
E/CN.3/2011/35  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
8 December 2010 
Arabic 
Original: French 

 

 

040111    301210    10-68235 (A) 

*1068235* 

  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثانية واألربعون

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
  *من جدول األعمال املؤقت) س (٤البند 

  قياس األداء االقتصادي والتقدم االجتماعي: بنود للعلم
    

  تقرير فرنسا بشأن قياس األداء االقتصادي والتقدم االجتماعي    
    

  العاممذكرة من األمني     
  

بنـاء علـى الطلـب الـذي تقـدمت بـه اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني،              
يتشرف األمني العام بأن حييل هذا التقرير الذي أعده املعهد الـوطين لإلحـصاءات والدراسـات                

ويــستعرض التقريــر املبــادرات األساســية الــيت اختــذهتا فرنــسا لتطبيــق        . االقتــصادية يف فرنــسا 
اللجنة اليت ترأسها جوزيف ستيغلتز، وتشارك يف عضويتها أمارتيا سـني كمستـشارة             توصيات  

ويـصف التقريـر   .  بول فيتوسي كمنسق، بعد مرور عام واحد من نـشر تقريـر اللجنـة     -وجان  
. املشاريع األساسية لإلحـصاءات املنجـزة واملنـشورات الـصادرة، وأثرهـا علـى الـصعيد الـدويل                 

  .إىل أن حتيط علما هبذا التقريرواللجنة اإلحصائية مدعوة 
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  تقرير املعهد الوطين لإلحصاءات والدراسات االقتصادية    
  

  توصيات جلنة ستيغلتـز  -أوال   
  والية اللجنة  -ألف   

جلنــة ”أنــشئت اللجنــة املعنيــة بقيــاس األداء االقتــصادي والتقــدم االجتمــاعي، املــسماة   - ١
ـــز وقــد متثلــت .  مــن رئــيس اجلمهوريــة الفرنــسية ، مببــادرة٢٠٠٨فربايــر /، يف شــباط“ستيغليت

ــدم          ــصادي والتق ــاس األداء االقت ــر لقي ــي اإلمجــال كمؤش ــاتج احملل ــان حــدود الن ــها يف تبي واليت
االجتماعي، واستعراض املعلومات التكميلية الـيت قـد تكـون ضـرورية إلعطـاء صـورة أوضـح،                  

وقــدمت .  املقترحــةومناقــشة عرضــها بالطريقــة األنــسب والتأكــد مــن جــدوى أدوات القيــاس 
  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٤ يف )١(اللجنة تقريرها

  
  الدروس األساسية املستقاة من التقرير  -باء   

ال يتوقــف الرفــاه علــى تــوفر مــوارد اقتــصادية وحــسب، كالــدخل مــثال، بــل يتوقــف      - ٢
أي مـا يقومـون بـه ومـا يـستطيعون           : كذلك على اخلصائص غـري االقتـصادية حليـاة األشـخاص          

وتتوقف اسـتدامة مـستويات الرفـاه علـى قـدرتنا      . ام به، وتقييمهم حلياهتم، وبيئتهم الطبيعية   القي
الرأمســـال الطبيعـــي واملـــادي واإلنـــساين    (علـــى نقـــل الرصـــيد الرأمســـايل األساســـي حلياتنـــا      

وبـذلك يكـون مهمـا التمييـز بـني تقيـيم الرفـاه احلـايل وتقيـيم                  . لألجيـال القادمـة   ) واالجتماعي
 وانقسمت اللجنـة إىل ثالثـة أفرقـة عاملـة بغيـة             .ي قدرته على االستمرار عرب الزمن     استدامته، أ 

فكـرس الفريـق األول جهـوده لدراسـة األسـئلة التقليديـة املتعلقـة بقيـاس النـاتج                   . تنظيم أعماهلـا  
احمللي اإلمجايل، ودرس الفريق الثاين نوعية احليـاة، يف حـني تنـاول عمـل الفريـق الثالـث مـسألة                     

  .وصاغت األفرقة العاملة توصيات ختص كل واحد من هذه اجملاالت. ةاالستدام
  

  صياغة اثنيت عشرة توصية بشأن النظام اإلحصائي  -جيم   
يــدعو هــذا التقريــر املعلمــة مــن خــالل توصــياته االثــنيت عــشرة، إىل إصــالح جمــال             - ٣

ت فرنــسا ومنــذ نــشره، وضــع. اإلحــصاءات العامــة، الفرنــسية منــها والدوليــة، بــشكل مــستدام
العمل األول باألنشطة املزمع القيام هبـا علـى املـدى القـصري،             حمور  ويتعلق  . برنامج عمل واسع  

وُيـستعرض ذلـك يف الفـرع       . باالستفادة مــن املعلومــات املتوفــــرة بالفعـل، مـن منظـور جديـد            
ضطالع هبا علـى    أما احملور الثاين، فيتعلق باألنشطة اليت يتعني اال       .  ألف من هذا التقرير    -الثاين  

__________ 
  .www.stiglitz-sen-fitoussi.frانظر   )١(  
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 االستقــصاءات أو مالءمــة)  بــاء-الفــرع ثانيــا (املــدى املتوســط وتتطلــب ابتكــارات إحــصائية  
وأخـريا، يتعلـق احملـور الثالـث بتعزيـز هـذا التقريـر             ).  جيم -الفرع ثانيا   (إلنتاج بيانات جديدة    

  ).الفرع ثالثا(واألعمال الالزم القيام هبا لتطبيقه دوليا 
  

  وصيات التقرير يف فرنساتطبيق ت  -ثانيا   
  

  يف احلسابات القومية“ منظور األسرة املعيشية”إبراز   -ألف   
ُتذكِّر اللجنة بأن الناتج احمللي اإلمجايل يعد معطى أساسـيا لقيـاس النـشاط االقتـصادي                  - ٤

 وبالتايل فهـي تـدعو اإلحـصائيني يف إطـار احلـسابات      .لكنه غري كاف لقياس الرفاه االقتصادي    
ومـتغريات حـساهبا الـيت تعكـس بـشكل           إىل التركيز أكثـر علـى منظـور األسـر املعيـشية              القومية

