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اأمناط واجتاهات التنمية الب�شرية 2
والإن�شاف و املوؤ�شرات البيئية

التنمية  واجتاهات  اأمناط  الف�صل  هذا  ي�صتعر�ص 
الب�رشية وعدم امل�صاواة واملوؤ�رشات البيئية الرئي�صية، 
التقدم  تقّو�ص  التي  املخاطر  اأدلة جديدة على  ويقدم 
البلدان  امل�صاواة يف  البيئي وعدم  التدهور  من جراء 
تبعات  حرمانًا  البلدان  اأ�صد  وتتحمل  بينها.  وفيما 

تدهور بيئي، لي�ص للكثري منها يد فيه.

التقدم والآفاق
بنّي تقرير التنمية الب�رشية لعام 2010 اأن تقدمًا كبريًا 
يف  املا�صية  الأربعني  الأعوام  مدى  على  اأحرز  قد 
التنمية الب�رشية، غري اأن هذا التقّدم مل ي�صمل توزيع 
التدهور  ظل  يف  امل�صتقبل  يف  ي�صتمر  ل  وقد  الدخل، 

البيئي.

التقدم يف التنمية الب�شرية
اليوم اأكث من اأي وقت م�صى، يعي�ص معظم النا�ص 
اأعلى،  علمي  بتح�صيل  ويتمتعون  اأطول،  حياة 
ويح�صلون على املزيد من ال�صلع واخلدمات. وحتى 
حت�ّصنت  اقت�صادية،  �صائقة  تعاين  التي  البلدان  يف 
هذا  واأّدى  تعليمهم.  م�صتوى  ال�صكان وارتفع  �صحة 
ال�صعوب على اختيار قادتها  اإىل تعزيز قدرة  التقدم 

والتاأثري يف القرارات العامة وتبادل املعارف.
التنمية  دليل  عنها  يعرب  حتققت  التي  واملكا�صب 
ير�صد  ب�صيط  مركب  مقيا�ص  وهو  الب�رشية، 
الإجنازات املحققة يف ال�صحة والتعليم والدخل. ففي 
الفرتة من عام 1990 اإىل عام 2010، ارتفع متو�صط 
دليل التنمية الب�رشية يف العامل بن�صبة 18 يف املائة )41 
تعبري  ارتفاعه  يف  فكان   ،)1970 عام  منذ  املائة  يف 
عن حت�صن كبري يف متو�صط العمر املتوقع واللتحاق 
هذا  �صمل  وقد  والدخل)1(.  الأمية  وحمو  باملدار�ص 
التقّدم جميع البلدان تقريبًا. ومن اأ�صل 135 بلدًا ت�صكل 
اإىل عام   1970 للفرتة من عام  اعُتمدت  التي  العينة 
2010 )ت�صم حواىل 92 يف املائة من �صكان العامل(، 
انخف�ص دليل التنمية الب�رشية يف عام 2010 يف ثالثة 
1970. وُيالحظ  عليه يف عام  كان  فقط عما  بلدان 
اأّن البلدان الفقرية حلقت بركب البلدان الغنية يف قيمة 
دليل التنمية الب�رشية، ويف هذا التقارب �صورة اأكث 

الدخل  اجتاهات  ت�صّوره  الذي  الو�صع  عن  تفاوؤًل 
حيث الفوارق ل تزال كبرية.

جميع  يف  نف�صها  تكن  مل  التقدم  �رشعة  اأّن  غري 
البلدان. فقد عانت �صعوب اأفريقيا اجلنوبية والحتاد 
يف  �صيما  ل  الرتاجع،  من  فرتات  �صابقًا  ال�صوفييتي 
جمال ال�صحة. كما �صهدت بلدان بداأت من م�صتويات 
متقاربة جتارب خمتلفة. ففي حني �صجل دخل الفرد 
يف ال�صني على مدى 40 عاًما منوًا مذهاًل بلغت ن�صبته 
1,200 يف املائة، انخف�ص دخل الفرد يف جمهورية 
واإذا  املائة.  يف   80 بن�صبة  الدميقراطية  الكونغو 
اأمام  فر�صًا  اأتاح  والعوملة  التقنية  املعرفة  تقدم  كان 
جميع  على  التقدم  من  املزيد  لإحراز  البلدان  جميع 
يكن  مل  الفر�ص  هذه  فا�صتغالل  التنمية،  م�صتويات 

بامل�صتوى نف�صه يف جميع البلدان.
 2010 لعام  الب�رشية  التنمية  تقرير  وا�صتعر�ص 
ممار�صة  على  النا�ص  قدرة  اأي  التمكني،  اجتاهات 
احلياة على �صعيد  وامل�صاركة يف جمريات  خياراتهم 
ال�صعيد  وعلى  املحلي  واملجتمع  املعي�صية  الأ�رشة 
الوطني، والتاأثري يف هذه املجريات وال�صتفادة منها. 
التحّول  موؤ�رشات  كانت  حيث  العربية،  البلدان  اأما 
فت�صهد  املا�صي،  العام  يف  قليلة  احلقيقي  الدميقراطي 
.)2.1 )الإطار   2010 اأواخر عام  منذ  تغرّيًا جذريًا 

هل التقدم على ح�شاب البيئة؟
فقد  النواحي.  جميع  من  م�صيئة  ال�صورة  لي�صت 
الإنتاج  اأمناط  وتبدو  الدخل،  يف  الفوارق  تفاقمت 
غري  الغنية،  البلدان  يف  �صيما  ل  وال�صتهالك، 

