
1



بنــاًء علــى اعتمــاد اللجنــة الدائمــة لشــؤون العمــل اإلحصائــي فــي 

اجتماعهــا الســادس لعــام 2020م بتاريــخ 17 مــن نوفمبــر 2020م لوثيقــة 

» ميثــاق العمــل اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة« 

ــوزاري لمجلــس التعــاون لــدول  والمصادقــة عليهــا مــن قبــل المجلــس ال

الخليــج العربيــة فــي دورته )146( التحضيرية للدورة )41( للمجلس األعلى 

يــوم األحــد 12 جمــادى األولــى 1442هـــ الموافــق 27 ديســمبر 2020م.
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 �عر�ف / معا�ي �لمات ومصط�حات امليثاق 

 معاي�� هذا امليثاق، ي�ون لل�لمات والعبارات التالية املعا�ي املو�حة قر�ن �ل م��ا:�� تطبيق 

 .مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�يةس التعاون: لمج

واململكة العر�ية السعودية، وسلطنة ُعمان،  ومملكة البحر�ن،دولة اإلمارات العر�ية املتحدة، : دول ا�خليج العر�ية 

 .ودولة قطر، ودولة ال�و�ت

بصفتھ املرجع الرس�ي الوحيد لإلحصاءات الرسمية املركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية: 

نظم للعمل اإلحصائي املش��ك لدول ا�جلسللمجلس، واملشرف 
ُ
اإلحصائية ال�ي ، و�تو�� تنسيق األعمال الف�ي وامل

 تقوم ��ا الوحدات اإلحصائية �� قطاعات ومؤسسات مجلس التعاون واملؤسسات ا�خليجية األخرى.

و�� املرجع الرس�ي  ،املعنية باإلحصاء �� دول مجلس التعاون  ا�جهاتلدول مجلس التعاون:  أجهزة اإلحصاء الوطنية

نظم لھالوحيد لتنفيذ العمل اإلحصائي بدول مجلس التعاون واملش
ُ
 .رف الف�ي وامل

 �� الرسمية باإلحصاءات املعنية ا�جهة بصفتھ دولة، �ل �� الوط�ي اإلحصاء جهاز �شمل :الوطنية اإلحصائية ةاملنظوم

 والبنك الوزارات �� اإلحصائية الوحدات إ�� باإلضافة ،��ا الوطنية اإلحصائية للمنظومة واملمكن واملنّسق الدولة،

 .األخرى  ا�ح�ومية وا�جهات املركزي 

ويشمل ذلك الشر�ات  ،العامةغ��ها من األ�خاص االعتبار�ة الوزارات والهيئات واملؤسسات و الهيئات ا�حكومية: 

 .% من رأسمالها51أو بنسبة ال تقل عن  للدولة العضو اململوكة ب�املها

 وال�ي اململوكة لأل�خاص سواًء �انوا طبيعي�ن أو اعتبار��ن املنشآت  :املنشآت ا�خاصة
ً
 أو تجار�ا

ً
 مدنيا

ً
تمارس �شاطا

 وذلك وفق األنظمة والقوان�ن املعمول ��ا �� �ل دولة من دول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية. 

 تر�طهم أو ال تر�طهم صلة قرابة.�� املسكن واملأ�ل �ش�ل معتاد سواء �انت �ش���ون مجموعة أفراد فرد أو األسرة: 

غ�� ذلك فيما يتعلق بأحوال ا�جتمع و�شاطاتھ،  األرقام وا�خصائص الوصفية املتعلقة با�جاالت اإلحصائية أوالبيانات: 

 .وقد ت�ون بيانات فردية أو مجموعة من البيانات الفردية

 .يعية أو االعتبار�ة و�قدمها بناًء ع�� طلبالبيانات ال�ي تحدد هو�ة ال�خص ذي الصفة الطبالبيانات الفردية: 

ا�جاالت اإلحصائية الس�انية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية وما �شملھ من مجاالت ا�جاالت اإلحصائية: 

3 .إحصائية تفصيلية من سكنية أو �عليمية أو تجار�ة أو صناعية أو �حية أو حيو�ة أو سياحية أو زراعية أو غ��ها
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ال�جالت الورقية أو اإللك��ونية ال�ي تدون ف��ا البيانات أو املعلومات �� مختلف ا�جهات العامة أو ال�جالت اإلدار�ة: 

باإلضافة إ��  املنشآت ا�خاصة، املتعلقة با�جاالت اإلحصائية وغ�� ذلك فيما يتعلق بأحوال ا�جتمع و�شاطاتھ،

إدار�ة  ا�جهات ألغراضوال�ي �ستخدم من قبل هذه  واملنشآت ال�جالت عن العمليات اإلنتاجية لتلك ا�جهات

 .مختلفة

البيانات ال�ي تتم معا�ج��ا إما بتبو���ا أو بتحليلها أو بت�خيصها أو بأي طر�قة معا�جة أخرى لتصبح ذات مع�ى املعلومات: 

 .يتعلق با�جاالت اإلحصائية

 أو بداللة أي من مصادرها، و�تم احتسا��ا عادة وفق البيانات أو املعلومات بداللة مثيال��ا زمناملؤشرات: 
ً
 أو م�انيا

ً
يا

 .معادالت ر�اضية

البيانات واملعلومات واملؤشرات ال�ي يتم جمعها عن أحوال ا�جتمع و�شاطاتھ باستخدام األساليب العلمية، اإلحصاءات: 

 .نتائج وقرارات وفق بدائل محددة إ��وت�ون قابلة للتبو�ب والتحليل ��دف الوصول 

األجهزة اإلحصائية لدول الصادرة عن اإلحصاءات : ا�خليج العر�يةلدول لرسمية لدول مجلس التعاون اإلحصاءات ا

 .ال�ي يتم إنتاجها و�شرهاو  ،وفًقا للقوان�ن الوطنيةلدول ا�خليج العر�ية ا�جلس التعاون 

بخصائص اإلحصاءات وأطر ومن�جيات إعدادها والتصانيف واملعاي�� اإلحصائية املعلومات املتعلقة البيانات الوصفية: 

 .املتبعة

مجموعة من العمليات الفرعية (األ�شطة) امل��ابطة أو املتفاعلة ال�ي تحول املدخالت إ�� مخرجات العمل اإلحصائي: 

أي عمل يتعلق  �عداد أو أوم�ح أو دراسة أو بحث أو استطالع بويشمل القيام  ،محددةإحصائية �� بيئة مؤسسية 

 .با�جاالت اإلحصائية سواء يتم �ش�ل ك�� أو جزئي

 اإلحصائية.عملية جمع البيانات من مصادرها وفق أساليب وطرق اختيار العينات املسوح: 

 .محدد مجال أو معينة س�انية �جموعة التا�عة املشاهدات �افة ع�� تنفذ استقصائية دراسةالتعداد: 