  ).٣  و٢ و ١التوصيات (أفضل متغريات اإلنتاج، واملكونات النقدية لرفاه األسر املعيشية 
ــوطين            - ٥ ــد ال ــل املعه ــن قب ــار م ــذه التوصــية بعــني االعتب ــر، أُخــذت ه ــشر التقري ــذ ن ومن

.  الكلـي  تصادية يف جممل منشوراته املتعلقـة بإحـصاءات االقتـصاد          والدراسات االق  تلإلحصاءا
وعــالوة علــى اإلحــصاءات اخلاصــة بالــدخل التــصريف لألســر املعيــشية ولالســتهالك، أُبــرز دور 
الدخل التصريف املعدل واالستهالك الفعلي الـذي يـشمل النفقـات الـيت ميوهلـا اجملتمـع مـن قبيـل                

ــة أكــرب لوصــف ثــروة األســر املعيــشية يف    وأعطيــت كــذ)٢(نفقــات الــصحة والتعلــيم  لك مكان
  .)٣(النشرة املتعلقة حبساب ثروة األمة

 كيـف  )٤()االقتـصاد الفرنـسي   (“L'économie française”ويبني ملف ورد يف منشور   - ٦
ومـن حيـث   . يغـري املقارنـات الدوليـة   ) هنج اإلنتاج مقابل هنج الدخل(أن جمرد تغيري يف املنظور    

ــن    ــرد م ــصيب الف ــان يف      ن ــسية والياب ــة الرئي ــدان األوروبي ــصنف البل ــي اإلمجــايل، ت ــدخل احملل ال
وفيمــا يتعلــق .  يف املائــة عــن املــستوى املــسجل يف الواليــات املتحــدة ٢٥مــستوى يقــل حبــوايل 

، الـذي يـشمل الـدخل الـيت حتـصل عليـه األسـر املعيـشية املقيمـة فعليـا                      بصايف الـدخل التـصريف    
، تــصنف )التعلــيم والــصحة ومــا إىل ذلــك(جهــة لألســر املعيــشية وكــذا املــصروفات العامــة املو

__________ 
  )٢(  G. Houriez, V. Passeron et A. Perret « Les comptes de la Nation en 2009 : une récession sans précédent 

depuis l’après-guerre », Insee première (IP) n° 1294, mai 2010; Georges Consalès, “En 2009 la 

consummation des ménages résiste malgré la récession”, IP n° 1301, juin 2010.  
  )٣(  Nathalie Couleaud et Frédéric Delamarre, “Le patrimoine économique national en 2009”, IP no 1305, 

juillet 2010.  
  )٤(  D. Blanchet, M. Clerc M. Gaini, «Les préconisations du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi: 

quelquesillustrations», Insee Références, L’économie française, édition 2010.  
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ــان ويف نفــس درجــة اململكــة املتحــدة         ــا والياب ــا وإيطالي ــسا يف مــستوى يفــوق درجــة أملاني فرن
  .لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  
  ابتكارات إحصائية  -باء   

  قياس أوجه التفاوت بني األسر املعيشية واحلسابات القومية  -  ١  
، اخنرط املعهد الوطين لإلحصاءات والدراسات االقتصادية يف أعمـال          ٢٠٠٧منذ عام     - ٧

رائدة، على الصعيد العاملي، إللقـاء الـضوء علـى األسـئلة املرتبطـة بالتفـاوت بـني تطـور القـدرة                 
وتتماشـى هـذه األعمـال متامـا مـع منظـور            . الشرائية التراكمية والقدرة الشرائية لألسر املعيشية     

 جلنة ستيلغتـز اليت تطمح إىل مقارنـة إحـصاءات الرفـاه وتوصـي بإعطـاء اهتمـام أكـرب                    توصيات
  ).٤التوصية رقم (ألمهية توزيع الدخل واالستهالك والثروات 

ويتميز حساب األسر املعيشية املنشور يف سياق احلسابات القوميـة بتـوفري بيانـات عـن          - ٨
ســر املعيــشية، بــشكل جــامع قــدر اإلمكــان،  الــدخل واالســتهالك واالدخــار بالنــسبة جملمــل األ 

وحيـث إن هـذا احلـساب يـتم بـشكل           . وذلك يف إطار متسق يسمح بإجراء املقارنـات الدوليـة         
ــشية       ــن إدراك وضــعية األســرة املعي ــن م ــه ميكِّ ــي، فإن ، دون أن يعطــي أي “املتوســطة”تراكم

االستقـصاءات  كّـن   وبالتوازي مع نـشر احلـسابات، مت      . معلومات بشأن أوجه التباين بني األسر     
اليت جيريها املعهد يف صفوف األسر املعيشية من مجع بيانات فرديـة حـول الـدخل واالسـتهالك             

غري أن هـذه االستقـصاءات مـن شـأهنا أن تـؤدي         . تسمح بقياس أوجه التفاوت بني األشخاص     
وهـي تتـضمن كـذلك قـدرا مـن عـدم          . إىل نتائج عامة حتيد عن األطر الكربى لالقتصاد الكلي        

  .اليقني ألهنا استقصاءات بالعينة وقد تتأثر بنوعية الردود اليت تقدمها األسر املستقصاة
إن هدف هذه األعمـال هـو إثـراء إحـصاءات االقتـصاد الكلـي مبؤشـرات فرديـة أكثـر                       - ٩

“ مقارنـة ”وللحصول على هـذه النتـائج، متثـل العمـل يف     . ولكنها تظل متسقة مع اإلطار العام    
ءات كــربى أجريــت يف صــفوف األســر املعيــشية مــع بيانــات احلــسابات  نتــائج مخــس استقــصا

كتلة الـدخل واالسـتهالك     “ توزيع”ومكنت املعلومات اليت وفرهتا االستقصاءات من       . القومية
الــيت تتــضمنها اإلحــصاءات احملاســبية القوميــة حــسب خمتلــف املعــايري االجتماعيــة واالقتــصادية   