م�صتدامة.
ول�صتك�صاف الجتاهات البيئية، ل بّد من حتديد 
اإىل  �صنعتمده. واإ�صافة  الذي  البيئي  التدهور  مقيا�ص 
التحديات املفاهيمية التي تناولها الف�صل الأّول، هناك 
متوفر  املقايي�ص  فبع�ص  البيانات،  توفر  يف  حتديات 
اأبرز   2.2 الإطار  لل�صنوات الأخرية فقط. ويتناول 
الإجمالية  ال�صتدامة  مقايي�ص  تو�صحها  التي  املالمح 
ُيف�صل  والجتاهات،  الأمناط  ولفهم  الرئي�صية. 
على  اعتمدنا  وقد  حمددة)2(.  موؤ�رشات  ا�صتخدام 
املوؤ�رشات  لتحديد  والتحليالت  الأبحاث  من  الكثري 

التي تعطي اأو�صح املالمح.
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الإطار 2.1
التغلب على العجز الدميقراطي: التمكني والربيع العربي

البلدان  يف  الدميقراطي"  "العجز   2010 لعام  الب�رشية  التنمية  تقرير  تناول 
العربية، بهدف ا�صتق�صاء اأ�صباب قّلة عالمات التوجه نحو الدميقراطية.

وقد اأ�صار تقرير التنمية الب�رشية لعام 2010، ا�صتناًدا اإىل تقارير التنمية 
بني  وا�صحة  تناق�صات  اإىل   ،2002 عام  منذ  ال�صادرة  العربية  الإن�صانية 
الإن�صان  حقوق  واحرتام  للدميقراطية  الفعلية  واملمار�صة  الر�صمي  اللتزام 
و�صيادة القانون. واأكد التقرير اأن العديد من الإ�صالحات الدميقراطية يف 
اأخرى، منها  نواح  املواطن يف  قّيدت حقوق  تدابري م�صادة  قابلتها  املنطقة 
تركيز ال�صلطة يف اجلهاز التنفيذي بال رقابة تذكر. كذلك كان املجتمع املدين 
�صعيًفا، فكما اأ�صار تقرير التنمية الإن�صانية العربية لعام 2009 )�صفحة 74(: 
"ما زالت املطالبة ال�صعبية بالتحّول الدميقراطي من التطورات الوليدة اله�صة 

يف البلدان العربية".
مع ذلك، اأظهرت الجتاهات الطويلة الأجل يف معظم البلدان العربية 
منذ عام 1970 تقدمًا كبريًا يف الدخل وال�صحة والتعليم، وهي الأبعاد التي 
الأداء  حققت  التي  الع�رشة  البلدان  بني  فمن  الب�رشية.  التنمية  دليل  يقي�صها 
واململكة  ُعمان  هي  عربية،  بلدان  خم�صة  كانت  احلني،  ذلك  منذ  الأف�صل 
بني  من  ليبيا  كانت  بينما  واملغرب،  واجلزائر  وتون�ص  ال�صعودية  العربية 
بالدخل من  املرتبطة  الأبعاد غري  اإجنازات يف  التي حققت  الع�رشة  البلدان 
دليل التنمية الب�رشية. ومعظم التقّدم الذي حققته جميع هذه البلدان يعود اإىل 

التح�صن يف ال�صحة والتعليم.
واأبرز ما ُيالحظ على هذا ال�صعيد التغرّيات التي �صهدتها البلدان مقارنة 
التنمية  دليل  حيث  من  متقاربة  م�صتويات  من  انطلقت  اأخرى  بلدان  مع 
الب�رشية قبل 40 عامًا. ففي عام 1970، مثاًل، كان متو�صط العمر املتوقع 
يف تون�ص اأقل منه يف جمهورية الكونغو الدميقراطية وعدد الأطفال امللتحقني 
باملدار�ص اأقل منه يف مالوي. وبحلول عام 2010، اأ�صبحت تون�ص يف فئة 
74 �صنة و�صمل  اإذ بلغ متو�صط العمر املتوقع فيها  الب�رشية املرتفعة،  التنمية 
العمرية  الفئة  من  ال�صكان  معظم  الثانوية  الدرا�صة  اللتحاق مبرحلة  معدل 

للتعليم الثانوي. 
وقد بداأت الحتجاجات الأخرية املوؤيدة للدميقراطية يف البلدان العربية 
يف كل من تون�ص وم�رش، وكانت يف احلالتني مدفوعة من ال�صباب املتعلم 

يف املدن.
احلركة  ولكن  ومعّقدة.  متعّددة  اأ�صباب  اجتماعية  ظاهرة  ولأي 
الواقع،  ففي  الب�رشية.  التنمية  لتقدم  مبا�رشة  نتيجة  ُتعترب  الدميقراطية 

الجتماع  املحللني، من علماء  الأعوام، ذهب عدد كبري من  وعلى مدى 
اإىل  وخارجها،  املنطقة  داخل  من  وغريهم  ال�صيا�صية  العلوم  يف  واخلرباء 
يتجزاأ من  ل  الإن�صان جزءًا  بالدميقراطية وحقوق  ال�صعبية  املطالبة  اعتبار 
عملية التحديث والتطوير. واأّكد اأول تقرير للتنمية الإن�صانية العربية يف عام 
الإن�صانية،  القدرات  بتح�صينها  الإن�صانية،  "التنمية  اأن   )16 )�صفحة   2002
الهياكل  وبتوفريها  الإن�صان،  وحقوق  احلرية  ممار�صة  على  القدرة  تخلق 
وهي  ال�صامن  هي  فاحلرية  احلرية.  ملمار�صة  الفر�ص  تخلق  ال�رشورية، 

