
تقرير التنمية البشرية 2008/2007

يعتبر تغير المناخ من التحديات البارزة التي تواجه عملية التنمية البشرية في القرن الواحد والعشرين، وأي فشل في مجابهة هذا التحدي سيقود 
إلى تثبيط الجهود الدولية للحد من الفقر ومن ثم إلى عكس اإلنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال. وستعاني الدول األكثر فقرًا في العالم أولى 
عواقب هذه النتائج وأكثرها خطورة حتى ولو كانت مسؤوليتها عن هذه المشكلة محدودة، إضافة إلى أنه لن تسلم أية دولة مهما كانت غنية أو 

قوية أو متقدمة من عواقب تغير المناخ هذا في المستقبل.

ويبرهن تقرير التنمية البشرية 2008/2007 على أن تغير المناخ ال يشكل إحدى السيناريوهات الممكنة للمستقبل فقط بل نشهد حاليا زيادة في 
انعدام المساواة بسبب تزايد حاالت الجفاف والفيضانات والعواصف والتي تدمر الفرص الممكنة، وإضافة إلى ذلك يتوفر لدينا أدلة عملية ال 
جدال فيها بأن عالمنا يتجه إلى مرحلة حرجة أال وهي المرحلة التي ستشهد كارثة بيئية ال يمكن تفاديها أو عكس مجراها. إن االستمرار في 
إهمال قضية تغير المناخ لن يؤدي إال إلى نتيجة واحدة وواضحة وهي تراجع في التنمية البشرية خالل فترة حياتنا مع زيادة حادة في المخاطر 

ألطفالنا وأحفادنا.

وما تزال هناك فرصة لتفادي أكثر نتائج تغير المناخ خطرًا لكنها فرصة ضئيلة ومحدودة وفي تقلص مستمر حيث ال نتمتع إال بفرصة تقل عن 
10 سنوات التخاذ الخطوات الالزمة لعكس مجرى هذا التغيير. وستكون ألية خطوة نتخذها – أو نعجز عن اتخاذها – خالل السنوات القادمة 
آثار هائلة على مجرى التنمية البشرية في المستقبل. وال يفتقر العالم إلى المصادر المالية أو القدرات التقنية التخاذ الخطوات الالزمة، لكننا 

نفتقر للحس بالعجلة وضرورة التحرك، كما نفتقر إلى التضامن اإلنساني والمصلحة المشتركة.

عالم  في  يجبرنا  حيث  مختلفة  مستويات  على  تحديات  يفرض  المناخ  تغير  فإن     2008/2007 البشرية  التنمية  تقرير  يطرح  وكما 
منقسم لكن مرتبط بيئيًا على التأمل والتفكير في سبل رعاية بيئة الشيء الوحيد الذي يجمعنا ونتشارك فيه أال وهو كوكبنا هذا:  الكرة 
ويجابه  األجيال،  ولكل  الدول  جميع  في  اإلنسان  وحقوق  االجتماعية  العدالة  قضايا  في  التفكير  تحدي  نجابه  يجعلنا  كما  األرضية. 
في  المبادرة  أخذ  وبقضية ضرورة  المسألة  هذه  في  التاريخية  لمسؤوليتهم  إدراكهم  بمسألة  الغنية  الدول  في  والشعوب  السياسيين  القادة 
إلى  تستند  مشتركة  وحاسمة  عاجلة  خطوات  التخاذ  اإلنساني  المجتمع  كل  ويتحدى  الدفيئة،  غازات  النبعاثات  ومبكر  كبير  تخفيض 

المشتركة. والرؤى  القيم 

السابق غرو هارلم برونتالند،  النرويج  بلومبيرغ، ورئيس وزراء  نيويورك مايكل ر.  التقرير مساهمات خاصة من عمدة مدينة  يشمل هذا 
واألمين العام لألمم المتحدة بان كي-مون، ورئيس البرازيل لويس إناسيو لوال دي سيلفا، وسونيتا نارين، وأمارتيا سين، واألسقف ديزموند 

توتو وشيال وات-كولتير.
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محاربة تغير المناخ:
التضامن اإلنساني في عالم منقسم
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موضوعات تقارير التنمية البشرية السابقة
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لالطالع على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع:

The front cover design conveys the idea of a planet under 

threat. There is now compelling scientific evidence that  

human-induced climate change is pushing the world towards 

ecological disaster, with potentially irreversible impacts on 

human development. For millions of the world’s poorest 

people climate change is not a future scenario—it is already 

undermining their efforts to escape poverty and reinforcing 

their vulnerability. Future generations are also at risk: they will 

have to live with the potentially catastrophic consequences 

of continuing on a business-as-usual course. The case for a 

serious and urgent response is rooted in a commitment to 

social justice, human rights and human solidarity across 

countries and generations. Our future is not pre-determined. 

