

ــايل:  ــيَّن أن http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/AnnualObsReports.aspxالشــبكي الت ). وإذا تب
مشـتركاً يف مبـادرة املعيــار اخلـاص لتعمــيم البيانـات أو أن أحـد املنضــمِّني إىل مبـادرة املســتوى       

س األعلى مـن املعيـار اخلـاص لتعمـيم البيانـات ال يفـي بالتزاماتـه، يوجِّـه املـدير العـام نظـر اجمللـ            
التنفيذي إىل ذلك لكي يبت يف الوسائل اإلصالحية. وإلبـالغ اجلمهـور عـن جـودة البيانـات،      
ُيشجَّع األعضاء يف مبادريت املعيار اخلاص لتعميم البيانات واملستوى األعلى من املعيـار اخلـاص   
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ك لتعميم البيانات على تقيـيم مـدى التقيـد مبعـايري البيانـات واملـدونات، ويفضَّـل أن يكـون ذلـ         
باستخدام إطار تقييم جـودة البيانـات اخلـاص بالصـندوق، ويشـجَّع األعضـاء أيضـاً علـى نشـر          

  نتائج عملية التقييم.  
وعلى سبيل املثال، أنشـأ املعهـد اإلحصـائي الـدويل بصـفته اجلهـة املؤمتَنـة علـى إعـالن            - ٢٩

ــا بــآداب ا    ــة إلســداء املعهــد اإلحصــائي الــدويل بشــأن آداب املهنــة، جملســا استشــاريا معني ملهن
. وينظــر املعهــد يف التقــارير املتعلقــة باملســائل ٢٠١٠املشــورة بشــأن االمتثــال لإلعــالن يف عــام 

األخالقية، وُيصدر البيانات، ويعمـل مـع املنظمـات األخـرى علـى االرتقـاء باملعـايري األخالقيـة         
حصـائي الـدويل   ملهنة اإلحصاءات واحملافظة عليها. ووافقـت أيضـا اللجنـة التنفيذيـة للمعهـد اإل     

ــة رســائل دعــم      علــى اســتراتيجية تتعلــق بــإجراءات املعهــد يف جمــال آداب املهنــة، تشــمل كتاب
لإلحصائيني املتأثرين؛ وتوجيه رسائل إىل السلطات القطريـة لإلعـراب عـن دواعـي االنشـغال؛      

نشـر  واالتصال بالوكالة الدولية املعنية حلثها علـى التـدخل؛ وكفالـة توعيـة وسـائط اإلعـالم؛ و      
بيانــات علــى املوقــع الشــبكي للمعهــد لتكــون متاحــة القتباســات وســائط اإلعــالم وغريهــا مــن 
اجلهات؛ والعمل مع الرابطات املهنية األخرى على صياغة ردود مجاعية. ويشمل نطـاق عمـل   
املعهــد، وخصوصــا اجمللــس االستشــاري املعــين بــآداب املهنــة، اجملموعــة الكاملــة لإلحصــاءات    

اءات الرمسية. والتفاصيل عن هذا العمل متاحة يف املوقع الشـبكي للمعهـد علـى    فيها اإلحص مبا
ــايل: (  ــرابط التـ ــات  http://www.isi-web.org/special-topics/professional-ethicsالـ ــا بيانـ ). أمـ

عهــد اإلحصــائي الــدويل ورســائله املتعلقــة باملســائل األخالقيــة، فهــي متاحــة علــى الصــفحة     امل
  ).http://www.isi-web.org/8741الشبكية ذات الصلة (

وللكـــثري غريهـــا مـــن ويالحـــظ الفريـــق أن للمنظمـــات الـــثالث املبيَّنـــة آلياهتـــا أعـــاله    - ٣٠
املنظمــات مــدونات وأطــر تســتند، يف جوهرهــا، إىل املبــادئ األساســية. ومــن مث تــوفر املبــادئ  
األساســية األســاس الفعلــي ملــدونات أخــرى عديــدة وأكثــر تفصــيال، صــيغت علــى حنــو يراعــي 
عمليات الرصد. ويف الواقع، فإن هذه املدونات واألطـر تشـمل، بصـفة عامـة وبشـكل موفَّـق،       

اجلوانب احلامسـة للمبـادئ األساسـية. وينبغـي تنسـيق اجلهـود املبذولـة ملعاجلـة مسـألة عـدم           كل 
). ٢٢االمتثــال يف مــا بــني املنظمــات املعنيــة، وُيــذكر مــن بينــها جهــود الرصــد (انظــر الفقــرة     