الهدف للتنمية الإن�صانية وحقوق الإن�صان".
املعي�صة،  وم�صتوى  العلمي  التح�صيل  يف  املجتمع  اأفراد  ارتقى  وكلما 
والتعليم  ال�صحة  فتح�ّصن  الأوتوقراطي.  احلكم  با�صتمرار  ذرعهم  ي�صيق 
هو يف الكثري من الأحيان �رشط اأ�صا�صي للم�صاركة الفعالة يف احلياة العامة. 
واملهم�صني،  املحرومني  ي�صمل  بحيث  والتعليم  ال�صحة  نطاق  تو�صيع  ومع 
ال�صكان من احلقوق  اأي فئة من  اأن حترم  النخب  ي�صبح من ال�صعب على 
املدنية وال�صيا�صية. والتحول يف الحتاد ال�صوفييتي �صابقًا هو خري مثال على 

هذا الواقع.
تخُل  التنمية مل  اأن  ُيالحظ  اأو�صع،  �صياق  التقّدم يف  هذا  ُو�صع  ما  واإذا 
من التناق�صات. فكثة التوقعات اخلائبة توؤدي يف الكثري من الأحيان اإىل 
الهواتف  كانت  امل�صاواة،  عدم  تفاقم  ظل  ويف  الإحباط.  م�صاعر  تاأجيج 
النقالة و�صبكات التوا�صل الجتماعي، مثل التويرت، و�صيلة لتداول الأفكار 
البطالة  معدلت  ارتفاع  يف  املحللني  من  كثري  ويرى  ب�رشعة.  وانت�صارها 
رئي�صيًا  حمركًا  العلمي  التح�صيل  ذوي  من  ال�صباب  بني  الناق�صة  والعمالة 
ملا �صهدته املنطقة موؤخرًا من معار�صة �صيا�صية. فن�صف ال�صكان يف البلدان 
العربية هم دون 25 �صنة، ومعدلت البطالة بني ال�صباب هي تقريًبا �صعف 
خريجي  من  املائة  يف   25 نحو  اأن  اإىل  التقديرات  وت�صري  العاملي.  املعدل 
اجلامعات يف م�رش و30 يف املائة يف تون�ص ل ي�صتطيعون اإيجاد فر�صة عمل 

بدوام كامل. 
ولن  بعد،  تت�صح  مل  العام  هذا  ال�صيا�صية  ال�صطرابات  نتائج  اأن  ومع 
جذريًا.  تغرّيًا  �صهدت  املنطقة  اأن  يف  �صك  ل  العاجل،  القريب  يف  تت�صح 
واأبرز ما يف هذا الواقع هو اأن احلكم الأوتوقراطي مل يكن عائقًا اأمام حتقيق 
اإجنازات يف التنمية الب�رشية. ويف عام 2011، يبدو اأن "لغز الدميقراطية 
العربية" مقبل على نهاية مفاجئة، تف�صح املجال اأمام تو�صيع حريات ال�صعوب 

واإمكاناتها الفعلية يف جميع اأنحاء املنطقة.
,2009؛  2002 الإمنائي  املتحدة  الأمم  الغالف اخلارجي؛ برنامج  الداخلية من  ال�صفحة  الب�رشية،  التنمية  بتقارير  قائمة  2010؛  الب�رشية  التنمية  تقرير  الإمنائي، مكتب  املتحدة  الأمم  2010 برنامج  الب�رشية  التنمية  تقرير  امل�صدر: 

.Kimenyi 2011

نبداأ بتحليل اأمناط انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون 
غري  ولو  بديل،  مقيا�ص  وهو  الزمن،  مبرور 
يف  القت�صادي  للن�صاط  البيئية  الآثار  لقيا�ص  كامل 
غازات  انبعاثات  يف  الفرد  فم�صاهمة  معنّي.  بلد 
الحتبا�ص احلراري يف البلدان ذات التنمية الب�رشية 
اأقل  هي  جمموعة  واملرتفعة  واملتو�صطة  املنخف�صة 
الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  عليه يف  بكثري مما هي 
املرتفعة جدًا حيث تكث الأن�صطة التي ت�صتهلك كميات 
وا�صتخدام  ال�صيارات  كقيادة  الطاقة،  من  كبرية 
اأجهزة التكييف والعتماد على الكهرباء املوّلدة من 
اليوم، يف  يعي�ص،  فاأي فرد  الأحفوري)3(.  الوقود 
بلد من فئة البلدان ذات التنمية الب�رشية املرتفعة جدًا 
تبلغ م�صاهمته يف انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون اأربع 

مرات من م�صاهمة الفرد يف اأي بلد من البلدان ذات 
التنمية الب�رشية املرتفعة اأو املتو�صطة اأو املنخف�صة ويف 
وت�صل  مرتني)4(.  النيرتو�ص  واأك�صيد  امليثان  غاز 
معدل  قورن  ما  اإذا  مرة،   30 اإىل  امل�صاهمة  هذه 
الكربون  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  يف  الفرد  م�صاهمة 
جدًا  املرتفعة  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  اأحد  يف 
الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  اأحد  الفرد يف  مب�صاهمة 
اململكة  يف  املواطن  يت�صّبب  فمثاًل،  جدًا.  املنخف�صة 
انبعاثات  من  بكمية  �صهرين  غ�صون  يف  املتحدة 
به  يت�صبب  ما  تفوق  احلراري  الحتبا�ص  غازات 
مواطن من فئة البلدان ذات التنمية الب�رشية املنخف�صة 
جدًا يف ال�صنة. اأما املواطن القطري، الذي يعي�ص يف 
البلد الذي ي�صّجل اأعلى معّدل من النبعاثات، فيوّلد 
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الإطار 2.2
ما الذي ميكننا تعلمه من اجتاهات املقايي�ض الإجمالية لال�صتدامة؟

