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مَل ال�شتدامة والإن�شاف؟1

نهج التنمية الب�رشية هو، منذ ن�صاأته، و�صيلة تتيح لنا 
فهم العامل الذي نعي�ص فيه اليوم ويف امل�صتقبل. وقد 
التاأكيد على   2010 لعام  الب�رشية  التنمية  تقرير  جدد 
التمكني،  الب�رشية، فرّكز على  التنمية  اأهمية مفهوم 
اخليارات  تو�صيع  يف  وال�صتدامة  والإن�صاف، 
املتاحة لالإن�صان، كما بنّي اأّن هذه الأبعاد الأ�صا�صية ل 
تتالزم دائمًا. وتناول التقرير التحديات املاثلة اأمام 
حتقيق كل ُبعد من هذه الأبعاد الثالثة الأ�صا�صية، اأي 
اأبعاد  هي  اإذ  وال�صتدامة،  والإن�صاف،  التمكني، 

متاآزرة ل يتحقق اأّي منها على ح�صاب الآخر. 
ووّثق تقرير عام 2010 اأي�صًا التقّدم الكبري الذي 
�صهدته العقود الأربعة املا�صية، اإذ �صجل دليل التنمية 
ن�صبته  بلغت   ،1970 عام  منذ  هامًا  ارتفاعًا  الب�رشية 
61 يف  اإىل  ن�صبته  املائة، وو�صلت  41 يف  الإجمالية 
املنخف�صة.  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  يف  املائة 
ويف هذا الرتفاع تعبري عن تقّدم قوي يف جمالت 
البتدائي  التعليم  ففي  والدخل.  والتعليم  ال�صحة 
للفتيات،  كبرية  مكا�صب  حتققت  مثاًل،  والثانوي، 
الوترية،  بهذه  التقدم  معدلت  ا�صتمرت  واإذا 
بحلول  العامل  �صكان  اأرباع  ثالثة  اأكث من  ف�صيعي�ص 
التنمية  من  مب�صتوى  تتمتع  بلدان  يف   2050 عام 
الب�رشية  التنمية  دليل  قيمة  قيمته  ت�صاهي  الب�رشية، 
يف البلدان ذات التنمية الب�رشية املرتفعة جدًا اليوم. 
وقد �صهد العامل اأي�صًا تقدمًا يف اأبعاد اأخرى، اإذ ازداد 
اأقل  من  دميقراطية  باأنظمة  املحكومة  الدول  عدد 
العربي  الربيع  اأخما�ص، وكان  اإىل ثالثة  الثلث  من 
بنهاية حلكم  تب�رش  الأمام،  اإىل  قفزة   2011 يف عام 
�صخ�ص  مليون   100 نحو  حتته  رزح  اأوتوقراطي 

طوال عقود من الزمن.
اأّن معّدلت التقدم التي  اأن الواقع ل يوؤكد  غري 
مل  التقدم  فهذا  امل�صتقبل.  يف  �صت�صتمر  املا�صي  �صهدها 
يكن مت�صاويًا بني البلدان، ول بني الفرتات الزمنية، 
من  اأ�صا�صيني  ُبعدين  يف  تدهورت  الظروف  اإّن  بل 
اأبعاد التنمية الب�رشية، اأي يف ال�صتدامة البيئية حيث 
لها  �صيكون  مدمرة  اأمناط  وجود  على  الأدلة  تكث 
ل  حيث  الدخل  ويف  امل�صتقبل،  يف  وخيمة  عواقب 
تزال الفوارق �صا�صعة، ورغم التقّدم بقيت الفوارق 

كبرية يف ال�صحة والتعليم.
هو  الأول  مو�صوعني:  التقرير  هذا  ويتناول 

التدهور  من  الب�رش  تطال  التي  اخلطرية  العواقب 
البيئي، وهي عواقب يقع معظم اأعبائها على الفقراء 
واملحرومني؛ والثاين هو احلاجة اإىل جعل الإن�صاف 
ويقّدم  املطروحة.  احللول  من  يتجزاأ  ل  جزءًا 
ال�صائدة وتداعياتها،  لالأمناط  التقرير درا�صة معّمقة 
ويطلق دعوة جريئة للتحرك والعمل، وُيحدد �صباًل 
والنمو  البيئي  التدهور  بني  املفرغة  احللقة  لك�رش 
مدى  على  التنمية  اآفاق  عّكرت  التي  القت�صادي، 
اأكث من ن�صف قرن م�صى، وما زالت تنذر بتعث 

التقدم يف امل�صتقبل.
تلتقي  التقرير  هذا  يت�صمنها  التي  والروؤية 
التنمية  ب�صاأن  الدولية  الإعالنات  روح  مع 
يف  اأطلقت  التي  الإعالنات  ومنها  امل�صتدامة، 
�صتوكهومل )1972(، وريو دي جانريو )1992(، 
فكرة  نا�رشت  وكلها   ،)2002( وجوهان�صربغ 
ركن  امل�صتدامة:  للتنمية  اأركان  ثالثة  على  تقوم 
اجتماعي)1(.  وركن  اقت�صادي،  وركن  بيئي، 
من  جزءًا  الواحد  اجليل  اأفراد  بني  الإن�صاف  وُيعّد 
اإىل  بها  ننادي  التي  والدعوة  الجتماعي،  الركن 
البيئية  الطبيعية  املوارد  اإدارة  يف  احلذر  توخي 
زيادة  على  احلر�ص  من  نابعة  هي  اإمنا  والأ�صا�صية 
احلاجة  من  وكذلك  املحرومني،  اأ�صد  اأمام  الفر�ص 

اإىل مواجهة خماطر الكوارث.
ق�صايا  يف  الإ�صهاب  عن  التقرير  هذا  ويناأى 
لكنه  وال�صيا�صية،  واملالية  القت�صادية  ال�صتدامة 
هذه  من  امل�صتقاة  املهمة  الدرو�ص  بع�ص  من  ينهل 
من  حمددة  جمموعة  على  ويركز  املجالت، 
وا�صعة.  جمالت  تغطية  حماولة  من  بدًل  الق�صايا 
هو  قوي،  دافع  البحث  مو�صوع  اختيار  ووراء 
اجل�صيمة  البيئية  املخاطر  مواجهة  اإىل  امللحة  احلاجة 

التي حتدق بالعامل اليوم.
هذين  على  يركز  التقرير  هذا  اأّن  واخلال�صة 
والإن�صاف،  ال�صتدامة  اأي  املرتابطني،  التحديني 
اأكث  ب�رشية  تنمية  حتقيق  كيفية  تبيان  هو  والهدف 

ا�صتدامة، واأكث اإن�صافًا.

*   *   *

البحث مبراجعة  الف�صل متهيدًا ملو�صوع  ويقّدم هذا 
كما  الب�رشية،  التنمية  على  املفرو�صة  احلدود  فكرة 
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نحن نحمل هّم ال�صتدامة 
البيئية لأن من الظلم اأن 
يعي�ض جيل على ح�صاب 
اأجيال اأخرى. فال يج�ز 
ملن ي�لدون الي�م التمتع 

بحق اأكرب يف م�ارد 
الأر�ض ممن ي�لدون بعد 
مائة اأو األف عام من الي�م

تاأثري  منهما  لكل  لال�صتدامة  منوذجني  ي�صتعر�ص 
اخليارات  اأكث  لبع�ص  تقييمنا  طريقة  على  بالغ 
موقفًا  ذلك  يف  نتخذ  ونحن  الب�رشية.  اأمام  اإحلاحًا 
دائمًا  ن�صمن  ل  لأننا  البيئة  على  احلفاظ  ين�صد 
يف  ويقع  نخّلفها.  التي  للم�صاكل  تكنولوجية  حلوًل 
يكتنف  الذي  اليقني  بعدم  النهج اعرتاف  �صميم هذا 
بروح  املخاطر  مع  التعامل  اإىل  امل�صتقبل، واحلاجة 
يف  اأجيال  حيال  بالتزامنا  الوفاء  بغية  امل�صوؤولية 

