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اصًل جُاوی بىیادی آمارَای رسمی
اصل  -1ارتباط ،بی طرفی ي دسترسی برابر :آهارّای رسوی در ّر کشَری بایذ هَثك تریي ٍ هَرد
اػتوادتریي اطالػات یک جاهؼِ باشٌذ کِ تَسط سازهاًْا هٌتشر هی شًَذ .حك ّر شْرًٍذی است کِ بِ صَرت
آزاد بِ آهارّای رسوی دسترسی داشتِ باشذ.
اصل -2مًازیه ي اخالق حرفٍ ایّ :وِ سازهاًْا هَظف ّستٌذ کِ با رٍشْای ػلوی ٍ با رػایت اخالق
حرفِ ای آهار ٍ اطالػات را در اختیار هردم لرار دٌّذ .الزم است کِ ّرکذام از فؼالیتْای آهاری با رٍشْای دلیك
ػلوی ٍ تَسط هتخصصاى اًجام شَد.
اصل -3پاسخگًیی ي شفافیت :سازهاًْا ،افراد حمَلی ٍ حمیمی بایذ ًسبت بِ تَلیذ ٍ اًتشار آهار ٍ
اطالػات لذرت پاسخگَیی داشتِ باشٌذ.
اصل -4پیش گیری از استفادٌ وادرست :سازهاًْا برای پیش گیری از تفسیرّا ٍ تؼبیرّای اشتباُ ٍ
استفادُ ًادرست از آهار بایذ ّوراُ با اًتشار آًْا تَضیحات الزم را بِ هخاطباى ارائِ ًوایٌذ.
اصل -5صرفٍ جًیی :سازهاًْا برای اجرای طرح ّای آهاری ٍ سایر فؼالیتْای آهاری الزم است هٌابغ هالی ٍ
اداری خَد را با تَجِ بِ کیفیت ،دلت زهاًی ٍ ّسیٌِ ّا ،با رػایت اصل صرفِ جَیی تٌظین ًوایٌذ.
اصل -6حفظ محرماوگیّ :یچ سازهاى یا هؤسسِ ای ًوی تَاًذ اطالػات هحرهاًِ ٍ شخصی افراد را در
اختیار ػوَم لرار دّذ.
اصل  -7قاوًن آمار :سازهاًْا ٍ دٍلتْا هَظف اًذ لَاًیي ،همررات ٍ هَازیي حاکن بر ًظام ّای آهاری داخلی
ٍ جْاًی را رػایت کٌٌذ ٍ بِ کار گیرًذ ٍ در ایي هَرد اطالع رساًی الزم را بِ ػوَم هردم اًجام دٌّذ.
اصل َ -8م آَىگی در سطح ملی  :تواهی سازهاًْا در یک کشَر برای اجرای ًظام جاهغ آهاری ٍ ارائِ
آهارّای رسوی بایذ بیي توام بخشْای خَد ّواٌّگی ٍ اًسجام الزم را بِ ٍجَد بیاٍرًذ تا تٌالضی در تَلیذ ٍ
اًتشار آهار در سطح جاهؼِ ایجاد ًشَد.
اصل  -9استاوذاردَای جُاوی :تواهی سازهاًْا هَظف بِ رػایت استاًذاردّا ،لَاًیي ٍ همررات جْاًی
تذٍیي شذُ برای ًظام آهاری کشَرّاّ ،ستٌذ.
اصل َ -11مکاری بیه المللی :برآٍردُ کردى ًیاز سازهاًْای جْاًی برای ارائِ آهارّای هَرد ًیاز یکی از
ٍظایف ًظام جاهغ رسوی یک کشَر است ٍ کشَرّا بایذ ًسبت بِ ایي اهر هتؼْذ باشٌذ.