الف�صل  1.2 يف  الإطار  املعرو�صة يف  لال�صتدامة  الإجمالية  املقايي�ص  بني  من 
طويلة  فرتة  مدى  على  البلدان  من  كبري  لعدد  فقط  اإثنان  يتّوفر  الأول، 
كافية، هما: مقيا�ص املّدخرات ال�صافية املعّدلة، الذي ي�صتخدمه البنك الدويل؛ 
ومقيا�ص الب�صمة الإيكولوجية، الذي طورته �صبكة الب�صمة البيئية العاملية. فما 

الذي ن�صتخل�صه من هذين املقيا�صني؟
تدّل املّدخرات ال�صافية املعّدلة على اجتاهات اإيجابية يف كافة جمموعات 
ال�صتدامة  �رشوط  ي�صتويف  العامل  اأن  يعني  وهذا  الب�رشية،  التنمية  دليل 
التنمية  ذات  للبلدان  الإيجابي  الجتاه  وي�صري  ال�صكل(.  )انظر  )ال�صعيفة( 
الب�رشية املنخف�صة واملتو�صطة واملرتفعة اإىل اأن و�صعها من حيث ال�صتدامة قد 
حت�ّصن مبرور الزمن، بينما يرتاجع مبرور الزمن و�صع البلدان ذات التنمية 

الب�رشية املرتفعة جدًا.
وقد ورد يف الف�صل الأول اأّن مفهوم ال�صتدامة ال�صعيفة الذي ي�صتند اإىل 
ال�صتدامة  اأّن  ُيغفل  اإذ  لالنتقادات،  املعّدلة عر�صة  ال�صافية  املّدخرات  قيا�ص 
قيا�ص  وينطوي  الطبيعي.  املال  راأ�ص  عنا�رش  بع�ص  على  احلفاظ  تتطلب 
املّدخرات ال�صافية املعّدلة اأي�صًا على بع�ص اخليارات املنهجية املثرية للجدل. 
اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  مثاًل،  ال�صوق،  باأ�صعار  الطبيعية  املوارد  قيمة  فتقدير 
مبالغة يف تقدير ا�صتدامة القت�صاد الذي ينتج هذه املوارد، والواقع اأن هذه 

املوارد ت�صبح اأكث ندرة وبالتايل اأغلى ثمًنا.
ويت�صح من التحليل املو�ّصع وال�صامل لعن�رش عدم اليقني حيال انبعاثات 
غازات الحتبا�ص احلراري وعدم التمكن من تقدير قيمتها النقدية، اأن عدد 
الثلثني،  بنحو  �صريتفع   2005 عام  يف  م�صتدامة  غري  اعتربت  التي  البلدان 
املعّدلة  ال�صافية  املّدخرات  مقيا�ص  ا�صتخدمت يف  اإذا  بلدًا   25 اإىل   15 اأي من 
اأك�صيد  ثاين  اإىل  بالإ�صافة  النيرتو�ص،  واأك�صيد  امليثان  مثل  اأخرى  انبعاثات 
الكربون، واأخذت يف احل�صبان عن�رش عدم اليقني حيال تقدير القيم النقدية. 

وهذا يعني اأن تقدير املّدخرات ال�صافية املعّدلة قد يكون مبالغًا فيه.
تبنّي الب�صمة الإيكولوجية اأن العامل يقارب احلدود الق�صوى لقدرته الكلية 
على توفري املوارد وا�صتيعاب النفايات. واإذا ا�صتهلك كل فرد يف العامل مثال 
ما ي�صتهلكه الفرد يف البلدان ذات التنمية الب�رشية املرتفعة جدًا، بالتكنولوجيات 
املتوفرة حاليًا، ف�صنحتاج اإىل اأكث من ثالثة اأمثال هذا الكوكب حّتى ل نرزح 

حتت ال�صغوط على البيئة.

ميكن  ــي  ــت ال ــة  ــام ــه ال والـــعـــربة 

امل�صدر: ح�صابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�صتناد 
)2011b( اإىل بيانات البنك الدويل

.www.footprintnetwork.orgو

املدخرات ال�صافية املعّدلة والب�صمة 
الإيك�ل�جية: نتائج خمتلفة لجتاهات 
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الب�صمة  مـــن  ا�ــصــتــخــال�ــصــهــا 
اأمنــاط  اأن  هــي  الإيــكــولــوجــيــة 
ــالك والإنــــتــــاج غري  ــه ــت ــص ال�
العاملي  ال�صعيد  على  م�صتدامة 
ال�صعيد  على  مــتــوازنــة  ــري  وغ
�صوءًا  يزداد  والو�صع  الإقليمي. 
الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  يف 

املرتفعة جدًا.
الإيكولوجية  الب�صمة  وتقّدر 
ــاحــة الـــغـــابـــات الــالزمــة  ــص مــ�
اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  لمت�صا�ص 
تلك  تــكــن  مل  )واإن  ــكــربــون  ال
لحتجاز  الوحيدة  الطريقة  هي 
اأنــهــا تهمل  النــبــعــاثــات(، غــري 
اجلوانب الرئي�صية الأخرى للبيئة، 
البيولوجي  التنوع  ذلــك  يف  مبا 
مثل  الأ�صا�صية  والحــتــيــاجــات 
الب�صمة  وتــركــز  املــيــاه.  ــودة  ج
ال�صتهالك،  على  الإيكولوجية 
املوارد  ا�صتنفاد  اآثار  م�صوؤوًل عن  املنتج،  البلد  ولي�ص  امل�صتهلك،  البلد  فتعترب 
الطبيعية امل�صتوردة. ومعظم التغرّيات التي تن�صاأ مع الوقت )على ال�صعيدين 
نتيجة لنبعاثات  الإيكولوجية،  الب�صمة  العاملي والوطني(، هي من منظور 
النبعاثات وحجم  هذه  قوية بني حجم  الكربون، وهناك عالقة  اأك�صيد  ثاين 