وامل�صتقبل. احلا�رش 

هل من حدود للتنمية الب�شرية؟
يف  كبريًا  حت�صنًا  املا�صية  الأربعون  الأعوام  �صهدت 
كثرية  عوامل  اأّن  غري  العامل.  �صكان  معظم  حياة 
ما  واإذا  التقّدم.  هذا  يف  امل�صي  على  القدرة  تقّيد 
متكّنا من ك�رش هذه القيود، فقد نكون على م�صارف 
اخليارات  لتو�صيع  تاريخية  بفر�ص  يزخر  ع�رش 
تتذكر  ل  فقد  العمل،  عن  تخاذلنا  واإذا  واحلريات. 
والع�رشين  احلادي  القرن  مطلع  يف  امل�صتقبل  اأجيال 
معظم  وجه  يف  الأبواب  فيها  دت  اأو�صِ حقبة  �صوى 

�صعوب العامل اإىل م�صتقبل اأف�صل.
ونحن نحمل هّم ال�صتدامة البيئية لأن من الظلم 
فال  اأخرى.  اأجيال  ح�صاب  على  جيل  يعي�ص  اأن 
يجوز ملن يولدون اليوم التمتع بحق اأكرب يف موارد 
من  عام  األف  اأو  مائة  بعد  يولدون  ممن  الأر�ص 
ا�صتخدامنا  يوؤدي  ل  كي  الكثري  فعل  وميكننا  الآن. 
ملوارد العامل اإىل تقوي�ص الفر�ص يف امل�صتقبل، وهذا 

واجب علينا اأداوؤه.
"اإن   :)Amartya Sen( �صني  اأمارتيا  ويقول 
عا�صت اأجيال امل�صتقبل يف بيئة ملوثة، حمرومني من 
الهواء النقي... فحتى لو كانت هذه الأجيال ثرية، 
اليقني  وعدم  التلّوث")2(.  عن  يعّو�ص  لن  فثاوؤها 
يعني  امل�صتقبل،  يف  الب�رش  �صيختاره  ما  يكتنف  الذي 
هي  التي  الختيار،  حرية  لهم  ن�صمن  اأن  علينا  اأّن 
اأهمها حماية املوارد  عماد نهج الإمكانات، بو�صائل 
قد  الطبيعية  املوارد  غري  فمن  وتنوعها)3(،  الطبيعية 

ل يتاح لنا اأن ننعم باحلياة التي نقّدرها ونن�صدها)4(.
الب�رشية  التنمية  تقارير  اأوىل  اعرتفت  لقد 
من  حذر  الأول  فالتقرير  وقيمتها.  البيئة  باأهمية 
املخاطر  ومنها  البيئية،  املخاطر  يف  املطرد  التزايد 
حرارة  درجة  ارتفاع  ومن  ال�صحة،  ت�صيب  التي 
الأوزون،  بطبقة  الالحق  وال�رشر  الأر�ص، 
اأّما  البيئية)5(.  والكوارث  ال�صناعي،  والتلوث 
"عدم  على  فاأّكد   1994 لعام  الب�رشية  التنمية  تقرير 
والتنمية  الب�رشية  التنمية  بني  تعار�ص  اأي  وجود 

الأ�صا�صية  احلقوق  يف  را�صخ  منهما  فكل  امل�صتدامة، 
اإن�صان")6(. لكل 

فرفع   2010 لعام  الب�رشية  التنمية  تقرير  اأما 
التنمية  اأهمية  على  التاأكيد  جّدد  اإذ  ال�صتدامة،  �صاأن 

الب�رشية)7(:

الب�رش  حلريات  تو�صيع  هي  الب�رشية  "التنمية 
والإبداع،  ال�صحة  ملوؤها  مديدة  حياة  فيعي�صوا 
ين�صدونها،  التي  الأهداف  حتقيق  اإىل  وي�صعوا 
وي�صاركوا يف ر�صم م�صارات التنمية يف اإطار من 
عليه  يعي�ص  كوكب  على  وال�صتدامة  الإن�صاف 
اجلميع. فالب�رش، اأفرادًا وجماعات، هم املحرك 

لعملية التنمية الب�رشية، وهم امل�صتفيد منها".

ن�رش  مع  امل�صتدامة  التنمية  اأهمية  وبرزت 
 Our Common( امل�صرتك التقرير حول م�صتقبلنا 
اأ�صدرته  تقرير  وهو   .1987 عام  يف   )Future
الأمم  يف  والتنمية  بالبيئة  املعنية  العاملية  اللجنة 
ال�صابقة  الرنويجية  الوزراء  برئا�صة رئي�صة  املتحدة، 
التقرير  هذا  واأر�صى  برونتالند.  هارليم  غرو 
التعريف املوحد للتنمية الب�رشية، وهي "التنمية التي 
تلبي احتياجات احلا�رش بدون امل�صا�ص بقدرة اأجيال 
عمل  اأن  غري  احتياجاتها")8(.  تلبية  على  امل�صتقبل 
اللجنة ي�صتمّد اأهميته من عوامل اأخرى. فقد متّيز عن 
الكثري من الأعمال التي تناولت مو�صوع ال�صتدامة 

لحقًا اإذ رّكز على الإن�صاف:

والإجهاد  املوارد  ن�صوب  م�صاكل  من  "فالكثري 
النفوذ  يف  فوارق  اإىل  الأ�صل  يف  تعود  البيئي 
لقطاع  ُيتاح  فقد  وال�صيا�صي.  القت�صادي 
الت�صبب مبعدلت غري مقبولة يف  �صناعي معني 
تلويث املياه والإفالت من احل�صاب لأّن من يقع 
عليهم ال�رشر الأكرب فقراء ول ي�صتطيعون تقدمي 
ب�صبب  بكاملها  غابة  ُتدّمر  وقد  رادعة.  �صكاوى 
القطع اجلائر لالأ�صجار لعدم توفر بديل لل�صكان، 
اأو لأن �رشكات الأخ�صاب متلك نفوذًا يفوق نفوذ 
بنفوذ  تتمتع  اأمم غنية  العامل  القرية. ويف  �صّكان 
اآثار  مع  التكّيف  من  ميّكنها  وتكنولوجي  مايل 
تغرّي املناخ. ولي�ص عجزنا عن ت�صجيع امل�صلحة 
امل�صرتكة يف التنمية امل�صتدامة �صوى نتيجة لإهمال 
الأمة  داخل  والجتماعية  القت�صادية  العدالة 

الواحدة وبني الأمم جميعًا".

اأّن  من  خماوف  عن  اأي�صًا  اللجنة  واأعربت 
الن�صاط  يف  الطبيعية  النمو  حدود  اأق�صى  يبلغ  العامل 
القت�صادي. ففي عام 1972، ن�رش مفّكرون بتكليف 
تقريرًا  روما  نادي  با�صم  املعروفة  املجموعة  من 
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فر�صية ال�صتدامة ال�صعيفة 
تركز على جمم�ع 

خمزون راأ�ض املال بدًل 
من الرتكيز على ن�ص�ب 

امل�ارد الطبيعية وفر�صية 
ال�صتدامة الق�ية تركز 

على وج�ب احلفاظ على 
الأ�ص�ل الطبيعية الأ�صا�صية 

اإذ ل بدائل حقيقية لها 

 ،)The Limits to Growth( النمو  حول حدود 
الطبيعية يف  املوارد  الكثري من  فيه ن�صوب  وتوقعوا 
القرن احلادي والع�رشين اإذا ا�صتمرت معدلت منو 
خرباء  انتقد  وقد  حالها.  على  الراهنة  ال�صتهالك 
لتعديالت  اإهمالها  ب�صبب  الفر�صية  هذه  اقت�صاديون 
الأ�صعار والتغرّي التكنولوجي الذي توقعوا اأن يخفف 
من �صغوط الطلب على املوارد)9(. غري اأّن احلقائق 
تثبت بع�ص توقعاتهم. فبعد التعديل ح�صب الت�صخم، 
ارتفعت اأ�صعار النفط بواقع خم�صة اأ�صعاف يف الفرتة 

من 1970 اإىل 1985)10(.
التقرير  ن�رش  عقبا  اللذين  العقدين  مدى  وعلى 
ال�صادر عن نادي روما، تغرّي مفهوم ال�صّح اإذ بلغت 
ثمانينات  منت�صف  يف  ذروتها  ال�صلع  اأ�صعار  معظم 
انخف�صت   ،1990 عام  وبحلول  الع�رشين.  القرن 
القرن  ثمانينات  بلغتها يف  التي  الذروة  الأ�صعار من 
يف  و45  للبرتول،  املائة  يف   57 بن�صبة  الع�رشين، 
�صوء  ويف  للنحا�ص.  املائة  يف  و19  للفحم،  املائة 
العامل  باأن  العتقاد  احتمال  تراجع  املعطيات،  هذه 
ت�صح  املوارد  كانت  فلو  املوارد.  �صائقة  من  يقرتب 
اإىل النخفا�ص.  اإىل الرتفاع ل  الأ�صعار  ل�صارت 
ويف عام 1997، و�صف تقرير املجل�ص القت�صادي 
حملها  التي  التوقعات  املتحدة  الأمم  يف  والجتماعي 
تقرير نادي روما باأّنها "متطرفة"، و"غري موثوقة" 

و"غري جمدية على ال�صعيد ال�صيا�صي")11(.
عادت  م�صت،  عقود  اأربعة  بعد  واليوم، 
فقد  اأبعادًا و�صواغل جديدة.  القدمية حتمل  املخاوف 
املوارد  على  احلفاظ  يف  اإحلاحًا  اأكث  امل�صاكل  باتت 
وثروة  وهواء  غابات  من  املتجددة،  الطبيعية 
فيها،  لب�ص  ل  وا�صحة  الر�صالة  اأّن  غري  �صمكية، 

فنموذج التنمية الذي نتبعه ي�صطدم بحدود حقيقية.

