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اللجنة اإلحصائية 
الدورة اخلامسة والثالثون 
٢-٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ 

البند ٣ (ب) من جدول األعمال املؤقت* 
اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية: فريق سيينا 

  لإلحصاءات االجتماعية 
تقرير فريق سيينا لإلحصاءات االجتماعية   

 مذكرة من األمني العام 
بنـاء علـى طلـب تقدمـت بـه اللجنـة اإلحصائيـــة خــالل دورــا الرابعــة والثالثــني**، 
يتشــرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل اللجنــة اإلحصائيــة تقريــر فريــــق ســـيينا لإلحصـــاءات 
االجتماعية (األمانة العامة: هولندا). وقد ترغب اللجنة يف أن تسـتعرض برنـامج عمـل الفريـق 

وأن تبدي مالحظاا بشأن اجتاه عمله يف املستقبل. 

 
 

 .E/CN.3/2004/1 *
/E)، الفصـل األول،  الوثائق الرمسية للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، ٢٠٠٣، امللحـق رقـم ٤ (2003/24 **

الفرع ألف. 
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املرفق   
 تقرير فريق سيينا لإلحصاءات االجتماعية 

الغرض 
ـــة، وذلــك  تشـجيع وتنسـيق التعـاون الـدويل يف مجيـع جمـاالت اإلحصـاءات االجتماعي
بــالتركيز علــى املؤشــرات االجتماعيــة واحملاســبة االجتماعيــة وتقــدمي تقــارير عــن املواضيــــع 
االجتماعية، واملفاهيم والتصنيفات، وعلى إجراء حتليل للروابط واألطر الالزمة لتحقيـق التكـامل 
يف البيانات االجتماعية واالقتصادية واأليكولوجية بغرض وضع السياسات وحتليلها ورصدهـا. 
ويعمل فريق سيينا خلية تفكري تتسم باالستقاللية والتركيز واملرونة، مهمتها إعداد إحصـاءات 
ـــة، بــالتطرق إىل املواضيــع الــيت ال تتناوهلــا  اجتماعيـة علـى املسـتويات احملليـة والوطنيـة والدولي

املنظمات الدولية وبتحديد املسائل املهمشة اليت ال تلقى اهتماما كافيا يف الوقت الراهن. 
 

تاريخ اإلنشاء 
 ١٩٩٣

املشاركون 
إسـبانيا، أسـتراليا، إسـرائيل، أملانيـا، أيرلنـدا، إيطاليـا، الربتغـال، بولنـدا، اجلمهوريـــة التشــيكية، 
ـــدا، كنــدا،  مجهوريـة كوريـا، الدامنـرك، سـلوفينيا، سـنغافورة، السـويد، سويسـرا، فرنسـا، فنلن
املكسيك، اململكة املتحدة، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريـا، هولنـدا، الواليـات املتحـدة، 
اليابـان، اليونـان، اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا، اللجنـة األوروبيـة، املكتـب اإلحصـــائي لالحتــاد 
األورويب، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي، اللجنـة االقتصاديـة ألمريكـا الالتينيـة 
ومنطقة البحر الكارييب، املعهد األورويب ملنع اجلرميـة ومكافحتـها املنتسـب إىل األمـم املتحـدة، 

الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، باحثون أكادمييون. 
 

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

ستكهومل، السويد؛ حزيران/يونيه ١٩٩٤.  - ٢
أوسلو، النرويج؛ حزيران/يونيه ١٩٩٥.  - ٣
باريس، فرنسا؛ حزيران/يونيه ١٩٩٦.  - ٤

نيوشاتل، سويسرا، حزيران/يونيه ١٩٩٧.  - ٥
سيدين، أستراليا؛ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨.  - ٦
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ماسترخت، هولندا؛ أيار/مايو ٢٠٠٠.  - ٧
لندن، اململكة املتحدة؛ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢.  - ٨

بودابست، هنغاريا؛ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣.  - ٩
 

االجتمـاع الوسـيط بشـأن األهـداف االسـتراتيجية القصـرية واملتوسـطة األجـل: كــانون األول/ 
ديسمرب ٢٠٠١، جنيف، سويسرا 

