اصل  -1ارتباط ،بيطرفي و دسترسي برابر:
آمارهاي رسمي در هر كشوري بايد موثقترين و مورد اعتمادترين اطالعات يك جامعه بانه د كه
توسط سازمانها م تشر مينوند و جزئي ضروري از سيستم اطالعاتي يك جامع ي دموكراتيهك را
فراهم مي سازند تا دولت ،برنام ريزان ،پژوهشگهران و تمهامي اعضها و عمهو افهراد جامعه از آن
بهرهم د نوند ،ب ابراين حق هر نهروندي است ك ب صورت آزاد ب بانكههاي اطالعهاتي آمارههاي
رسميك در كمال بيطرفي توسط سازمانها اراي و م تشر نده است دسترسي دانت باند.
اصل  -2موازين و اخالق حرفهاي:
هم ي اركان و اجزا دولت و تمامي سازمانها موظف هست د ك با روشههاي عممهي و بها رعايهت
اخالق حرف اي آمار و اطالعات را در اختيار مرد قرار ده د .همچ ين نيهاز اسهت كه ههر كهدا از
مراحل فراي د فعاليتهاي آماري ثبت ،توليد ،جمعآوري ،پردازش ،نگهداري و انتشهار بها روشههاي
دقيق عممي و با استفاده از ف اوري اطالعات و ارتباطات توسط متخصصان انجا نود تا باور عمومي
جامع نسبت ب آنها مورد خدن قرار نگيرد.
اصل  -3پاسخگويي و شفافيت:
براي درك بهتر از دادهها سازمانهها و موسسه ههاي آمهاري بايهد نسهبت به آمارههاي ارايه نهده،
مسئوليتپذير و پاسخگو بان د .اين آمارها بايد با روشها و روندهاي مشخص ،رونن و نفاف توليد
و م تشر نوند و ب دور از هرگون ابهامي ،تا مخاطبان بتوان د ب آنها اعتماد بيشتري دانت بان د.
در اين اصل تاكيد بر پاسخگويي هم افراد حقوقي و حقيقي است ك بايد نسبت ب توليد و انتشهار
آمار و اطالعات قدرت پاسخگويي دانت بان د.
اصل  -4پيشگيري از استفادهي نادرست:
سازمانها و مؤسس هاي آماري براي پيشگيري از تفسيرها و تعبيرهاي انتباه و استفادهي نادرست
از آمار ،بايد همراه انتشار آنها توضيحات الز را ب مخاطبان اراي نماي د.

تحميههلههها ،تفسههيرها و تعبيرهههاي افههراد اسههتفاده ك ههده از آمههار به سههازمانهههاي توليدك ههده و
م تشرك ده برنميگردد و سازمانها مجازند براي پرهيز از هرگون انتباه و نهفافسهازي آمارههاي
اراي نده ،توضيحهاي تكميمي م تشر ك د.
اصل  - 5صرفهجويي:
مؤسس هاي آماري ميتوان د دادههاي الز را از انهوا م هابع ،اعهم از آمهارگيريههاي مختمهف و يها
اطالعات ثبتي اداري تهي ك د .اما سازمانها براي اجراي طهر ههاي آمهاري و سهاير فعاليهتههاي
آماري الز است م ابع مالي و اداري خود را با توج ب كيفيت ،دقت زماني و هزي ه هها ،بها رعايهت
اصل صرف جويي ت ظيم نماي د.
ب دليل نبود ارتباط بين سازمانهها خيمهي از فعاليهتههاي آمهارگيري تكهراري اسهت و بها صهرف
هزي هاي بي نماري دوباره توليد مي نهوند ،يها در برخهي مهوارد به جهاي اسهتفاده از روشههاي
نمون گيري ،از آمارگيريهاي فراگير استفاده مينود ك موجب صرف هزي هاي زيادي مينود.
اصل  -6حفظ محرمانگي:
هيچ سازمان يا موسس ي آماري نميتواند اطالعات محرمان و نخصي افراد را در اختيار عمو قهرار
دهد و اين اطالعات بايد ب صورت محرمان نگهداري و ذخيهره نهوند .سهازمانههاي مسهئول بايهد
تمهيدات الز براي ام يت اطالعات را در نظر بگيرند.
اصل  -7قانون آمار:
سازمانها و دولتها موظفاند قوانين ،مقررات و موازين حاكم بر نظا هاي آماري داخمي و جهاني را
رعايت ك د و ب كار گيرند و در اين مورد اطال رساني الز را ب عمو مرد انجا ده د.
اصل  -8هماهنگي در سطح ملي:
تمامي سازمانها و مؤسس هاي آماري در يك كشور براي اجراي نظا جامع آماري و اراي آمارههاي
رسمي بايد بين تمامي بخشهاي خود هماه گي و انسجا الز را ب وجود بياورنهد تها ت اقضهي در
توليد و انتشار آمار در سطح جامع ايجاد نشود.
اصل  -9استانداردهاي جهاني:
بهرهگيري از استانداردها ،قوانين و مقررات جهاني ك توسط سهازمانههاي جههاني تهدوين و ابهال
مينود يكي از موفقيتهاي نظا آماري در يك كشور است و تما سازمانها و موسس هاي آماري و
دولتها موظف ب رعايت آنها هست د.
اصل  -10همكاري بينالمللي:
برآورده كردن نياز سازمانهاي جهاني براي اراي آمارهاي مهورد نيهاز يكهي از وظهايف نظها جهامع
آمارهاي رسمي يك كشور است و كشورها ،سازمانها و موسس هاي آماري بايد نسبت به ايهن امهر
متعهد بان د.