الب�صمة الإيكولوجية.
تطويره  على  عملت  وقد  البيئي،  الأداء  دليل  هو  اآخر  مقيا�ص  وهناك 
موؤ�رشًا   25 املركب  الدليل  هذا  وي�صتخدم  وكولومبيا.  ييل  جامعتا  موؤخرًا 
وهذا  املقررة.  البيئية  ال�صيا�صة  اأهداف  حتقيق  حيث  من  البلدان  اأداء  لقيا�ص 
الدليل هو اأداة مفيدة بنيت على جمموعة متنّوعة من املوؤ�رشات وتقّدم تعريفًا 
وا�صعًا لال�صتدامة. وكان من ال�صعب بناء �صل�صلة زمنية لتحليل الجتاهات يف 
)25 موؤ�رًشا  الدليل  يتطلبها هذا  التي  القيا�ص  بيانات  ب�صبب كثافة  التقرير  هذا 

لأكث من 160 بلدًا(.
.Garcia and Pineda 2011; Stiglitz, Sen and Fitoussi 2009 :امل�صدر

القيمة ل  اأيام، وهذه  الكمية يف غ�صون ع�رشة  هذه 
الإنتاج  ت�صمل  بل  املحلي،  ال�صتهالك  على  تقت�رش 

الذي ي�صّدر اإىل اخلارج.
التنمية  دليل  يخت�رشها  كثرية  اأبعاد  وللتنمية 
الدخل  هي  رئي�صية،  اأبعاد  لثالثة  مبقايي�ص  الب�رشية 
مع  الأبعاد  هذه  تتفاعل  فكيف  والتعليم.  وال�صحة 

مقايي�ص التدهور البيئي؟
عد من هذه الأبعاد  تختلف طبيعة التفاعل بني كل ٍبُ
اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  يف  الفرد  وم�صاهمة  الثالثة 
الكربون  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  فارتفاع  الكربون. 
مبجموع  التاأّثر  وبع�ص  الدخل،  بعن�رش  بقوة  يتاأثر 
ال�صحة  بعن�رشي  يتاأثر  ول  الب�رشية،  التنمية  دليل 
والتعليم على الإطالق )ال�صكل 2.1(. وهذه النتيجة 
اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  ت�صّبب  التي  فالأن�صطة  بديهية، 
الكربون يف اجلو هي اأن�صطة اإنتاج ال�صلع وتوزيعها، 

امل�صانع  من  الكربون  اأك�صيد  ثاين  غاز  ينبعث  اإذ 
ويف  واللقاحات.  التعليم  من  ولي�ص  وال�صاحنات، 
هذه النتائج ما يو�صح العالقة غري اخلطية بني ن�صيب 
وعنا�رش  الكربون  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  يف  الفرد 
دليل التنمية الب�رشية. فالعالقة �صعيفة ل بل منعدمة 
بني انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون وجمموع عنا�رش 
دليل التنمية الب�رشية يف البلدان ذات التنمية الب�رشية 
املنخف�صة، اإىل اأن يبلغ هذا الدليل نقطة من الرتفاع 
تظهر بعدها عالقة ترابط يف الرتفاع بني انبعاثات 

ثاين اأك�صيد الكربون وعن�رش الدخل. 
الرئي�صية  ال�صتدامة  مقايي�ص  بع�ص  بني  العالقة 
اجلديد  لكن  معروفة.  للتنمية  الوطنية  وامل�صتويات 
م�صاهمة  تزايد  اأن  هو  التحليل،  من  يت�صح  الذي 
مرتبط  الكربون  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  يف  الفرد 
�رشيعًا  حت�ّصنًا  ت�صّجل  التي  فالبلدان  التنمية.  ب�رشعة 
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ال�صكل 2.2

البلدان التي ت�صهد منً�ا مرتفًعا ت�صّجل زيادة �رشيعة يف م�صاهمة الفرد يف انبعاثات ثاين اأك�صيد الكرب�ن 
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مالحظة: تعود البيانات اإىل عام 2007.
امل�صدر: ح�صابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�صتناد اإىل قاعدة بيانات املكتب.

�رشيعة  زيادة  اأي�صًا  ت�صهد  الب�رشية  التنمية  دليل  يف 
الكربون  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  الفرد يف  يف م�صاهمة 
احلا�رش،تعترب  الوقت  ويف   .)5()2.2 )ال�صكل 
دليل  اأف�صل  الزمن  مبرور  حتدث  التي  التغرّيات 
العالقة  ولي�ص  للتنمية،  نتيجة  توقعه  ميكن  ما  على 
فرتة  يف  احلا�صلة  الرتاكمات  ت�صف  التي  العابرة 

معّينة.
اأحرز  الذي  التقدم  اأن  يبدو  لة  املح�صّ ويف 
ح�صاب  على  كان  الب�رشية  التنمية  دليل  يف  موؤخًرا 

تزايدت  فقد  العاملي.  الحرتار  ت�صّبب يف  اإذ  البيئة، 
الكربون  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  يف  الفرد  م�صاهمة 
ب�رشعة يف البلدان الأ�رشع تقّدمًا ح�صب دليل التنمية 
النمو  البيئية ناجمة عن  التكاليف  الب�رشية. لكن هذه 
يف  امل�صجلة  املكا�صب  جميع  عن  ل  القت�صادي، 
تبقى  العالقة  هذه  اأن  غري  الب�رشية.  التنمية  دليل 
غري ثابتة، اإذ �صهدت بع�ص البلدان تقّدمًا يف التنمية 
)البلدان  �صواء  حد  على  البيئية  وال�صتدامة  الب�رشية 

الواردة يف املربع الأمين الأدنى من ال�صكل 2.2(.