ـــة الدوليــة لإلحصــاءات االجتماعيــة: ســيينا ١٩٩٨-٢٠٠٠ - تــوىل معــهد  املدرسـة الصيفي
تدريب اإلحصائيني األوروبيني وفريق سيينا، بالتعاون مع جامعـة سـيينا، تنظيـم هـذه املدرسـة 
الصيفيـة برعايـة مـن اللجنـة األوروبيـة. ومتحـــور منهجــها الدراســي حــول ثالثــة مواضيــع مت 
توزيعــها علــى مــدى ثالثــة أعــوام متعاقبــة. وكــان عنــوان أول املواضيــع  �عــدم املســــاواة 
واإلنصاف� (١١٩٨)، والثاين �املشاركة والتميـيز واإلبعـاد� (١٩٩٩) (مت تناولـه بـالتركيز 
علــى املســتوى الوســيط) (١٩٩٩)، والثــالث �التماســك والتكــامل وحتليــــل السياســـات� 

(مت تناوله بالتركيز على املستوى الكلي) (٢٠٠٠). 
 

 املواضيع اليت مت حبثها 
احلسابات القومية والتحليل االقتصادي واإلحصاءات االجتماعية.  - ١

تقدمي التقارير االجتماعية واحملاسبة االجتماعية.  - ٢
رصد االستبعاد االجتماعي يف جمال التعليم وأسواق العمل.  - ٣

العالقات فيما بني األجيال واحلراك االجتماعية.  - ٤
حنو جمتمع متعدد الثقافات.  - ٥

األسرة يف اية القرن العشرين.  - ٦
احملاسبة يف جمال اإلحصاءات االجتماعية ومؤشرات التنمية االجتماعية.  - ٧

مفهوم رأس املال االجتماعي وقياسه.  - ٨
مفاهيم اجلرمية والعدالة والسالمة وقياسها.  - ٩
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التقرير املتمخض عن اجتماع عام ٢٠٠٣ 
 مفهوم رأس املال االجتماعي وقياسه 

قدمـت اللجنـة األوروبيـــة عرضــا عــن موضــوع رأس املــال االجتمــاعي بعنــوان �رأس املــال 
االجتمـاعي والسياسـة االجتماعيـة األوروبيـة�، وقدمـت اهليئـة السـويدية لإلحصـاءات عرضـــا 
بعنوان �اجلمعيات يف السويد�، وقدمت اهليئـة الفنلنديـة لإلحصـاءات عرضـا بعنـوان �تقييـم 
التجارب عن طريق قياس رأس املال االجتماعي�، وقدم مكتب اململكة املتحـدة لإلحصـاءات 

الوطنية عرضا بعنوان �قياس رأس املال االجتماعي يف اململكة املتحدة�. 
واستنادا إىل املناقشات اليت جرت خـالل االجتمـاع، قـرر فريـق سـيينا إـاء عملـه بشـأن رأس 
املال االجتماعي بإصدار تقرير. واتفق على أال يتخذ التقرير يف حد ذاتـه شـكل دليـل، بـل أن 
يصـدر الفريـق تقريـرا موجـزا وعامـا يشـمل مسـائل مـن بينـها: تعريـف رأس املـال االجتمـاعي 
ومـدى أمهيتـه بالنسـبة للسياسـة العامـة؛ والقضايـا املتعلقـة بقيــاس رأس املــال االجتمــاعي مــن 
حيث املنهجية؛ والتجارب الوطنية؛ والتواؤم بني السياسات الدوليـة يف هـذا اـال. وسـيعتمد 

مشروع مكتمل للتقرير يف االجتماع القادم لفريق سيينا. 
وقرر الفريق اعتماد التقرير املتعلق برأس املال االجتماعي بالشكل التايل: 

 
مقدمة 

اجلـزء ١: مـا هـو رأس املـال االجتمـاعي؛ مـدى أمهيـة رأس املـال االجتمـاعي بالنســـبة 
للسياسة العامة؛ اآلفاق (املنسق: مكتب اململكة املتحدة لإلحصاءات الوطنية) 

اجلزء ٢: املسائل املتعلقة باملنهجية (املنسق: اهليئة الفنلندية لإلحصاءات) 
اجلـزء ٣: التجـارب الوطنيـة واملواءمـــة بــني السياســات الدوليــة يف هــذا اــال، مــع 
التركــيز علــى أفضــل املمارســات والــدروس املســتخلصة (املنســــق: اهليئـــة الكنديـــة 

لإلحصاءات) 
تذييل (يف شكل بيبليوغرافيا للمصادر ذات الصلة على سبيل املثال). 