و�شمل تقديم االستشارات اإلحصائية  ،األعمال التفصيلية للعمل اإلحصائي أو ذات العالقة بھا�خدمات اإلحصائية: 

 وغ��ها. �شأن تصميم املسوح أو البحوث أو الدراسات واختيار العينات وتحليل النتائج وتفس��ها

وقوائم العينات وغ��ها املستخدمة �� العمل  ا�خرائط وا�خططات وال�جالت واألدلة واملن�جياتالوثائق اإلحصائية: 

 .ورقية أو إلك��ونية سواء �انت اإلحصائي

 ةوظيفالأثناء تأدية  اإلحصائيةاألجهزة أو مجموعة موظفي  ملوظف غ�� مادية أو ماديةاستفادة : ر�حية مآرب �خصية

4 الوثائق اإلحصائية.و أو/اإلحصاءات تخص أطراف أخرى  وأشر�ات  وأمن خالل تقديم خدمات ألفراد 



تقديم

 

4 
 

 تقديم

واملعتمدة من قبل ا�جلس  )م2020-2015(�� إطار تنفيذ ا�خطة االس��اتيجية للعمل اإلحصائي ا�خلي�� املش��ك للف��ة 

اإلحصائي املركز قام ، م2015سبتم��  15) املنعقدة بتار�خ 136دورتھ (الوزاري �جلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية �� 

ميثاق العمل " �عنوانبالدول األعضاء ملبادئ العمل اإلحصائي دليل بإعداد  التعاون لدول ا�خليج العر�يةلدول مجلس 

 ".اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية

 

مجموعة من املبادئ األساسية املوحدة لإلحصاءات الرسمية ال�ي يرتكز عل��ا العمل اإلحصائي �� دول  ع��يثاق املحتوي ي

 مجال  ��الدولية مجلس التعاون. و�� مبادئ مستوحاة من املبادئ املماثلة وأفضل املمارسات 
ً
��  اإلحصاء املتبعة دوليا

اثيق اإلحصائية املقرة من قبل جهات إقليمية أخرى و�املعاي�� االستئناس باملو يثاق هذا ا�جال. وتم عند إعداد هذا امل

 للعاماإلحصائية املعتمدة من قبل منظمات دولية وخاصة م��ا املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية لألمم املتحدة 

�ية (يوروستات) م، ودليل املمارسات الفض�� لإلحصاءات األورو 2014م وال�ي اعتمد��ا ا�جمعية العمومية �� يناير 2013

املعاي�� الدولية املتعلقة و م 2017 للعامودليل املمارسات الفض�� املعدل لإلحصاءات األورو�ية (يوروستات) م 2011 للعام

إ�� توثيق أسس وقواعد التعاون ب�ن دول مجلس التعاون �� ا�جال اإلحصائي �� إطار التوجهات يثاق ��دف هذا امل با�جودة.

 ا�خلي�� املش��ك.العامة للعمل 

 

 سبعة عشر مبدلدول ا�خليج العر�ية لدول مجلس التعاون تضمن ميثاق العمل اإلحصائي �و 
ً
معيار وثمان�ن ن �اثنو  أ

ا�جودة وضوابط  املنتج اإلحصائيامتثال، وذلك لتوضيح مختلف أوجھ العمل اإلحصائي من تنظيم مؤس��ي و�نتاج و�شر 

 .لهذا املنتج
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 املقدمة: 
 

 يمثل 
ً
  هذا امليثاق إطارا

ً
  إحصائيا

ً
املبادئ األساسية وضع ��دف للدول األعضاء �� مجلس التعاون وملؤسساتھ  موحدا

، و�ش�ل هذه املبادئ وثيقة اس��شادية ا�خلي�� املش��ك �� العمل اإلحصائيالفض�� لإلحصاءات الرسمية واملمارسات 

املركز اإلحصائي لدول مجلس املتمثلة �� لدول مجلس التعاون  المنظومة ا��حصائية الخليجيةم�ونات ل�افة 

عن تطو�ر و�نتاج و�شر وغ��ها من ا�جهات الوطنية املسؤولة  الدول األعضاء واألجهزة اإلحصائية الوطنية ��  التعاون 

 إلنتاجاألساسية  املتحدة مبادئ األمممع  هذا امليثاق ال�ي يتضم��ا واملعاي��ا�حاور كما تتسق  .الرسميةاإلحصاءات 

  وتتوافق ،م2013 للعام الرسمية إلحصاءاتا
ً
مع التوصيات الناجمة عن العديد من املبادرات الدولية واإلقليمية ��  أيضا

  .�� مختلف ا�جاالت اإلحصائيالرقم  أهمية إ�� �عز�زمجال اإلحصاء والهادفة 

 

وع�� مستوى إ�� وضع معاي�� مرجعية للقيام باأل�شطة اإلحصائية ع�� املستو�ات الوطنية  و��دف امليثاق بصفة عامة

و�شمل مختلف أوجھ هذه األ�شطة من أطر تنظيمية ومؤسسية وقواعد مهنية وأ�عاد ا�خلي�� املش��ك،  اإلحصائيالعمل 

 ومبادئھوتحليلها و�شرها. و�وفر امليثاق  فنية تخص �ل مراحل العمل اإلحصائي من تجميع البيانات اإلحصائية ومعا�ج��ا

اإلطار التوجي�ي املناسب لتطو�ر وتحس�ن النظام اإلحصائي لدول مجلس التعاون ع�� أسس موحدة تضمن ت�امل 

�ختلف مستخدم��ا ع��  الالزمةوتناسق هذا النظام من أجل القيام بمهمتھ األساسية و�� توف�� البيانات اإلحصائية 

األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية. كما تمثل هذه املبادئ قواعد أساسية لهذا النظام لضمان جودة العمل اإلحصائي 

 هذا العمل. الناتجة عن�� مختلف مراحلھ، وضمان جودة اإلحصاءات 

 

لس التعاون لدول لدول مج اإلحصائياملركز  �رتكز تطبيق امليثاق وتحقيق أهدافھ ع�� تب�ي مبادئھ وقواعده من قبلو 

تنفيذ قواعد هذا �مثل و ع�� الصعيدين الوط�ي واإلقلي�ي. الوطنية بالدول األعضاء األجهزة اإلحصائية و ا�خليج العر�ية 

  امليثاق
ً
  عنصرا

ً
قدرة هذا النظام ع��  ورفع ،الدولية�� بناء وتطو�ر نظام إحصائي مت�امل ومتناسق مع املعاي��  أساسيا

اح��ام ، و�مثل لدول مجلس التعاون والبيئي دي واالجتما�� االقتصاوالتعاون التنمية التخطيط و االستجابة ملتطلبات 

