كيف الوصول إىل التنمية املستدامة :خطوط التدخُّل األورويب
جيافرانكو بولونا ،جوليو ماركو

(*)

راصد إيطاليا االجتامعي
يبني طريق مؤمتر األمم املتحدة للتنمية
املستدامة ( )UNCSDالذي سينعقد يف
عام  2012يف “ريو دي جانريو” ،أي بعد
عرشين سنة عىل انعقاد “ق َّمة األرض”
الشهرية يف عام “ ،1992فرصة مثينة لتعبئ ٍة
ب َّناء ٍة ألفضل اإلنتاجات العلمية والنظرية
والتطبيق املك َّرسة للتنمية املستدامة .يف
هذه السنوات العرشين تع َّمقت البحوث
التي تناولت “التغيرُّ البيئي العاملي” (،)GEC
وهو املوضوع املركزي لكل علوم النظام
األريض وبرامج بحوثه الجليلة (التقارب يف
رشاكة علم نظام األرض ،1الذي ترعاه كربى
منظامت العامل العلمية ،عنينا “املجلس
الدويل للعلوم” .)ICSU( 2كام أنشئ علم
االستدامة ،أيضً ا ،يف مؤمترين دوليني أيقنا
حشد العلوم املقدمة (التي تراوحت بني
اإليكولوجيا الصناعية وبني إيكولوجيا اإلحياء
أو اإلنعاش وبيولوجيا الحفظ والحامية ،وكلها
يف طريق واحد متجه إىل علم نظام األرض.)3
عالوة عىل ذلك ،فقد أنتج التعاون بني علامء
النظم الطبيعية وعلامء النظم االجتامعية
عالقات دولية بالغة األهمية ،رعتها األمم
املتحدة ،كتقويم النظام االقتصادي األلفي4
و TEEBواقتصاديات النظم اإليكولوجية
والتنوع الحيوي ،5التي عملت عىل تقويم
أنظمة األرض اإليكولوجية ،والخدمات التي
توفرها لرفاهية اإلنسان واالقتصاد ،وتقويم
الرأسامل الطبيعي ،إلخ ...كام أصدر أربعة
تقارير عن املسار بني-الحكومي حول تغيرُّ
املناخ 6تناولت املعرفة املرتاكمة عن النظام
املناخي وتأثريات أفعالنا عليه ،وكذلك
سيناريوهات املستقبل والسياسات املطلوبة
لتخفيف والتكيُّف مع تغيرُّ املناخ ،إلخ...