مناذج متناف�شة
على  القدرة  من  يحّد  املوارد  �صّح  باأّن  القائلة  الفكرة 
التنمية يف العامل قدمية يف التاريخ. ففي اأواخر القرن 
الثامن ع�رش، راأى مالتو�ص )Malthus( اأّن رقعة 
الأر�ص املحدودة ل تكفي ملتطلبات ا�صتهالك الغذاء، 
ول تت�صع لأعداد لمتناهية من ال�صكان. وبعد مرور 
موئل  الأر�ص  هي  ها  الراأي،  هذا  على  عام   200
ل�صبعة اأ�صعاف عدد ال�صكان الذين كانت توؤويهم يف 

زمن مالتو�ص.
التكنولوجي،  التقدم  اأّن  على  �صاهد  والواقع 
ال�صح  عن  للتعوي�ص  الوفرية  املوارد  وا�صتغالل 
ارتفاع  ل�صتمرار  املجال  اأف�صح  اأخرى  موارد  يف 
م�صتويات املعي�صة على مّر القرنني املا�صيني. ف�صعر 
مما  اليوم  بكثري  اأدنى  الت�صّخم  ح�صب  معدًل  الغذاء 

50 عامًا ، كما اإن  اأو حتى قبل   200 كان عليه قبل 
الحتياطي املعروف من املعادن هو الآن اأعلى بكثري 
مما كان عليه يف عام 1950)12(. ومع حت�صني تقنيات 
النمو  معدل  الغذائي  الإنتاج  معدل  فاق  الزراعة، 
م�صاعفة  اإىل  اخل�رشاء  الثورة  اأدت  وقد  ال�صكاين. 
ال�صتينات  بني  اآ�صيا  يف  والقمح  الأرز  حما�صيل 
والت�صعينات من القرن الع�رشين من خالل ا�صتخدام 
اأنواع وفرية املحا�صيل من النباتات، وحت�صني اأنظمة 
احل�رشية)13(.  واملبيدات  الأ�صمدة  وا�صتخدام  الري، 
مل  بو�صائل  حتققت  هذه  املحا�صيل  زيادة  اأّن  غري 
ممار�صات  اإر�صاء  على  واحلر�ص  م�صتدامة،  تكن 
نحو  قلق من وجود  يرافقه  ا�صتدامة،  اأكث  زراعية 
ويواجهون  التغذية  يف  نق�صًا  يعانون  اإن�صان  مليار 

حالة خطرية من انعدام الأمن الغذائي)14(.
اأّن  البع�ص  افرت�ص  املالحظات،  هذه  واإزاء 
�صتعّو�ص  املتجددة،  غري  املوارد  خمزون  ا�صتهالك 
الأ�صعار،  وموؤ�رشات  التكنولوجية  البتكارات  عنه 
حتد  التي  النق�ص  حالت  درء  على  تعمل  بحيث 
مورد  يف  ال�صح  تفاقم  ومع  امل�صتقبل.  يف  التنمية  من 
مبزيد  الأ�صعار  يف  الن�صبية  الزيادة  �صتاأتي  معنّي، 
لتحّل  الأ�صول  ولأ�صحاب  للمبتكرين  الأرباح  من 
حمل املورد ال�صحيح النا�صب. وت�صتطيع هذه القوى 
احلد من ا�صتخدام املوارد حتى مع منو ال�صتهالك. 
واحدة  وحدة  اإنتاج  اأّن  العاملي  الر�صد  معهد  ويقّدر 
عام  يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  الناجت  من 
كان  التي  الطاقة  ُخم�ص  من  اأقل  ا�صتهلك   2000
ي�صتهلكها يف عام 1800)15(. وهذا يوؤدي اإىل فر�صية 
تعرف بال�صتدامة ال�صعيفة التي تركز على جمموع 
ن�صوب  على  الرتكيز  من  بدًل  املال  راأ�ص  خمزون 

املوارد الطبيعية.
اأن�صار  وهم  الفر�صية،  هذه  معار�صو  ويرى 
الأ�صول  بع�ص  اأّن  القوية،  ال�صتدامة  فر�صية 
الطبيعية الأ�صا�صية ل بدائل حقيقية لها ويجب احلفاظ 
عليها)16(، واأّن هذه الأ�صول �رشورية لي�ص لإنتاج 
وعلى  الب�رش.  حلياة  بل  فح�صب،  واخلدمات  ال�صلع 
ا�صتمرارية  على  للحفاظ  جهدًا  تدخر  اأّل  املجتمعات 
مر  على  الطبيعي  املال  راأ�ص  من  اخلدمات  تدفق 
غريه  اأو  املادي  املال  راأ�ص  تراكم  لأّن  الزمن، 
حرارة  درجة  ارتفاع  عن  يعّو�ص  اأن  ميكن  ل 
الأر�ص، اأو نفاد طبقة الأوزون، ول عن اخل�صائر 

اجل�صيمة الأخرى يف التنوع البيولوجي.
الكفاءة  القوية  ال�صتدامة  اأن�صار  ُيغفل  ومل 
اأّن  يوؤّكدون  اأنهم  اإّل  املوارد.  ا�صتخدام  املتزايدة يف 
املا�صي لي�ص بال�رشورة دلياًل �صائبًا على ما �صيحدث 
يف امل�صتقبل. ففي املا�صي، مل تكن بع�ص القيود على 

;
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الإطار 1.1
اإدارة املخاطر البيئية: املجازفة بالك�كب 

اأفراد وي�صّدد املجتمع كلفة اخل�صائر  "األعاب" يح�صد الأرباح منها  نحن جنازف بالكوكب يف 
اجل�صيمة. واأي نظام يجني هذه النتائج اإمّنا هو نظام اأخفق يف درء املخاطر. وقد عرّب خبري 
بالقول:  ذلك  عن  نوبل،  جائزة  احلائز   ،)Joseph Stiglitz( �صتيغليت�ص  جوزيف  القت�صاد 
"اأ�صحاب البنوك الذين ي�صعون اقت�صادنا يف مهب اخلطر، واأ�صحاب �رشكات الطاقة الذين 
ي�صعون كوكبنا يف مهب اخلطر، قد يجنون مبالغ طائلة، لكن اخل�صائر يف النهاية �صتقع حتمًا 

علينا نحن املجتمع �صاأن املقامرين املجازفني".
بطرق  خفية،  باإعانات  الطاقة  و�رشكات  ال�صتثمارية  البنوك  اخلادعة  احلوافز  ومتّد   
مثل خف�ص م�صتوى امل�صوؤولية القانونية، ومنح فر�ص الإنقاذ القت�صادي، علمًا باأّن املكّلفني 
بال�رشائب �صيتحملون التكاليف. ولأّن هذه ال�رشكات غري م�صطرة لتحمل كامل تكاليف ما 
قد يطراأ من اأزمات، ل جتد ما يثنيها عن خو�ص غمار املخاطرة. ولكم اأن تتاأملوا مثاًل حادثة 
م�صاريع  اأحد  يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف   2010 عام  يف  وقعت  التي  النفطي  الت�رشب 
اأمريكي الذي  75 مليون دولر  �رشكة بريتي�ص برتوليوم )BP(، حيث فاقت التكاليف مبلغ 
هو حد امل�صوؤولية املالية الأعلى. ويف احلالت التي ل حدود فيها للم�صوؤولية القانونية، تعرتي 
القوانني ثغرات. ففي اليابان مثاًل، ي�صتثني قانون التعوي�ص عن الكوارث النووية احلالت 

