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  ٢٠١٣يوليه / متوز٢٤ يف الس االقتصادي واالجتماعيقرار اختذه 
  ])E/2013/24( اللجنة اإلحصائيةتوصية  بناء على[

  املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية  - ٢٠١٣/٢١
  

  ،إن الس االقتصادي واالجتماعي  

  مــنؤخرا اجلمعيــة العامــة والــس االقتــصادي واالجتمــاعي مــاختذتــهمــا  إىل إذ يـشري   

طـة التنميـة علـى الـصعيدين      فيمـا يتعلـق خب    األمهيـة األساسـية لإلحـصاءات الرمسيـة         تربز   قرارات

  ،)١(الوطين والعاملي

ــضع   ــة اجلــودة     أن ل  يف اعتبــارهوإذ ي ــات اإلحــصائية الرمسيــة العالي دورا بــالغ لمعلوم

ــيالت  ــة يف إجــراء التحل ــة   األمهي ــسياسة العام ــشأن ال ــرارات مــستنرية ب ــة   واختــاذ ق  دعمــا للتنمي

 عــامل يــزداد  يفشعوبالــدول والــوالتجــارة بــني لتبــادل املعــارف املــستدامة والــسالم واألمــن و

  ، االنفتاح والشفافية ال بد فيه منترابطا

ــاره أيــضا    ــنظم اإلحــصائية     أن وإذ يــضع يف اعتب ثقــة اجلمهــور األساســية يف نزاهــة ال

 حــد كــبري علـى احتــرام القــيم واملبــادئ   إىل صــحة اإلحـصاءات يتوقفــان إىل هالرمسيـة واطمئنانــ 

ن االسـتقالل  أ و أي جمتمع يسعى إىل فهم ذاته واحترام حقوق أفراده         متثل ركائز األساسية اليت   

  ،مان للغاية يف هذا السياقااملهين ألجهزة اإلحصاء وخضوعها للمساءلة ه

 ي تتوقــفاألساســية الــيت حتكــم العمــل اإلحــصائاملبــادئ  أن فعاليــة القــيم وؤكــديوإذ   

  الـسياسية  احترامهـا علـى مجيـع املـستويات       واملؤسـسية   القانونية و جتسيدها يف األطر    على مدى   

  ،ومن جانب كافة األطراف املعنية يف النظم اإلحصائية الوطنية
_______________ 

اليوم العـاملي لإلحـصاءات وقـراري الـس     املتعلـق بـ   ٦٤/٢٦٧تشمل هذه القرارات قرار اجلمعية العامـة      )١(
 ٢٠١٠الربنـــامج العـــاملي لتعـــداد الـــسكان واملـــساكن لعـــام  املتعلـــق ب ٢٠٠٥/١٣تمـــاعي االقتـــصادي واالج

 .تعزيز القدرة اإلحصائيةاملتعلق ب ٢٠٠٦/٦ و
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 املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية املبينـة أدنـاه، بالـصيغة الـيت اعتمـدا اللجنـة                قري  

ــام  ــ وأ)٢(١٩٩٤اإلحــــصائية يف عــ ــاميــــدكدت تأاعــ ــة )٣(٢٠١٣ ها يف عــ ، ويوصــــي اجلمعيــ

  :هاإقرارب العامة
  

  املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية

إن اإلحصاءات الرمسية عنصر ال غىن عنـه يف النظـام اإلعالمـي ألي جمتمـع      - ١املبدأ    

ــور مــن بيانــات عــن احلالــة االقتــصادية           ــي، مبــا تقدمــه للحكومــة واالقتــصاد واجلمه دميقراط

 ولتحقيـــق ذلـــك، يـــتعني أن تقـــوم الوكـــاالت املعنيـــة       .والدميغرافيـــة واالجتماعيـــة والبيئيـــة  

باإلحصاءات الرمسية جبمع ما يثبت فائدته العملية من البيانـات اإلحـصائية وتـوفريه للمـواطنني                

  .بتجرد وفاء حبقهم يف التماس املعلومات

زم أن تقــوم الوكــاالت   حفاظــا علــى الثقــة يف اإلحــصاءات الرمسيــة، يلــ     - ٢املبــدأ   

، بتحديـد   املهـين الـسلوك   آداب  ة دقيقة تشمل املبادئ العلميـة و      اإلحصائية، وفقا العتبارات فني   

  .أساليب وإجراءات مجع البيانات اإلحصائية وجتهيزها وختزينها وعرضها

 وفقا للمعـايري  ، تيسريا للتفسري السليم للبيانات، تقوم الوكاالت اإلحصائية    - ٣املبدأ    

  . مصادر اإلحصاءات واألساليب واإلجراءات اليت تطبق بشأاتقدمي معلومات عن ب،علميةال

  للوكــاالت اإلحــصائية أن تعلـق علــى أي تفــسري خـاطئ أو اســتعمال غــري  - ٤املبـدأ    

  .لإلحصاءات سليم

 ، جيوز احلصول على البيانات، لألغراض اإلحصائية، مـن أي مـصدر كـان             - ٥املبدأ    

ــواء مــن الدراســات االستقــصائية اإلحــصائية      وينبغــي للوكــاالت  .  الــسجالت اإلداريــة أوس

ــت والتكــاليف        ــة والتوقي ــار عناصــر النوعي ــضع يف االعتب ــصدر أن ت ــار امل اإلحــصائية وهــي ختت

  .والعبء الذي يقع على كاهل ايبني

 راد الــيت جتمعهــااألفاملتعلقــة بــبيانــات ال  يــتعني إضــفاء الــسرية التامــة علــى - ٦املبــدأ   

ــاالت اإلحــصائية   أوألغــراض إعــداد اإلحــصاءات، ســواء تعلقــت بأشــخاص طبيعــيني        الوك

  .معنويني، ويتعني استخدامها قصرا يف األغراض اإلحصائية

_______________ 

ــاعي،    )٢( ــة للمجلـــــس االقتـــــصادي واالجتمـــ ــائق الرمسيـــ ــم ١٩٩٤الوثـــ ــق رقـــ ، )E/1994/29 (٩، امللحـــ
  .اخلامس الفصل

، الفــــصل األول، الفــــرع جــــيم، املقــــرر )E/2013/24 (٤، امللحــــق رقــــم ٢٠١٣املرجـــع نفــــسه،    )٣(
٤٤/١٠٢.  
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لتـــدابري الـــيت تعمـــل مبوجبـــها     واواألنظمـــة القـــوانني  تتـــاح للجمهـــور   - ٧املبـــدأ   

  .اإلحصائية النظم

 كفالــةكــاالت اإلحــصائية داخــل البلــدان أمــر ضــروري ل  التنــسيق بــني الو- ٨املبــدأ   

  .تهوفعالي تساق النظام اإلحصائيا

 قيــام الوكــاالت اإلحــصائية يف كــل بلــد مــن البلــدان باســتخدام املفــاهيم    - ٩املبــدأ   

ــصا     ــنظم اإلحـ ــساق الـ ــزز اتـ ــة يعـ ــاليب الدوليـ ــصنيفات واألسـ ــع  والتـ ــى مجيـ ــا علـ ئية وكفاءـ

  .الرمسية املستويات

 التعاون الثنائي واملتعدد األطراف يف جمال اإلحصاءات يـسهم يف حتـسني             - ١٠املبدأ    

  .نظم اإلحصاءات الرمسية يف مجيع البلدان

  ٤٦اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ يوليه/ متوز٢٤

  