مستوى املعيشة، ومكونات األسـرة املعيـشية،       : املعتمدة هي واملعايري  . ذات الصلة مبجال الرفاه   
  .والعمر، والفئة االجتماعية واملهنية لرب األسرة
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فهي تشري، علـى سـبيل املثـال،        . )٥(وجاءت النتائج األوىل على درجة بالغة من األمهية         - ١٠
، يعـادل يف   يف املائـة مـن الـدخل التـصريف       ١٧إىل أن معدل ادخار الفرنسيني، الذي يبلغ نـسبة          

ـــ     مــن األســر  يف املائــة ٢٠احلقيقــة معــدل ادخــار بنــسبة الــصفر، إن مل يكــن ســلبيا، بالنــسبة ل
 يف املائة من األسر املعيشية األكثر غـىن هلـا معـدل ادخـار              ٢٠املعيشية األكثر فقرا، يف حني أن       

مكانيـات أكـرب،    وفيما يتعلق بالرفاه، حتظى األسر املعيشية األكثـر غـىن بإ          .  يف املائة  ٣٥يقارب  
ويلقـي هـذا العمـل الـضوء        . مما يسمح هلا بتحسني مستوى معيـشتها واسـتقالليتها يف االختيـار           

. كذلك على أثر التحويالت اخلاصة فيما بني األسر املعيشية وكذلك فيما بني األجيـال جزئيـا               
. سـليب فالشباب الذين هم األكثر فقرا وهلم حاجات كبرية يكونـون تلقائيـا يف وضـعية ادخـار                  
  .غري أن هذه الوضعية ُتعدِّهلا التحويالت اخلاصة، بعد أن تتم التحويالت فيما بني األجيال

ــار           - ١١ ــاك اعتب ــة هن ــال التجريبي ــذه األعم ــها ه ــيت أتاحت ــارزة ال ــني االبتكــارات الب ــن ب وم
ويــضاعف . )٦(للتحــويالت العينيــة الــيت تــرتبط مبجانيــة التعلــيم العــام والتعويــضات عــن املــرض 

 يف املائة من األسر املعيشية األكثر فقرا بعد اعتبار هـذه التحـويالت              ٢٠خل التصريف لنسبة    الد
 يف املائة من األسر األكثر غـىن        ٢٠ بني دخل    ٣ إىل   ٥االجتماعية العينية، مما يقلص الفرق من       

وتـدل هـذه النتيجـة علـى الـدور اهلـام الـذي تؤديـه         .  يف املائة من األسر األكثر فقرا   ٢٠ودخل  
  .سياسات إعادة التوزيع بالنسبة للدخل األقل ارتفاعا

ويتوقـع  . ٢٠٠٩أفضت إىل منـشورات أوىل صـدرت يف         وستستمر هذه األعمال اليت       - ١٢
 البعـد االجتمـاعي واالقتـصادي احلـضري والريفـي وأن ُيوسَّـع         ٢٠١١أن ُيضاف إليها يف عـام       
 تطـور دخـل خمتلـف فئـات     ٢٠١٢، وسيدرس يف عام )٣التوصية رقم   (التحليل ليشمل الثروة    

ويعمــل املعهــد الــوطين لإلحــصاءات والدراســات  . األســر املعيــشية خــالل فتــرة عــشر ســنوات 
ــز هــذه األعمــال يف إطــار دويل   ــة يف  . االقتــصادية علــى تعزي وستنــشئ منظمــة التعــاون والتنمي

وهــذه . ٢٠١٠امليــدان االقتــصادي فريقــا خاصــا معنيــا هبــذه املــسألة يف الربــع األخــري مــن عــام 
األعمال اإلحصائية، اليت هتتم مبنظور األسر املعيشية، وحتلـل يف الوقـت نفـسه اسـتهالك األسـر                  

  .وادخارها وثروهتا يف إطار احلسابات القومية املتسق، تأيت متطابقة مع توصيات اللجنة
  

__________ 
  )٥(  M. Fassau, V. Bellamy et E. Raynaud, «Les inégalités entre ménages dans les comptes nationaux», IP n° 

1265, novembre 2009.  
  )٦(  Sylvie Le Laidier, «Les transferts en nature atténuent les inégalités de revenu», IP n° 1264, novembre 

2009  
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  وضع مؤشرات ذات مقاييس موضوعية لنوعية احلياة  -  ٢  
رهتا اللجنـة هبـدف قيـاس الرفـاه وضـُع مؤشـرات لنوعيـة               من التوصيات اهلامة اليت أصد      - ١٣

احلياة يف كل بعد من أبعادها، تكـون قـادرة أيـضا علـى تـوفري تقييمـات شـاملة وعامـة ألوجـه                        
  ).٨  و٧  و٦التوصيات (التفاوت 

ضــع املعهــد الــوطين لإلحــصاءات والدراســات االقتــصادية مقــاييس موضــوعية   ووقــد   - ١٤
بــل تأخــذ يف االعتبــار أيــضا  ،)٧( األوجــه املاديــة أو النقديــة البحتــةلنوعيــة احليــاة ال تنحــصر يف

والـصحة والتعلـيم، وانعـدام األمـن االقتـصادي       ،)٨(ظروف العمل، ودرجة االندماج يف اجملتمع   
وتتوافــق . والبــدين، ممــا يعطــي نظــرة شــاملة عــن أوجــه التفــاوت) كالبطالــة علــى ســبيل املثــال(

وتـستند هـذه األعمـال إىل البيانـات الـيت تتيحهـا             . ة سـتيغليتز  معظم هذه األبعاد وتوصيات جلنـ     
ــشأن         ــة اإلحــصائية ب ــل اآللي ــة، مث ــصائية القائم ــن الدراســات االستق ــد م ــدخل  العدي ــواع ال أن

ــن      ــشية واألم ــة املعي ــشأن البيئ ــصائية ب ــشة، أو الدراســة االستق ــراء  . وظــروف املعي وســيمكن إث
  .التحليلالدراسات االستقصائية يف املستقبل من تعميق 

ويقوم كل بعد من أبعاد نوعية احلياة علـى منـوذج حمـدد انطالقـا مـن قائمـة مؤشـرات                       - ١٥
فالفرد ال حيقق مستوى معيشيا معينا من حيث بعـد مـن أبعـاد املعيـشة إذا كـان                   . ثنائية أساسية 