التي "ينجم فيها ال�رشر عن كارثة طبيعية ا�صتثنائية".
واإذا كان من ال�صعب توقع الأحداث النادرة ذات العواقب الهائلة، فهذا ل يربر اإغفال 
اإمكانية وقوعها. فوترية هذه الأحداث تزايدت ب�رشف النظر عن �صعوبة توقعها، ومعظم 
غازات الحتبا�ص احلراري �صتبقى يف اجلو قرونًا من الزمن. لذلك ل ميكننا جتاهل احتمال 
باإمكاننا  يعد  مل  ب�رشعة،  نتحرك  اأن  فعلينا  حدوثها.  من  التيقن  عدم  بحجة  الأحداث  وقوع 

النتظار.
الأبحاث  تطالعنا  �صلوكهم؟  تغيري  اإىل  باحلاجة  النا�ص  يقنع  الذي  اخلطر  م�صتوى  هو  ما 
للقلق.  مثرية  مبعلومات  التجريبية  القت�صادية  والأبحاث  ال�صلوكي  النف�ص  علم  جمال  يف 
ففي متارين حماكاة تهدف اإىل اإظهار مدى جتاوب جمموعات من النا�ص عندما طلب منهم 
ال�صتثمار جماعيًا يف منع تغرّي املناخ، حّبذ كثري منهم النتظار والعتماد على �صخاء الآخرين. 
ويف احلالت التي قّل فيها احتمال حدوث تغرّي خطري يف املناخ، مل يتعهد اأحد تقريبًا بتغطية 
البالغ  املجموعات  ن�صف  تعهدت  املائة  90 يف  الحتمال  ذلك  بلغ  عندما  بل حتى  التكاليف، 

عددها 30 جمموعة بدفع اأموال كافية.
على  تكاليف  من  يرتتب  ما  اإزاء  جداً  قليلة  املناخ  تغرّي  خطر  لدرء  املتوقعة  والتكاليف 
التغا�صي عن خطر ا�صتمرار هذه الظاهرة. ويبدو اأّن التعاون لي�ص م�صمونًا حتى يف احلالت 
التي يتعاظم فيها احتمال وقوع اخلطر. ويجب بذل جهود حثيثة ل�صمان اللتزام واحل�صول 

على الدعم من الراأي العام.
ونكرر هنا التحذير الذي اأطلقه جوزيف �صتيغليت�ص، لأّن خماطر التخاذل كبرية، وكما 
�صبه  العاقبة  بكلفة زهيدة يف حال وقوع  اأخرى  اإىل كواكب  النتقال  باإمكاننا  كان  "لو  قال: 
احلتمية التي يتوقعها العلماء، لقلنا نعم للمجازفة. ولكن ما من كواكب اأخرى، لذلك نقول 

ل للمجازفة".
.Stiglitz 2011; Milinksi and others 2008; Speth 2008 :امل�صدر

راأ�ص املال الطبيعي ُملزمة، واليوم نرى اأّن بع�ص 
اأنواع راأ�ص املال الطبيعي ل ميكن التعوي�ص عنها، 
حرارة  درجة  ارتفاع  هو  ذلك  على  مثال  وخري 
اأق�صى  نبلغ  اأننا  على  دامغة  اأدلة  فهناك  الأر�ص. 
حد يف انبعاثات غازات الحتبا�ص احلراري، واأن 
جتاوزه ينذر بعواقب وخيمة. ويرى اأحد املنا�رشين 
لهذه الفر�صية اأننا ننتقل من اقت�صاد "العامل الفارغ"، 
وفيه ينح�رش راأ�ص املال الذي اأوجده الب�رش ويفي�ص 
املليء"،  "العامل  اقت�صاد  اإىل  الطبيعي،  املال  راأ�ص 
وفيه ينح�رش راأ�ص املال الطبيعي ويفي�ص راأ�ص املال 

الذي اأوجده الب�رش)17(.

ظهرت  املذكورين،  الراأيني  اإىل  وبالإ�صافة 
بني  التوفيق  اإمكانية  على  تركز  اأخرى  فكرة  حديثًا 
القت�صاد  منوذج  �صمن  البيئية  وال�صتدامة  النمو 
اخلطاب  عن  الفكرة  هذه  وتبتعد  الأخ�رش)18(. 
التقليدي يف مو�صوع ال�صتدامة، وترّكز على ال�صبل 
اأمناط  توليد  القت�صادية  لل�صيا�صات  فيها  ميكن  التي 
حلول  وتقدمي  وال�صتهالك،  الإنتاج  يف  م�صتدامة 
البيئية  العتبارات  وجتعل  الفقراء،  مل�صلحة  �صاملة 
اليومية)19(.  القت�صادية  القرارات  اأ�صياًل يف  جزءًا 
القت�صاد  نهج  ُيكّمل  نحن  نتبناه  الذي  والنهج 
وعلى  الإن�صان،  على  ويرّكز  ويثيه،  الأخ�رش 
ي�صمل  نهجنا  والإن�صاف.  للرفاه  املتعددة  الأبعاد 

النمو، ولكنه ل يقت�رش عليه.

عدم اليقني: دور حا�شم
ونهج  القوية  ال�صتدامة  نهج  بني  الختالفات 
املدخرات  قدرة  م�صاألة  تتجاوز  ال�صعيفة  ال�صتدامة 
املالية على اأن حتل حمل املوارد الطبيعية النا�صبة اأو 

عجزها عن ذلك، لتتناول م�صاألة عدم اليقني.
ال�رشر  عن  تعّو�ص  طرق  اإيجاد  ن�صمن  كيف 
احلا�رش  يف  وال�صتهالك  الإنتاج  يحدثه  الذي 
اليقني.  عدم  هو  ذلك  على  اجلواب  وامل�صتقبل؟ 
والعرتاف بهذه احلالة من عدم اليقني التي تكتنف 

طبيعة امل�صتقبل يدعم فر�صية ال�صتدامة القوية.
ففي مو�صوع التنوع البيولوجي، ل خالف على 
وجلية.  وا�صحة  فهي  للب�رش،  فوائد  من  به  ياأتي  ما 
فر�ص  ازدادت  البيولوجي  التنوع  ازداد  وكلما 
اإيجاد عالجات لالأمرا�ص، وتطوير حما�صيل عالية 
الإنتاج، واحلفاظ على ال�صلع واخلدمات التي يزخر 
املياه. ول يخفى  الإيكولوجي مثل جودة  النظام  بها 
اأّن قدرة النظم الإيكولوجية على ال�صمود والتعايف لن 
ت�صتمر اإىل ما ل نهاية. غري اأن حتديد زمن نفاد هذه 
القدرة �صعب، فقد يتحمل النظام الإيكولوجي دمارًا 
تدريجيًا فرتة من الزمن حتى ي�صل اإىل حد الإجهاد 
وقد  باأكمله)20(.  النظام  فينهار  معّينة،  برهة  يف 
النظم  لقدرة  الق�صوى  احلدود  وجهل  املخاطر  اأدت 
الإيكولوجية على التحّمل اإىل ظهور خماوف حقيقية 

اإزاء ما ُيعرف باملجازفة بالكوكب )الإطار 1.1(.
فقد  النتائج.  جمهول  التكنولوجي  والتطّور 
الثانية  العاملية  احلرب  بعد  الإنتاجية  منو  ت�صارع 
مثالً، ثم تباطاأ بني ال�صبعينات والت�صعينات من القرن 
الع�رشين)21(. وميكننا فهم اأ�صباب الت�صارع والتباطوؤ 
التنبوؤ  ولكن  املا�صي،  درا�صة  عرب  حدوثه  بعد 
حتديد  ويبقى  م�صتحيالً.  بل  ل  �صعبًا  يبقى  بامل�صتقبل 
فالتاريخ  �صعًبا،  تطراأ  قد  التي  البتكارات  اأنواع 

.
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اإزاء عدم اليقني من احلد 
الأق�صى حلجم اخل�صائر 

التي قد تنجم عن التغّيات 
الكبية يف درجات 

احلرارة، يبقى من واجبنا 
احلد من انبعاثات غازات 

الحتبا�ض احلراري. 
والهدف من ذلك لي�ض 

فقط التخفيف من الع�اقب 
املعروفة التي �صتنتج من 
تراكم هذه النبعاثات، بل 
اأي�صًا حماية اأنف�صنا من 