 واملعاي�� املهنية ومواكب باألسس مل��م الضمان لبناء نظاٍم إحصائي هو بادئ امليثاقملاإلحصائي�ن لدول مجلس التعاون 

 
ً
 مهما

ً
للتطورات واملستجدات �� ا�جال اإلحصائي. و�مثل �عاون �ل األطراف وتظافر جهودها �� تطبيق مبادئ امليثاق عامال

 إ��وصولها و اإلحصائية و�� �شر الثقافة اإلحصائية  ال��وض باملعلومةو �� تطو�ر النظام اإلحصائي لدول مجلس التعاون 

 .مختلف فئات املستخدم�ن

 

مجلس لدول عة ومراقبة تنفيذ املبادئ األساسية بصفة دور�ة من خالل وضع آلية يديرها املركز اإلحصائي متا� تمتس

  .لتطبيق امليثاق بالتعاون مع األجهزة اإلحصائية الوطنية التعاون لدول ا�خليج العر�ية
ً
 ذاتيا

ً
وتتضمن هذه اآللية تقييما
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املركز سيقوم  لنظراء كمامن قبل ا استبيان مش��ك واستعراضع�� أساس ألجهزة اإلحصائية لدول مجلس التعاون ل

نتائج املتا�عة �شأن  بأجهزة اإلحصاء الوطنية ل�جهات العليابتقديم تقار�ر دور�ة (سنو�ة)  اإلحصائي لدول مجلس التعاون 

 والتقييم. 

 

 مجاالت التحسنتنفيذ املبادئ األساسية للميثاق وماهية ��  األجهزة اإلحصائية الوطنيةوستحدد هذه املتا�عة مدى تقدم 

 . و�مكن أن تؤدي إ�� إم�انية مراجعة بنود هذا امليثاق �لما دعت ا�حاجة.األجهزة تلك�� جميع  ال�ي تم تحقيقها
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 املقدمة: 
 

 يمثل 
ً
  هذا امليثاق إطارا

ً
  إحصائيا

ً
املبادئ األساسية وضع ��دف للدول األعضاء �� مجلس التعاون وملؤسساتھ  موحدا

، و�ش�ل هذه املبادئ وثيقة اس��شادية ا�خلي�� املش��ك �� العمل اإلحصائيالفض�� لإلحصاءات الرسمية واملمارسات 

املركز اإلحصائي لدول مجلس املتمثلة �� لدول مجلس التعاون  المنظومة ا��حصائية الخليجيةم�ونات ل�افة 

عن تطو�ر و�نتاج و�شر وغ��ها من ا�جهات الوطنية املسؤولة  الدول األعضاء واألجهزة اإلحصائية الوطنية ��  التعاون 

 إلنتاجاألساسية  املتحدة مبادئ األمممع  هذا امليثاق ال�ي يتضم��ا واملعاي��ا�حاور كما تتسق  .الرسميةاإلحصاءات 

  وتتوافق ،م2013 للعام الرسمية إلحصاءاتا
ً
مع التوصيات الناجمة عن العديد من املبادرات الدولية واإلقليمية ��  أيضا

  .�� مختلف ا�جاالت اإلحصائيالرقم  أهمية إ�� �عز�زمجال اإلحصاء والهادفة 

 

وع�� مستوى إ�� وضع معاي�� مرجعية للقيام باأل�شطة اإلحصائية ع�� املستو�ات الوطنية  و��دف امليثاق بصفة عامة

و�شمل مختلف أوجھ هذه األ�شطة من أطر تنظيمية ومؤسسية وقواعد مهنية وأ�عاد ا�خلي�� املش��ك،  اإلحصائيالعمل 

 ومبادئھوتحليلها و�شرها. و�وفر امليثاق  فنية تخص �ل مراحل العمل اإلحصائي من تجميع البيانات اإلحصائية ومعا�ج��ا

اإلطار التوجي�ي املناسب لتطو�ر وتحس�ن النظام اإلحصائي لدول مجلس التعاون ع�� أسس موحدة تضمن ت�امل 

�ختلف مستخدم��ا ع��  الالزمةوتناسق هذا النظام من أجل القيام بمهمتھ األساسية و�� توف�� البيانات اإلحصائية 

األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية. كما تمثل هذه املبادئ قواعد أساسية لهذا النظام لضمان جودة العمل اإلحصائي 

 هذا العمل. الناتجة عن�� مختلف مراحلھ، وضمان جودة اإلحصاءات 

 

لس التعاون لدول لدول مج اإلحصائياملركز  �رتكز تطبيق امليثاق وتحقيق أهدافھ ع�� تب�ي مبادئھ وقواعده من قبلو 

تنفيذ قواعد هذا �مثل و ع�� الصعيدين الوط�ي واإلقلي�ي. الوطنية بالدول األعضاء األجهزة اإلحصائية و ا�خليج العر�ية 

  امليثاق
ً
  عنصرا

ً
قدرة هذا النظام ع��  ورفع ،الدولية�� بناء وتطو�ر نظام إحصائي مت�امل ومتناسق مع املعاي��  أساسيا

اح��ام ، و�مثل لدول مجلس التعاون والبيئي دي واالجتما�� االقتصاوالتعاون التنمية التخطيط و االستجابة ملتطلبات 

 واملعاي�� املهنية ومواكب باألسس مل��م الضمان لبناء نظاٍم إحصائي هو بادئ امليثاقملاإلحصائي�ن لدول مجلس التعاون 

 
ً
 مهما

ً
للتطورات واملستجدات �� ا�جال اإلحصائي. و�مثل �عاون �ل األطراف وتظافر جهودها �� تطبيق مبادئ امليثاق عامال

 إ��وصولها و اإلحصائية و�� �شر الثقافة اإلحصائية  ال��وض باملعلومةو �� تطو�ر النظام اإلحصائي لدول مجلس التعاون 

 .مختلف فئات املستخدم�ن

 

مجلس لدول عة ومراقبة تنفيذ املبادئ األساسية بصفة دور�ة من خالل وضع آلية يديرها املركز اإلحصائي متا� تمتس

  .لتطبيق امليثاق بالتعاون مع األجهزة اإلحصائية الوطنية التعاون لدول ا�خليج العر�ية
ً
 ذاتيا

ً
وتتضمن هذه اآللية تقييما
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 املبادئ األساسية

 

: اإلطار القانو�ي واملؤس��ي للعمل اإلحصائي
ً
 أوال

 النظام اإلحصائي �� دول �عد األ�عاد القانونية والتنظيمية املتعلقة بالعمل اإلحصائي عناصر أساسية �� بناء وتطو�ر 

ومستجيبة الحتياجات  عاليةومؤسسات مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية لتمكي��ا من توف�� إحصاءات ذات جودة 

باإلطار القانو�ي واملؤس��ي للنشاط اإلحصائي واملرتبطة بمختلف  مستخدم��ا. و�شمل هذه العناصر املسائل ذات الصلة