يتجــاوز عتبــة حمــددة ) ُيقــاس كــل منــها مبؤشــر أساســي(واقعــا حتــت تــأثري عــدد مــن  الــصعاب 
وُتحــسب املؤشــرات املختلفــة علــى املــستوى الفــردي، األمــر الــذي يــسمح  .  اعتباطيــةبطريقــة

مث ُيحدد املؤشـر الكلـي   . بالتوصل إىل مؤشرات لنوعية احلياة جلميع الفئات االجتماعية املمكنة 
للبعد املقصود مـن أبعـاد املعيـشة باعتبـاره يتـشكل مـن نـسبة األفـراد الـذين يقعـون دون العتبـة                         

عرضـا تركيبيـا ملوقـع أي فئـة مـن الـسكان مقارنـة               شـبكي   ويتيح رسم بياين    . ا البعد احملددة هلذ 
  .مع باقي السكان

 يف املائة ممن لديهم أضـعف مـستوى   ٢٥على سبيل املثال، أن  ،)٩(وتبني هذه األعمال    - ١٦
فهــم . معيــشي هــم أكثــر عرضــة ألن يواجهــوا صــعوبات يف كــل بعــد مــن أبعــاد نوعيــة احليــاة  

فا معيشية مادية أكثر قسوة من الـيت يواجههـا بـاقي الـسكان، وتكـون ظـروفهم            يواجهون ظرو 
وتكــون لــديهم أيــضا ظــروف عمــل . الــصحية أكثــر تــدهورا ومــستويات تعلــيمهم أكثــر تــدنيا

__________ 
جمللـس املـديرين   السادس والتـسعني   تقرير أُعد للمؤمتر ،“Insee, “Objective indicator of quality of life”: نظرا  )٧(  

 Insee, “Une mesure de la qualité de ؛٢٠١٠سـبتمرب  / أيلول٣٠العامني للمعاهد اإلحصائية الوطنية، صوفيا، 

vie”, France, portrait social, édition 2010...  

  )٨(  Insee, “Qu’est-ce que le capital social?”, France, portrait social, edition 2010  
  .Insee, “Une mesure de la qualité de vie”: انظر  )٩(  
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أكثر قسوة، ومستويات أضعف من األمن االقتصادي والبدين، ويكـون تفاعلـهم مـع اآلخـرين          
وباملثـل، يبـدو أن اآلثـار املتـصلة       . ا عن احلياة العامـة    بدرجات أقل، ويكونون أكثر انزواء وبعد     

 سـنا يكونـون يف موقـع أفـضل مـن حيـث أبعـاد                ونفاألصـغر . بالعمر ختتلف تبعا لألبعاد املعنيـة     
 سـنا غالبـا مـا يعـانون بدرجـة أقـل مـن          ونالصحة والتعليم والتفاعل االجتمـاعي، بينمـا األكـرب        

 أن )١٠(وتــبني هــذه األعمــال أيــضا. حليــاة العامــةالــصعاب املاليــة ويكونــون أكثــر مــشاركة يف ا
ــارات      ــث االعتب ــن حي ــر م ــاهرة الفق ــاول ظ ــة”تن ــارات   “النقدي ــث اعتب ــن حي الظــروف ” وم

 أمران ال جيتمعان بـصورة كاملـة، إذ إن الظـروف املعيـشية ال تتبـع علـى حنـو مباشـر                       “املعيشية
  .دائم مستوى الدخل أو
ولـذلك  . سيما علـى تربيـة األطفـال       هامة، وال وتكون لظروف السكن آثار اجتماعية        - ١٧

 ٢٠١٠وقــد نــشر املعهــد الــوطين يف أواخــر عــام . توصــي اللجنــة بــإيالء الــسكن أمهيــة خاصــة
ودراسة أخـرى عـن ظـروف     )١١(دراسة عن أوجه التفاوت بني األسر من حيث تكلفة السكن         

  ). ٢٠١٠تنشر أواخر عام (السكن اهلامشية 
  

  الذي ُيعزى إىل الطلب احمللي النهائيحساب الوقع الكربوين   -  ٣  
من التوصيات اهلامة الواردة يف التقرير التمييز بني تقييم الرفاه احلايل وتقيـيم إمكانـات            - ١٨

وتـرى اللجنـة أن حماولـة وضـع مؤشـر واحـد             . استدامته، أي قدرته على االستمرار عـرب الـزمن        
مؤشـرا نقـديا وحيـدا يركـز علـى          ولـذلك فهـي تقتـرح       . إلمكانات االسـتدامة أمـر غـري واقعـي        

األبعــاد غــري البيئيــة للتــراث، مــع بعــض املؤشــرات املاديــة املختــارة بعنايــة لوصــف حالــة البيئــة    
ــا ــشرة  . وتطورهـ ــسة عـ ــستدامة اخلمـ ــة املـ ــرات التنميـ ــق مؤشـ ــد   )١٢(وتتفـ ــتريت لرصـ الـــيت اخـ

ؤشـرات ماديـة   االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة مع هذه التوصـيات، إذ تـشمل جمموعـة م             
  ). ١٢ و ١١التوصيتان (تتعلق باجلوانب البيئية 

ــة      - ١٩ ــاك عــدد حمــدود مــن املؤشــرات األساســية الــيت حتظــى باألولوي ــاتج احمللــي  . وهن فالن
اإلمجايل يصبح مؤشرا للـسياق االقتـصادي واالجتمـاعي إىل جانـب نـصيب الفـرد مـن الـدخل                

عتبـار علـى حنـو أفـضل لـدى العمـل مبؤشـرات        وُيؤخذ البعد االجتمـاعي يف اال  . القومي الصايف 
  . تتعلق بإدماج الشباب يف سوق العمل أو مغادرة املنظومة املدرسية مبكرا

__________ 
مـن بـني كـل مخـسة أشـخاص بـني عـامي              واحـد   ر من حيـث الظـروف املعيـشية أكثـر مـن شـخص               مس الفق   )١٠(  

