
ی( ی ر یادی آمار ول    )سا
نگراني در مورد ارايه آمارهاي رسمي از جانب سازمان ها و دولت ها،حتي سازمان ملل را بر آن داشت تا با تدوين منشور يا                        
اصولي دولت ها و كشور ها را ملزم كند تا با دقت و مسئوليت پذيري بيشتري نسبت به توليد و ارايه آمار به مخاطبان عمل                         

  .نمايند
اين كميسيون پـس از     . ده اصل را تدوين و به كميسيون آمار اين سازمان تحويل داد            1993اداره آمار سازمان ملل در  سال        

در ايـن ده اصـل تاكيـد        . به تصويب رساند   1994 در سال    "اصول بنيادي آمارهاي رسمي   "بررسي هاي الزم آنها را با عنوان        
اين ده اصل در واقـع چـشم انـداز شـفافي در             .ي بر پايه راستي و اعتماد است      سازمان ملل بر رعايت موازين اخالقي و منطق       

چگونگي كيفيت توليد و اشاعه آمار در هر كشور را فراروي تمامي دست اندركاران فعاليت هاي آماري مي گذارد و به شرح                      
  :زير است

   
  :بي طرفي و دسترسي برابر ، ارتباط-1اصل 

وثق ترين و مورد اعتماد ترين اطالعات يك جامعه باشند كه توسط سازمان ها منتشر               آمارهاي رسمي در هر كشوري بايد م      
 برنامه ريـزان ،    مي شوند و جزئي ضروري از سيستم اطالعاتي يك جامعه ي دموكراتيك را  فراهم مي سازند تا هم دولت ،                    

 حق هر شهروندي است كه به صورت آزاد         بنابراين .پژوهش گران و تمامي اعضا ء و عموم افراد جامعه از آن بهره مند شوند              
رسمي كه در كمال بي طرفي توسط سازمان ها ارايه و منتشر شده است دسترسـي داشـته       به بانك هاي اطالعاتي آمارهاي    

  .باشد
  

  : موازين و اخالق حرفه اي-2اصل
 آمـار و     ، ت اخـالق حرفـه اي     دولت و تمامي سازمان ها موظف هستند كه با روش هاي علمي و با رعاي              ء  همه اركان و اجزا     

 ، توليـد  ،همچنين نياز است كه هر كدام از مراحل فرايند فعاليـت هـاي امـاري ثبـت                .اطالعات را در اختيار مردم قرار دهند      
 نگهداري و انتشار با روش هاي دقيـق علمـي و بـا اسـتفاده از فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات توسـط         ، پردازش،جمع آوري 

  . باور عمومي جامعه نسبت به آن ها مورد خدشه قرار نگيردمتخصصان انجام شود تا

  
  
  : پاسخ گويي و شفافيت-3صل ا

 سازمان ها و موسسه هاي آماري بايد نسبت به آمارهاي ارايه شده هم مسئوليت پـذير باشـند و                    ،براي درك بهتر از داده ها     
ف توليد و منتـشر شـوند و بـه دور از هـر گونـه                اين آمارها بايد با روش ها و روندهاي مشخص و روشن و شفا            .هم پاسخ گو  

  .ابهامي باشند تا مخاطبان بتوانند به آن ها با اعتماد بيش تري برخورد كنند
در اين اصل تاكيد بر پاسخ گويي همه افراد حقوقي و حقيقي است كه بايد نسبت به توليد و انتشار آمار و اطالعـات قـدرت                 

  .پاسخ گويي داشته باشند
  
  

  :ش گيري از استفاده نادرست پي-4اصل 



 بايـد همـراه     ،سازمان ها  و موسسه هاي آماري براي پيش گيري از تفسيرها و تعبيرهاي اشتباه و استفاده نادرست از آمـار                    
  .انتشار آن ها توضيحات الزم را به مخاطبان ارايه نمايند

 تفسيرها و تعبيرهاي افراد استفاده كننده از آمار به سازمان هاي توليد كننده و منتـشر كننـده برنمـي گـردد و                        ،تحليل ها 
 توضيح هاي تكميلـي منتـشر       ،سازمان ها مجازند كه براي پرهيز از هر گونه اشتباه و براي شفاف سازي آمارهاي ارايه شده                

  .كنند
  

  : صرفه جويي-5اصل
 اعم از آمارگيري هاي مختلف و يا اطالعات ثبتي اداري تهيه            ،ند داده هاي الزم را از انواع منابع       موسسه هاي آماري مي توان    

اما سازمان ها براي اجراي طرحهاي آماري و ساير فعاليت هاي آماري الزم است منابع مالي و اداري خود را بـا توجـه                        .كنند
  .تنظيم نمايند با رعايت اصل صرفه جويي ، دقت زماني و هزينه ها،به كيفيت

به دليل نبود ارتباط بين سازمان ها خيلي از فعاليت هاي آمارگيري تكراري است و با صرف هزينه هاي بي شماري دو باره                       
 يا در برخي موارد به جاي استفاده از روش هاي نمونه گيري از آمار گيريهاي فراگير استفاده مـي شـودكه                      ،توليد مي شوند  

  . مي شودموجب صرف هزينه هاي زيادي
  
  
  : حفظ محرمانگي-6صلا

ي تواند اطالعات محرمانه و شخصي افراد را در اختيار عموم قرار دهد و اين اطالعات بايـد                  هيچ سازمان يا موسسه آماري نم     
  .سازمان هاي مسئول بايد تمهيدات الزم براي امنيت اطالعات را در نظر بگيرند.به صورت محرمانه نگهداري و ذخيره شوند

  
  

  : قانون آمار-7اصل
سازمان ها و دولت ها موظف اند قوانين مقررات و موازين حاكم بر نظام هاي آماري داخلي و جهاني را رعايـت كننـد و بـه                           

  .كار گيرند و در اين مورد اطالع رساني الزم را به عموم مردم انجام دهند
  
  

  : هم آهنگي در سطح ملي-8اصل 
يـد بـين    در يك كشور براي اجراي نظام جامع آمـاري و ارايـه آمارهـاي رسـمي با                تمامي سازمان ها و موسسه هاي آماري        

گي و انسجام الزم را به وجود بياورند تا تناقضي در توليـد و انتـشار آمـار در سـطح جامعـه                       تمامي بخش هاي خود هم آهن     
  .ايجاد نشود

  
  

  : استانداردهاي جهاني-9اصل
جهاني كه توسط سازمان هاي جهاني تدوين و ابالغ مي شود يكـي از موفقيـت                 قوانين و مقررات     ،بهره گيري از استانداردها   

  .هاي نظام آماري در يك كشور است و تمام سازمان ها و موسسه هاي آماري ودولت ها موظف به رعايت آن ها هستند
  
  

  :همكاري بين المللي -10اصل 
ياز يكي از وظايف نظام جامع آمارهاي رسمي يـك كـشور   برآورده كردن نياز سازمان هاي جهاني براي ارايه آمارهاي مورد ن 

 .است و كشورها سازمان ها و موسسه هاي آماري بايد نسبت به اين امر متعهد باشند