 ،ا�جالوكذلك املبادئ ال�ي يرتكز عل��ا العمل اإلحصائي بصفة متناسقة مع املعاي�� الدولية �� هذا  ،أوجھ هذا النشاط

 .العر�يةمجلس التعاون لدول ا�خليج بدول  الشأن هذا��  القوان�ن املطبقة أح�ام ال يخالف و�ما

 

 املهنية االستقاللية: املبدأ األول 

بتنفيذ أعمالها من تجميع ومعا�جة و�نتاج وتحليل و�شر اإلحصاءات  لدول مجلس التعاون تقوم األجهزة اإلحصائية 

 مهنية لضمان مصداقية هذه اإلحصاءات وكسب ثقة مستخدم��ا. استقالليةالرسمية ب�ل 

 :معاي�� االمتثال

اإلحصائية لدول مجلس التعاون ب�ل استقاللية مهنية قرارا��ا املتعلقة باألساليب واملعاي�� تتخذ األجهزة .1

 إحصاءا��ا و�شرا��ا اإلحصائية. إتاحة واإلجراءات اإلحصائية، ومضمون وتوقيت

لتعز�ز مصداقية بيانا��ا وعدم  اإلجراءاتتقوم األجهزة اإلحصائية لدول مجلس التعاون باتخاذ �افة .2

 تضارب محتمل أو فع�� �� املصا�ح مع املستخدم�ن.د و وجها وضمان عدم انحياز 

 .ر�حية من تحقيق مآرب �خصيةدول مجلس التعاون العمل اإلحصائي ��  خلوي.3

،  التعاون،لدول مجلس تقوم األجهزة اإلحصائية .4
ً
 ي تحد من سوء�الاإلجراءات  باتخاذحيثما �ان مناسبا

كما استخدام البيانات اإلحصائية الرسمية أو �شر تفس��ات أو تحاليل خاطئة مبنية ع�� هذه اإلحصاءات. 

 تحتفظ األجهزة بحق الرد ع�� أي سوء استخدام لإلحصاءات الرسمية أو القيام بتفس��ات خاطئة لها.

 

 : الصالحية القانونية �جمع البياناتاملبدأ الثا�ي

اإلحصائية الوطنية بالصالحية القانونية �جمع وتوف�� البيانات واملعلومات الضرور�ة لعملية إنتاج تتمتع األجهزة 

البيانات من خالل حصائية بجهزة اإل األ  إلزامية التعاون وتزو�د نظمة �عزز أخالل وجود  وذلك من ،اإلحصاءات و�شرها

مصادر مستجدة  أية أو� بيانات املصادر اإلدار�ة املسوح والتعدادات اإلحصائية، باإلضافة إ�� صالحية الولوج إ�

 .نفيذيةالت اوالئح�� املنظومة اإلحصائية الوطنيةحددها توال�ي  الستخدامها لألغراض اإلحصائية
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 :معاي�� االمتثال

يل��م املبحوثون باالستجابة للمسوح والتعدادات ال�ي تقوم ��ا األجهزة اإلحصائية الوطنية �� إطار مهامها .1

 وذلك حسب ضوابط و�جراءات محددة.

 بالولوج إ�� بيانات ال�جالت اإلدار�ة .2
ً
مصادر مستجدة  أية أوالسماح لألجهزة اإلحصائية الوطنية رسميا

 ع�� الصعيد الوط�ي حسب إجراءات وضوابط محددة ��دف استخدامها لألغراض اإلحصائية.

العمل ع�� توعية املبحوث�ن بأهمية التعدادات واملسوح اإلحصائية و�عالمهم بالغايات املنشودة م��ا .3

و�أطرها القانونية و�ا�خصوص إلزامية اإلجابة ع�� االستبيانات املرخص إجرا��ا والتعهد بضمان سر�ة 

 .ةواملعلومات املستوفاالبيانات 

العبء ع�� ع�� تطو�ر اآلليات والوسائل ال�ي من شأ��ا تخفيف املستمر العمل ب اإلحصائية األجهزةتقوم .4

 .املبحوث�ن

 

 : سر�ة البيانات الفرديةاملبدأ الثالث

تتعهد األجهزة اإلحصائية الوطنية بضمان سر�ة البيانات واملعلومات الفردية ال�ي توفرها املسوح والتعدادات اإلحصائية 

 .ةاملستوفااألفراد وأسرار األعمال من البيانات واملعلومات  وال�جالت اإلدار�ة بما يكفل حماية خصوصية

 :معاي�� االمتثال

إال �� األغراض استخدامها عدم �عمل األجهزة اإلحصائية الوطنية ع�� ضمان سر�ة البيانات الفردية و .1

  .ن سالم��ا وتنظيم استخدامها�تأمو  اإلحصائية فقط

جمع بيانات املسوح والتعدادات اإلحصائية ومعلومات التأكيد ع�� ضرورة إعالم املبحوث�ن بأهداف .2

 ال�جالت اإلدار�ة واستخداما��ا وشروط وآليات ا�حافظة ع�� سر���ا.

ترسيخ أخالقيات املهنة لدى العامل�ن �� إنتاج اإلحصاءات الرسمية و�وجوب اح��ام سر�ة البيانات .3

خالل عملهم واملعرفة واإلملام بالعقو�ات الناتجة عن عدم االمتثال لتلك التعليمات  ةواملعلومات املستوفا

 والقوان�ن.

 قوان�ن مع ال يتعارض ، بمايةالبحث غراضأل ل البيانات ا�خام �شر آلية فيما يخص محددة ضوابط وضع.4

 الدولة.

 

 

 

9



 

9 
 

 و�عز�ز القدرات املا��: الدعم املبدأ الرا�ع

وتقوم بتوف�� املوارد املالية واملعدات واملؤسسية تقدم السلطات املعنية الدعم الالزم ��دف �عز�ز و�ناء القدرات البشر�ة 

من االستجابة ملتطلبات العمل اإلحصائي ع��  لدول مجلس التعاون والتجه��ات الضرور�ة لتمك�ن األجهزة اإلحصائية 

 املستوى الوط�ي واإلقلي�ي والدو��.

 :معاي�� االمتثال

1. 
ً
أخرى بما و�يجاد بدائل تمو�ل ع�� املوارد العامة  ضمان استمرار�ة تمو�ل العمل اإلحصائي باالعتماد أساسا

، وذلك وفق القوان�ن لدول مجلس التعاون يكفل تنفيذ ا�خطط وال��امج السنو�ة لألجهزة اإلحصائية 

 واألنظمة املعمول ��ا �� �ل دولة.