وميكن أن تضطلع بدور رائد يف هذا اجملـال املنظمـات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة واملنظمـات       
جاوز حدود الوالية الوطنية الـيت لـديها إجـراء متَّبـع بشـأن طريقـة معاجلـة عـدم االمتثـال          اليت تت

ملدونات وأطر كل منها. وعنـد القيـام بـذلك، ينبغـي لتلـك املنظمـات، لـدى املبـادرة علنـاً إىل          
معاجلــة عــدم االمتثــال ملــدوناهتا، أن تشــري أيضــا إىل االحتمــال القــائم بعــدم االمتثــال للمبــادئ   

سية لإلحصاءات الرمسية باعتبارها وثيقة متفـق عليهـا عامليـا. ويف حـال عـدم التوصـل إىل       األسا
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أي توافق يف اآلراء بشأن آلية موحدة تركز فقط على عدم االمتثال للمبـادئ األساسـية، يعتـرب    
  الفريق أن هذا النهج هو أجدى هنج متاح يف الوقت الراهن.  

جواء السياسية تتغري دوماً، فإنـه يقتـرح اتبـاع هـذا     وإذ يسلم الفريق بأن الظروف واأل  - ٣١
ــق،      ــال يف وقـــت الحـ ــدم االمتثـ ــة عـ ــة ملعاجلـ ــبل املتاحـ ــر يف أفضـــل السـ ــادة النظـ ــهج، وإعـ النـ

سياق الـذكرى السـنوية اخلامسـة والعشـرين العتمـاد املبـادئ األساسـية لإلحصـاءات          يف ورمبا
ه، ميكـن أيضـا إعـادة النظـر يف سـبل      . ويف الوقت نفسـ ٢٠١٩الرمسية اليت سُيحتفل هبا يف عام 

  توسيع نطاق املبادئ األساسية ليشمل القطاع اخلاص.  
    

  نقاط الختاذ قرار بشأهنا:    -  رابعا  
   ُيقترح أن تقوم اللجنة مبا يلي:  - ٣٢

أن تــدعو مجيــع املنظمــات إىل أن تشــري، قــدر اإلمكــان ويف حــدود اإلطــار   (أ)  
ية لإلحصاءات الرمسية عند معاجلـة مسـألة عـدم االمتثـال     الزمين املتاح، إىل املبادئ األساس

  ضمن أطرها ذات الصلة باملوضوع؛
  أن تطلب إىل شعبة اإلحصاءات ما يلي:   (ب)  
أن تقــدم املســاعدة التقنيــة إىل البلــدان يف جمــال تطبيــق املبــادئ األساســية     ‘١’  

  لإلحصاءات الرمسية؛ 
ــدان إىل إجــراء حتــ      ‘٢’   ــدَّ يف دعــوة البل ــنوي ملوجزاهتــا القطريــة   أن جت ديث س

  وممارساهتا اجليدة املنشورة على املوقع الشبكي للشعبة؛ 
يف سـياق األعمـال    ٢٠١٧أن تقدم تقريرا إىل اللجنة اإلحصـائية يف عـام     ‘٣’  

التحضــريية لالحتفــال بالــذكرى الســنوية اخلامســة والعشــرين العتمــاد       
  ؛ ٢٠١٩املبادئ األساسية يف عام 

ــام     أن تعــرب عــ   (ج)   ــدة يف ع ــة جدي ــى إنشــاء آلي ــا عل ــدَّة  ٢٠١٧ن عزمه مع
  لتحقيق األهداف التالية: 

  استعراض املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتطبيق، مع إمكانية تنقيحها؛   ‘١’  
، ٢٠١٨وضع األدوات واآلليات الالزمـة إلجـراء جولـة التقيـيم يف عـام        ‘٢’  

، وهـو العـام   ٢٠١٩عـام   اليت ينبغي إبالغ اللجنة اإلحصائية بنتائجهـا يف 
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الذي يصادف االحتفـال بالـذكرى السـنوية اخلامسـة والعشـرين العتمـاد       
  املبادئ األساسية؛ 

إعادة تقييم اآلليات اليت تركز على أفضل السبل ملعاجلة ما ُينظر إليه على   ‘٣’  
أنه عدم امتثال للمبادئ األساسية، وإعادة النظـر يف كيفيـة توسـيع نطـاق     

  سية ليشمل القطاع اخلاص؛ املبادئ األسا
أن توجِّه شـكرها إىل الفريـق احلـايل ألصـدقاء الـرئيس علـى مـا أجنـزه مـن            (د)  

  أعمال وأن حتلَّ الفريق.
  
  


