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 لتعزيز األنظمة اإلحصائية الوطنية

 
 إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، 
 
الممارسات الجيدة الخاصة باإلحصائيين الصادر عن معهد اإلحصاء الدولي في عام  بميثاق إذ تسترشد 

آداب مهنة اإلحصاء والقيم المهنية والممارسات السليمة التي يجب أن يلتزم بها ، والذي نص على 5891
 اإلحصائي في أداء عمله، 

 
لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم  بالمبادئ األساسية منها والتزاما   

 واألنظمةات اإلحصائية الرسمية التي انطلقت من أهمية ثقة الجمهور في المعلوم 5881المتحدة في عام 

 وضرورة وضع أنظمة إحصائية تلتزم بالمفاهيم والتصنيفات والمعايير الدولية، ةالوطني ةاإلحصائي
 
خطة عمل مراكش لإلحصاءات والتوصيات الصادرة عن المنتديات اإلحصائية العربية أهمية  وإذ تؤكد 

والتي تدعو إلى تطوير مهنة اإلحصاء وتعزيز ( 3007)وصنعاء ( 3001)ومسقط ( 3002)في عمان  ةالثالث
 وتقييمها، ورصدهاكأداة مهمة لتشخيص األوضاع االجتماعية واالقتصادية قدرات األنظمة اإلحصائية الرسمية 

 
إلحصاء الصادر عن المؤتمر اإلحصائي العربي بشأن اإعالن عمان على ما جاء في  وإذ تكرر تأكيدها 

، والذي أكد على أهمية استقالل العمل اإلحصائي 3007نوفمبر /في تشرين الثانياألول الذي عقد في عمان 
والتقيد بآداب مهنة اإلحصاء والممارسات الجيدة لإلحصائيين، وأهمية بناء أنظمة إحصائية وطنية مهنية 

 وموجهة نحو حاجات المستخدمين،
 
دوق النقد الدولي بهدف تمكين البلدان مع نظام المعيار العام لنشر البيانات الصادر عن صن وانسجاما   

 األعضاء من قياس التطورات االقتصادية واالجتماعية بموضوعية وشفافية،
 
 تعزيز استقاللية النظام اإلحصائي،لبعض بلدان اإلسكوا التي اتخذتها مبادرات الب واسترشادا   
 
 : إلى البلدان األعضاء أن تقوم بما يلي تطلب- 5 
 

التدابير الالزمة إلعداد اإلحصاءات الرسمية ذات الجودة العالية والقابلة  اتخاذ كافة (أ)  
 التصنيفات والمعايير الدولية وتفعيل المؤسسات اإلحصائية؛والمفاهيم للمقارنات الدولية من خالل تطبيق 

 
تبني المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية والعمل على تطبيقها بما يكفل مصداقية  (ب)  

مصداقية الرقم اإلحصائي على المستويات الوطني واإلقليمي ويعزز سة اإلحصائية وحيادها واستقالليتها المؤس
 ؛والدولي

 
إكمال تصميم وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاء وفقاً للتوجيهات العامة  (ج)  

 ؛ (35باريس ) 35الصادرة عن منتدى الشراكة في اإلحصاء من أجل التنمية للقرن 
 

نظام ب االلتزامتمكين األجهزة اإلحصائية من نشر البيانات في الوقت المناسب من خالل  (د)  
 صندوق النقد الدولي والتقيد بشروطه؛  الصادر عنالمعيار العام لنشر البيانات 



 -3- 

  ()  تعزيز موقع األجهزة اإلحصائية الوطنية ضمن هيكل مؤسسات الدولة وتقوية العوامل
التنظيم اإلحصائي الصادر عن األمم لدليل  التنظيمية وفقاً  تالمرتبطة باإلطار التشريعي والترتيبا الهيكلية

 ، 3001المتحدة في عام 

 
 :األمانة التنفيذية القيام بما يلي إلى تطلب- 3 
 

 التصنيفات والمعايير الدولية؛والمفاهيم عقد ورش عمل تدريبية في مجال  (أ)  
 

تبني المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية وااللتزام بتطبيق  فياألعضاء دعم البلدان  (ب)  
 هذه المبادئ؛ 

 
دعم البلدان األعضاء في عملية تصميم وتنفيذ استراتيجياتها الوطنية لتطوير اإلحصاء من  (ج)  

تنظيم خالل تقديم االستشارات الفنية وإصدار وترجمة األدلة الخاصة وعقد ورش العمل والمشاركة في 
 ؛العربية المنتديات اإلحصائية

 
تشجيع البلدان األعضاء على المشاركة وااللتزام بنظامي المعيار العام والمعيار الخاص  (د)  

 لنشر البيانات الصادرين عن صندوق النقد الدولي؛

 
نة في في هذا القرار وأن يقدم إلى اللجالتوصيات الواردة أن يتابع إلى األمين التنفيذي  تطلب- 2 

 .تنفيذ هذه التوصياتدورتها السادسة والعشرين تقريراً عن 

 


