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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثالثة والثالثون 
٥-٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

البند ٣ (هـ) من جدول األعمال املؤقت* 
اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية: 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 
االجتماعية، وذلك وفقا لطلبها املقدم يف الدورة الثانية والثالثني** ولرمبا ترغب اللجنـة يف أن 

تستعرض برنامج عمل الفريق وأن تسدي املشورة بشأن اجتاه العمل املقبل. 
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األول، اجلزء ألف. 
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 تقرير فريق سيينا لإلحصاءات االجتماعية 
الغرض 

تشجيع وتنسيق التعاون الدويل يف جمـال اإلحصـاءات 
االجتماعيــة، وذلــك بــالتركيز علــى املؤشــــرات االجتماعيـــة 
واحملاسـبة االجتماعيـة واملفـاهيم والتصنيفـات، وإجـــراء حتليــل 
للروابط واألطر الالزمة لتحقيق التكامل بني البيانات االجتماعية 

واالقتصادية والدميغرافية ألغراض وضع وحتليل السياسات. 
 

سنة التنظيم ١٩٩٣ 
املشاركون 

ـــا،  أسـبانيا، أسـتراليا، إسـرائيل، أملانيـا، أيرلنـدا، إيطالي
ــــا،  الربتغــال، بولنــدا، اجلمهوريــة التشــيكية، مجهوريــة كوري
الدامنرك، سنغافورة، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، كنـدا، 
ــــدا،  املكســيك، اململكــة املتحــدة، الــنرويج، النمســا، نيوزيلن
هنغاريا، هولندا، الواليـات املتحـدة، اليابـان، اليونـان، اللجنـة 
االقتصاديـة ألوروبـا، اللجنـــة األوروبيــة، املكتــب اإلحصــائي 
لالحتــــاد األورويب، منظمــــة التعــــاون والتنميــــــة يف امليـــــدان 
االقتصــادي، اللجنــة االقتصاديــة ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــــة 
البحر الكارييب، الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة، وبرنـامج 

األمم املتحدة اإلمنائي. 
 

االجتماعات واألنشطة األخرى 
سيينا، إيطاليا؛ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣.   - ١

ستكهومل، 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، أيار/مايو ٢٠٠٠.  - ٧

يقـوم معـــهد تدريــب اإلحصــائيني األوربيــني وفريــق 
سـيينا لإلحصـاءات االجتماعيـة بالتعـــاون مــع جامعــة ســيينا، 
بتنظيم مدرسة صيفية دوليـة لإلحصـاءات االجتماعيـة وتتـوىل 
رعايتـها اللجنـة األوروبيـة. ويـدور برنـــامج املدرســة الصيفيــة 
حـول ثـالث دورات دراسـية/ثالثــة مواضيــع جيــري الــترتيب 
لتنفيذها على ثـالث سـنوات متتابعـة. وكـان املوضـوع األول 
هــو �عــدم املســاواة واإلنصــــاف� (١٩٩٨)؛ والثـــاين هـــو 
�املشــاركة والتميـــيز واالســـتبعاد� (١٩٩٩) (وقـــد جـــرى 
تناولـه علـى املسـتوى املتوسـط بصفـة أساسـية)؛ والثـالث هـــو 
�التماسك والتكامل وحتليل السياسات� (وقـد جـرى تناولـه 

على املستوى الكلي بصفة أساسية). 
 

املواضيع اليت مت حبثها 
احلســـــــابات القوميـــــــة والتحليـــــــل االقتصـــــــــادي  - ١

واإلحصاءات االجتماعية. 
تقدمي التقارير االجتماعية واحملاسبة االجتماعية.  - ٢

رصد االستبعاد االجتماعي يف جمـال التعليـم وأسـواق  - ٣
العمل. 