مؤشات تقيس الرثوات
رِّ
أي
ُّ
والرفاهية؟

يُعترب الناتج املحيل القائم ( )GDPاملقياس
األشهر املعروف للسياسات االقتصادية الكلية
(املاكروية) .ذلك أنه صيغ يف ثالثينيَّات القرن
املايض عىل أيدي اقتصاديني كـ “سيمون
كوزنيتس” ( ،)Simon Kuznetsليتح َّول فيام
بعد إىل مؤشرِّ حقيقي لرثوة ٍ
بلد ما والزدهاره.
فقد استُعمل من ص َّناع السياسة يف أنحاء
العامل كافَّة للتدليل عىل أداءات السياسات
اإليجابية أو السلبية ،ولتعيني التصنيف
املرتبي يف ما بني مختلف البلدان.
إ َّن االنعكاسات واألعامل الرامية إىل إعادة
النظر يف مؤشرِّ اتنا الدالَّة عىل الرثوة واالزدهار،
هي اآلن التي تشيع يف الواقع ،حيث بيَّنت
أ َّن املؤشرِّ ات املستخدمة راه ًنا عاجزة بكل
وضوح عن “تصوير” الواقع املعيش ،فضالً
عن الحقيقة القائلة إنها تتجاهل مع األسف
صحة النظم اإليكولوجية والتنوع الحيوي يف
كوكبنا .وأخ ًريا ،يبدو اآلن أنه آن األوان لدمج
املحاسبة االقتصادية الكالسيكية باملحاسبة
اإليكولوجية .عالوة عىل ذلك ،فإ َّن مث َّة عملي ًة
واسعة لتحديد ماهية االقتصاد الجديد الذي
سيكون جز ًءا من النقاش املزمع إثارته يف
مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف
“ريو دي جانريو”.
ويف ما يتعلق بهذه املسائل ذات األهمية
املركزية بالنسبة إىل مستقبلنا جمي ًعا،
فقد أصدرت املؤسسات الرسمية ،كاألمم
املتحدة واملف َّوضية األوروبية و”يورستات”
( ،)Eurostatومنظمة بلدان “التعاون
االقتصادي والتنمية” الكثري الكثري من
التحليالت .كام انخرطت املنظامت غري
الحكومية ،أيضً ا ،يف هذه الجهود ،كـ “نادي
“س ْوق
روما” و WWFبتقرير املنشور َ
الطبيعة إىل امل َُسا َءلة” ( ،)1995وتنظيم أول
مؤمتر كبري تحت العنوان نفسه يف بروكسيل
يف عام  ،1995باالشرتاك مع “املفوض َّية
األوروبيَّة” و”الربملان األورويب” ،فضالً عن
مبادرات أخرى شملت املؤمتر املشرتك
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الكبري الذي ض َّم كلتا املؤسستني األوروبيتني
املذكورتني ،وذلك يف بروكسيل يف عام ،20077
حض قوى العامل السياسية
وكان من شأنه أنه َّ
واالقتصادية لتتف َّهم التح ُّول نحو املحاسبة
البيئية ،ارتباطًا بالنشاط االقتصادي .ومن
الطبيعي أن مساهامت كبرية ق َّدمها تقرير
اللجنة التي شكَّلها الرئيس الفرنيس ساركوزي،
وكان من بني أعضائها خمسة من حائزي جائزة
كل من “جوزيف ستيغليتز”
ونسقها ٌّ
نوبل َّ
ِ
و”أمارتيا ص ْن” و”جان بول فيتويس” ،8فضالً
عن عمل منظمة بلدان “التعاون االقتصادي
والتنمية” عىل مرشوع عاملي بشأن مؤشرِّ ات
تق ُّدم املجتمع الجديدة.9
باإلضافة إىل كل ذلك ،وبجانب عمل منظمة
بلدان “التعاون االقتصادي والتنمية” واألمم
املتحدة واالتحاد األورويب وغريها من
املؤسسات واملنظامت الدولية ،يُع َمد إىل
إنشاء إطار عمل ومجموعة من املقرتحات
واملرشوعات ،كام تسري يف طريقها مبادرات
وتجارب تطبيقية دولية أخرى عرب أعامل
البحث والتنمية التي بلغت النضج خالل
السنوات األخرية .يف كندا( ،مع الدليل الكندي
للرفاهية) وأسرتاليا (عرب عمل مكتب اإلحصاء
األسرتايل)ُ ،حقِّق تق ُّدم ملموس باستخدام
مؤرشات ترمي إىل قياس الرفاهية وتُكمل
مؤرش الناتج املحيل القائم.
ومن بني العديد من املؤشرِّ ات املستخ َدمة،
هناك “مؤرش الرفاهية املستدامة” ()ISEW
الذي يحتسب التكاليف البيئية وتوزيع
الدخل :وقد جرى تب ِّنيه يف سياقات وطنية
ومحلية عديدة .فمامرسات املوازنة
االجتامعية والتدقيق الجنويس والتقوميات
املامثلة األخرى تنترش أكرث فأكرث يف املناطق
املحلية (مع أ َّن هناك أمثلة لحكومات مركزية
كنيوزيلندة) ،وتغطي عدة مئات من البلديات
والحكومات املحلية يف كل أنحاء العامل.
يف بعض هذه التجارب املحلية تُستخ َد ُم
مؤشرِّ ات مح َّددة ،كـ“طبعة القدم
اإليكولوج َّية” أو “جودة التنمية اإلقليم َّية”10
ٍ
أدوات ملعالجة السياسات
(،)QUARS
االقتصادية واملالية .ففي إيطاليا تلك هي