حالت ل�صنا على يقني من 
اأ�ص�اأ نتائجها

حافل بتكهنات عن ابتكارات مل تتحقق مثل الإن�صان 
على  الف�صاء  عرب  وال�صفر  الوظائف،  املتعدد  الآيل 
بابتكارات  كذلك  حافل  وهو  وا�صع،  جتاري  نطاق 
ال�صخ�صية،  احلوا�صيب  مثل  حتققت  متوقعة  غري 

والإنرتنت، وو�صائل الت�صالت النقالة)22(.
لقد اأبرزت املناق�صات يف جمال تغرّي املناخ اأهمية 
عن�رشي عدم اليقني واملخاطر يف فهم امل�صتقبل)23(. 
هو  كله  النظام  انهيار  احتمال  اأّن  العلماء  وا�صتنتج 
احتمال ل ميكن جتاهله. واإزاء عدم اليقني من احلد 
الأق�صى حلجم اخل�صائر التي قد تنجم عن التغرّيات 
واجبنا  من  يبقى  احلرارة،  درجات  يف  الكبرية 
احلراري.  الحتبا�ص  غازات  انبعاثات  من  احلد 
العواقب  من  التخفيف  فقط  لي�ص  ذلك  من  والهدف 
املعروفة التي �صتنتج من تراكم هذه النبعاثات، بل 
من  يقني  على  ل�صنا  حالت  من  اأنف�صنا  حماية  اأي�صًا 

نتائجها)24(. اأ�صواأ 
ال�صتدامة  بني  الختالف  اأن  �صبق  مما  ويتبني 
املوقف  يف  ذروته  يبلغ  القوية  وال�صتدامة  ال�صعيفة 
اإثبات  حول  لي�ص  اليوم  وال�صوؤال  املخاطرة.  من 
الطبيعي  املال  راأ�ص  عن  التعوي�ص  اإمكانية  نفي  اأو 
املا�صي،  يف  املال  راأ�ص  اأنواع  من  اآخر  نوع  باأي 
التكنولوجية  التطّورات  ا�صتمرار  اإمكانية  حول  بل 
ا�صتمرار  ي�صمنان  وباجتاه  بوترية  واملوؤ�ص�صية 

التح�صن يف التنمية الب�رشية.
التي  بالقيمة  رهن  هو  �صنتخذه  الذي  واملوقف   
نوليها لرفاه اأجيال امل�صتقبل مقارنة باأجيال احلا�رش؛ 
منظور  من  للم�صتقبل  روؤيتنا  كيفية  على  يعتمد  اأي 
الإمكانات. فال مربر لالفرتا�ص اأّن امل�صتقبل �صياأتي 
بفر�ص اأوفر من فر�ص احلا�رش، ول لالنتقا�ص من 
قيمة رفاه اأجيال احلا�رش ل�صالح اأجيال امل�صتقبل)25(.
وموقفنا املوؤيد لفر�صية ال�صتدامة القوية نابع من 
جوهر املبادئ التي يقوم عليها نهج التنمية الب�رشية، 
ومن احلر�ص على امل�صاواة يف الرفاه بني الأجيال، 

واأهمية عن�رشي املخاطر وعدم اليقني. 

ال�شتدامة والإن�شاف والتنمية الب�شرية
منذ �صدور تقرير برونتالند، قّدم العلماء جمموعة 
امل�صائل  ومن  امل�صتدامة.  للتنمية  اأخرى  تعريفات 
لعبارة  اللجنة  ا�صتخدام  كانت  اخلالف  اأثارت  التي 
اأّنها تعني  "احتياجات"، التي ف�رّشها الكثريون على 
البع�ص  فيه  يرى  ما  وهذا  الأ�صا�صية،  الحتياجات 

تف�صريًا �صيقًا جدًا.
�صولو  روبرت  القت�صادي  اخلبري  وقّدم 
 ،1993 عام  يف  بدياًل  تعريفًا   )Robert Solow(

وراأى اأّن واجب ال�صتدامة هو "اأّل نوّرث الأجيال 
املقبلة �صيئًا معينًا بل اأن نزّودها بكل ما يلزم لتعي�ص 
م�صتوى معي�صيًا ل يقل جودة عن امل�صتوى الذي ننعم 
املنظور  من  �صتليها  التي  الأجيال  اإىل  ولتتطّلع  به، 
اأن  لنا  يجوز  "ل  قائاًل:  �صولو  واأ�صاف  نف�صه". 
ن�صتهلك راأ�ص مال الب�رشية ون�صتنفده"، وهذه عبارة 
ال�صتدامة  فر�صية  اإطار  يف  تندرج  وبليغة  موجزة 
"امل�صتوى املعي�صي" وا�صع)26(،  ال�صعيفة. لكّن معنى 
ومعنى �صفة "اجلودة" يتوقف على القيمة التي نوليها 

لالأ�صياء.

ال�شتدامة يف مفهومنا 
فكرة  على  امل�صتدامة  التنمية  تعريفات  معظم  ترّكز 
مفادها اأّن الإمكانات املتاحة للنا�ص يف امل�صتقبل يجب 
األ تختلف عن الإمكانات املتاحة للنا�ص اليوم. لكن 
مفهوم  عنا�رش  جميع  عن  تعرب  ل  التعريفات  هذه 
يف  دوره  اإىل  ت�صري  ول  امل�صتدامة،  الب�رشية  التنمية 
ل  كما  والإمكانات،  واحلريات  اخليارات  تو�صيع 
للقيا�ص،  قابلة  غري  الرفاه  اأبعاد  بع�ص  باأّن  تعرتف 

ول تاأخذ عن�رش املخاطرة يف احل�صبان.
حلريات  تو�صيع  هي  الب�رشية  والتنمية 
يقّدرونها  التي  باحلياة  لينعموا  واإمكاناتهم  الب�رش 
التي  والإمكانات  احلريات  اأّن  علمًا  وين�صدونها، 
متكننا من عي�ص حياة لئقة تتجاوز تلبية الحتياجات 
حياة  عي�ص  باأّن  الت�صليم  اإىل  وا�صتنادًا  الأ�صا�صية. 
ذاتها،  بحد  قّيمة  كثرية،  عنا�رش  يتطلب  لئقة 
عن  كثريًا  والإمكانات  احلريات  مفهوم  يختلف 
فيمكننا  وال�صتهالك)27(.  املعي�صة  م�صتوى  مفهوم 
مثاًل احرتام املخلوقات الأخرى ب�رشف النظر عن 
م�صاهمتها يف م�صتوى معي�صتنا، كما ميكننا ال�صتمتاع 
بجمال الطبيعة بغ�ص النظر عن م�صاهمته املبا�رشة يف 

امل�صتوى املادي ملعي�صتنا.
ويف نهج التنمية الب�رشية اإقرار باأّن للنا�ص حقوقًا 
ل تتاأثر بزمن مولدهم. وهذه احلقوق ل تعني فقط 
ذاتها،  املعي�صة  م�صتويات  على  احلفاظ  على  القدرة 
ذاتها.  الفر�ص  اإىل  الو�صول  على  القدرة  اأي�صًا  بل 
الرفاه،  اأبعاد  بني  التعوي�ص  اإمكانية  من  يحد  وهذا 
اأجيال  على  يفر�ص  اأن  مثاًل  اليوم  جليل  يجوز  فال 
من  مبزيد  التمتع  مقابل  ملوث  هواء  تنف�ص  امل�صتقبل 
القدرة على اإنتاج ال�صلع واخلدمات. فذلك يقيد حرية 
اأجيال امل�صتقبل يف الختيار بني الهواء النقي اأو املزيد 

من ال�صلع واخلدمات.
التنمية  نهج  �صميم  يف  هي  التي  ال�صواغل  ومن 
ول  حرمانًا.  الأكث  املجموعات  حماية  الب�رشية 
من  قدر  باأقل  �صتحظى  التي  الأجيال  فقط  بها  نعني 
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الإطار 1.2
مقايي�ض ال�صتدامة: نبذة عن املفاهيم

