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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثانية والثالثون 
٦-٩ آذار/مارس ٢٠٠١ 

البند ٣ (ب) من جدول األعمال املؤقت* 
ـــة:  اإلحصـاءات الدميغرافيـة واالجتماعي

  فريق سيينا لإلحصاءات االجتماعية 
تقرير فريق سيينا لإلحصاءات االجتماعية    

مذكرة من األمني العام 
يتشرف األمني العام بأن حييـل إىل اللجنـة اإلحصائيـة تقريـر فريـق سـيينا لإلحصـاءات  - ١
االجتماعية (األمانة العامـة: هولنـدا)، الـوارد يف املرفـق والتقريـر حمـال إىل اللجنـة وفقـا لطلـب 

اللجنة اإلحصائية خالل دورا احلادية والثالثني(١). 
نقاط للمناقشة 

واللجنة اإلحصائية قد ترغب يف:  - ٢
التبـاحث فيمـا إذا كـانت واليـة فريـق سـيينا تتسـم بـالتركيز ومـــا إذا كــانت  (أ)

أهدافه واضحة وممكنة التحقيق؛ 
التعليق على املقترحات املطروحة من فريق سيينا بشأن األعمال املقبلة.  (ب)

احلاشية 

 ،E/ الوثائــــق الرمســية للمجلــــس االقتصــادي واالجتمــاعي، ٢٠٠٠، امللحــق رقــم ٤ (2000/24 (١)
الفقرة ١).  
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املرفق 
   تقرير فريق سيينا لإلحصاءات االجتماعية 

الغرض 
تشــــجيع التعــــاون الــــدويل وتنســــــيقه يف جمـــــاالت 
اإلحصــاءات االجتماعيــة وذلــك بــالتركيز علــــى املؤشـــرات 
االجتماعيــة، واحملاســبة واملفــاهيم والتصنيفــات االجتماعيــــة، 
وإجـراء حتليـل للروابـط وأطـر العمـل الالزمـة لتحقيـق تكـــامل 
البيانات االجتماعية واالقتصادية والدميغرافيــة حتقيقـا ألغـراض 

وضع وحتليل السياسات. 
 

سنة التنظيم 
 ١٩٩٣

املشاركون 
اســبانيا، واســتراليا، وإســــرائيل، وأملانيـــا، وأيرلنـــدا، 
وإيطاليـــــا، والربتغـــــال، والدامنـــــرك، ومجهوريـــــة كوريــــــا، 
وسنغافورة، والسويد، وسويسـرا، وفرنسـا، وفنلنـدا، وكنـدا، 
ــــى وأيرلنـــدا  واملكســيك، واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظم
ـــــنرويج، والنمســــا، ونيوزيلنــــدا، وهنغاريــــا،  الشـــمالية، وال
ــان،  وهولنـدا، والواليـات املتحـدة األمريكيـة، واليابـان، واليون
واللجنـــــة االقتصاديـــــة ألوروبـــــا، واملكتـــــــب اإلحصــــــائي 
ـــة  للمجتمعــات األوروبيــة (يوروســتات)، واللجنــة االقتصادي
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، والشـعبة اإلحصائيـة 
بـاألمم املتحـدة، وجمموعـة األمـــم املتحــدة اإلمنائيــة، ومنظمــة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 
االجتماعات واألنشطة األخرى 

سيينا، تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣.  - ١
استكهومل، حزيران/يونيه ١٩٩٤.  - ٢

أوسلو، حزيران/يونيه ١٩٩٥.  - ٣

باريس، حزيران/يونيه ١٩٩٦.  - ٤
نيوشاتل، سويسرا، حزيران/يونيه ١٩٩٧.  - ٥

سيدين، كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨.  - ٦
ماسترخت، هولندا، ٢٢-٢٤ أيار/مايو ٢٠٠٠.  - ٧