  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦وت، حلقة دراسية عن أوجه التفا. ٢٠٠٧  و٢٠٠٤
  Insee, “Les inegalités des ménages face au cout du logement”, édition 2010: انظر  )١١(  
  Insee, Repères: Les indicateurs de la stratégie nationale de développement durable, édition 2010: انظر  )١٢(  
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ــاخ، فــإن الوقــع الكربــوين الــذي ُيعــزى إىل الطلــب احمللــي        - ٢٠ وبــشأن موضــوع تغــري املن
 مـن الوقـع     وهـذا املؤشـر الـذي نـادى بـه تقريـر سـتيغليتز، بـدال                .)١٣(النهائي هو الذي ُيعتد بـه     

فهــو ال يقــيس انبعاثــات ثــاين أكــسيد  . فكــرة مبتكــرة اســتدعت تطــورات جديــدة  ،)١٤(البيئــي
الكربون اليت تولدها أنشطة الشركات على األراضي الوطنية، بل يقيس انبعاثات ثـاين أكـسيد               

ففـي  . الكربون النامجة عن إنتاج البضائع اليت تستهلكها األسر بغض النظر عن مكـان إنتاجهـا              
اق عوملة االقتصاد، ُيعد هذا مؤشرا ضروريا لتقييم األثر العـاملي لالسـتهالك يف أي بلـد مـن              سي

وحني ُتعزى االنبعاثات النامجة عن اإلنتاج احمللـي        . البلدان على املشاع العاملي املتمثل يف املناخ      
إىل الطلــب النــهائي فــإن ذلــك يقتــضي أخــذ جــدول املــدخالت واملخرجــات مــن احلــسابات     

منهجيـة  (موزعـة حـسب األنـشطة االقتـصادية     ) بكميات ماديـة (ية مقرونا حبسابات بيئية     القوم
ــة    ” ــضمن احلــسابات البيئي ــيت تت ــة ال ــة “مــصفوفة احملاســبة الوطني ويف هــذه ).  للحــسابات البيئي

احلالة، وبعد أخذ جممل املبادالت اخلارجية يف احلسبان، يـصل الوقـع الكربـوين بـسبب الطلـب         
ــواط  ــهائي لكــل م ــسي إىل الن ــسبب    ٩ن فرن ــات ب ــان ســنويا، يف حــني أن متوســط االنبعاث  أطن

  . أطنان للشخص الواحد٦,٧األنشطة اإلنتاجية على األراضي الفرنسية هو 
وتذهب هـذه األعمـال إىل أبعـد مـن حـساب متوسـط انبعـاث ثـاين أكـسيد الكربـون                        - ٢١

ُتعــىن أيــضا باالنبعاثــات علــى إذ إهنــا، ومتاشــيا مــع التوصــيات الــواردة يف التقريــر، . لكــل أســرة
وميكـن التوصـل إىل هـذه النتـائج بـاجلمع بــني      . اختالفهـا وفقـا للحـاالت الـيت تنفـرد هبـا األســر      

والبيانـات املتعلقـة    ) ١-انظـر الفـرع ألـف     (البيانات املتعلقة بنمط استهالك األسر حسب فئاهتا        
 يف  ٢٠أن   )١٥(ملالحـظ وا. بانبعاثات ثـاين أكـسيد الكربـون حـسب أمنـاط االسـتهالك الكـربى              

املائة من أغىن األسر تسبب من انبعاثات ثاين أكسيد الكربـون مـا يعـادل مـرتني ونـصف املـرة                     
غــري أنــه بــالنظر إىل اخــتالف حمتويــات ســالل  .  يف املائــة مــن أشــد األســر فقــرا ٢٠مــا يــسببه 

 االســتهالك، فــإن احلمولــة مــن ثــاين أكــسيد الكربــون لكــل يــورو يــتم إنفاقــه هــي أضــعف يف   
  . املتوسط لدى أسرة ميسورة منها لدى األسرة املتواضعة احلال

ومن املقرر توسيع طريقة حساب الوقـع الكربـوين لتـشمل تقـدير الوقـع علـى امليـاه يف                    - ٢٢
  .، مث لتشمل تقييم امللوثات األخرى٢٠١١فرنسا اعتبارا من بداية عام 

  

__________ 
  .املرجع نفسه  )١٣(  
  .Insee, “Une expertise de l’empreinte écologique”, étude et document no 16, janvier 2010: انظر  )١٤(  
 F. Lenglart, C. Lesieur et J. L. Pasquier, “Les émissions de CO2 du circuit économique”, Insee: انظـر   )١٥(  

Référence, L'économie francaise, édition 2010.  
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  إنتاج بيانات جديدة  -جيم   
  حنو فهم أفضل ألوجه التفاوت  -  ١  

ــدخل           - ٢٣ ــع ال ــة توزي ــل حال ــة أكــرب لتحلي ــالء أمهي ــة إىل إي ــة الداعي ــة لتوصــيات اللجن تلبي
 علـى   ٢٠١٠، ركـزت عـدة أعمـال نـشرت يف عـام             )٤التوصـية رقـم     (واالستهالك والثروات   

ل حتليــل أوجــه التفــاوت يف الــدخل انطالقــا مــن الدراســات االستقــصائية القائمــة، مــن قبيــ          
وركــز أحـد تلـك املنــشورات    .)١٧( البيانـات الـضريبية   أو)١٦( واالجتماعيــةيبيةاإليـرادات الـضر  

وهكـذا  . على حتليل أصناف الدخل املرتفـع جـدا، وركـز آخـر علـى تطـور مـستويات املعيـشة                   
ــامي          ــني ع ــر األســر غــىن شــهد ب ــرا وأكث ــشي ألشــد األســر فق ــستوى املعي ــبني أن امل  ١٩٩٦ت

وهـذه النتيجـة    . سن على حنو أسرع مما لوحظ لدى الفئات املتوسطة         اجتاها حنو التح   ٢٠٠٧ و
  . توضح العالقة بني ما يرد يف اإلحصاءات وما تشعر به الطبقة املتوسطة من احندار حنو الفقر

وللمضي إىل حد أبعد يف حتليل أصناف الدخل املرتفع، والتوصل إىل وضـع مؤشـرات      - ٢٤
حمليا، على صـعيد احملافظـات والبلـديات، بـل وحـىت علـى              ألوجه التفاوت يف املستوى املعيشي      