املواقــــــــــــع الشــــــــــــبكية ذات الصلـــــــــــــة: /www.statistics.gov.uk/socialcapital؛ 
 .www.worldbank.org/poverty/scapital/index.htm ؛www.statistics.gov.uk./scqb/

 
 مفاهيم اجلرمية والعدالة والسالمة ومقاييسها 

قدم املعهد األورويب عرضا بشأن اإلحصاءات املتعلقة باجلرميـة والعدالـة والسـالمة ملنـع اجلرميـة 
ــــة والعدالـــة  ومكافحتــها بعنــوان �التطــورات الدوليــة يف جمــال اإلحصــاءات املتعلقــة باجلرمي
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والسـالمة�، وقـدم املعـهد الوطـين اإليطـايل لإلحصـاءات عرضـا بعنـوان �املسـامهة االبتكاريـــة 
للدراسة االستقصائية اإليطالية بشأن ضحايا اجلرمية يف دراسة اجلرائم الوطنيـة� وآخـر بعنـوان 
�الدراسـة االســـتقصائية املتعلقــة بــالعنف املرتكــب ضــد املــرأة يف إيطاليــا�، وقدمــت اهليئــة 
اهلولنديــة لإلحصــاءات عرضــا بعنــوان �حســابات الســالمة: إدمــاج اإلحصــــاءات املتعلقـــة 

بالسالمة واجلرمية والعدالة�. 
ومتخـض النظـــر يف احلالــة الراهنــة لإلحصــاءات الوطنيــة والدوليــة املتعلقــة باجلرميــة والعدالــة 
والسـالمة عـــن تبــادل بنــاء لــآلراء والتجــارب، واتفــق الفريــق علــى مواصلــة املناقشــات يف 
االجتماع املقبل. وينبغي تركيز االهتمام بصفة خاصـة علـى مـدى أمهيـة اإلحصـاءات املتعلقـة 
ـذه املواضيـع (مـن خـالل إقامـة حـوار أكـثر تركـيزا مـع املسـؤولني عـن وضـــع السياســات)، 
ونوعية البيانات وإمكانيات املقارنة على الصعيد الدويل، وأساليب وتقنيات مجع البيانات مـن 

خمتلف املصادر، وقياس اخلوف من اجلرمية يف اتمع. 
 

قياس اإلملام بالقراءة والكتابة 
فيمـا يتعلـق بقيـاس اإلملـام بـالقراءة والكتابـة، نـاقش فريـق سـيينا علـى وجـه اخلصـــوص شــكل 
الدراسة االستقصائية الدوليـة عـن إملـام البـالغني بـالقراءة والكتابـة واألسـئلة الـيت أثـريت بشـأن 
صالحية نتائجها ومدى إمكانية املقارنة بني تلك النتائج دوليا. وقدم مكتـب اململكـة املتحـدة 
لإلحصاءات الوطنية تقريرا بعنوان �ماذا نعـرف عـن الدراسـات االسـتقصائية لإلملـام بـالقراءة 
والكتابـة يف السـياق األورويب؟�. وقـدم املعـهد الوطـين الفرنسـي لإلحصـاءات دراسـة بعنـــوان 
�تقييـم إملـام البـالغني بـالقراءة والكتابـة� اسـتنادا إىل الدراسـة االســتقصائية الفرنســية املتعلقــة 

باملعلومات واحلياة اليومية. 
 .www.ets.org/all/ ؛www.pisa.oecd.org ؛www.oecd.org/edu/ :املواقع الشبكية ذات الصلة

 
استخدام البيانات اإلدارية يف اإلحصاءات االجتماعية 

ينبغـي زيـادة اسـتخدام مصـادر البيانـات اإلداريـــة يف اإلحصــاءات االجتماعيــة. وقــد قُدمــت 
ــل  األمثلـة التاليـة علـى اسـتخدام البيانـات اإلداريـة: إحصـاءات وطنيـة متعلقـة مبـدد االنتظـار قب
احلصـول علـى خدمـات املستشـفيات يف اسـتراليا؛ نظـام إحصـائي بشـــأن األشــخاص واألســر 
ـــة املتعلقــة بســوق  واألسـر املعيشـية يف الـنرويج؛ بيانـات إحصائيـة بشـأن تدابـري السياسـة العام
العمـل والبطالـة يف الدامنـرك؛ اسـتخدام ملفـات البيانـات اإلداريـة يف اإلحصــاءات االجتماعيــة 