يقـوم بتنظيـم املدرسـة الصيفيـة الدوليـــة لإلحصــاءات 
االجتماعيــة معــهد تدريــب اإلحصــائيني األوروبيــني وفريـــق 
ســيينا لإلحصــاءات االجتماعيــة بالتعــاون مــع فريــق جامعـــة 
ســيينا. ويتــوىل رعايتــــها املكتـــب اإلحصـــائي للمجتمعـــات 
ـــة  األوروبيــة (يوروســتات). ويــدور برنــامج املدرســة الصيفي
حـول ثـالث دورات دراسـية/ثالثــة مواضيــع جيــري الــترتيب 
لتنفيذها على ثـالث سـنوات متتابعـة. وكـان املوضـوع األول 
�عـدم املسـاواة واإلنصـاف� (٥-١١ متـــوز/يوليــه ١٩٩٨). 
وسـيكون املوضـــوع الثــاين (١٩٩٩) �املشــاركة، والتميــيز، 
واالستبعاد�. (سيجري تناوله علـى املسـتوى املتوسـط بصفـة 
أساسية). وعقدت املدرسة الصيفية الثالثة (٢٠٠٠) يف سـيينا 
خـالل األسـبوع الـذي بـدأ يف ٢٨ أيـار/مـايو ٢٠٠٠. وكــان 
املوضوع الثالث �التماسك، والتكامل، وحتليـل السياسـات� 

(جيري تناوله على املستوى الكلي بصفة أساسية). 
 

املواضيع اليت مت حبثها 
احلســــــابات القوميــــــــة، والتحليـــــــل االقتصـــــــادي  - ١

واإلحصاءات االجتماعية. 
تقدمي التقارير االجتماعية، واحملاسبة االجتماعية.  - ٢

رصـــد االســـتبعاد االجتمـــاعي يف التعليـــم وأســــواق  - ٣
العمالة. 

العالقات فيما بني األجيال والتحرك االجتماعي.  - ٤
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حنو جمتمع متعدد الثقافات.  - ٥
األسر يف اية القرن العشرين.  - ٦

احملاســـبة يف اإلحصـــاءات االجتماعيـــــة واملؤشــــرات  - ٧
الالزمة للتنمية االجتماعية. 

 
النواتج 

إعـداد جملـــدات وقــائع كــل اجتمــاع، وتضــم مجيــع 
ـــة واملوجــزات واملناقشــات. وســتصدر قريبــا  الورقـات املقدم
وقائع مدرسة عام ٢٠٠٠. وباإلضافـة إىل ذلـك أصـدر فريـق 

سيينا ثالثة منشورات مواضيعية: 
األسـر يف ايـة القـــرن العشــرين (١٩٩٩)، وميكــن 
احلصـول عليـه مـن املكتـب االسـترايل لإلحصـــاءات. وترســل 

الطلبات إىل: 
 Marion McEwin, Head
 Social statistics Branch
 Tel: +61 2 6252 7068
 Fax: +61 2 6252 5172
 E-mail: marion.mcewin@abs.gov.au  
رصـد اتمعـات املتعـددة الثقافـــات: تقريــر صــادر 

عن فريق سيينا، وميكن احلصول عليه من: 
 

 Schwarztorstrasse 96, CH 3003 Bern
 Tel  +41 (0)31 322 87 87,
 Fax +41 (0)31 322 78 57,

 E-mail contact: paul.roethlisberger@bfs.admin.ch
 

حملــة إحصائيــــة عـــن اســـتبعاد الشـــباب (١٩٩٧)، 
وميكن احلصول عليها من: 

 ISTAT, Centro Diffusione
 Fax: +3-06-4673-4177

 E-mail: dipdiff@istat.it
 

موضــوع اجتمــاع عــام ٢٠٠٠: احملاســـبة يف اإلحصـــاءات 
االجتماعية واملؤشرات الالزمة للتنمية االجتماعية 