 مــن خــالل العمــل علــى ٢٠١٣صــعيد األحيــاء، مــن املقــرر تعزيــز آليــات الرصــد حبلــول عــام  
  .تكوين ملف حيتوي على اإليرادات الضريبية واالجتماعية لكل أسرة مقيمة يف فرنسا

أكثر أمهيـة مـن الـدخل،        يمصدرا من مصادر التفاوت بني األسر، وه      الثروة  شكل  تو  - ٢٥
بـالثروة  ولـذلك فقـد شـهدت الدراسـة االستقـصائية املتعلقـة       .  اللجنة اهتماما خاصااوقد أولته 
ثـروة   تطورا ملحوظا، إذ مشلت عينة واسعة جدا من األسر اليت متلك             ٢٠١٠-٢٠٠٩يف فترة   
رأس املـال  ”ة بــ  ، أي كل ما لـه صـل    ةغري املادي الثروة   و ةاملهنيالثروة   وأضافت أسئلة عن     ةكبري

العالقــات األســرية، واألنــشطة اجلمعويــة،  (، أي جبوانــب العالقــات االجتماعيــة  “االجتمــاعي
حيــازة التحــف الفنيــة أو املمتلكــات (أو اجلوانــب الرمزيــة ) واملــشاركة يف النقاشــات اجملتمعيــة

 امــتالك ونــسبةالثــروة وسُتنــشر النتــائج األوىل املتعلقــة بأوجــه التفــاوت مــن حيــث  ). الفــاخرة
  .٢٠١٠حبلول هناية عام الثروة أصول 
وأخريا، سُتعزز آليـة اإلحاطـة بظـاهرة الـسكن غـري الالئـق الـذي ميثـل عـامال هامـا يف                         - ٢٦

وســتمكن هــذه اآلليــة مــن احلــصول عــرب فتــرات  . وجــود أوجــه التفــاوت وتــدين نوعيــة احليــاة 
 استقـصائية جديـدة عـن    وستجرى دراسـة . منتظمة على حملة عامة عن ظروف السكن اهلامشية 

__________ 
 ,J. Pujol et M. Tomasini, “Les inégalités de niveaux de vie entre 1996 et 2007”, IP no 1266: انظـر   )١٦(  

novembre 2009.  

 ,”J. Solard, “Les très hauts revenus: des différences de plus en plus marquées entre 2004 et 2007: انظـر   )١٧(  

Insee Référence, Les revenue et le patrimoine des ménages, édition 2010.  
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، وسُتواءم بروتوكـوالت تعـداد مـن ال مـأوى هلـم مـع               ٢٠١٢ظروف املتشردين يف أوائل عام      
وســيتم إغنــاء الدراســة االستقــصائية املتعلقــة بالــسكن املقــرر  . الدراســة االستقــصائية املــذكورة

واء لـدى   ، باملقارنة مـع سـابقاهتا، بأسـئلة عـن احلرمـان مـن الـسكن واإليـ                 ٢٠١٢إجراؤها عام   
. الغري، إضـافة إىل إغنائهـا بوحـدة عـن كفـاءة املبـاين الـسكنية مـن حيـث االعتبـارات احلراريـة                       

ــاط            ــة بكــل مــن نوعيــة احليــاة وأمن ــتمكن الدراســة مــن حتــسني اإلحاطــة باملــسائل املتعلق وس
  .االستهالك املستدامة

  
  قياس الشعور الذايت بالرفاهية  -  ٢  

وعية احلياة من الناحية املوضـوعية، باإلضـافة إىل الـشعور      توصي جلنة ستيغليتز بقياس ن      - ٢٧
وإللقاء الضوء على هاتني املسألتني، مت إغناء عدة دراسات استقصائية جيريهـا            . الذايت بالرفاهية 

املعهــد الــوطين لإلحــصاءات والدراســات االقتــصادية، وخــصوصا العمليــة اإلحــصائية للمــوارد  
  .ائية عن توزيع الوقت لدى األسروالظروف املعيشية والدراسة االستقص

 إبــداء تقيــيمهم الــذايت ٢٠١٠ففــي الدراســة األوىل، يطلــب مــن املــشاركني منــذ عــام   - ٢٨
الترفيــه، والعالقــات مــع األقــارب، والــسكن،  (حليــاهتم بــشكل عــام ولــبعض جوانبــها احملــددة   

ــصحة  ــل، وال ــي إىل بعــض ا   ). والعم ــتبيان تكميل ــها الد  وسُيرســل اس ــيت مشلت ــر ال ــة يف ألس راس
ــة  ٢٠١٠ عــام ــع   .  لتعميــق حمــددات الــشعور بالرفاهي ويف الدراســة االستقــصائية املتعلقــة بتوزي

، متسك كل أسرة من األسر املشمولة بالدراسة كراسـة ملـدة            ٢٠١٠-٢٠٠٩الوقت يف الفترة    
وتـسجل فيهـا علـى رأس كـل عـشر دقـائق             )  ساعة خالل عطلة هناية األسبوع     ٤٨( ساعة   ٢٤

وقد طُلـب مـن ألـف أسـرة مشلتـهم الدراسـة تـدوين نوعيـة الوقـت الـذي                . اوهلااألنشطة اليت تز  
ومـن املتوقـع أن تكـون النتـائج األوىل هلـاتني            . قُضي يف كـل نـشاط مـن أنـشطتها خـالل اليـوم             

  .، ومن املتوقع نشرها أيضا٢٠١١الدراستني متاحة يف وقت الحق من عام 
. االستقــصائية املتعلقــة بتوزيــع الوقــت  أيــضا نتــائج الدراســة ٢٠١١وسُتنــشر يف عــام   - ٢٩

وستوفر هذه النتائج العناصـَر الالزمـة الـيت سـتمكن مـن احتـساب األنـشطة املرتليـة لألسـر مـن                    
أجل اإلحاطة على حنو أمشل بالنـاتج احمللـي اإلمجـايل وتوسـيع نطـاق مؤشـرات الـدخل لتـشمل              