العالقات فيما بني األجيال والتحرك االجتماعي.  - ٤
حنو جمتمع متعدد الثقافات.  - ٥

األسر يف اية القرن العشرين.  - ٦
احملاسبة يف جمال اإلحصـاءات االجتماعيـة ومؤشـرات  - ٧

التنمية االجتماعية. 
ـــاز كثــري مــن  خـالل السـنوات الثمانيـة املاضيـة مت إجن
األعمال بشأن هذه املواضيع: فقد ترسـخت منهجيـة احملاسـبة 
املتعلقة باليد العاملــة بشـكل جيـد وجـرى إدماجـها يف خطـط 
العمل ببضعة معاهد إحصائية وطنية. كما تطورت بدرجـات 
متفاوتة احملاسبة املتعلقة بالتعليم والصحـة واحلسـابات الفرعيـة 
اخلاصـة باسـتخدام الوقـت. وجـرى تعميـم احلسـابات القوميـة 
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حبيث صارت تشمل البيانات املتعلقة بسـوق العمـل واحلمايـة 
االجتماعيــة واإلنتــاج األســري. وجيــــري التوســـع يف وضـــع 
ـــب  مصفوفـات احملاسـبة االجتماعيـة؛ كمـا جيـري وضـع وجتري
منـاذج نظريـة تربـط الظواهـر النقديـــة والظواهــر غــري النقديــة 
ببعضـها البعـض. ويـزداد رصـــد فعاليــة السياســات احلكوميــة 
بشكل موضوعي. وحتقيقا هلذه الغاية جيري العمل على وضع 
ــــدة بلـــدان  جمموعــات مــن املؤشــرات االجتماعيــة وتقــوم ع
ومنظمات دولية باستخدام بضعة مؤشرات رئيسية للرصــد يف 
جماالت حمددة من جماالت السياسة العامة (مثـال، اليـد العاملـة 
والتعليـم واالسـتبعاد االجتمـاعي والصحـــة). وداخــل االحتــاد 
األورويب جيـري العمـــل علــى وضــع جمموعــة مــن املؤشــرات 
اهليكليـة لرصـد عمليـة اإلصـالح االقتصـادي واالجتمـــاعي يف 
أوروبا. وقد أوكل الس االقتصادي واالجتماعي إىل اللجنة 
اإلحصائيــة مهمــة تنســيق قائمــــة أساســـية باملؤشـــرات الـــيت 
تسـتخدم يف متابعـة مؤمتـرات األمـم املتحـــدة الرئيســية وإطــار 
عمـل األمـم املتحـــدة للمســاعدة اإلمنائيــة – عمليــات التقييــم 
ـــا فتئــت اللجنــة  القطـري املشـترك علـى الصعيـد القطـري. وم
االقتصادية ألوروبا تتعاون مع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي 
علـــى وضـــع إطـــار عمـــل لرصـــد االجتاهـــات والسياســــات 

االجتماعية يف البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال. 
 

النواتج 
مت إصـدار جملـدات لوقـائع كـل اجتمـاع تضـــم مجيــع 
الورقات املقدمة وموجزات ملا جـرى مـن مناقشـات. كذلـك 

قام الفريق بإصدار ثالثة منشورات مواضيعية هي:  
�األسر يف اية القـرن العشـرين� (١٩٩٩) 
ـــــه مــــن املكتــــب األســــترايل  وميكـــن احلصـــول علي

لإلحصاءات؛ 
ــر  �رصـد اتمعـات املتعـددة الثقافـات: تقري
فريـق ســيينا� (١٩٩٧) وميكــن احلصــول عليــه مــن 

املكتب اإلحصائي االحتادي لسويسرا؛ 

ــــــــة عــــــــن استبعـــــــــاد  �ملـــــــــحة إحصائيـ
الشبــــاب� (١٩٩٧) وميكــــن احلصــــول عليــه مـــن 
ISTAT, Centro Diffu-) املعـهد اإلحصـائي الوطـين