ال�صكل 2.1

م�صاهمة الفرد يف انبعاثات ثاين اأك�صيد الكرب�ن: عالقة تنا�صب ق�ّية مع ارتفاع الدخل و�صعيفة مع دليل التنمية الب�رشية ومنعدمة مع 
ال�صحة والتعليم 
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مالحظة: البيانات عائدة اإىل عام 2007.
امل�صدر: ح�صابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�صتناد اإىل قاعدة بيانات املكتب.
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ال�صكل 2.3

اأمناط تغّي املخاطر: التح�لت البيئية والتنمية الب�رشية








 









.Based on Hughes, Kuhn and others )2011( :امل�صدر

الإطار 2.3
ال�صتهالك والتنمية الب�رشية 

النمو املفرط يف ال�صتهالك بني املي�صورين  البيئة ل�صغوط مل ي�صبق لها مثيل ب�صبب  تتعر�ص 
يف العامل. والفوارق يف ال�صتهالك �صا�صعة. ففي الوقت احلا�رش، يبلغ عدد ال�صيارات لكل 
1,000 �صخ�ص يف ال�صن القانونية لقيادة ال�صيارات اأكث من 900 �صيارة يف الوليات املتحدة 
�صيارات يف   10 اأقل من  الغربية، ول يزال  اأوروبا  �صيارة يف   600 الأمريكية، واأكث من 
يف  تلفزيون  جهازي  من  اأكث  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  املعي�صية  الأ�رش  ولدى  الهند. 
اأ�رشة بني ع�رش  لكل  يتجاوز جهازًا واحدًا  املعّدل ل  يكاد  اأوغندا وليربيا  بينما يف  املتو�صط، 
اأ�رش. ويبلغ ن�صيب الفرد من ال�صتهالك املنزيل للمياه يف البلدان ذات التنمية الب�رشية املرتفعة 
جًدا 425 لرتًا يف اليوم، اأي اأكث من �صتة اأ�صعاف الكمية التي ي�صتهلكها الفرد يف البلدان ذات 

التنمية الب�رشية املنخف�صة، حيث ل يتجاوز املتو�صط 67 لرتًا يف اليوم.
واأمناط ال�صتهالك اآخذة يف التقارب يف بع�ص النواحي، اإذ ي�صتهلك ال�صكان يف الكثري من 
البلدان النامية املزيد من �صلع الرتف. فال�صني يف طريقها اإىل التفوق على الوليات املتحدة 
الأمريكية كاأكرب �صوق ا�صتهالك ل�صلع الرتف يف العامل. ولكن، حتى بني البلدان ذات التنمية 
الب�رشية املرتفعة جًدا، تتفاوت اأمناط ال�صتهالك. فح�صة ال�صتهالك يف اململكة املتحدة تبلغ 79 
يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل، ويف �صنغافورة 34 يف املائة، مع اأّن دليل التنمية الب�رشية 
اختالف  الختالفات  لهذه  التف�صريات  ومن  تقريبًا.  نف�صه  هو  املتحدة  واململكة  �صنغافورة  يف 

الأمناط الدميغرافية والأعراف الجتماعية والثقافية التي توؤثر على اأمناط الدخار. 
ويف الوقت نف�صه، ُيالحظ عدم وجود ترابط بني ال�صتهالك والتنمية الب�رشية، كما ورد 
يف تقرير التنمية الب�رشية لعام 1998، فاملنتجات اجلديدة كثريًا ما ت�صتهدف امل�صتهلكني الأكث 

ثراًء، مهملة احتياجات الفقراء يف البلدان النامية. 
وميكن اأن يكون للتثقيف اأهمية بالغة يف تخفيف ال�صتهالك املفرط. وقد ت�صّمن اإعالن 
–2005( امل�صتدامة  التنمية  اأجل  من  للتعليم  املتحدة  الأمم  لعقد  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 
اأن�صطة منظمة الأمم املتحدة للرتبية  2014( دعوة لبذل جهود يف هذا املجال لقيت �صدى يف 

والعلم والثقافة املوجهة اإىل ت�صجيع الأمناط امل�صتدامة يف ال�صتهالك. 
 Data from Morgan Stanley, as cited in The Economist 2008a; data from Bain and Company 2011, as :امل�صدر
cited in Reuters 2011; Heston, Summers and Aten 2009 )Penn World Table 6.3(.

ول تنطبق عالقة الرتابط على جميع املوؤ�رشات 
طردي  تنا�صب  عالقة  مثاًل  يظهر  فالتحليل  البيئية. 
واإزالة  الب�رشية  التنمية  دليل  م�صتويات  بني  �صعيف 
الغابات. مَب تختلف م�صاهمة الفرد يف انبعاثات ثاين 

اأك�صيد الكربون عن غريها من املخاطر البيئية؟ 
يتفاقم  البيئية  املخاطر  بع�ص  اأن  الأبحاث  تبني 
بالتنمية.  الآخر  البع�ص  يتاأثر  ل  بينما  التنمية،  مع 
اإىل  املو�صوع  هذا  اأولية  تناولت  درا�صة  وت�صري 
وجود عالقة بني التنمية واملخاطر تتخذ �صكل منحنى 
∩ يف تلوث الهواء واملياه، مبينة اأن التدهور البيئي 
التنمية ثم يرتاجع مع  يتفاقم مع بدء حت�ّصن م�صتوى 
ت�صارع هذا التح�ّصن )وذلك منط يعرف با�صم منحنى 
بتجاوب  ذلك  تف�صري  وميكن  البيئي()6(.  كوزنت�ص 
بيئة  على  احلفاظ  يف  ال�صكان  رغبة  مع  احلكومات 
يف  اأما  ثراء.  البلدان  تزداد  عندما  و�صحية  نظيفة 
فالأ�رشار  الكربون،  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  حالة 
ل  لذلك  امل�صتقبل.  باأجيال  معظمها  ويلحق  عاملية 
القليل من املكا�صب نتيجة  الغنية �صوى  البلدان  حتقق 
احلراري  الحتبا�ص  غازات  انبعاثات  جماح  لكبح 