لنموذج مفهوم ال�صتدامة، �صواء ال�صتدامة ال�صعيفة اأم ال�صتدامة القوية، تاأثري على طريقة 
من  عجب  ل  ال�صتدامة،  تعريف  حول  الآراء  تعدد  ظل  ويف  وتقييمها.  لالجتاهات  قيا�صنا 
الأدبيات،  يف  كثرية  مقايي�ص  ظهرت  وقد  وا�صع.  بقبول  يحظى  كمي  قيا�ص  حتديد  �صعوبة 
ا�صتعرا�ص  يلي  وفيما  الآخر،  من  رواجًا  اأكث  بع�صها  مقيا�صًا   37 حديثة  درا�صة  وحددت 

للمقايي�ص الأكث تداوًل.
الإجمايل  املحلي  الناجت  مثل  اأخرى  مقايي�ص  يعّدل  مقيا�ص  اخل�رشاء،  الوطنية  املحا�صبة 
واملدخرات، على اأ�صا�ص عامل اجلودة البيئية ون�صوب املوارد. فاملدخرات ال�صافية املعّدلة، 
قيمة  وبطرح  التعليم  على  الإنفاق  باإ�صافة  حت�صب  ال�صعيفة،  ال�صتدامة  مقايي�ص  اأحد  وهي 
الناجت  قيمة حمّددة مقابل ال�رشر  الطاقة واملعادن والغابات، وكذلك  حمّددة مقابل ن�صوب 
يف  املال  راأ�ص  ملجموع  اإجمايل  مقيا�ص  وهذا  والتلوث.  الكربون  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  من 
ُيعترب  املقيا�ص،  لهذا  ووفقًا  والبيئية.  والب�رشية،  واملادية،  املالية،  بعنا�رشه  اأي  القت�صاد، 
كل عن�رش من هذه العنا�رش بدياًل تامًا عن العنا�رش الأخرى، وهكذا ميكن اأن تعّو�ص زيادة 

املدخرات املالية عن خ�صارة املوارد الطبيعية مثاًل.
اأّما الأدلة املركبة فتجمع املوؤ�رشات الجتماعية، والقت�صادية، والبيئية يف دليل واحد. 
وقد اأجنز يف اإطار هذا النهج عمل اإبداعي هام. وهناك مثالن يعربان عن ال�صتدامة القوية 
هما الب�صمة الإيكولوجية، وهي مقيا�ص لالإجهاد ال�صنوي الذي ي�صّببه الب�رش للغالف اجلوي؛ 

ودليل الأداء البيئي.
وما من مقيا�ص مكتمل من هذه املقايي�ص الكلية. فبع�ص اخلرباء، مثاًل، يعار�صون اإقحام 
من  الناجت  ال�رشر  مثل  املعدلة،  ال�صافية  املدخرات  قيا�ص  يف  بال�صوق  متعلقة  غري  عنا�رش 
انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون. وكانت الب�صمة الإيكولوجية مو�صوع انتقاد لأنها تغفل التنوع 

البيولوجي.
املقايي�ص  اإىل  ن�صري  القيا�ص،  حول  امل�صتمرة  املناق�صات  من  امل�صتقاة  املعلومات  على  وبناء 
الرئي�صية املركبة جنبًا اإىل جنب مع لوحة قيا�ص ت�صّم موؤ�رشات معينة لتبيان الأوجه املختلفة من 
ال�صتدامة )اجلدولن الإح�صائيان 6 و7(. فاملوؤ�رشات املنفردة تر�صد اأهمية ال�صتدامة القوية 

بك�صف الأداء ال�صعيف والتدهور يف اأي وجه من هذه الأوجه.
.Jha and Pereira 2011; Dasgupta 2007; Neumayer 2010a  2010b :امل�صدر

اأبلغ  من  تعاين  التي  املجموعات  اأي�صًا  بل  الفر�ص، 
اآثار املخاطر املحققة نتيجة لأفعالنا. لذلك ل يقت�رش 
اهتمامنا على ما يحدث يف احلالت املرجح وقوعها، 
وقوعها،  املحتمل  احلالت  يف  يحدث  ما  ي�صمل  بل 
احلالت  على  ويرّكز  �صئياًل،  الحتمال  كان  ولو 

التي تلّوح مبخاطر ج�صيمة.
ُنعّرف  و�صني)28(،  اأناند  اأعمال  اإىل  وبال�صتناد 
احلريات  "تو�صيع  باأّنها  امل�صتدامة"  الب�رشية  "التنمية 
خطر  لدرء  جهود  بذل  مع  اليوم  للنا�ص  احلقيقية 
على  و�صريًا  امل�صتقبل".  اأجيال  بحريات  امل�صا�ص 
يرّكز   ،1994 لعام  الب�رشية  التنمية  تقرير  خطى 
اإدامة  هو  التنمية  من  الهدف  اأّن  على  تعريفنا 
احلريات والإمكانات التي تف�صح املجال اأمام النا�ص 
الب�رشية  للتنمية  وتعريفنا  لئقة.  حياة  ليعي�صوا 
نن�صد  ل  فنحن  معياري،  تعريف  هو  امل�صتدامة 
التي  لتلك  بل  احلالت،  من  حالة  لأي  ال�صتدامة 
التنمية  اأّن  يعني  وهذا  احلقيقية.  احلريات  تو�ّصع 
تكون  اأن  اأبدًا  ميكن  ل  الإن�صاف  اإىل  تفتقر  التي 

تنمية ب�رشية م�صتدامة.

واجلدير بالذكر اأّن تقريرنا هذا ل يقرتح مقيا�صًا 
الذي  التقدم  امل�صتدامة. فرغم  الب�رشية  للتنمية  واحدًا 
ي�صطدم  ال�صتدامة  قيا�ص  يزال  ل  موؤخرًا،  حتقق 
ومن   .)1.2 )الإطار  البيانات  يف  كثرية  بنواق�ص 
التحديات املزمنة اأمام عملية القيا�ص اختالف املقايي�ص 
املحلية، والوطنية، والعاملية. ومن الأمثلة على ذلك 
التفريق بني ا�صتدامة القت�صاد الوطني وم�صاهمته يف 
ال�صتدامة على م�صتوى العامل. فاملقيا�ص الذي ين�صب 
ال�رشر الناجم عن ثاين اأك�صيد الكربون اإىل القت�صاد 
مقيا�ص  هو  لال�صتهالك،  ت�صّدر  �صلعًا  ُينتج  الذي 
ال�صلع واخلدمات،  ا�صتهالك  ا�صتفاد من  َمن  يتجاهل 

ويغفل الطبيعة العاملية لل�رشر.
اإىل  يوؤدي  قد  القيا�ص  على  الزائد  والرتكيز 
للمقايي�ص  املهمة غري اخلا�صعة  الق�صايا  طم�ص بع�ص 
التي  املختلفة  املخاطر  الق�صايا  هذه  ومن  الكمية. 
العام  النقا�ص  ودور  واجلماعات،  الأفراد  يواجهها 
ال�صيا�صة العامة، ومتكني املجتمع  يف حتديد خيارات 
برفاه  امل�صا�ص  جتنب  كيفية  ب�صاأن  القرار  اتخاذ  من 

اأجيال امل�صتقبل.

الإن�شاف يف مفهومنا 
مكافاأة  تعني  املا�صي  يف  الإن�صاف  فكرة  كانت   
الأفراد ح�صب م�صاهمتهم يف املجتمع)29(. وقد اأ�صبح 
الإن�صاف، مبعناه املرادف للعدالة، ي�صري اإىل عدالة 
املجحفة  امل�صاواة  عدم  حالت  جتنب  اأي  التوزيع، 

بني النا�ص.
ويدين التفكري املعا�رش حول الإن�صاف لأعمال 
 .)John Rawls( الفيل�صوف الأمريكي جون رولز
التي يقبل بها  العادلة هي تلك  النتائج  اإّن  وهو يقول 
كما  بها،  يقبلون  التي  اأي  علم"،  غري  "على  النا�ص 
لو كانوا ل يعرفون موقعهم يف املجتمع)30(. والتقت 
الأ�صا�صية  احلريات  مع  رولز  عند  العدالة  فكرة 
امل�صاواة فقط  والعدالة الإجرائية، كما �صمحت بعدم 
اإذا ثُبت اأنه �صيوؤدي اإىل منافع للجميع )واإذا كان احلد 