اهلنغارية. 
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استخدام بيانات جمموعة على مدى فترة زمنية طويلة بشأن األشخاص 
ينبغـي تعزيـز التعـاون الـدويل يف جمـال إنتـاج وحتليـل البيانـات اموعـة علـى مـدى فـترة زمنيـة 
طويلـة. وتركـزت املناقشـات الـــيت دارت بشــأن هــذا النــوع مــن البيانــات علــى االســتخدام 
التكميلي للدراسة االستقصائية الربيطانية للفريق املعين باألسـر املعيشـية والدراسـة الـيت أجراهـا 
ـــترة زمنيــة  مكتـب اململكـة املتحـدة لإلحصـاءات الوطنيـة بشـأن بيانـات جمموعـة علـى مـدى ف
طويلـة، وخطـورة تنـاقص أعضـاء الفريـــق املعــين باألســر املعيشــية التــابع للجماعــة األوروبيــة 
والربنامج الوطين للدراسات االستقصائية للبيانـات اموعـة علـى مـدى فـترة زمنيـة طويلـة يف 

الواليات املتحدة األمريكية. 
 

متابعة اجتماع فريق اخلرباء بشأن حتديد نطاق اإلحصاءات االجتماعية 
خبصـوص متابعـة اجتمـاع فريـق اخلـرباء بشـأن حتديـد نطـاق اإلحصـاءات االجتماعيـة، املعقـود 
بنيويورك يف الفترة من ٦ إىل ٩ أيــار/مـايو ٢٠٠٣، نـاقش فريـق سـيينا مشـروع برنـامج عمـل 
الفـترة ٢٠٠٤-٢٠١٤ لإلحصـاءات الدميغرافيـة واالجتماعيـة الـذي أعدتـه الشـعبة اإلحصائيــة 
باألمم املتحدة. وخالل مناقشـة برنـامج العمـل، ُذكّـر املشـاركون باختصاصـات فريـق سـيينا، 
وهي تعزيز وتنسيق التعاون الدويل يف مجيع جمـاالت اإلحصـاءات االجتماعيـة والعمـل كخليـة 
تفكري تقوم على االستقاللية والتركـيز واملرونـة إلعـداد إحصـاءات اجتماعيـة علـى املسـتويات 
ـــة  احملليـة والوطنيـة والدوليـة، مـن خـالل التطـرق إىل املواضيـع الـيت ال تتناوهلـا املنظمـات الدولي

وحتديد املسائل املهمشة اليت ال تلقى االهتمام الكايف حاليا. 
وبناء على ذلك، تعترب أنشطة فريق سيينا تكاملية مع أنشـطة منتـدى اإلحصـاءات االجتماعيـة 
املقــترح إنشــاؤه. وخبصــوص األنشــطة املتوخــاة للفــترة ٢٠٠٤-٢٠٠٦، يــرى الفريــق أنــــه 
ال يسـتطيع، بسـبب هيكلتـه وقلـة مـوارده، إنتـاج كتيبـات أو دالئـل أو تقـارير تقنيـة تفصيليـــة 
بشـأن خمتلـف جمـاالت اإلحصـاءات الدميغرافيـة واالجتماعيـة. غـري أن بوسـعه إســـداء املشــورة 
بشأن حمتويات تلك املنتجات أو اإلسهام فيها أو مناقشة مسـوداا خـالل اجتماعاتـه العاديـة. 
ويشدد فريق سيينا على أنـه مـن املـهم، قبـل إنتـاج أي كتيبـات مـن هـذا القبيـل أو غريهـا مـن 

النواتج، حتديد اجلهات اليت يتوخى أن تستفيد من هذه املنتجات. 
ـــهجيات اإلحصــاءات  وميكـن أن يشـارك فريـق سـيينا أيضـا يف تنظيـم حلقـات عمـل بشـأن من
الدميغرافية واالجتماعية، وبإمكان األعضاء أن يتولوا كأفراد التدريب على تقنيـات اإلحصـاء. 
وخالل املناقشة، أشري إىل أن حلقات العمل هذه ال ميكن أن حتل حمل اجتماعات فريـق سـيينا 

العادية، اليت هلا طابع خمتلف فيه تركيز أكرب على االعتبارات االستراتيجية واالستشرافية.  
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ورأى أعضـاء فريـق سـيينا، لـدى نظرهـم يف جوانـب أخـرى مـن برنـــامج العمــل املقــترح، أن 
الفريق قد يقوم أيضا بدور يف نقل املعـارف إىل املكـاتب اإلحصائيـة يف البلـدان الناميـة. وتبعـا 

لذلك، اقترح طرح هذا البند للمناقشة خالل االجتماع املقبل. 
عالوة على ذلك، بإمكان فريق سيينا أيضا أن يساهم يف التقاء خمتلـف املنظمـات الدوليـة الـيت 
تعىن مبوضوع ما قرر الفريق النظر فيه. على سبيل املثال، اقترح عرض موضـوع قيـاس اهلجـرة 
الدولية للنظر فيــه يف االجتمـاع املقبـل واقـترح كذلـك توجيـه الدعـوة إىل عـدد مـن املنظمـات 

الدولية اليت تعىن ذا املوضوع. 
 

