ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ...

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών,
υπενθυμίζοντας πρόσφατα ψηφίσματα της ιδίας και του Οικονομικού και Κοινωνικού
Συμβούλιου που υπογραμμίζουν τη θεμελιώδη σημασία των επίσημων στατιστικών στην εθνική
και παγκόσμια αναπτυξιακή ατζέντα, προσυπογράφει τις Θεμελιώδεις Αρχές των Επίσημων
Στατιστικών που ορίζονται κατωτέρω, όπως εγκρίθηκαν από τη Στατιστική Επιτροπή
το 1994 και επαναβεβαιώθηκαν το 2013, και όπως προσυπογράφηκαν από το Οικονομικό
και Κοινωνικό Συμβούλιο στο ψήφισμά του 2013/21 της 24ης Ιουλίου 2013

HNΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ
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Επαγγελματικά Πρότυπα,
Επιστημονικές Αρχές
και Επαγγελματική
Δεοντολογία
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Για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης
στις επίσημες στατιστικές, οι φορείς
παραγωγής στατιστικών πρέπει
να αποφασίζουν σύμφωνα με
αυστηρώς επαγγελματικά κριτήρια,
συμπεριλαμβανομένων
των επιστημονικών αρχών και
της επαγγελματικής δεοντολογίας,
σχετικά με τις μεθόδους και
διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας,
αποθήκευσης και παρουσίασης
των στατιστικών στοιχείων.
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Λογοδοσία
και Διαφάνεια
Για να διευκολυνθεί
η ορθή ερμηνεία
των δεδομένων,
οι φορείς παραγωγής
στατιστικών πρέπει
να παρουσιάζουν
στοιχεία σύμφωνα
με επιστημονικά
πρότυπα, αναφορικά
με τις πηγές,
τις μεθόδους
και τις διαδικασίες
παραγωγής
των στατιστικών.
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Εθνικός
Συντονισμός
Ο συντονισμός μεταξύ
των φορέων παραγωγής
στατιστικών σε εθνικό
επίπεδο είναι ουσιαστικής
σημασίας για την
επίτευξη συνοχής και
αποτελεσματικότητας
στο στατιστικό σύστημα.
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Χρήση Διεθνών
Προτύπων
Η χρήση διεθνών
εννοιών, ταξινομήσεων
και μεθόδων
από τους φορείς
παραγωγής στατιστικών
σε κάθε χώρα προάγει
τη συνοχή και
αποτελεσματικότητα
των στατιστικών
συστημάτων σε όλα
τα επίσημα επίπεδα.

Xρησιμότητα, Αμεροληψία
και Ισότιμη Πρόσβαση
Οι επίσημες στατιστικές παρέχουν ένα απαραίτητο στοιχείο
στο σύστημα πληροφόρησης μιας δημοκρατικής κοινωνίας,
εξυπηρετώντας την κυβέρνηση, την οικονομία και το κοινό
με δεδομένα σχετικά με την οικονομική, δημογραφική,
κοινωνική και περιβαλλοντική κατάσταση. Για το σκοπό αυτό,
οι επίσημες στατιστικές που ικανοποιούν το κριτήριο
της πρακτικής χρησιμότητας πρέπει να καταρτίζονται
και να διατίθενται, σε αμερόληπτη βάση, από τους επίσημους
φορείς παραγωγής στατιστικών, ώστε να γίνεται σεβαστό
το δικαίωμα των πολιτών για πρόσβαση
στη δημόσια πληροφόρηση.
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Πρόληψη της κακής
χρήσης των στοιχείων

Οι φορείς παραγωγής στατιστικών
έχουν δικαίωμα να σχολιάζουν
ζητήματα σχετικά με εσφαλμένη
ερμηνεία και κακή χρήση
των στατιστικών.
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Πηγές των
Επίσημων Στατιστικών
Στοιχεία για στατιστικούς σκοπούς μπορούν
να αντλούνται από όλα τα είδη πηγών, είτε
αυτές είναι στατιστικές έρευνες είτε
διοικητικά αρχεία. Οι φορείς παραγωγής
στατιστικών πρέπει να επιλέγουν την πηγή
με βάση την ποιότητα, την εγκαιρότητα, το
κόστος
και την επιβάρυνση για τους ερευνωμένους.

Εμπιστευτικότητα
Ατομικά στοιχεία που συλλέγονται από
τους φορείς παραγωγής στατιστικών για
την κατάρτιση στατιστικών, είτε αυτά
αναφέρονται σε φυσικά είτε σε νομικά
πρόσωπα, πρέπει να είναι αυστηρώς
εμπιστευτικά και να χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.
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Νομοθεσία
Οι νόμοι,
οι κανονισμοί
και τα μέτρα, βάσει των οποίων
λειτουργούν τα στατιστικά
συστήματα, πρέπει
να δημοσιοποιούνται.

Διεθνής
Συνεργασία
Διμερείς και
πολυμερείς
συνεργασίες
στον τομέα
της στατιστικής
συμβάλλουν στη
βελτίωση των
συστημάτων
παραγωγής
επίσημων
στατιστικών
σε όλες
τις χώρες.

