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  اللجنة اإلحصائية
  واألربعونالدورة الثامنة 

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧
  *(و) من جدول األعمال املؤقت ٣البند 

ــرار:   ــاذ قـــــ ــة واختـــــ ــود للمناقشـــــ   بنـــــ

  املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية
      

  املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية  
    

  العام تقرير األمني  
  

  موجز  

 ٢٠١٦/٢٢٠يف هذا التقرير، الذي أعد وفقا ملقـرر الـس االقتصـادي واالجتمـاعي       
للـذكرى السـنوية    للتحضـري قترح إنشاء فريق أصدقاء الـرئيس  واملمارسات املتبعة يف املاضي، ي

ــام   ــرين، يف عــ ــة والعشــ ــية   ٢٠١٩اخلامســ ــادئ األساســ ــائية املبــ ــة اإلحصــ ــاد اللجنــ ، العتمــ
  لإلحصاءات الرمسية.

  
   

  
  

  *  E/CN.3/2017/1. 
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  معلومات أساسية  -  أوال 

الــيت وضــعت يف البدايــة يف أوروبــا خــالل  ،)١(املبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرمسيــة  - ١
العاملي مـن قبـل اللجنـة اإلحصـائية يف      ، اعتمدت أول مرة على الصعيد١٩٩١-١٩٩٠عامي 

ــان/أبريل  ١٥إىل  ١١دورـــا االســـتثنائية، املعقـــود يف الفتـــرة مـــن   ، E/1994/29( ١٩٩٤نيسـ
). وبنـاء علـى توصـية اللجنـة، أيـد الـس االقتصـادي واالجتمـاعي الحقـا املبـادئ           ٥٩ الفقرة

مث أيدتــه اجلمعيــة العامــة يف    ٢٠١٣متوز/يوليــه  ٢٤املــؤرخ  ٢٠١٣/٢١األساســية يف قــراره  
تأييــد اجلمعيــة الــذكرى  دفوصــا. ٢٠١٤كــانون الثاين/ينــاير  ٢٩املــؤرخ  ٦٨/٢٦١قرارهــا 

  السنوية العشرين العتماد املبادئ من قبل اللجنة.  
، عمـل فريـق أصـدقاء الـرئيس علـى أبعـاد       ٢٠١٥إىل عـام   ٢٠١١ويف الفترة من عام   - ٢

لــف خمتــارة لتنفيــذ املبــادئ األساســية فيمــا يتعلــق بالــذكرى الســنوية العشــرين العتمادهــا. وكُ 
باجــة املبــادئ لكــي تأخــذ يف االعتبــار التطــورات اجلديــدة منــذ الفريــق بتنقــيح وحتــديث لغــة دي

وقت صياغة املبادئ ألول مرة، وتقييم كيف ميكن إعـادة إنفاذهـا ووضـع دليـل عملـي لتنفيـذ       
املبادئ، يشمل التطورات اجلديدة وأفضل املمارسات من جانب املكاتب اإلحصائية الوطنيـة،  

ــاءات ومســـــتخدميها (   ــن منتجـــــي اإلحصـــ ــا مـــ ــل أوال E/2011/24وغريهـــ ــاء،  -، الفصـــ بـــ
. وعند االضطالع بتلـك الواليـة، وضـع الفريـق (أ) ديباجـة منقحـة للمبـادئ        ٤٢/١١١ املقرر

 شــباط/ ٢٦ني، املعقـودة يف الفتــرة مــن  اعتمـدا اللجنــة اإلحصــائية يف دورـا الرابعــة واألربعــ  
)؛ ٤٤/١٠٢املقـــرر   جـــيم،  -الفصـــل أوال   ،E/2013/24( ٢٠١٣آذار/مـــارس   ١فربايـــر إىل 

وشارك الفريق مع شعبة اإلحصاءات يف إدارة الشؤون االقتصـادية واالجتماعيـة باألمانـة     (ب)
ــة يف إجــراء ا  ــادئ األساســية، وع    العام ــدول األعضــاء للمب ــق ال ــائج  ســتعراضٍ لتطبي رضــت النت

ــى ــدورة   علـ ــك الـ ــتها يف تلـ ــيت ناقشـ ــة الـ ــذ   ؛)٢(اللجنـ ــة للتنفيـ ــادئ توجيهيـ ــع مبـ  ؛)٣((ج) وضـ
ــادئ (    ودرس (د) ــوم للمبــ ــال املزعــ ــدم االمتثــ ــة لعــ ــة الفعالــ ــبل املعاجلــ ، E/CN.3/2015/18ســ

) وحبث كيف ميكن توسيع نطاق انطباق املبادئ ليتجـاوز مضـمار   ـ(ه ؛)٤()٣١-١٤ الفقرات
  اإلحصاءات الرمسية، وليشمل القطاع اخلاص بالتحديد.

__________ 

 .http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx متاحة مع معلومات أساسية على املوقع  )١(  

 .http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/globreview.asp انظر  )٢(  

 .http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/impguide.aspx انظر  )٣(  

 .http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/2015-18-FP-E.pdf أيضا انظر  )٤(  
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، ٢٠١٥آذار/مـارس   ٦إىل  ٣ويف دورا السادسة واألربعني، املعقودة يف الفتـرة مـن     - ٣
عـن   ٢٠١٧حصاءات أن تقدم تقريرا إىل اللجنـة يف عـام   طلبت اللجنة اإلحصائية إىل شعبة اإل
يف سياق التحضري للذكرى السنوية اخلامسـة والعشـرين،   التقدم احملرز يف مضمار تنفيذ املبادئ 

ــام  يف ــاد املبـــادئ ( ٢٠١٩عـ ــل أوالE/2015/24، العتمـ ــيم، املقـــرر   - ، الفصـ ، ٤٥/١١٢جـ
  (د)).  الفقرة

    
  املسائل املطروحة على اللجنة اإلحصائية ملناقشتها والبت فيها  -  ثانيا  

ــرر     - ٤ ــع املقــ ــيا مــ ــر  ٤٥/١٠١متشــ ــل أوالE/2014/24(انظــ ــرر   - ، الفصــ ــاء) واملقــ بــ
ــا يتصــل بــالوثيقتني   ٤٦/١١٢ ــو نظــرت    E/CN.3/2015/18و  E/CN.3/2014/2، ويف م ــذا ل حب

  بالوالية التالية: وكلفتهاللجنة اإلحصائية يف إنشاء فريق أصدقاء الرئيس 
ــادئ       وضــع  (أ)   ــذ املب ــيم تنفي ــة تقي ــا بغي ــاق عليه أدوات وأســاليب مناســبة واالتف

  األساسية؛
ــل دورــا اخلمســني يف عــام      (ب)   ــيم عــاملي قب  ستصــادف، الــيت ٢٠١٩إجــراء تقي

  الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين العتماد اللجنة اإلحصائية للمبادئ األساسية؛
  ؛وحتديثها إذا لزم األمر نفيذاستعراض املبادئ التوجيهية احلالية للت  (ج)  
ــال        (د)   ــيت تركــز علــى أفضــل الســبل ملعاجلــة عــدم االمتث ــات ال ــيم اآللي إعــادة تقي

  املزعوم للمبادئ األساسية؛
حبث أي مسائل ذات صلة باملبـادئ األساسـية قـد تنشـأ يف سـياقات أخـرى،         (هـ)  

  مثل ضمان اجلودة أو استخدام بيانات غري رمسية أو غري تقليدية.
 