 .(sione
 

موضوع اجتماع عام ٢٠٠٠  
 اإلحصاءات واملؤشرات االجتماعية من أجل التنمية 

اخللفيــة املنطقيــة للموضــوع: يعتــرب التحــــول الـــذي 
ــــة جـــد  تشــهده اإلحصــاءات االجتماعيــة حاليــا مــن جمموع
ــــــة  متنوعــــة مــــن اإلحصــــاءات املنفصلــــة إىل نظــــم متكامل
(االسـتقصاءات الشـاملة ومصفـــوفات احملاســــــبة االجتماعيـــة 
ومـا إىل ذلـك) نتيجـــة منطقيــة الزديــاد احلاجــة لــدى بعــض 
ــــث لرصـــد التطـــورات  مقــرري السياســات يف العصــر احلدي
االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن خــالل جمموعــة حمــــدودة مـــن 
املؤشــرات املوثــوق ــا الــيت تقــوم علــى إطــــار متســـق مـــن 
املعلومات اإلحصائية يستمد من املعلومات اإلحصائية القابلـة 
للمقارنة دوليا (املؤشــــــــرات) واجلهـــــــود املبذولـة للمواءمـة 
ــــة التكـــامل يف  فيمــا بينــها. وقــد نوقشــت املؤشــرات وعملي
اجتماعـات الفريـق ويف سـياق حلقـات مونـدورف الدراســية. 
بيد أنه مل يتم بعد بذات القدر تقاسـم التجـارب املسـتقاة مـن 
وضـع النظـم اإلحصائيـة واســـتحداث واســتخدام املؤشــرات. 
وقــد قــامت عــدة منظمــات دوليــة بوضــــع جمموعـــات مـــن 
املؤشرات االجتماعية (األساسـية) وبصياغـة االحتياجـات مـن 
املعلومـــات اإلحصائيـــة األساســـية . وتوقعـــا لصـــدور هــــذه 
ـــة  املطـالب املتعلقـة بالسياسـات، أقدمـت بعـض املعـاهد الوطني
اإلحصائيـة علـى جتربـة إحـداث التكـامل بـني االســـتقصاءات، 
وبــذل البعــض الكثــري مــن اجلــــهود يف جمـــال وضـــع النظـــم 
ـــات النظــم  احملاسـبية، بينمـا قـام البعـض اآلخـر بدراسـة امكاني
القائمة واستحداث سجالت جديدة وغري ذلـك مـن املصـادر 
االدارية. ورغبة يف تعزيز التقدم احملرز واحلفـز علـى مزيـد مـن 
التطــور، حــاول اجتمــاع ماســترخت توفــري منتــدى لعـــرض 
خالصة اخلربات القائمة وتقامسها وإجيـاد ـج جديـدة ووضـع 
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اسـتراتيجيات موحـــدة. وقســم االجتمــاع إىل مخــس دورات 
بشأن املواضيع التالية: 

آخر التطورات ومدى صلتها بالربامج السياسية.  - ١
ملاذا وملن توضع املؤشرات.  - ٢

الكيفية اليت حندد ا ما ينبغي قياسه.  - ٣
ـــات وماهيــة األحكــام الــيت توضــع  كيفيـة مجـع البيان - ٤
ـــــن املقارنــــة  لتحقيـــق االتســـاق بينـــها والتمكـــني م

فيما بينها. 
ربط الظواهر النقدية وغـري النقديـة الـيت تشـكل نظـم  - ٥

احملاسبة االجتماعية. 
ـــــها  وقـــد شـــددت االســـتنتاجات الـــيت توصـــل إلي
االجتماع على احلاجة إىل املزيد من الدراسـات املوجهـة وإىل 
التعاون يف جمال املؤشرات وأيضا يف جمـال املنـهجيات الالزمـة 
لتوحيـد البيانـات املسـتقاة مـن مصـادر متباينـة . وحتقيقـا هلــذه 
الغايـة اقـترح تشـكيل أفرقـة فرعيـة لتصميـم مشـــاريع للتعــاون 
فيما بني املشتركني من شىت البلـدان يف هـذه امليـادين. وشـدد 
فريـق سـيينا أيضـا علـــى دور التدريــب يف جمــال اإلحصــاءات 

االجتماعية عن طريق أنشطة املدرسة الدولية الصيفية.  
 

