
   Պաշտոնական Վիճակագրության Հիմնարար Սկզբունքները

 Ներածական
 

 Վիճակագրական Հանձնաժողովը՝

  ,    Հաշվի առնելով այն որ պաշտոնական վիճակագրական
     , տեղեկատվությունը կարևոր հիմք է հանդիսանում տնտեսական

,     ժողովրդագրական սոցիալական և շրջակա միջավայրի
         բնագավառներում զարգացման համար ու փոխադարձ գիտելիքների և

        , պետությունների ու աշխարհի ժողովուրդների միջև առևտրի համար

  ,     Հաշվի առնելով այն որ հանրության էական վստահությունը
       պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության հանդեպ մեծապես

          կախված է հիմնարար արժեքների և սկզբունքների հանդեպ ունեցած
,        , հարգանքից որոնք հանդիսանում են ցանկացած հասարակության հիմք

             որը ձգտում է ճանաչել ինքն իրեն և հարգել իր անդամների
, իրավունքները

   ,    ,  Հաշվի առնելով այն որ պաշտոնական վիճակագրության որակը և
 ,      այսպիսով Կառավարությանը տնտեսությանը և հանրությանը հասանելի

       , տեղեկատվության որակը հիմնակում կախված է քաղաքացիների
     ձեռնարկությունների և այլ ռեսպոնդենտների համագործակցությունից

    ,   տրամադրելու համապատասխան և արժանահավատտվյալներ որոնք
    պետք են անհրաժեշտ վիճակագրական

 ,     հաշվարկների համար և վիճակագրության սպառողների և
  արտադրողների միջև համագործակցությունից   սպառողների կարիքները

 ,բավարարելու համար

      Վկայակոչելով կառավարական և ոչ կառավարական
    կազմակերպությունների ակտիվ ջանքերը վիճակագրությունում

   ,    հաստատելու ստանդարտներ և հիմնադրույթներ որոնք կընձեռեն
   ,համադրումների հնարավորություն երկրների միջև

     Վկայակոչելով նաև Միջազգային Վիճակագրական Ինստիտուտի
    , Պրոֆեսիոնալ Էթիկայի Հռչակագիրը

 ,  C (47)     Արտահայտելով կարծիք որ որոշումը՝ հաստատված Եվրոպայի
   1992 .  15-   տնտեսական հանձնաժողովի կողմից թ ապրիլի ին ունի

 ,ունիվերսալ նշանակություն

,       Նշելով որ Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական
      և սոցիալական հանձնաժողովի կողմից նշանակված վիճակագրական

       փորձագետների աշխատանքային խումբն իր ութերրորդ նստաշրջանում՝
 1993 .   ,    կայացած թ նոյեմբերին Բանգկոկում փորձարկելու Հիմնարար

,      Սկզբունքները սկզբունքորեն համաձայնվել է Եվրոպայի տնտեսական
    ,     հանձնաժողովի տարբերակի հետ և ըդգծել որ այդ սկզբունքները

    ,կիրառելի են բոլոր երկրների համար
 ,       1994 .  Նշելով նաև որ իր ութերրորդ նստաշրջանում՝ կայացած թ մարտին

 ,  ,    Ադիս Աբեբայում աֆրիկյան պլանավորողների վիճակագիրների և
    ,   ժողովրդագիրների համատեղ կոնֆերանսը համարեց որ Պաշտոնական



     Վիճակագրության Հիմնարար Սկզբունքները ունեն ունիվերսալ
,նշանակություն

     `  Հաստատում է պաշտոնական վիճակագրության սույն սկզբունքները

 1.Սկզբունք       Պաշտոնական վիճակագրությունը հանդիսանում է
    անփոխարինելի տարր ժողովրդավարական հասարակութան

  `    , տեղեկատվական համակարգում տրամադրելով կառավարությանը
    , տնտեսությանը և հասարակությանը տվյալներ տնտեսական

,      ժողովրդագրական սոցիալական և շրջակա միջավայրի իրավիճակի
:      ,   վերաբերյալ Այդ նպատակով պաշտոնական վիճակագրությունը որը

    ,   բավարարում է գործնական օգտակարության չափանիշները պետք է
       հավաքագրվի և հասանելի լինի անկողմնակալ սկզբունքով
    ` պաշտոնական վիճակագրական գործակալությունների կողմից հարգելով

    : քաղաքացիների իրավունքը հանրային տեղեկատվության հանդեպ

 2. Սկզբունք     Պաշտոնական վիճակագրության հանդեպ վստահության
   `  պահպանման համար վիճակագրական գործակալությունները

համաձայն   ,   խիստպրոֆեսիոնալ նկատառումների ներառյալ գիտական
   ,      սկզբունքները և պրոֆեսիոնալ էթիկան պետք է որոշեն վիճակագրական

 , ,    տվյալների հավաքագրման մշակման պահպանման և ներկայացման
  :մեթոդները և ընթացակարգերը

 3.  Սկզբունք     ,Տվյալների ճիշտ մեկնաբանումը դյուրինացնելու նպատակով
    վիճակագրական գործակալությունները պետք է ներկայացնեն

   տեղեկատվություն համաձայն գիտական ստանդարտների՝
 ,    վիճակագրության աղբյուրների մեթոդների և ընթացակարգերի

:վերաբերյալ

 4.Սկզբունք    Վիճակագրական գործակալություններն իրավունք ունեն
     լուսաբանելու վիճակագրության սխալ մեկնաբանումը և սխալ
:օգտագործումը

 5.Սկզբունք      Վիճակագրական նպատակների համար տվյալները կարող են
   `    կազմվել բոլոր տեսակի աղբյուրներից լինեն դրանք վիճակագրական

   :  հետազոտություններ թե վարչակաան գրանցումներ Վիճակագրական
   `   ,գործակալություններն ընտրում են աղբյուրը կապված որակի
,    յուրաժամանակության ծախսերի և ռեսպոնդենտների
 :ծանրաբեռնվածության հետ

 6.Սկզբունք    Վիճակագրական մշակման համար վիճակագրական
    `գործակալությունների կողմից հավաքագրված անհատական տվյալները

   ,       անկախ այն հանգամանքից թե դրանք վերաբերում են ֆիզիկական կամ
 ,        իրավաբանական անձանց խիստ գաղտնի են և պետք է օգտագործվեն

   :բացառապես վիճակագրական նպատակների համար



 7.Սկզբունք ,    ,  Օրենքները կանոնակարգերը և միջոցառումները որոնց
    ,    ներքո գործում են վիճակագրական համակարգերը պետք է

:հրապարակվեն

 8.Սկզբունք     Երկրներում վիճակագրական գործակալությունների միջև
     համակարգումը շատ կարևոր է վիճակագրական համակարգում

    :հետևողականության և արդյունավետության հասնելու համար

 9.Սկզբունք   ,   Միջազգային հիմնադրույթների դասակարգումների և
    մեթոդների օգտագործումը վիճակագրական գործակալությունների

     կողմից յուրաքանչյուր երկրում նպաստում է վիճակագրական
    համակարգերի հետևողականությանը և արդյունավետությանը բոլոր

 :պաշտոնական մակարդակներում

 10.Սկզբունք     Երկկողմ և բազմակողմ համագործակցությունը
    վիճակագրությունում նպաստում է պաշտոնական վիճակագրության

   :համակարգերի բարելավմանը բոլոր երկրներում