ما مل يقم بذلك اآخرون اأي�صًا.
ك�صل�صلة  العاملية  الأمناط  هذه  اإىل  النظر  وميكن 
على  عنها  الناجمة  واملخاطر  البيئية  التحولت  من 
الب�رشية  للتنمية  العامة  الجتاهات  �صياق  يف  الأفراد 
التقليدية  ال�صاملة. وبتطبيق نظرية منحنى كوزنت�ص 
من وجهة خمتلفة، ت�صري الأدلة على امل�صتوى العاملي 
اإىل اأن بلدان العامل تعالج اأوًل اأوجه احلرمان التي 
على  احل�صول  )مثل  مبا�رشة  املعي�صية  الأ�رش  مت�ص 
املحلي  املجتمع  حرمان  اأوجه  ثم  والطاقة(،  املياه 
ذات  احلرمان  اأوجه  واأخريًا  التلوث(،  )خ�صو�صًا 
املناخ()7(.  تغرّي  )مثل  واخلارجية  العاملية  الأبعاد 
احلياة  ونوعية  البيئة  بني  الرتباط  يكون  وحيث 
مبا�رشًا، كما يف حالة التلوث، تتفوق البلدان املتقدمة 
الرتباط  يكون  حيث  اأما  البيئية؛  اإجنازاتها  يف 
ويو�صح  البيئي.  الأداء  م�صتوى  في�صعف  غام�صًا، 

ال�صكل 2.3 ثالثة ا�صتنتاجات عامة:
التنمية  على  املبا�رش  الأثر  ذات  البيئية  املخاطر  	•
يف  الهواء  تلّوث  املخاطر  هذه  من  الب�رشية: 
الأماكن املغلقة وقلة احل�صول على املياه النظيفة 
وخدمات ال�رشف ال�صحي املح�ّصن، التي تتفاقم 
يف ظل انخفا�ص دليل التنمية الب�رشية، وترتاجع 
هذه  اأّن  الثالث  الف�صل  ويبنّي  ارتفاعه.  ظل  يف 
تعي�ص  التي  الفئات  �صمن  غالبًا  ترتّكز  املخاطر 

حالة فقر متعدد الأبعاد. 
املجتمعات  على  الأثر  ذات  البيئية  املخاطر  	•
املدن  الهواء يف  تلّوث  املخاطر  هذه  املحلية: من 

الب�رشية  التنمية  ارتفاع م�صتوى  يتفاقم مع  الذي 
من م�صتويات متدنية ثم يرتاجع عند نقطة معينة 
املخاطر  من  النوع  هذا  وعلى  الدليل)8(.  من 

تنطبق نظرية كوزنت�ص. 
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 تعطي النتائج قيمة جتريبية 
حلجتنا باأن عدم امل�صاواة 
اآفة �صارة ل يف ج�هرها 

فح�صب، بل اأي�صًا من حيث 
اأثرها على البيئة. وميكن 

اأن ي�ؤدي �صعف الأداء 
البيئي اإىل تفاقم الف�ارق 
يف دليل التنمية الب�رشية

هذه  من  العاملي:  الأثر  ذات  البيئية  املخاطر  	 	•
احلراري  الحتبا�ص  غازات  انبعاثات  املخاطر 
الب�رشية،  التنمية  دليل  ارتفاع  مع  تزداد  التي 
اإىل  ي�صتند  الذي   2.2 ال�صكل  يف  مبني  هو  كما 

الوقائع التجريبية.
ذاته  بحّد  لي�ص  الب�رشية  التنمية  دليل  اأن  غري 
العامة  فلل�صيا�صة  التحّولت.  لهذه  احلقيقي  املحرك 
القت�صادي  والنمو  وللدخل  اإغفاله،  ميكن  ل  دور 
دور يف�رش م�صدر النبعاثات. لكن ال�صلة بني الدخل 
والنمو القت�صادي وكمية النبعاثات تبقى غري ثابتة 
اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  يف  الفرد  فم�صاهمة  املعامل. 
الكربون يف الرنويج )11 طنًا( اأقل من ثلث م�صاهمة 
الفرد يف النبعاثات يف الإمارات العربية املتحدة )35 
طنًا(، مع اأّن البلدين يتمّتعان مبعدل دخل مرتفع)9(. 
وكما تختلف اأمناط ا�صتخدام املوارد الطبيعية تختلف 
اأزيلت الغابات بن�صبة  اإندوني�صيا  اأي�صًا. ففي  مفاعيلها 
20 يف املائة تقريبًا يف الفرتة من 1990 اإىل 2008؛ 
الدخل  الفرد من  يقارب ن�صيب  الفلبني، حيث  ويف 
املعدل الذي هو عليه يف اإندوني�صيا، بلغ معّدل اإعادة 
15 يف املائة يف الفرتة نف�صها)10(. ولأمناط  الت�صجري 
فعلى   .)2.3 )الإطار  اأي�صًا  بالغ  اأثر  ال�صتهالك 
لتفاعالت  املخاطر  اأمناط  تخ�صع  العاملي،  امل�صتوى 
معقدة بني عوامل خارجية، فالتجارة الدولية ت�صمح 
تدهور  يف  ت�صهم  التي  ال�صلع  اإنتاج  بتلزمي  للبلدان 
لحقًا  �صريد  كما  حدودها،  خارج  جلهات  البيئة 
حالت  اأي�صًا  وهناك  الغابات.  اإزالة  مو�صوع  يف 
�صيتبنّي  ن�صبيًا، كما  اأداًء جيدًا  لبلدان حققت  ا�صتثنائية 
البيئية.  للمخاطر  وا�صع  اإطار  تطبيق  عند  لحقًا، 