منه �صي�رش باجلميع(. 
الفكري  الجتاه  ح�صيلة  هو  الإمكانات  ونهج 
حيث  من  امل�صاواة،  عدم  حالت  بني  ميّيز  الذي 
ففي  جمحفة.  غري  وحالت  جمحفة  حالت  كونها 
يف  �صني  اأمارتيا  قّدمها  هامة  حما�رشات  جمموعة 
حيث  من  امل�صاواة  يف  التفكري  اقرتح   ،1979 عام 
ولي�صت  �رشورية  لي�صت  فامل�صاواة  الإمكانات. 
القدرات  يف  والختالف  الإن�صاف،  لتحقيق  كافية 
اختالف  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  الفردية  والتف�صيالت 
يف النتائج، حتى لو تكافاأت الفر�ص وت�صابهت �صبل 
احل�صول على املوارد. وما يهم يف هذا ال�صياق هي 

،
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حتقيق التنمية الب�رشية 
ي�صتلزم الهتمام بال�صتدامة 

املحلية، وال�طنية، 
والعاملية، وذلك يف اإطار 

من الإن�صاف والتمكني

بني  امل�صاواة  فعدم  لالإمكانات،  املطلقة  امل�صتويات 
بقدر  يهم  ل  املليارات  واأ�صحاب  املاليني  اأ�صحاب 
ما يهم عدم امل�صاواة بني الفقراء والأغنياء. وما يهم 
الفقرية  فاملجموعات  ال�صخ�صية،  ال�صفات  هي  اأي�صًا 
اإعاقات  يعانون  الذين  الأفراد  ومنها  واملحرومة، 
نف�صية وج�صدية، يحتاجون اإىل فر�ص اإ�صافية ت�صهل 
ح�صولهم على ال�صلع واخلدمات العامة ليت�صاووا مع 

غريهم من حيث الإمكانات.
ورغم الختالف يف املفاهيم، ترتبط حالة عدم 
ارتباطًا  الإن�صاف  املحققة وعدم  النتائج  امل�صاواة يف 
وثيقًا يف الواقع. فعدم امل�صاواة يف النتائج املحققة هو 
ح�صيلة عدم امل�صاواة يف الإمكانات. فمتو�صط العمر 
املتوقع للفرد يف مايل، مثاًل، هو دون العمر املتوقع 
الإمكانات  لأّن  �صنة،   32 بنحو  الرنويج  يف  للفرد 
الإمكانات  من  بكثري  اأقل  مايل  يف  لل�صكان  املتاحة 
املتاحة لل�صكان يف الرنويج. ويف هذا املثال، يت�صح 
هي  والرنويج  مايل  بني  امل�صاواة  عدم  حالة  اأّن  لنا 
اأي�صًا حالة عدم اإن�صاف. واإذا كان من املمكن قيا�ص 
بالإمكان  فلي�ص  الأ�صا�صية،  النتائج  يف  امل�صاواة  عدم 
التقرير  هذا  ويف  الإمكانات.  توزيع  ر�صد  دائمًا 
الإن�صاف  عدم  لقيا�ص  دلياًل  امل�صاواة  عدم  ن�صتخدم 
مع الإ�صارة اإىل ال�صتثناءات عندما ل تكون العالقة 
وما  الإن�صاف.  وعدم  امل�صاواة  عدم  بني  وا�صحة 
التنمية الب�رشية، ل يقت�رش  نق�صده بعدم امل�صاواة يف 
على عدم امل�صاواة يف الدخل، بل ي�صمل حالت عدم 
امل�صاواة يف الو�صول اإىل خدمات ال�صحة، والتعليم، 

ويف احلريات ال�صيا�صية.

مَل الرتكيز على ال�شتدامة املن�شفة؟
يرّكز التقرير على ال�صلة بني ال�صتدامة والإن�صاف، 
الب�رشية  التنمية  تطال  التي  العواقب  على  �صيما  ول 
للفئات  وخا�صة  البيئية،  ال�صتدامة  عدم  جراء 
الرتابط بني  املحرومة حاليًا، وكذلك على موا�صع 
واإمكانية  الإن�صاف،  وتر�صيخ  ال�صتدامة  حتقيق 
حتقيق  اإىل  الطريق  متهد  جذرية  اإ�صالحات  حتقيق 
اأن  ونوؤكد  �صواء.  حد  على  والإن�صاف  ال�صتدامة 
بال�صتدامة  الهتمام  ي�صتلزم  الب�رشية  التنمية  حتقيق 
من  اإطار  يف  وذلك  والعاملية،  والوطنية،  املحلية، 

الإن�صاف والتمكني.
ل  البيئية،  ال�صتدامة  حتقيق  اإىل  ال�صعي  ويف 
حياة  اإىل  الفقراء  تطّلعات  بالنا  عن  تغيب  اأن  يجوز 
املتاحة  واخليارات  الفر�ص  فتو�صيع  اأف�صل)31(. 
وقد  الب�رشية،  التنمية  نهج  يف  اأ�صا�صي  �رشط  للنا�ص 
يدعو الواقع اإىل حالت مفا�صلة وخيارات �صعبة. 
غري اأن هذه اخليارات هي م�صوؤولية اأخالقية تفر�ص 

التباعد  لدرء  الإيجابي  التاآزر  موا�صع  توطيد  علينا 
بني احلا�رش وامل�صتقبل.

تكون  تكاد  املفاهيم،  اختالف  من  الرغم  وعلى 
يف  الإن�صاف  �صواغل  نف�صها  هي  ال�صتدامة  �صواغل 
التوزيع.  بعدالة  ُيعنى  املفهومني  من  فكل  الواقع. 
اأكان  �صواء  نف�صه  هو  اإجحاف  الإن�صاف  عدم  ويف 
املختلفة.  الأجيال  بني  اأم  الواحد  اجليل  اأفراد  بني 
ويف حالت عدم امل�صاواة اإجحاف عندما توؤدي اإىل 
حرمان جمموعات معينة، ملجرد انتمائها اإىل جن�ص 
الفوارق  تت�صع  عندما  اأو  معنّي،  مكان  اأو  عرق  اأو 
من  احلايل  اجليل  يقرتفه  وما  ال�صديد.  الفقر  اإىل حد 
عّما  يختلف  ل  امل�صتقبل،  اأجيال  ي�رش  للبيئة  تدمري 
اأعمال  من  احلايل  اجليل  يف  معّينة  جمموعة  تقرتفه 
حتبط تطّلعات جمموعات اأخرى تن�صد التمتع بفر�ص 

مت�صاوية يف العمل، وال�صحة، والتعليم.
حتقيق  على  العمل  فكرة  و�صني  اأناند  اأّيد  لقد 
من  عقد  من  اأكث  قبل  معًا  والإن�صاف  ال�صتدامة 
الأجيال  بني  بالإن�صاف  "الن�صغال  بالقول:  الزمن 
واإغفال حجم م�صكلة عدم الإن�صاف بني اأفراد اجليل 
الواحد، اإمنا هو انتهاك ملبداأ احلقوق الأ�صا�صية")32(. 
مو�صوع  يف  كثرية  نظريات  ترى  ذلك  ومع 
ق�صّيتان  الفقراء  و�صائقة  الإن�صاف  اأّن  ال�صتدامة 
ناق�ص  التفكري  وهذا  بينهما.  رابط  ل  منف�صلتان 
وغري جمٍد. فالتفكري يف �صيا�صات لتحقيق ال�صتدامة 
عدم  حالت  ملعاجلة  �صيا�صات  و�صع  عن  مبعزل 
اأ�صبه  هو  الواحد،  البلد  وداخل  البلدان  بني  امل�صاواة 
بني  امل�صاواة  عدم  حالت  ملعاجلة  �صيا�صات  بو�صع 
دون  من  مثاًل(  واملدن  الأرياف  )يف  ال�صكان  فئات 
)مثل  اأخرى  فئات  بني  الإن�صاف  بق�صية  الكرتاث 

الفقراء والأغنياء(. 
ال�صتدامة  حتقيق  �رشورة  على  نوؤكد  اإذ  ونحن 
والإن�صاف معًا، ل ندعي اأّن املفهومني هما واحد. 
وهو  الإن�صاف،  من  واحد  بنوع  ُتعنى  فال�صتدامة 
خمتلفة،  اأزمنة  يف  املولودين  الب�رش  بني  الإن�صاف 
ُيعنى  الذي  الإن�صاف،  مفهوم  عن  ميّيزها  ما  وهذا 
الوقت  يف  والإمكانات  والفر�ص  النتائج  بتوزيع 
العبث  فمن  كذلك،  احلال  يكن  مل  واإن  احلا�رش. 