The battle against climate change can be won, but only if 

people across the world demand action and governments 

develop collective solutions to a shared threat.

N
ew

 m
at

er
ia

ls
 fr

o
m

 t
h

e 
H

u
m

an
 D

ev
el

o
p

m
en

t 
R

ep
o

rt
 O

ff
ic

e

National, Subnational and Regional Human Development Reports 

National, Subnational and Regional Human Development Reports

Human Development Reports are also prepared at the national, subnational and regional levels. �e first national Human 
Development Report was launched in 1992. 

Human Development Reports have been produced by country 

Journal of Human Development: 
A multi-disciplinary Journal for People-Centered Development

�e Journal of Human Development

Themes of the Human Development Reports

For more information visit:
http://hdr.undp.org
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لدينا  يتوفر  ألنه  للخطر  يتعرض  كوكب  فكرة  عن  الرئيسي  الغالف  تصميم  يعبِّر 

نحو  العالم  يقود  البشر  به  تسبب  الذي  المناخ  تغير  بأن  تثبت  كافية  علمية  أدلة  اآلن 

التنمية  على  مجراها  يمكن عكسها  ال  آثار خطيرة  إلى  تؤدي  أن  يمكن  بيئية  كارثة 

األرض  سكان  من  للماليين  مستقبلية  مشكلة  الكارثة  هذه  تشكل  ال  كما  البشرية. 

الجهود  على  سلبًا  أثر  والذي  الحاصل  المناخي  التغير  آثار  من  حاليا  يعانون  الذي 

ستـُعرض  كما  هشاشة وضعف وضعهم.  من  وزاد  الفقر  من  للتخلص  بذلوها  التي 

في  يعيشوا  أن  الممكن  من  حيث  للخطر  القادمة  األجيال  مستقبل  المناخية  التغييرات 

أسباب  وتتأصل  حاليا.  السائد  االكتراث  نهج عدم  ناجمة عن  ظل عواقب وخيمة 

اإلنسان  وحقوق  االجتماعية  بالعدالة  االلتزام  في  والسريعة  العاجلة  االستجابة 

المعركة  في  الفوز  في  أمل  يزال هناك  ما  الدول واألجيال، ولكن  بين  والتكافل 

أنحاء  الشعوب في جميع  إذا طالبت  إال  ذلك ممكنًا  يكون  لن  لكن  المناخ  تغير  ضد 

جماعية  حلول  إيجاد  على  الحكومات  تعاونت  وإذا  الالزمة  الخطوات  باتخاذ  األرض 

المشترك. الخطر  لمواجه 

National, Subnational and Regional Human Development Reports
 

تقارير التنمية البشرية الوطنية والمحلية واإلقليمية

يتم تحضير تقارير التنمية البشرية أيضًا على المستوى الوطني والمحلي واإلقليمي، وكان قد تم إصدار تقرير التنمية البشرية األول عام 1992.

•  تم إصدار أكثر من 580 من تقارير التنمية البشرية الوطنية والمحلية من قبل فرق الدول وبدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في أكثر من 130 
دولة، إضافة إلى 30 تقريرًا إقليميا.

•  وتساهم تقارير التنمية البشرية هذه بصفتها وثائق لدعم السياسات في إضفاء دور هام لمفهوم التنمية البشرية في الحوارات الوطنية عن طريق العمليات 
االستشارية والبحث والنشر التي تقودها وتتوالها الدول.

•  وتساعد البيانات التي يتضمنها تقرير التنمية البشرية والتي يتم تقسيمها عادة وفقا للجنس واالنتماء العرقي أو وفقا لمناطق السكن الحضرية أو الريفية 
على تحديد أوجه عدم المساواة وعلى قياس مدى التقدم المحرز وعلى لفت االنتباه مبكرًا ألية اختالفات ممكنة.

•  وبما أنه يتم تحضير هذا التقارير من وجهات نظر محلية فمن الممكن أن يكون لها التأثير على االستراتيجيات الوطنية بما فيها السياسات التي تهدف 
إلى تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وغيرها من أولويات التنمية البشرية.

مجلة التنمية البشرية: مجلة متعددة االهتمامات من أجل تنمية محورها األنسان

تمثل هذه المجلة منتدى للتبادل الصريح لألفكار بين عدد كبير من صناع السياسة واالقتصاديين والجامعيين. ومجلة التنمية البشرية هي  مجلة يتم 
مراجعتها من قبل األقران المختصين وتصدر ثالث مرات في العام )مارس ويوليو ونوفمبر( من قبل روتلدج للمطبعات الدورية وهي شركة نشر تابعة 

لمجموعة تيلور وفرانسيس المحدودة وعنوانها:
Routledge Journals

Taylor and Francis Group Ltd
Park Square, Abingdon 4

Oxfordshire, OX14 4RN, UK
www.tandf.co.uk/journals

تقارير التنمية البشرية الوطنية والمحلية واإلقليمية
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