دار منـشور يف هـذه الـصدد    رر إصـ ومـن املقـ   ). ٥التوصـية رقـم     (األنشطة غري القابلـة للتـسويق       
  .٢٠١٢ عام
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  مشاركة فرنسا يف التطورات على الصعيد الدويل   - ثالثا  
إىل جانب إعداد اإلحصاءات الوطنيـة، يـضطلع املعهـد الـوطين لإلحـصاء والدراسـات             - ٣٠

االقتــصادية كــذلك بــدور حمفــز علــى الــصعيد الــدويل مــع منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان    
  .واالحتاد األورويب للتعريف بتوصيات التقرير وتنفيذهااالقتصادي 

  
  جمموعة الرعاية األوروبية  -ألف   

ــصعيد األورويب خاصــة      - ٣١ ــى ال ــدم عل ــد أحــرز تق ــوطين لإلحــصاء   . لق ــد ال ــوىل املعه ويت
والدراســات االقتــصادية واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة اإلشــراف علــى جمموعــة   

ــة” ــاره “ رعاي ــدم يف إط ــذ     ١٥ تق ــاد األورويب املقترحــات لتنفي ــضاء يف االحت ــدول األع ــن ال  م
ــر  ــواردة يف التقري ــر مرحلــي يف   . التوصــيات ال ــدم تقري ســبتمرب إىل اجتمــاع  / أيلــول٣٠وقــد ق

. ٢٠١١يوليـه   /مديري معاهد اإلحصاء الوطنية، ومن املقـرر أن يقـدم التقريـر النـهائي يف متـوز                
دوها طموحـات إحــصائية كـبرية يف إطــار قيــود   وتعمـل جمموعــة الرعايـة يف ســياق صـعب وحتــ   

وقــد ختتلــف األولويــات بــاختالف البلــدان مثــل قيــاس الرفــاه الشخــصي الــذي يــرى   . امليزانيــة
  .بعضهم أنه ال يزال يندرج يف نطاق البحث

تتنـاول الفرقـة األوىل   . وألسباب عملية، تتـألف جمموعـة الرعايـة مـن أربـع فـرق عمـل               - ٣٢
نظـور األسـر املعيـشية والتفـاوت يف الـدخل واالسـتهالك والثـروة؛ وتعـىن                املسائل ذات الصلة مب   

. الفرقة الثانية مبسائل االستدامة؛ وهتتم الفرقة الثالثـة باجلوانـب املتعـددة األبعـاد لنوعيـة املعيـشة                 
  . وأخريا، تبحث الفرقة الرابعة يف اإلطار املفاهيمي والقضايا الشاملة

ث الفرقــة األوىل يف بيانــات احملاســبة الوطنيــة الــيت ينبغــي  وبــصورة أكثــر حتديــدا، تبحــ   - ٣٣
دخـل األسـر املعيـشية مـع     : تسليط الـضوء عليهـا لقيـاس رفـاه األسـر املعيـشية علـى حنـو أفـضل           

ــهائي أو االســتهالك      ــدوهنا، واالســتهالك الن ــة أم ب ــة الــيت تقــدمها الدول ــة اجملاني اخلــدمات العيني
ن التجربـة الفرنـسية، الدراسـات االستقـصائية الالزمـة           وتدرس هذه الفرقة، انطالقـا مـ      . الفعلي

لتــصنيف حــساب األســر املعيــشية حــسب فئــة األســرة املعيــشية وإعــداد بيانــات بــشأن توزيــع    
وتبحـث الفرقـة أيـضا يف املوقـع الـذي يـتعني حتديـده للحـسابات املتعلقـة           . الدخل واالسـتهالك  

النظـــام األورويب (ات األوروبيـــة مبمتلكـــات األســـر املعيـــشية يف إطـــار بـــرامج نقـــل اإلحـــصاء 
واحلاجـــة إىل توســـيع نطـــاق مقـــاييس الـــدخل ليـــشمل األنـــشطة غـــري التجاريـــة  ) للحـــسابات

أمـا فرقـة العمـل املعنيـة باالسـتدامة فتبحـث يف مـسائل إدمـاج                 . كاالستجمام واألعمال املرتليـة   
يـة وحـسابات الطاقـة،     احلسابات البيئية يف احلسابات القومية، ويف العالقة بني احلـسابات القوم          

وتتـوىل فرقـة   . ويف مراجعة السجل املتكامل ملؤشرات التنمية املـستدامة مـع تعزيـز الـشق البيئـي        
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العمل املعنية بنوعيـة احليـاة اقتـراح مؤشـرات موضـوعية لنوعيـة احليـاة علـى أسـاس الدراسـات                      
بتجميــع خمتلــف االستقــصائية لألســر املعيــشية والبيانــات اإلداريــة ذات الــصلة، علــى أن تقــوم   

  . ايتذاألبعاد، وتقييم أوجه التفاوت يف األحوال املعيشية، وأخريا قياس الرفاه ال
  

  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  -باء   
يتعــاون املعهــد الــوطين لإلحــصاء والدراســات االقتــصادية أيــضا مــع منظمــة التعــاون       - ٣٤

عمل، خارج نطـاق أوروبـا، علـى عـرض التقريـر يف بلـدان       والتنمية يف امليدان االقتصادي اليت ت     
وستــصدر . خلإأمريكــا الــشمالية، إمنــا كــذلك يف اليابــان ومجهوريــة كوريــا وتركيــا وأســتراليا، 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي، مبناسـبة الـذكرى الـسنوية اخلمـسني لتأسيـسها،                 
وتعتـزم  . ن البيانات اليت نـشرت عـن هـذا املوضـوع     يتضم“ قياس التقدم والرفاه  ”كتابا بعنوان   

املنظمــة أيــضا التــدقيق يف حــسابات البيئــة، وقيــاس خمزونــات الرأمســال البــشري واألصــول غــري  
. امللموسة، ووضع مؤشرات قصرية األجل لألحـوال املعيـشية يف مـا يتعلـق بـاملوارد االقتـصادية             

 والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي يف هنايـة           وسيتم إنشاء فرقة عمـل دوليـة بقيـادة منظمـة التعـاون            
 لتصنيف حساب األسـر املعيـشية حـسب الفئـة، اسـتنادا إىل األعمـال الـيت أجنـزت                    ٢٠١٠عام  