الحال يف مناطق “الزيو” و”توسكاين”.
وبالتحديد فقد أصبح مؤرش “جودة التنمية
اإلقليمية” مع تحديده سبعة مجاالت وواحد
وأربعني مؤشرِّ ًا لألبعاد االجتامعية والبيئية
والثقافية ،أداة شعبية لتقويم تأثريات
سياسات مح َّددة وآثارها .كام يُستخدم
املؤشرِّ نفسه يف بلدة “أريزو” ،ويف مقاطعات
“ترينتو” و”أسكويل بيسينو” و”روما”،
حيث يعت َم ُد مرج ًعا لتنفيذ خطة التنمية
االسرتاتيجية يف املقاطعة .11كام أ َّن هناك
أيضً ا العديد من السلطات املحلية يف إيطاليا
التي تعمل عىل تنفيذ السياسات العا َّمة
عىل أساس مؤشرِّ ات الرفاهية املقاطعية ،كـ
“شبكة النواحي الفاضلة”Network of( 12
 )Virtuous Townshipsو”الشبكة من أجل
بلدية جديدة”Network for a New( 13
.)Municipality

املؤشات
تشبيك املدن التي تستخدم رِّ
الجديدة يف سياسات العا َّمة

أجرت البلديات والحكومات املحلية –
وعىل املستوى الدويل -العديد من التجارب
امللموسة ،ضمن إطار عمل “أجندة .”21
ومن بني العواصم األوروبية ،مث َّة عدد كبري
من األمثلة املستوحاة من “األجندة ،”21
كدبلن وهلسنيك .14وينبغي هنا ،أيضً ا ،ذكر
“عهد الحكام أو املحافظني” (“Covenant of
 ،)”Mayorsالذي جرى العمل عىل ترجمته
إىل التزامات ملموسة تتعلق بكفاءة الطاقة
واستخدام الطاقة البديلة ،مبا يتالءم وأهداف
 .20/20/20فهو يش ِّبك بني أكرث من 2600
حاكم أو محافظ ميثلون أكرث من  126مليون
مواطن .15يف ما ييل بضعة أمثلة فقط ،بعضها
يرتبط بالتطبيق العضوي ملؤشرِّ ات الرفاهية،
فيام يتق َّيد بعضها اآلخر بقطاعات مع َّينة،
تعكس األهمية املتنامية للنقاش والتعاون
بالوسائل العملية باستخدام مؤشرِّ ات صنع
السياسات العا َّمة .ويف هذا الطريق ،من
االستخدام املحدود للتمثيل والرفاهية
اإلحصائيني واملتمفصلني األوسع نطاقًا ،بدأت
هذه املؤشرِّ ات تصبح أدوات تفرض معوقات
وأهدافًا وتدقيقات عىل السياسات العا َّمة،
عىل املستوى نفسه للمؤشرِّ ات األخرى ذات
الطابع االقتصادي الكيل.
إال أ َّن الناتج املحيل القائم ما يزال يُعترب يف

الوقت الراهن مؤشرِّ ًا ذا تفويض َّية إلجاميل
تنمية املجتمع وتقدمه عىل وجه العموم .غري
أنَّه بالنظر إىل طبيعته وهدفه ،ال ميكن لهذا
املؤشرِّ أن يكون املفتاح لفهم كل املسائل
الخاضعة لنقاش العا َّمة .وبالتحديد ،ال
يقيس الناتج املحيل القائم االستدامة البيئية
أو التامسك (االنسجام) االجتامعي ،وهذه
القيود واملح ِّددات ينبغي أال تُؤخذ بعني
االعتبار عندما يُستخ َدم يف تحليل السياسات
ونقاشاتها.
إ َّن السياسات امله َّمة –من وجهة النظر
هذه -تُجمع ضمن االتحاد األورويب .وليس
من املصادفة أ َّن بيان املف َّوض َّية األوروبية
إىل املجلس والربملان األوروبيني املؤرخ يف 20
آب (أغسطس)  2009تحت عنوان“ :الناتج
املحيل القائم :قياس التقدم يف عامل يتغيرَّ ”،
استرشف أ َّن محاسبات البيئة العائدة إىل كل
بلدان االتحاد األورويب يف عام  2013ستكون
متوفرة يف موازاة املحاسبات االقتصادية
التقليدية.
وإ َّن محاوالت املفوض َّية تفيض إىل تلخيص
وضع الصحة البيئية العاملية يف مؤشرِّ واحد
بأن يُجمع يف الناتج املحيل القائم .ذلك أنه
يُعت َق ُد أ َّن املؤرشات التي تلخِّص املسائل
املهمة يف أرقام مفردة عبارة عن أدوات
اتصال رضورية ،وتثري النقاش العام ،مبا
يسمح للناس برؤية ما إذا كان التقدم قد
ُحقِّق واق ًعا .والناتج املحيل ومعدالت البطالة
والتضخم عبارة عن أمثلة مهمة ملثل هذه
املؤرشات التلخيصية ،إال أ َّن غرضها ال ينطوي
عىل ما يؤشرِّ إىل األوضاع يف مسائل البيئة أو
الالمساواة االجتامعية.