برامج لتطو�ر مهارا��م  من خاللملوظفي األجهزة اإلحصائية بدول مجلس التعاون  املهنيةالكفاءة  �عز�ز.2

ا�جدد �خر�ج�ن لانتداب فعالة وضع سياسة و ، ��ا�� مختلف ا�جاالت اإلحصائية وا�جاالت املتصلة املهنية 

 �� التخصصات األ�اديمية ذات الصلة.
استمرار أي إحصاء أو  إدراج وأ للنظر �� استبعاد اإلحصائي، املسؤول�ن عن اإلنتاج من قبل دوري تقييم.3

 .االستخدام األمثل للموارد رس�ي وذلك من أجل

يجوز لألجهزة اإلحصائية �� الدول األعضاء العمل بأسلوب العمل التجاري لتقا��ي العوائد من ا�خدمات .4

 املش��ك. اإلحصائيوال مع ميثاق العمل  ذات املردود املادي بما ال يتعارض مع دورها ا�ح�ومي وال مع أنظم��ا

 األخذ �ع�ن االعتبار الت�لفة والفوائد املرجوة عند تخطيط األ�شطة اإلحصائية ووضع األولو�ات..5

 

 : تحس�ن ا�جودةاملبدأ ا�خامس

العمل �عمل األجهزة اإلحصائية لدول مجلس التعاون �ش�ل مستمر ع�� تحس�ن جودة املنتج اإلحصائي �ختلف مراحل 

 من تجميع ومعا�جة و�نتاج وتحليل و�شر، باعتماد آليات إدارة ا�جودة و�متا�عة وتقييم عناصر ا�جودة بصفة دور�ة.

 :معاي�� االمتثال

 .لألجهزة اإلحصائية لدول مجلس التعاون  ومعروف �ش�ل وا�ح وموثقسياسة ا�جودة و  نموذج تحديد.1

األجهزة اإلحصائية لدول وضع سياسة ضبط ا�جودة اإلحصائية وأسس إدار��ا �� مختلف مراحل أعمال .2

 مجلس التعاون.

وتقييمها بصفة دور�ة حسب ضوابط محددة  ،املنتجات اإلحصائيةاملتا�عة املستمرة �جودة عمليات .3

 ومتناسقة مع املعاي�� الدولية �� هذا ا�جال.

 .اإلحصائي املستمر �جودة اإلنتاج ثقافة التحس�نتعز�ز من�جية ل بذل جهود.4
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التوثيق املفصل للمن�جيات وآليات العمل املستخدمة �� العمل اإلحصائي الرس�ي ��دف التحس�ن املستمر .5

 .ونقل املعرفة اإلحصائيالعمل �جودة 

 

 : ا�حياد واملوضوعيةاملبدأ السادس

�ي لو�شر اإلحصاءات الرسمية �� إطار اح��ام االستقالل العبإنتاج لدول مجلس التعاون تتعهد األجهزة اإلحصائية 

 .و�طر�قة موضوعية ونز��ة وشفافة، ضمانا للمساواة ب�ن جميع املستخدم�ن

 :معاي�� االمتثال

ع�� اعتبارات بناًء اختيار مصادر املعلومات واألساليب والعمليات واملفاهيم والبيانات ومسارات النشر .1

 إحصائية و�ن�اه
ً
 .املبادئ الدولية وأفضل املمارسات الوطنية واإلقليمية والدولية إ�� ة وشفافية واستنادا

إعداد البيانات اإلحصائية بطر�قة �عكس الصورة ا�حقيقية والدقيقة للواقع �� مختلف ا�جاالت .2

 وغ��ها من ا�جاالت.والبيئية االقتصادية واالجتماعية 

  .بحيادية ووضوح وفق املبادئ التوج��ية املستخدمة اإلحصائيةضمان وصول املستخدم�ن للمعلومات .3

 اإلحصاءاتاحتساب و�نتاج  بتوف�� املعلومات حول من�جيات لدول مجلس التعاون األجهزة اإلحصائية  قيام.4

 بما يحقق االستخدام األمثل لإلحصاءات.الرسمية 

 .و�تاح��ا ل�جمهور واألساليب والعمليات املستخدمة  توثيق املعاي�� والتصانيف.5

 .ع�� نحو موضو�� و�طر�قة مهنيةن مستخدم�لل اإلحصائيةاملعلومات  و�تاحة إيصال.6

 .اإلحصاءات الرسمية �شر اإلعالن املسبق عن توقيتتتضمن  اإلحصائيوجود رزنامة للنشر .7

.املمارسات اإلحصائية ال�ي تحكم توثيق و�شر املعاي�� والقيم األخالقية.8

 اإلقلي�ي التنسيق والتشاور ع�� الصعيدين الوط�ي و : املبدأ السا�ع

ع�� إرساء اآلليات املؤسسية والفنية للتنسيق والتشاور ب�ن مختلف  لدول مجلس التعاون �عمل األجهزة اإلحصائية 

تبادل ، وتيس�� املبحوث�ن تخفيف العبء ع��و لتجنب ازدواجية العمل،  ةواإلقليمي املنظومة اإلحصائية الوطنيةم�ونات 

اإلحصاءات ن و�ضمن جودة �حّس و  ةالنظم اإلحصائيهذه حقق ا�ساق وكفاءة ا يمّم  ،دمج البيانات من مصادر مختلفةو 

 . ا�خليج العر�يةلدول الرسمية لدول مجلس التعاون 
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 :معاي�� االمتثال

املنظومة تقوم األجهزة اإلحصائية الوطنية بتنسيق جميع األ�شطة اإلحصائية ب�ن مختلف م�ونات .1

 .الت�امل بي��ا وتجنب ازدواجية أعمالها وتحس�ن كفاء��ا ضمان��دف  اإلحصائية الوطنية

�دف � املركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون تضمن األجهزة اإلحصائية الوطنية االتصال والتواصل مع .2

  .يج العر�يةع�� مستوى دول مجلس التعاون لدول ا�خلاملش��كة تنسيق األ�شطة اإلحصائية تنظيم و 
  ومن�جيات إحصائيةالتنسيق الف�ي من مفاهيم وتصانيف  آلياتتطو�ر .3

ً
ومتناسقة مع  موحدة داخليا

مثيال��ا اإلقليمية والدولية األخرى بما يضمن جودة البيانات اإلحصائية الوطنية و�م�انية مقارن��ا مع 

 مثيال��ا من البيانات.

ق هذه املعلومات مع املعلومات اإلحصائية لضمان تطابتنظيم التشاور مع مختلف فئات مستخدمي .4

 احتياجا��م.