يعترب التحول الـذي تشـهده اإلحصـاءات االجتماعيـة 
حاليا من جمموعة متنوعة واسعة من اإلحصاءات املنفصلـة إىل 
ـــات للمحاســبة  نظـم متكاملـة (اسـتقصاءات شـاملة، ومصفوف
االجتماعية، وما إىل ذلك) هو النتيجة املنطقيــة لزيـادة احلاجـة 
لـدى جـزء مـن صنـاع السياسـات يف العصـر احلديـــث لرصــد 
التطورات االجتماعية واالقتصادية من خالل جمموعة حمـدودة 
من املؤشرات الرمسيـة اسـتنادا إىل إطـار متسـق مـن املعلومـات 
اإلحصائيـــة عــــرب املعلومــــات اإلحصائيــــة املتنــــاظرة دوليــــا 
(املؤشـرات) واجلـهود املبذولـة إلحـداث املواءمـة فيمـــا بينــها. 
وقد جرى مناقشة املؤشـرات والتكـامل يف اجتماعـات سـابقة 
ـــك يف ســياق حلقــات مونــدورف  عقدهـا فريـق سـيينا وكذل
الدراسـية. ومل تنتشـر بشـكل متسـاو بعـد التجـارب املســتفادة 
مـن بنـاء النظـم اإلحصائيـة ووضـــع املؤشــرات واســتخدامها. 
وقـد وضعـت عــدة منظمــات دوليــة متنوعــة جمموعــات مــن 
املؤشــرات االجتماعيــة (األساســية) وصــــاغت االحتياجـــات 
الالزمة للمعلومات اإلحصائية األساسية. وتوقعا لصدور هذه 
املطـالب املتعلقـــة بالسياســات قــامت بعــض املعــاهد الوطنيــة 
اإلحصائية بتجربة إحداث التكامل بني االستقصاءات، وبـذل 
البعض الكثري مـن اجلـهود يف بنـاء النظـم احملاسـبية، يف الوقـت 
الـذي قـام فيـه البعـــض اآلخــر بدراســة إمكانــات الســجالت 
القائمة واجلديدة وغري ذلك مـن املصـادر اإلداريـة. ورغبـة يف 
توحيــد التقــدم احملــرز واحلــث علــى مزيــد مــن التطــــورات، 
استهدف االجتماع يف ماسـترخت أن يوفـر منتـدى إلحـداث 
التكـامل يف اخلـربة القائمـــة وتقامســها، وإجيــاد ــوج جديــدة 
ـــاع إىل مخــس  ووضـع اسـتراتيجيات مشـتركة. وقُسـم االجتم

دورات بشأن املواضيع التالية: 
احلداثة ومدى أمهيتها لربنامج السياسات.  - ١

ملاذا توضع املؤشرات وملن توضع.  - ٢
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كيف نقرر املطلوب قياسه.  - ٣
كيفيـة مجـع البيانـات ومـا هـي األحكـام الــيت  - ٤

وضعت لكفالة االتساق والتناظر. 
الصلة بني الظواهر النقدية وغري النقديـة الـيت  - ٥

تشكل نظم احملاسبة االجتماعية. 
وتشـدد النتـــائج الــيت متخــض عنــها االجتمــاع علــى 
احلاجــة إىل تنظيــم الدراســة والتعــاون بقــدر أكــــرب يف جمـــال 
املؤشرات وأيضا يف جمال املنهجيات الالزمة لتوحيـد البيانـات 
املســتقاة مــن مصــادر متباينــة. وحتقيقــا هلــذا الغــرض اقـــترح 
تشكيل أفرقة فرعية لتطوير مشاريع التعـاون يف هذيـن اـالني 
بـني املشـاركني مـن شـىت البلـدان. ويشـدد فريـق ســـيينا أيضــا 
علـى الـدور الـذي يضطلـع بـه يف التدريـب علـى اإلحصــاءات 

االجتماعية عرب أنشطة املدرسة الصينية. 
االجتماع القادم 

ينظـم االجتمـاع القـادم، الـذي سـيعقده فريـق ســيينا، 
مكتب اإلحصاءات القومية الربتغايل وسـيعقد (مؤقتـا) صيـف 

عام ٢٠٠١. 

  مسؤول االتصال 
املنظم احمللي الجتماع فريق سيينا لعام ٢٠٠٠ هو: 

بيتر إفرايرز، مدير اإلحصاءات االجتماعيـة واملكانيـة 
باهليئة اهلولندية لإلحصاءات، وفيما يلي عنوانه: 

  
Director of Social and Spatial Statistics

Statistics Netherlands

Kloosterweg 1

6401 CZ Heerlen

Netherlands

Tel: +31 45 570 6290

Fax: +31 45 570 6274

E-mail: pevs@cbs.nl  
ولـدى فريـق سـيينا موقـع علـى شـبكة إنـترنت داخــل 

قسم اللغة االنكليزية مبوقع املعهد اإليطايل لإلحصاء وهو: 
http://www.istat.it/Primpag/siena2.htm  

 