معلومات أخرى 
ـــامج الكــامل الجتمــاع عــام ٢٠٠٣ والورقــات املقدمــة يف املوقــع  ميكـن االطـالع علـى الربن
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االجتماع املقبل 
سيحتوي جدول أعمال االجتماع املقبل لفريق سيينا على املواضيع التالية: 

مفاهيم اجلرمية والعدالة والسالمة وقياسها.  ألف -
ـــدى  أهــداف اإلحصــاءات املتعلقــة باجلرميــة والعدالــة والســالمة وم ألف ١ -
أمهيتها بالنسبة للسياسة العامة (املنظـم: املعـهد األورويب ملنـع اجلرميـة 

ومكافحتها). 
نوعية البيانات وإمكانية املقارنـة بينـها دوليـا (املنظـم: املعـهد الوطـين  ألف ٢ -

لإلحصاءات، إيطاليا). 
أسـاليب وتقنيـات مجـع بيانـات مـن خمتلـف املصـــادر (املنظــم: اهليئــة  ألف ٣ -

اهلولندية لإلحصاءات). 
قياس اخلوف من اجلرمية يف اتمع (سيعلن عن املنظم فيما بعد).  ألف ٤ -

ــــــة النروجييـــــة  مفــــهوم اهلجــــرة الدوليــــة وقياســــها (املنظــــم: اهليئ باء -
لإلحصاءات). 

تقنيات الربط بني السجالت (املنظــم: املكتـب االحصـائي للدامنـرك)  جيم -
(سـتقدم خـالل هـذه اجللسـة ورقـة عـن املمارسـات الدوليـــة املتعلقــة 
ـــة وإمكانيــة  بنشـر البيانـات املتناهيـة الصغـر املتأتيـة مـن مصـادر إداري

احلصول عليها). 
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التعـاون الـــدويل احلــايل يف جمــال اإلحصــاءات االجتماعيــة (املقــرر:  دال ١ -
املعهد الوطين لإلحصاءات والدراسات االقتصادية، فرنسا). 

التقدم احملرز يف إعـداد التقريـر املتعلـق مبفـهوم رأس املـال االجتمـاعي  دال ٢ -
وقياسه (املقرر: مكتب اإلحصاءات الوطنية، اململكة املتحدة). 

تقرير مرحلي عن القياس على الصعيد الدويل إلملام البـالغني بـالقراءة  دال ٣ -
والكتابــة واملــهارات العمليــة (املقــرر: املعــهد الوطــين لإلحصـــاءات 

والدراسات االقتصادية، فرنسا). 
ومـن املقـرر أن يعقـد االجتمـــاع املقبــل يف مطلــع عــام ٢٠٠٥ وستســتضيفه اهليئــة الفنلنديــة 

لإلحصاءات. 
 

مكتب الفريق 
يتوىل مكتب الفريق إدارة أنشطته. وقد انتخب األشخاص التاليـة أمسـاؤهم أعضـاء يف املكتـب 
خالل االجتماع األخـري: بيـتر فرايـرز (اهليئـة اهلولنديـة لإلحصـاءات، رئيسـا)، جيـل ماتيسـون 
(مكتب اإلحصاءات الوطنية، اململكة املتحدة، رئيسة منتخبـة)، ميشـيل غلـود (املعـهد الوطـين 
لإلحصاءات والدراسات االقتصادية، فرنسـا)، أالن مـاكي (مكتـب اإلحصـاءات األسـترايل)، 
دوغــالس نوريــس (اهليئــة الكنديــة لإلحصــاءات)، جــريي أوهــانلون (مكتــب اإلحصـــاءات 
املركـزي، أيرلنـدا)، جوسـي سـيمبورا (اهليئـــة الفنلنديــة لإلحصــاءات)، غــابرييال فوكوفيتــش 

(مكتب اإلحصاءات املركزي، هنغاريا). 
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