املن�جيات املمكن تطبيقها  أووضع من�جية وا�حة ودور�ة لنقل املعرفة ب�ن األجهزة اإلحصائية وتب�ي األف�ار .5

 .و�عميمها

 

  : التعاون الدو��املبدأ الثامن

املنظومة اإلحصائية تنسيق مع مختلف م�ونات بال لدول ا�خليج العر�ية مجلس التعاون لدول �عمل األجهزة اإلحصائية 

��دف تبادل ا�خ��ات واالستفادة من التجارب والدولية  األصعدة اإلقليميةع�� وضع برامج التعاون ع�� مختلف  الوطنية

  �عمل. كما أداءهاالناجحة لرفع 
ً
 .ةالدولياإلقليمية و  املعاي�� اإلحصائية �� تطو�رع�� املساهمة  معا

 :معاي�� االمتثال

املنظومة اإلحصائية تنسيق مع مختلف م�ونات باللدول مجلس التعاون الوطنية  �عمل األجهزة اإلحصائية.1

اإلقليمية والدولية مع املنظمات  ع�� وضع برامج �عاون ثنائية و�رامج �عاون متعددة األطراف الوطنية

وتبادل ا�خ��ات واالستفادة من التجارب  ،ةاإلحصائي�ا �مو نظم��دف تطو�ر  املعنية با�جاالت اإلحصائية

 .الناجحة

أ�حاب  و�عز�ز مشاركةالثنائية ومتعددة األطراف إ�� احتياجات املستخدم�ن،  تعاون البرامج �ستند .2

 ومرحلة التطو�ر اإلحصائي.واإلقليمية املص�حة الرئيس�ن، مع مراعاة الظروف الوطنية 

 عاي�� امل�� تطو�ر  لدول مجلس التعاون �ساهم األجهزة اإلحصائية الوطنية .3
ً
اإلحصائية املعتمدة إقليميا

 
ً
 .ودوليا
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ً
 :: اإلنتاج اإلحصائيثانيا

مع املعاي��  متسقةع�� قواعد من�جية و�جراءات بناًء اإلحصاءات الرسمية  التعاون  مجلس لدول األجهزة اإلحصائية  تنتج

 
ً
  وأفضل املمارسات املتعارف عل��ا �� ا�جال اإلحصائي إقليميا

ً
مجلس  دول  خصوصيةاالعتبار  �ع�نمع األخذ  ،ودوليا

 ال�ي توفرها. اإلحصاءاتذه األجهزة وجودة هيضمن فاعلية  مماالتعاون 

 

 : من�جيات و�جراءات متينةاملبدأ التاسع

 أدوات و�جراءاتمن�جيات و إ�� �ا إحصاءا� إنتاجا�خليج العر�ية �� لدول �ستند األجهزة اإلحصائية لدول مجلس التعاون 

 ��دف ضمان جود��ا. سليمة وخ��اتوموثقة علمية إحصائية 

 :معاي�� االمتثال

  من�جياتاعتماد .1
ً
  ومفاهيم وتصانيف إحصائية متطابقة مع املعاي�� املماثلة واملعتمدة إقليميا

ً
 .ودوليا

طر اإلحصائي بانتظام بتقييم �جل األعمال  ةاألجهزة اإلحصائية الوطني قيام.2
ُ
باملسوح  ةا�خاص املعاينةوأ

 لزم األمر لضمان جودة العمل اإلحصائي.ما إذا  او�عديلهوال�جالت األخرى 

 من قبل م�ونات وضع إجراءات .3
ً
املنظومة تضمن تطبيق املفاهيم والتعار�ف والتصانيف املعتمدة وطنيا

 . اإلحصائية الوطنية

�ش�ل دوري  �� ال��امج اإلحصائيةواملصادر األخرى  ال�جالت اإلدار�ة تقييم من�جيات املسوح واستخدام.4

  .الضرورة، لضمان جودة اإلصدارات اإلحصائية وعند
من  مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�يةا�جامعات واملؤسسات البحثية بدول مع �عاون األجهزة اإلحصائية .5

 .املنفذةاإلحصائية علية األساليب افاملن�جيات و تحس�ن و  ر�تطو أجل 

 

 املناسبة اإلجراءات اإلحصائيةاملبدأ العاشر: 

مناسبة �� �ل مرحلة من مراحلھ  إجراءات وأدواتلدول مجلس التعاون ع�� لألجهزة اإلحصائية  اإلحصائي العمل يرتكز

 .اإلحصاءات والبيانات الرسميةجودة لضمان 

 االمتثال معاي�� 

ا�حاسب اآل�� وغ��ها من األدوات  التطبيقات املستندة إ��والكتيبات و  االستبياناتو  املن�جيات من التحقق.1

 .البياناتعملية جمع  قبل البدء �� ومن �ح��ا

 .ا�حاجة حسبحدي��ا أو تنقيحها تو بانتظام  العمل اإلحصائي مراحلقبة مرا.2

 .وا�حة وشفافة قياسية جراءاتوتطبيق إ تتبع مراجعات التنقيحات.3
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املفاهيم  معتماشية وم جودةذات واملصادر األخرى  ال�جالت اإلدار�ةاملبنية ع��  ت�ون اإلحصاءات.4

 .املستخدمةالتصانيف التعار�ف و و 

من أجل  البيانات اإلدار�ةالهيئات ا�ح�ومية األخرى املسؤولة ع�� مع األجهزة اإلحصائية الوطنية تتعاون .5

 .جودة البيانات ضمان

 .املمارسات الدولية أفضلوعمليا��ا وفق  إجراءا��ابمأسسة  اإلحصائية األجهزةتقوم .6

 

 العبء غ�� املفرط تجاه املبحوث�ناملبدأ ا�حادي عشر: 

طلبا��م  وأن ت�ون  املبحوث�ن ع��تدر�جيا اإلحصائية الوطنية أهدافها �� إطار ضمان تخفيف العبء األجهزة  تحدد

 .وغ�� مبالٍغ ف��ا احتياجات املستخدم�ن تتما��ى مع للمعلومات

 :معاي�� االمتثال

 .ضرور�ةو  ع�� معلومات معينة هاتفاصيلو ��ا �غطيفيما يخص  بيانات طلبات ا�حصول ع�� اقتصار.1

 .تخفيف العبء ع�� املبحوث�ن من أجل استخدام تقنيات متقدمةالعمل باستمرار ع�� .2

 ��دف واأل�خاص الشر�اتاملؤسسات و  عن املنظومة اإلحصائية الوطنيةأعضاء  البيانات ب�ن تبادل.3

 .أو أية تحفظات قانونية موجودة اإلحصائية سر�ةبال اإلخاللبدون  العبء،تخفيف 

 ر�ط البيانات من مصادر مختلفة من أجل تخفيف العبء ع�� املبحوث�ن. �عز�ز.4

 

 : التحكم �� الت�لفةاملبدأ الثا�ي عشر

عند القيام بمهامها ع�� االستخدام األمثل للموارد املتاحة �� األعمال لدول مجلس التعاون �عتمد األجهزة اإلحصائية 

اإلحصائية واستخدام املصادر اإلدار�ة املتوفرة، بما يضمن جدوى هذه األعمال وجودة اإلحصاءات الرسمية، واالستجابة 

الرسمية الصادرة عن ال�جنة  اءاتاإلحصو�شر  إعدادبما يتالءم ومعاي�� ومبادئ إ�� االحتياجات اإلحصائية ذات األولو�ة، 

  .التا�عة لألمم املتحدة اإلحصائية

 :معاي�� االمتثال

تضمن االستغالل الفعال للموارد املتاحة من خالل برمجة األعمال اإلحصائية وتجنب  إجراءاتاعتماد .1

 ازدواجي��ا ومطابق��ا مع احتياجات املستخدم�ن ومن خالل املراقبة املتواصلة الستخدام هذه املوارد.