البحث يف تاأثري الإن�صاف على ال�صتدامة.
ال�صلة  على  الرتكيز  اإىل  تدفعنا  التي  والأ�صباب 
معيارية  اأ�صباب  هي  والإن�صاف  ال�صتدامة  بني 
وجتريبية اأي�صًا. فالعوامل التجريبية ت�صاعد على فهم 
ال�صلة بني ال�صتدامة والإن�صاف، وموا�صع التاآزر 
التي  املفا�صلة  احتمالت  فهم  بينهما، وت�صاعدنا على 
الف�صلني  وافيًا يف  بحثًا  لذلك  تن�صاأ. وقد خ�ص�صنا  قد 

الثاين والثالث.
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مو�شوع البحث
يحدد هذا التقرير �صباًل لتحقيق ال�صتدامة والإن�صاف 
معًا. والجتاه العام يف بحثنا يوؤيد الربنامج الوا�صع 
الأفعال  فهم  على  يركز  الذي  الب�رشية  للتنمية 
الب�رش  بها  ياأخذ  اأن  ميكن  التي  وال�صرتاتيجيات 
نعرتف  اإذ  ونحن  واإمكاناتهم.  حرياتهم  لتو�صيع 
بوجود عوامل كثرية تعوق ا�صتدامة التنمية الب�رشية 
اأو تعززها، �صنح�رش تركيزنا يف ال�صتدامة البيئية. 
واملجتمعات  الأفراد،  يفعله  اأن  فيما ميكن  و�صنبحث 
التوزيع  عدالة  ل�صمان  والعامل  والبلدان،  املحلية، 
وتو�صيع  الواحد،  اجليل  اأفراد  وبني  الأجيال  بني 

الإمكانات حيثما اأمكن.
ل  والإن�صاف  ال�صتدامة  حتقيق  اإىل  وال�صعي 
اأن  و�صنالحظ  املفهومني.  بني  تاآزر  عالقة  ي�صرتط 
هذا  لكّن  كثرية،  حالت  يف  يحدث  لن  التاآزر  هذا 
بينهما،  الإيجابي  التاآزر  يعفي من حتديد حالت  ل 

والهتمام بحالت املفا�صلة.
عن  باأمثلة  املنطق  هذا   1.1 ال�صكل  ويو�صح 
�صيا�صات حمددة ُعرف عنها دورها يف دعم حت�صني 
ال�صتدامة والإن�صاف اأو يف اإعاقتهما)33(. واإذا كان 
املق�صود من هذا ال�صكل تبيان بع�ص النتائج املرجحة، 
بالظروف، واملق�صود من  النتائج رهنًا  تبقى معظم 
القاطع.  الدليل  تقدمي  ولي�ص  التو�صيح  ال�صكل  هذا 

ومن الأمثلة: 
تو�صيع اإمكانات احل�صول على الطاقة املتجددة،  	•
الدولية  املالية  املعامالت  على  �رشيبة  وفر�ص 
املناخ  تغرّي  حدة  من  التخفيف  عمليات  لتمويل 

والتكيف معه، من العوامل التي ت�صهم يف حتقيق 
1(، وهذا ما  ال�صتدامة والإن�صاف معًا )املربع 

يتناوله الف�صالن 4 و5.
البنزين، الذي ل يزال ممار�صة  دعم ا�صتهالك  	•
ي�صّبب  اأن  ميكن  البلدان،  من  الكثري  يف  �صائعة 
 ،)3 )املربع  وال�صتدامة  الإن�صاف  يف  نك�صة 
ي�صتطيعون  للذين  تف�صيلية  معاملة  مبنح  وذلك 
ا�صتهالك  على  الأفراد  وت�صجيع  �صيارة،  �رشاء 
من  حت�صى  ل  اأنواعًا  اأّن  علمًا  املورد،  هذا 
املعونات التقليدية وغري املن�صفة ل تزال متنح يف 
تت�صّبب  ما  واملياه، وكثريًا  والطاقة،  الزراعة، 

يف اأ�رشار على البيئة)34(.
بع�ص ال�صيا�صات يحقق ال�صتدامة دون الإن�صاف  	•
اأو العك�ص. فتخ�صي�ص معونات لتاأمني الفحم يف 
تعزيز  اإىل  يوؤدي  قد  مثاًل،  النامية،  البلدان 
النمو، لكنه قد ي�صاهم يف زيادة انبعاثات غازات 
قد  ال�صيا�صات  هذه  ومثل  احلراري.  الحتبا�ص 
لكّنه  العاملي،  الإن�صاف  اإيجابية على  اآثارًا  ُينتج 
يف�صي اإىل اآثار �صلبية على ال�صتدامة )املربع 4(.
والعك�ص �صحيح، اإذ ميكن اأن توؤدي ال�صيا�صات  	•
اإىل حت�صني ال�صتدامة واإىل تفاقم يف حالت عدم 
2(. فال�صيا�صات التي حتد من  الإن�صاف )املربع 
الو�صول اإىل موارد امللكية العامة مثل الغابات قد 
تعزز ال�صتدامة باملحافظة على املورد الطبيعي، 
لكّنها حترم املجموعات الفقرية من م�صدر دخلها 

الأ�صا�صي، مع اأّن الواقع قد يختلف اأحيانًا.
اأثبتته  اإيجابي  رابط  وجود  نفرت�ص  ل  ونحن 
الرابط  فهذا  والإن�صاف.  ال�صتدامة  بني  التجربة 
ميكن اأن يكون موجودًا، لكن اإثبات وجوده يتطلب 
مزيدًا من البحث. وقد يظهر هذا الرابط يف اأي وقت 
تقع فيه معظم البدائل املعقولة يف املربع 1 اأو املربع 
3 من ال�صكل 1.1. غري اأن من املمكن اأي�صًا اأن تقع 
معظم البدائل املعقولة يف املربع 2 اأو املربع 4، وهما 
والإن�صاف،  ال�صتدامة  بني  املفا�صلة  يبّينان حالت 
هذه  جميع  خطية.  غري  امل�صارات  تكون  قد  كما 

الحتمالت تتطلب درا�صة مو�ّصعة ومعّمقة.
فاملفا�صلة  ذلك.  من  اأبعد  اإىل  امل�صي  وميكننا 
رفاه  بني  باملفا�صلة  اأ�صبه  والإن�صاف  ال�صتدامة  بني 
قرار  اتخاذ  ميكن  ول  حمرومتني.  جمموعتني 
واملوؤ�ص�صية  الهيكلية  الظروف  عن  مبناأى  املفا�صلة 
يف املجتمع، ول مبناأى عن معاجلة القيود والعوائق 
كما هو احلال يف املفا�صلة بني متطّلبات املجموعات 
على  �صيا�صتنا  يف  نركز  ل  نحن  ولذلك،  املختلفة. 
على  بل  فح�صب،  الإيجابي  التاآزر  موا�صع  اإيجاد 
للتاآزر  متينة  اأ�ص�ص  باإر�صاء  الكفيلة  ال�صبل  حتديد 

ال�صكل 1.1

م�ا�صع التاآزر واملفا�صلة بني ال�صتدامة والإن�صاف
يدعو هذا الإطار اإىل حتديد موا�صع التاآزر الإيجابي والنظر يف موا�صع املفا�صلة بني الهدفني
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اأعيننا هو  ن�صب  الذي و�صعناه  الإيجابي. والهدف 
احللول  وهي   ،1 املربع  يف  تقع  التي  احللول  اإيجاد 
وتعزز  البيئة  )حتمي  للجميع  مكا�صب  حتقق  التي 
الُنهج  تف�صيل  وعلينا  الب�رشية(.  والتنمية  الإن�صاف 
التي تندرج يف املربع 1 يف حال توفرها على الُنهج 
باأّن  نعرتف  لكننا  و3،   2 املربعني  يف  تندرج  التي 

خيارات املربع 1 قد ل تكون ممكنة دائمًا)35(.

*   *   *

يقدم الف�صل التايل نبذة عن الطريقة التي يعوق بها 
�صح املوارد وال�صوابط البيئية حتقيق التنمية الب�رشية 
من  املتوفرة  الأدلة  وي�صتعر�ص  والإن�صاف. 
ال�صتدامة،  بني  ترابط  وجود  على  البلدان  خمتلف 
التحديات  ويبنّي  الب�رشية،  والتنمية  والإن�صاف، 

املاثلة اأمام حتقيق هذه الأهداف.