االجتماعات املقبلة 
كان من املقرر عقد االجتمــاع املقبـل للفريـق يف عـام 
٢٠٠١ مببادرة من مكتب اإلحصاءات الوطنية الربتغايل. بيـد 
أن هذا االجتـــــماع مل يعقد ألســــــباب ســــــوقية وتنظيميـة، 
مما اضطر الرئيس وبعض أعضاء الفريق إىل تقييم اجتاه أنشـطة 
الفريق. واستنتج أنه ال يزال ينبغي فعل الكثــري يف هـذا امليـدان 
حسبما وصف يف إطـار املوضوعـات الـيت جـرى النظـر فيـها، 
وذلــك فيمــا يتعلــق بــــإعداد كتيـــب عـــن تكـــامل البيانـــات 
اإلحصائيـة وتنفيـذ الروابـط علـــى املســتويني اجلزئــي والكلــي 
ومفهوم وقياس رأس املال االجتماعي يف سياق اتمـع القـائم 
علـى املعرفـة وزيـادة جـودة تقييـــم اإلحصــاءات االجتماعيــة. 
لذلك فإنه سيتم تنظيم اجتمـاع وسـيط للفريـق يومـي ٣ و ٤ 
كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١ يف جنيـــف، تســتضيفه اللجنــة 

ــدمي  االقتصاديـة ألوروبـا. والغـرض مـن هـذا االجتمـاع هـو تق
عـرض موجـــز الســتراتيجية الفريــق للســنوات القليلــة املقبلــة 
وحتديد أهدافه االستراتيجية على املدى املتوسـط، مـع مراعـاة 
التطورات احلاصلة يف جمـال اإلحصـاءات االجتماعيـة حسـبما 
ذكـر أعـــاله. وســوف جيــري إعــداد ورقــة اســتراتيجية هلــذا 
االجتمـاع علـى أســـاس اســتنتاجات االجتمــاع الــذي عقــده 
الفريق يف ماسترخت يف عام ٢٠٠٠ والتطورات اليت حدثـت 

مؤخرا يف جمال السياسات االجتماعية. 
وخـالل عـــام ٢٠٠٠ مت إجنــاز احللقــة األوىل لربنــامج 
املدرسة الصيفية بنجاح. وقوبل تنظيم هذه املدارس بدعم قوي 
للغاية من جانب معهد تدريب اإلحصائيني األوروبيني. وجرى 
تصميم حماضرات املدارس الصيفية مبا يتفق واملستويات املختلفة 
(اجلزئي واملتوسط والكلي) وجماالت اإلحصاءات االجتماعية. 
ونتيجة للتغريات الـيت طـرأت علـى العالقـة الرمسيـة بـني اللجنـة 
األوروبية ومعهد تدريب اإلحصـائيني األوروبيـني سـوف يعـاد 
النظـر يف الدعـم التنظيمـي املقـدم مـن املعـــهد. وســوف يكــون 
اخليار األرجح هو ربط أحـد عنـاصر برنـامج املدرسـة الصيفيـة 

على حنو مباشر باجتماع الفريق. 
وينظر مكتب اإلحصاءات الوطنية باململكـة املتحـدة يف 
مسألة تنظيم االجتماع املقبل للفريق يف أواخر ربيع عام ٢٠٠٢. 
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وحيتفظ فريق سيينا أيضا مبوقع علــى اإلنـترنت داخـل 
قسـم اللغـة االنكليزيـة التـابع ملوقـع املعـهد اإلحصـائي الوطـــين 
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