 باشرةامل عمليات امل�ح اإلدار�ة ألغراض إحصائية وتجنب�جالت استباقية إلم�انية استعمال ال بذل جهود.2

 .�لفةوامل

 .االزدواجية �� املنتج اإلحصائي من أجل تجنب منت�� اإلحصاءات البيانات ب�ن تبادل�عز�ز .3
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�عز�ز وتبادل وتنفيذ ا�حلول املوحدة ال�ي تز�د من فاعلية  إ��األجهزة اإلحصائية لدول مجلس التعاون  س��.4

 وكفاءة العمل اإلحصائي.

 .االتصاالت بطر�قة فعالة �� جميع مراحل العمل اإلحصائيتكنولوجيا املعلومات و  ماستخدا.5

 

 
ً
 اإلحصائيةاملنتجات : ثالثا

  لدول مجلس التعاون �عمل األجهزة اإلحصائية 
ً
ملعاي�� ا�جودة  ع�� التحس�ن الدائم �جودة املنتجات اإلحصائية وفقا

، ومن خالل اعتماد ومتا�عة عناصر هذه ا�جودة ومن بي��ا املالءمة واالستجابة 
ً
 ودوليا

ً
حتياجات ال املتعارف عل��ا إقليميا

 واال�ساق واملقارنة والنفاذ إ�� املعرفة والوضوحالسرعة ودقة مواعيد �شر اإلحصاءات املستخدم�ن والدقة واملوثوقية و 

 .ملنتجات وفق احتياجات املستفيدوالتوسع �� عدد ا

 

 : املالءمة واالستجابة الحتياجات املستخدم�ناملبدأ الثالث عشر

هناك فائدة من �ون تالحتياجات مستخدم��ا وأن  لدول مجلس التعاون  يجب أن �ستجيب اإلحصاءات املتوفرة

 لتحديد احتياجا��م
ً
 كفيال

ً
ا�حقيقية وذات األولو�ة ومعاينة رضاهم  استخدامها. و�مثل التشاور مع املستخدم�ن سبيال

 عن املعلومات اإلحصائية املتوفرة.

 :معاي�� االمتثال

من  االحتياجات ذات األولو�ةاس��اتيجيات لتحديد و  وطنية واإلقليمية وفق آلياتال إنتاج اإلحصاءات.1

 .ك�ل وللمجتمعاألعمال  قطاعول ،لدول مجلس التعاون ح�ومية الوطنية و ا�جهات ل� املعلومات

للمستخدم�ن  و�عداد التقار�ر تقديم املشورة إجراءات لدول مجلس التعاون  الوطنية اإلحصاء تنفيذ أجهزة.2

 .اإلحصائيةبيانات االستخدام العم�� لل �شأن �ش�ل دوري

االحتياجات من  وتقييم تحديد وتحليل �� عمليات اإلحصاءات الرسمية إشراك مستخدمي ومنت��.3

 .القطاعيةو املؤسسية األ�اديمية و  ال�جان خالل من املعلومات

�حصر والتعرف ع�� احتياجات املستخدم�ن وقياس مدى تلبية  دور�ةاستطالعات الرأي بصفة  إجراء.4

 الحتياجا��م. اإلحصائيةاملنتجات وا�خدمات 

��دف االبت�ار التنظي�ي واإلداري وتطو�ر وابت�ار منتجات  اإلحصائيإ�شاء وحدة إدار�ة خاصة باالبت�ار .5

 وفقو وخدمات إحصائية جديدة تل�ي احتياجات املستخدم�ن بالتعاون مع اإلدارات اإلحصائية ذات العالقة 
ً
 ا

 .اإلحصائيراحل العمل مل
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 : الدقة واملوثوقيةاملبدأ الرا�ع عشر

�� هذا لدول مجلس التعاون وتقوم األجهزة اإلحصائية  ،وموثوق ��ا�عكس اإلحصاءات املتوفرة الواقع بصورة �حيحة 

 عداد.اإل ن�جيات الفنية و�� مختلف مراحل املخصائص و ا�اإلحصائي ع�� مستوى مختلف  لإلنتاجاإلطار بالتقييم املنتظم 

 :معاي�� االمتثال

، عند من خالل مقارن��االتحقق من �ح��ا واملنتج اإلحصائي و  نتائج املشتقةوال، تقييم البيانات األصلية.1

 .اإلحصائية املعلوماتمن  مع غ��هااالقتضاء، 

 .املعاينة وتوثيقها وغ�� خطاء املعاينةأاحتساب .2

ع�� مختلف إدخال تحسينات ��دف واالستفادة م��ا اإلحصائية بصفة منتظمة عملية ال مراجعةو تحليل .3

 .مراحلها

 ودقة مواعيد �شر اإلحصاءاتالسرعة : املبدأ ا�خامس عشر

، واملوعد �� الوقت املناسب الرسمية إحصاءا��ا لدول ا�خليج العر�يةلدول مجلس التعاون األجهزة اإلحصائية تنتج وتنشر 

 .و�طر�قة شفافةا�حدد 

 :معاي�� االمتثال

  اإلحصاءات �� الوقت املناسب �عد ان��اء الف��ة املرجعية إنتاج.1
ً
 .الدوليةللمعاي��  وفقا

 .تأخ��دون بت�حيح األخطاء �� اإلحصاءات املنشورة و�عادة �شرها �عد ت�حيحها .2

 .للنتائج اإلحصائية قبل النشر ال��ائي تقنياتال جراءات أوواإل  املن�جية كب�� �� اإلعالن عن أي تحديث.3

4. 
ً
يجب اإلعالم ، ذلك يتم �ذا لم. و �شر اإلحصاءات �� الوقت املناسب وحسب رزنامة �شر معلن ع��ا مسبقا

 
ً
 .عدم االل��ام باملوعد السابقل وتقديم تفس��للنشر  بموعد آخر ��ائي مسبقا

5. 
ً
للمعاي�� اإلقليمية والدولية �� مجال  تحديد دور�ة �شر اإلحصاءات حسب متطلبات استخدامها ووفقا

 النشر اإلحصائي. 