أربعة خطوط للتدخُّل األورويب

يف السنوات األخرية ،ختا ًما ،حاولنا ترجمة
مؤرشات الرفاهية يف السياسات العا َّمة
واملامرسات الجيدة .ويف ما يتَّصل بالعالقة بني
كل من املؤرشات والسياسات ،تبينَّ أ َّن هناك
ٍّ
أربعة خطوط ميكن للحكومات والربملانات
والسلطات املحلية أن تتابعها عىل املستوى
األورويب .وأول تلك الخطوط تب ِّني الدالئل
التي صاغتها “لجنة ستيغليتز” ،والتي ميكن
أن ت ُستخ َدم يف القوانني املالية واملوازنات
ووثائق التخطيط االقتصادي واملايل.
وثاين الخطوط هو تحديد ميثاق االستقرار
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االقتصادي االجتامعي البيئي ،ووضع األهداف
واملعوقات للسياسات العا َّمة املرتبطة
مبؤرشات التامسك أو االنسجام.
أ َّما الخط الثالث فهو استخدام مؤرشات
الرفاهية يف التخطيط املايل واالقتصادي:
استنا ًدا إىل البلدان واألرايض ،حيث توجد
عدة أدوات ومجاالت وميادين للتطبيق
الذي ميكن االستفادة منه يف بناء املؤشرِّ ات
املح َّددة.
وأخ ًريا ينطوي الخط الرابع عىل أ َّن هناك نقطة
تُعرف بـ “الحسابات الساتلية” (“satellite
 :)”accountsومع املوازنات البيئية والتدقيق
االجتامعي والجنويس ،ميكن بناء األدوات
لقياس الرفاهية وتأثريات السياسات وآثارها،
والتي ميكن أن تكون قادرة عىل تحديد
الخيارات والتحقُّق من النتائج.
وتنبثق نقطة يف مناقشة املؤرشات والسياسات
العا َّمة ،أال وهي رشعية اختيار املؤرشات.16
يف هذا السياق ،تصبح العملية العا َّمة لبناء
التشا ُرك َّية واملؤشرِّ ات املتبا َدلة بني كل املعنيني
املهتمني ،نقطة حاسمة يف تحديد جملة من
املوضوعات واملؤرشات التي تتَّسم بطابع
الرشعية املؤسسية واالجتامعية.
ويف هذا السياق أيضً ا ،وكمثال عىل ما أوردنا،
نشري إىل التقدم املحقَّق يف إيطاليا ،حيث بدأت
العمل “لجنة توجيهية ملبادرة بني املؤسسات
للتطوير مؤشرِّ ات التق ُدم واالزدهار” يف عام
 ،2011بناء عىل مبادرة من “وكالة اإلحصاء
الوطني” ( )ISTATو”املجلس الوطني
لالقتصاد والعمل” ( .)CNELوستنهي
اللجنة املذكورة عملها يف عام  2012بهدف
“تطوير تحديد متبادل تشاريك لتقدم
املجتمع اإليطايل ،للتعبري عن املجاالت
الرئيسية االقتصادية واالجتامعية والبيئية
( )...عالوة عىل ذلك ،فإننا منيل إىل اختيار
جملة من املؤرشات اإلحصائية عالية الجودة
وممثِّلة ملختلف املوضوعات واملجاالت ()...
ٍ
عندئذ يف
وهذه املؤرشات ستُنرش وستُع َّمم
أوساط املواطنني من خالل توزيع تطور هذه
املؤشرِّ ات توزي ًعا واسع النطاق.17
وبالنسبة إىل إيطاليا ميكن أن يكون هذا
خطوة حاسمة وحازمة نحو استخدام واسع
للمؤرشات يف السياسة العا َّمة عىل املستويني
الوطني واملحيل.
(*) Gianfranco Bologna, Giulio
.Marco; Social Watch Italy

