
— الصلة باملوضوع، والنزاهة، واالطالع املتساوي المبدأ 1 
إن اإلحصـاءات الرسميــة عنصــر ال غنـى عنـه يف النظـام اإلعالمـي ألّي مجتمـع 
ديمقراطـي، بمـا تقدمـه للحكومـة واالقتصـاد والجمهور مـن بيانات عــن الحالة 
االقتصاديـة والديمغرافيـة واالجتماعيـة والبيئيـة. ولتحقيـق ذلـك، يتعـّن أن تقوم 
الوكــاالت املعنيــة باإلحصـاءات الرسـمية بجمـع مـا يثبـت فائدتـه العمليـة من 
اإلحصـاءات الرسـمية وتوفريه للمواطنـن بتجرد وفاء بحقهم يف التمـاس املعلومات.

— املعايري، األسس العلمية، واألخالقيات املهنية المبدأ 2 
حفاظاً عىل الثقة يف اإلحصاءات الرسمية، يلزم أن تقوم الوكاالت اإلحصائية، وفقاً 
العتبارات فنية دقيقة تشمل املبادئ العلمية وآداب السلوك املهني، بتحديد أساليب 

وإجراءات جمع البيانات اإلحصائية وتجهيزها وتخزينها وعرضها.

— املسوؤلية والشفافية المبدأ 3 
تيسرياً للتفسري السليم للبيانات، تقوم الوكاالت اإلحصائية، وفقاً للمعايري العلمية، 
بتقديم معلومات عن مصادر اإلحصاءات واألساليب واإلجراءات التي تطبق بشأنها.

— تفادي سوء االستخدام المبدأ 4 
للوكاالت اإلحصائية أن تعّلق عىل أّي تفسري خاطئ أو استعمال غري سليم لإلحصاءات.

— مصادر اإلحصاءات الرسمية المبدأ 5 
يجوز الحصول عىل البيانات، لألغراض اإلحصائية، من أّي مصدر كان، سواء من 
الدراسات االستقصائية اإلحصائية أو السجالت اإلدارية. وينبغي للوكاالت اإلحصائية 
وهي تختار املصدر أن تضع يف االعتبار عنارص النوعية والتوقيت والتكاليف والعبء 

الذي يقع عىل كاهل املجيبن.

— الرسّيـة المبدأ 6 
يتعيّـن إضفاء الرسية التامة عىل البيانات املتعلقة باألفراد التي تجمعها الوكاالت 
اإلحصائية ألغراض إعداد اإلحصاءات، سواء تعّلقت بأشخاص طبيعين أو معنوين، 

ويتعن استخدامها قرصاً يف األغراض اإلحصائية.

— القوانني المبدأ 7 
تُتاح للجمهور القوانن، واألنظمة، والتدابري التي تعمل بموجبها النُظم اإلحصائية.

— التنسيق الوطني المبدأ 8 
التنسيق بن الوكاالت اإلحصائية داخل البلدان أمر رضوري لكفالة اتساق النظام 

اإلحصائي وكفاءته.

— استخدام املعايري الدولية المبدأ 9 
قيام الوكاالت اإلحصائية يف كل بلد من البلدان باستخدام املفاهيم، والتصنيفات، 
واألساليب الدولية يعزز اتساق النُظم اإلحصائية وكفاءتها عىل جميع املستويات 

الرسمية.

— التعاون الدويل المبدأ 10 
نُظم  تحسن  يف  يسهم  اإلحصاءات  مجال  يف  األطراف  واملتعّدد  الثنائي  التعاون 

اإلحصاءات الرسمية يف جميع البلدان.

إن الجمعية العامة،

إذ تشــري إىل ما اتخذته الجمعيــة العامة واملجلس 
االقتصــادي واالجتماعي مؤخراً من قرارات 1 تربز األهمية 
التنمية  يتعلق بخطة  فيما  الرسمية  األساسية لإلحصاءات 

عىل الصعيدين الوطني والعاملي،

للمعلومــات اإلحصائية  أن  اعتبارها  وإذ تضــع يف 
الرســمية العالية الجــودة دوراً بالغ األهميــة يف إجراء 
العامة  التحليالت واتخاذ قرارات مستنرية بشأن السياسة 
املعرفة  املستدامة والســالم واألمن ولتبادل  للتنمية  دعماً 
والتجارة بن الدول والشــعوب يف عالم يزداد ترابطاً، ال بد 

فيه من االنفتاح والشفافية،

وإذ تضع يف اعتبارها أيضاً أن ثقة الجمهور األساسية 
صحة  إىل  واطمئنانه  الرسمية  اإلحصائية  النُظم  نزاهة  يف 
اإلحصاءات يتوقفان إىل حّد كبري عىل احرتام القيم واملبادئ 
فهم  إىل  يسعى  مجتمع  أّي  ركائز  تمثّل  التي  األساسية 
املهني ألجهزة  االستقالل  وأن  أفراده  ذاته واحرتام حقوق 
اإلحصاء وخضوعها للمساءلة هامان للغاية يف هذا السياق،

وإذ تؤكــد أن فعالية القيم واملبادئ األساســية التي 
تحكم العمــل اإلحصائي تتوقف عىل مدى تجســيدها يف 
األُطر القانونية واملؤسسية واحرتامها عىل جميع املستويات 
السياســية ومن جانب كافة األطراف املعنيــة يف النُظم 

اإلحصائية الوطنية،

تقّر املبادئ األساســية لإلحصاءات الرســمية املبيّنة 
أدناه، بالصيغة التي اعتمدتهــا اللجنة اإلحصائية يف عام 
1994 2 وأعادت تأكيدهــا يف عام 2013، وأقّرها املجلس 
االقتصادي واالجتماعي يف قــراره 21/2013 املؤرخ 24 

تموز/يوليه 2013:

قرار الجمعية العامة 261/68 الذي اعتُمد يف 29 كانون الثاني/  *

يناير 2014. “عناوين” املبادئ ليست جزًءا من النص األصيل.

تشمل هذه القرارات قرار الجمعية العامة 267/64 املتعلق باليوم   1

العاملــي لإلحصاءات وقرارات املجلــس االقتصادي واالجتماعي 
13/2005 املتعلق بالربنامج العاملي لتعداد الســكان واملساكن 
لعــام 2010، و6/2006 املتعلق بتعزيز القــدرة اإلحصائية، 

و21/2013 املتعلق باملبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية.

لالطالع عىل نص الديباجة املدرج بداية بمناســبة اعتماد املبادئ   2

األساســية أول األمر يف عام 1994، انظــر الفصل الخامس من 
تقرير اللجنــة اإلحصائية عــن دورتها االســتثنائية )الوثائق 
الرسمية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، 1994، امللحق رقم 9 
)E/1994/29((. ويمكن االطالع عىل مزيد من املعلومات عن املبادئ 

األساسية وتاريخها يف املوقع الشبكي لّلجنة اإلحصائية.

األمم املتحدة
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