 مع ابالتحس�ن املستمر لوقتية �شر البيانات  اإلحصائية األجهزةتقوم .6
ً
 الدولية.عاي�� ملتماشيا

 : اال�ساق واملقارنةاملبدأ السادس عشر
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يتع�ن ضمان ا�ساق اإلحصاءات الرسمية املنتجة فيما بي��ا داخل نفس املصدر وأن ت�ون قابلة للمقارنة ع�� الزمن و��ن 

 . (إن وجدت) مع بيانات من مصادر إحصائية أخرى  �اتقار�التأكد من ا�جهات والدول و 

 :معاي�� االمتثال

  اإلحصاءات الرسمية تماسك وا��جام.1
ً
 .داخليا

  .ملدة زمنية معينةللمقارنة اإلحصاءات الرسمية  قابلية.2

 إنتاج واملمارسات ا�جيدة ��املفاهيم واملؤشرات و  اإلجراءاتو  والتصانيف األطر اإلحصائية استخدام.3

 من مصادر إحصائية بياناتمع تقار��ا و أجل �عز�ز قابلي��ا للمقارنة ع�� الزمن من الرسمية اإلحصاءات 

 .أخرى 

.والدولية واإلقليميةب�ن دول مجلس التعاون  إلحصاءات املنتجةا قارنةماتخاذ خطوات لتعز�ز .4

 : النفاذ إ�� املعرفة والوضوحاملبدأ السا�ع عشر

حق ا�حصول ع�� املعلومة اإلحصائية املتوفرة �ختلف فئات مستخدم��ا لدول مجلس التعاون تضمن األجهزة اإلحصائية 

تم تو ومنظمات و�احث�ن و�عالمي�ن وأفراد وغ��هم وذلك بدون تمي�� ب�ن املستخدم�ن  خاصة من مؤسسات إدار�ة ومنشآت

بالبيانات الوصفية ا�خاصة  وم�حو�ة�� نفس الوقت، و�� صيغ وا�حة ومفهومة البيانات ل�افة املستخدم�ن  إتاحة

 ��ذه اإلحصاءات لتيس�� االستخدام األمثل لها.

 :معاي�� االمتثال

تقديم اإلحصاءات �� صيغ وا�حة ومفهومة و�شرها حسب طرق عملية ومالئمة لتيس�� استخدامها من .1

 .نستخدم�املقبل 

اإلحصاءات �� نفس الوقت و�دون تمي��  إتاحة�ا ستخدم�مللدول مجلس التعاون تضمن األجهزة اإلحصائية .2

 عالم باالستثناءات ا�خولة لبعض ا�جهات الرسمية ا�حصول املبكر ع�� هذه اإلحصاءات.اإل و�تم  ،بي��م

وأطر ومن�جيات إعدادها بما ييسر  املنشورة الوصفية املتعلقة بخصائص اإلحصاءات توف�� البيانات .3

 .��اومصداقي ��اشفافي يز�د مناستخدامها وتحليلها و�ما 

 للمستخدم�ن. و�تاح��اتقار�ر تقييم ا�جودة للمخرجات اإلحصائية  إعداد.4

 .توثيق املن�جيات املستخدمة �� اإلنتاج اإلحصائي و�تاح��ا للمستخدم�ن.5

من خارج األجهزة اإلحصائية الوطنية استخدام البيانات مستخدم�ن لللسماح اإلعداد والتحض�� ل.6

األجهزة اإلحصائية الوطنية جراءات املعتمدة لدى خضوع لإل مع ا� ألغراض البحثاإلحصائية األولية (ا�خام) 

 .�� هذا ا�خصوص
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 : الدقة واملوثوقيةاملبدأ الرا�ع عشر

�� هذا لدول مجلس التعاون وتقوم األجهزة اإلحصائية  ،وموثوق ��ا�عكس اإلحصاءات املتوفرة الواقع بصورة �حيحة 

 عداد.اإل ن�جيات الفنية و�� مختلف مراحل املخصائص و ا�اإلحصائي ع�� مستوى مختلف  لإلنتاجاإلطار بالتقييم املنتظم 

 :معاي�� االمتثال

، عند من خالل مقارن��االتحقق من �ح��ا واملنتج اإلحصائي و  نتائج املشتقةوال، تقييم البيانات األصلية.1

 .اإلحصائية املعلوماتمن  مع غ��هااالقتضاء، 

 .املعاينة وتوثيقها وغ�� خطاء املعاينةأاحتساب .2

ع�� مختلف إدخال تحسينات ��دف واالستفادة م��ا اإلحصائية بصفة منتظمة عملية ال مراجعةو تحليل .3

 .مراحلها

 ودقة مواعيد �شر اإلحصاءاتالسرعة : املبدأ ا�خامس عشر

، واملوعد �� الوقت املناسب الرسمية إحصاءا��ا لدول ا�خليج العر�يةلدول مجلس التعاون األجهزة اإلحصائية تنتج وتنشر 

 .و�طر�قة شفافةا�حدد 

 :معاي�� االمتثال

  اإلحصاءات �� الوقت املناسب �عد ان��اء الف��ة املرجعية إنتاج.1
ً
 .الدوليةللمعاي��  وفقا

 .تأخ��دون بت�حيح األخطاء �� اإلحصاءات املنشورة و�عادة �شرها �عد ت�حيحها .2

 .للنتائج اإلحصائية قبل النشر ال��ائي تقنياتال جراءات أوواإل  املن�جية كب�� �� اإلعالن عن أي تحديث.3

4. 
ً
يجب اإلعالم ، ذلك يتم �ذا لم. و �شر اإلحصاءات �� الوقت املناسب وحسب رزنامة �شر معلن ع��ا مسبقا

 
ً
 .عدم االل��ام باملوعد السابقل وتقديم تفس��للنشر  بموعد آخر ��ائي مسبقا

5. 
ً
للمعاي�� اإلقليمية والدولية �� مجال  تحديد دور�ة �شر اإلحصاءات حسب متطلبات استخدامها ووفقا

 النشر اإلحصائي. 

 مع ابالتحس�ن املستمر لوقتية �شر البيانات  اإلحصائية األجهزةتقوم .6
ً
 الدولية.عاي�� ملتماشيا

 : اال�ساق واملقارنةاملبدأ السادس عشر
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 م.2008-صندوق النقد الدو��  -النظام العام لنشر البيانات اإلحصائية -

 م.2012-صندوق النقد الدو��  -املعيار ا�خاص لنشر البيانات اإلحصائية -

 م.2012 -النظام األسا��ي للمركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول ا�خليج العر�ية -9

املركز اإلحصائي لدول مجلس  –م) 2020-2015ش��ك للف��ة (ا�خطة االس��اتيجية للعمل اإلحصائي ا�خلي�� امل-10

 .م2015 -التعاون 
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