بالفعل يف فرنسا وحتديد إطار مفاهيمي يربط بني دخل األسـر املعيـشية وإنفاقهـا وثروهتـا علـى          
وتنسيقا قويـا، ال سـيما يف مـا يتعلـق     وتستلزم مجيع هذه األعمال قيادة فعالة  . املستوى الفردي 

  .بأوجه التآزر اليت يتعني إقامتها مع جمموعة الرعاية األوروبية
وأخــريا، يعمــل املعهــد الــوطين لإلحــصاء والدراســات االقتــصادية بنــشاط عمومــا مــن    - ٣٥

نـذ  وم. أجل االستجابة ملختلف الطلبات الدولية للتعريف بالتقرير واألعمال قيد التنفيذ بالفعل          
صــدور هــذا التقريــر، وضــع املعهــد خطــة اتــصال للتعريــف بتوصــيات اللجنــة وباألنــشطة الــيت   

وقد ُخصـصت هلـذه املـسائل صـفحة         . تضطلع هبا دائرة اإلحصاء العامة لوضعها موضع التنفيذ       
  .)١٨(على املوقع اإللكتروين للمعهد تتضمن حصيلة األعمال املنجزة وجدول األعمال املقبل

ان أخرى اهتمامها هبذه املبادرات، وال سيما الربازيل اليت وجهـت الـدعوة             وتبدي بلد   - ٣٦
إىل املعهد الوطين لإلحصاء والدراسات االقتصادية واملكتب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة            

حـصائي املـشترك    الرعاية أثناء االجتماع اخلتـامي للمـشروع اإل       جمموعة  من أجل عرض أنشطة     
ــد   ــني االحتــاد األورويب وبل ــويب ب ــدان    . ان املخــروط اجلن ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــد منظم وتع

بـني مجيـع الـشركاء    ) “Wikiprogress”حيمـل اسـم     (االقتصادي حيزا معلوماتيـا لتبـادل الـرأي         
  .واألطراف الفاعلة املشاركة يف املشروع العاملي املعين بقياس تقدم اجملتمعات

__________ 
  )١٨(  www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/stiglitz/performance_eco.htm.  
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  املرفق  
  توصيات تقرير ستيغليتز    

  .تقييم الرفاه املادي بالرجوع إىل الدخل واالستهالك عوضا عن اإلنتاج: ١م التوصية رق
  .التشديد على منظور األسر املعيشية: ٢التوصية رقم 
  .مراعاة املمتلكات وكذلك الدخل واالستهالك: ٣التوصية رقم 
  . إيالء املزيد من األمهية لتوزيع الدخل واالستهالك والثروات: ٤التوصية رقم 

  .حبيث يشمل األنشطة غري التجاريةالدخل توسيع نطاق مؤشرات : ٥ة رقم التوصي
تــرتبط نوعيــة احليــاة بــالظروف املوضــوعية الــيت يعــيش فيهــا األشــخاص          : ٦التوصــية رقــم  

ــاهتم” و ــة (“ إمكاني ــشطة    ). القــدرات الدينامي ــيم واألن ــتعني حتــسني مقــاييس الــصحة والتعل وي
ك، يـتعني أن تبـذل جهـود خاصـة لتـصميم أدوات      وفضال عن ذلـ  . الشخصية والظروف البيئية  

قوية وموثوقة وتطبيقها مـن أجـل قيـاس العالقـات االجتماعيـة واملـشاركة يف احليـاة الـسياسية،                
وانعــدام األمــن، أي جمموعــة العناصــر الــيت ميكــن التــدليل علــى أهنــا تــشكل مؤشــرا جيــدا علــى 

  .رضى شعور األشخاص بأحواهلم املعيشية
نبغي أن توفر مؤشرات نوعية احلياة، جبميع أبعادها، تقييمـا مفـصال وشـامال              ي: ٧ رقم   التوصية

  . ألوجه عدم املساواة
يتعني وضع دراسات استقصائية لتقيـيم العالقـات بـني خمتلـف جوانـب نوعيـة                : ٨ رقم   التوصية

حيــاة كــل فــرد، ويــتعني اســتخدام املعلومــات الــيت يــتم احلــصول عليهــا لتحديــد الــسياسات يف 
  . جملاالتخمتلف ا

ينبغــي أن تــوفر معاهــد اإلحــصاء املعلومــات الالزمــة لتجميــع خمتلــف األبعــاد : ٩التوصـية رقــم  
  . مبا يتيح تكوين املؤشرات املختلفة،املتعلقة بنوعية احلياة

تقدم مقاييس الرفاه، املوضوعية منها والذاتية، معلومات أساسية عـن نوعيـة        : ١٠التوصية رقم   
ج معاهـد اإلحـصاء يف دراسـاهتا االستقـصائية املـسائل الراميـة إىل معرفـة                 وينبغي أن تدم  . احلياة

  . تقييم كل شخص حلياته وجتاربه وأولوياته
ويــتعني أن . يــستلزم تقيــيم االســتدامة جمموعــة حمــددة جيــدا مــن املؤشــرات: ١١التوصــية رقــم 

 كأشــكال تكــون الــسمة املميــزة لعناصــر هــذا الــسجل املتكامــل القــدرة علــى أن يــتم تأويلــها   
ويــدخل املؤشــر النقــدي لالســتدامة يف هــذا الــسجل   . الكامنــة“ املخزونــات”متنوعــة لــبعض 
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املتكامل؛ غري أنه ينبغي أن يبقى متمحورا بصفة أساسية، يف ضـوء املعلومـات املتـوافرة، حـول                  
  . اجلوانب االقتصادية لالستدامة

ستقلة تقـوم علـى جمموعـة مـن         تستحق اجلوانـب البيئيـة لالسـتدامة متابعـة مـ          : ١٢التوصية رقم   
ومن الضروري، بشكل خاص، أن يشري أحـدها بوضـوح إىل           . املؤشرات املادية املختارة بعناية   

نظـرا إىل تغـري املنـاخ أو اسـتنفاد          (مدى اقترابنا من مستويات خطـرة مـن إحلـاق الـضرر بالبيئـة               
  ).املوارد السمكية على سبيل املثال

  


