
 
 

سازمان ملل را برآن داشت تـا  ، ها ها و دولت   از جانب سازمان    سميآمارهاي ر   نگراني در مورد ارايه   
تـري   پـذيري بـيش   ها و كشورها را ملزم كند تا با دقت و مسئوليت با تدوين منشور يا اصولي، دولت     

  .آمار به مخاطبان عمل نمايند نسبت به توليد و ارايه
.  ده اصل را تدوين و به كميسيون آمار اين سازمان تحويل داد    ۱۹۹۳ سال   آمار سازمان ملل در      اداره

در سـال  " اصـول بنيـادي آمارهـاي رسـمي    "ها را با عنوان  هاي الزم آن اين كميسيون پس از بررسي  
در اين ده اصل تاكيد سازمان ملل بر رعايت موازين اخالقـي و منطقـي بـر           .  به تصويب رساند   ۱۹۹۴

ايـن ده اصـل در واقـع چـشم انـداز شـفافي در چگـونگي كيفيـت توليـد و                .  است پايه راستي و اعتماد   
گذارد و به شـرح زيـر    هاي آماري مي دست اندركاران فعاليت آمار در هر كشور را فراروي تمامي   اشاعه
  :است

 
 :برابر دسترسی و طرفیبی ارتباط، -1 اصل
رین اطالعـات یـک جامعـه    ر هر کشوري باید موثق ترین و مـورد اعتمـاد تـ   د رسمی هايآمار

 يجامعه یک اطالعاتی سیستم از ضروري جزئیشوند و  ها منتشر می باشند که توسط سازمان
 آعـضاء و  و تمـامی  ، برنامه ریزان، پژوهش گراندولت هم ند تاسازی م فراهم را کراتیکودم

رت آزاد حق هر شهروندي است که به صو د، بنابرایننمند شو بهره آن از جامعه افراد عموم
هـا ارایـه و منتـشر     که در کمال بی طرفی توسط سازمان     هاي اطالعاتی آمارهاي رسمی     به بانک 

  .شده است دسترسی داشته باشد
  

  :ايحرفه اخالق و موازین -2 اصل
ـ  هـا  روشف هستند که بـا      ها موظ   اجزاء دولت و تمامی سازمان    ارکان و    ي  همه  ا رعایـت اخـالق   ي علمـی و ب

 همچنـین نیـاز اسـت کـه هـر کـدام از مراحـل فراینـد         .ت را در اختیار مردم قرار دهنـد   عاال اط اي آمار و    حرفه
هاي دقیق علمی و با اسـتفاده از     آوري، پردازش، نگهداري و انتشار با روش        هاي آماري ثبت، تولید، جمع      فعالیت

هـا مـورد خدشـه     به آنفناوري اطالعات و ارتباطات توسط متخصصان انجام شود تا باور عمومی جامعه نسبت         
 .قرار نگیرد

  
 :تشفافی و پاسخ گویی -3 اصل
آمارهاي ارایه شده، هم مسئولیت پـذیر         باید نسبت به   آماريهاي    ها و موسسه     سازمان هاداده از  بهتر درك براي

مشخص و روشن و شفاف تولید و منتـشر شـوند و    روندهاي و هاروش این آمارها باید با. باشند و هم پاسخ گو
  .تري برخورد کنند ها با اعتماد بیش باشند تا مخاطبان بتوانند به آن به دور از هرگونه ابهامی

یافراد حقوقی و حقیقی است که باید نـسبت بـه  تولیـد و انتـشار آمـار و       در این اصل تاکید بر پاسخ گویی همه    
  .اطالعات قدرت پاسخ گویی داشته باشند

 



  : رستناد ياستفاده از گیري پیش -4 اصل
 ،آمـار  از ادرسـت ي ن هاسـتفاد  و اشتباه تعبیرهاي و تفسیرها از گیري یشي پبرا يآمار هاي  همؤسسها و     سازمان

  .دنماین هیارابه مخاطبان  را الزم توضیحات ها باید همراه انتشار آن
گـردد   ي تولیدکننده و منتشرکننده برنمیها ها، تفسیرها و تعبیرهاي افراد استفاده کننده از آمار به سازمان      تحلیل

ها مجازند که براي پرهیز از هرگونه اشتباه و براي شفاف سازي آمارهاي ارایـه شـده، توضـیح هـاي            و سازمان 
  .تکمیلی منتشر کنند

  
 :یویه جصرف - 5 صلا

 ثبتـی  طالعـات ا ای و مختلف يها يآمارگیر از اعم منابع، نواعز اا را زمهاي ال د دادهنتوان می يآمارهاي  همؤسس
مـالی و   منابع است الزمهاي آماري  هاي آماري و سایر فعالیت ها براي اجراي طرح  اما سازمان .کنند تهیه اداري
  .ها، با رعایت اصل صرفه جویی تنظیم نمایند ینههز  وزمانی دقت کیفیت،ه ب توجه با را خوداداري 

هـاي بـی    هاي آمارگیري تکراري است و بـا صـرف هزینـه    الیتها  خیلی از فع      به دلیل نبود ارتباط بین سازمان     
هـاي نمونـه گیـري، از آمارگیریهـاي          شوند، یا در برخی موارد به جاي استفاده از روش           شماري دوبراه تولید می   

  .شود هاي زیادي می شود که موجب صرف هزینه فراگیر استفاده می
  

 :یحرمانگظ محف -6 اصل
تواند اطالعات محرمانه و شخصی افراد را در اختیـار عمـوم قـرار دهـد و        ي نمی ي آمار   هیچ سازمان یا موسسه   

هاي مسئول بایـد تمهیـدات الزم بـراي     سازمان. این اطالعات باید به صورت محرمانه نگهداري و ذخیره شوند  
 .امنیت اطالعات را در نظر بگیرند

  
 :آمارن قانو -7 اصل
 داخلی و جهانی را رعایـت        يي آمار هانظام بر حاکم وازینو م  رراتمق قوانین،ها موظف اند      ها و دولت    سازمان

  .عموم مردم انجام دهند بهکنند و به کار گیرند و در این مورد اطالع رسانی الزم  را 
 

 :یلح مسط در هنگی آهم -8 اصل
بایـد   ي رسمی آمارها   براي اجراي نظام جامع آماري و ارایه       کشور یکدر   يهاي آمار   سهمؤسها و     تمامی سازمان 

انسجام الزم را به وجود بیاورند تا تناقـضی در تولیـد و انتـشار آمـار در      ی وهنگ آهمهاي خود  بخش  بین تمامی 
  .ایجاد نشود سطح جامعه

 
 :ي جهانیاستانداردها -9 اصل

یکـی  شود  هاي جهانی تدوین و ابالغ می    بهره گیري از استانداردها، قوانین و مقررات جهانی که توسط سازمان          
هـا موظـف بـه     هاي آماري و دولـت  ها و موسسه هاي نظام آماري در یک کشور است و تمام سازمان    از موفقیت 
  .ها هستند رعایت آن

 
 :یالمللیني بهمکار -10 اصل

هاي رسـمی  آماریکی از وظایف نظام جامع   آمارهاي مورد نیاز      اي ارایه  بر جهانیي  ها  سازمانبرآورده کردن نیاز    
  . متعهد باشنداین امر هاي آماري باید نسبت به ه و موسسها سازمان ،و کشورهایک کشور است 

 