هل من عالقات �شببية؟
يف  للتغرّيات  نتيجة  هي  ال�صتدامة  يف  التغرّيات  هل 
�صببية؟  لها؟ هل من عالقة  �صبب  اأو  الب�رشية  التنمية 
هل تربط عالقة �صببية بني تفاقم عدم امل�صاواة وعدم 
ال�صتدامة البيئية؟ فاإذا كان للمجموعات وال�رشكات 
الثية نفوذ �صيا�صي واقت�صادي يفوق ما متلكه الفئات 
الأخرى وكانت ت�صتفيد من اأن�صطة توؤدي اإىل تدهور 
البيئة، قد تكون لها م�صلحة يف عرقلة تدابري حماية 
متكني  يف  متقّدمة  املجتمعات  كانت  واإذا  البيئة. 
الأحيان  من  الكثري  يف  التقّدم  لهذا  فيكون  املراأة، 

انعكا�ص على تعزيز حماية البيئة. 
البيئية  ال�صتدامة  تفاعل  اأن  التحليل  من  ويت�صح 
والتنمية على املدى الق�صري ل يكون يف اجتاه واحد، 
التنمية  دليل  بني  الجتاهني  يف  تداخل  يالحظ  بل 
احلراري  الحتبا�ص  غازات  وانبعاثات  الب�رشية 
ارتفاع  في�صبق  الطويل،  املدى  على  اأما  والتلوث. 

انبعاثات غازات  تزايد  الب�رشية عمومًا  التنمية  دليل 
الأدلة  توفر  عدم  ومع  احلراري.  الحتبا�ص 
احلا�صمة، ي�صري ما هو متاح من اأدّلة اإىل وجود عالقة 
�صببية، حيث ارتفاع م�صتوى دليل التنمية الب�رشية، 
من  مزيدًا  يعني  فيه،  الدخل  عن�رش  الأقل  على  اأو 

انبعاثات غازات الحتبا�ص احلراري يف امل�صتقبل. 
اأ�صاليب  با�صتخدام  امل�صاواة؟  عدم  عن  ماذا 
عدم  بني  ال�صببية  العالقة  اكت�صفنا  جتريبية،  �صبه 
والفوارق  الب�رشية  التنمية  بدليل  )مقي�صة  امل�صاواة 
اأن الختالف بني  بني اجلن�صني( وال�صتدامة. ومع 
وظروف  بعوامل  رهن  البيئي  الأداء  يف  البلدان 
�صببية حيث  تاأكيد وجود عالقة  املمكن  متعددة، من 
القت�صاد  خرباء  ي�صميه  ملا  م�صادر  حتديد  ميكن 
ال�صدمات  ا�صتخدمنا  وقد  اخلارجي")11(.  "املتغرّي 
الناجمة عن املناخ والتغيريات املوؤ�ص�صية، مثل ال�صنة 
التي ح�صلت فيها املراأة على حقوق انتخابية كاملة، 

كم�صادر للمتغرّي اخلارجي. وكانت النتائج لفتة. 
مبعيار  ال�صتدامة،  �صعيد  على  الأداء  �صعف  	•
الهواء،  تلوث  وخ�صو�صًا  الغابات،  ا�صتنزاف 

يزيد عدم امل�صاواة يف دليل التنمية الب�رشية)12(.
	ارتفاع عدم امل�صاواة بني اجلن�صني )مقي�صًا بدليل  	•
الفوارق بني اجلن�صني( يوؤدي اإىل تراجع الأداء 
يف ال�صتدامة، وهذا مو�صوع يبحث يف الف�صل 

الثالث)13(.
باأن  حلجتنا  جتريبية  قيمة  النتائج  هذه  تعطي 
عدم امل�صاواة اآفة �صارة ل يف جوهرها فح�صب، بل 
اأي�صًا من حيث اأثرها على البيئة. وميكن اأن يوؤدي 
دليل  يف  الفوارق  تفاقم  اإىل  البيئي  الأداء  �صعف 
التنمية الب�رشية. و�صنتناول هذه الفوارق مبزيد من 

التف�صيل. 

اجتاهات الإن�شاف 
نتبع  الزمن  الإن�صاف مع مرور  م�صار  ل�صتك�صاف 
نهجًا متعدد الأبعاد ل يقت�رش على الدخل. وينطلق 
التنمية  تقرير  يف  املبتكر  العن�رش  من  النهج  هذا 
الب�رشية  التنمية  دليل  وهو   ،2010 لعام  الب�رشية 
بح�صم  ُيح�صب  الذي  امل�صاواة،  عدم  بعامل  املعّدل 
من  ُبعد  كل  يف  امل�صاواة  عدم  عن  الناجمة  اخل�صائر 
وهكذا  الب�رشية.  التنمية  اإجنازات  قيمة  من  الأبعاد 
كلما ازداد عدم امل�صاواة انخف�صت قيمة الدليل املعّدل 
والفكرة  الأ�صلي)14(.  الب�رشية  التنمية  دليل  عن 
العمر  فالتعليم وطول  الأ�صا�صية هي وليدة احلد�ص. 
)مثل الدخل( �رشوريان لعي�ص حياة كرمية. لذلك 
املي�صورين وغري  ال�صكان  بكيفية توّزعهما على  نهتم 
املي�صورين. ومع اأن هذا النهج غري مكتمل، اإذ يغفل 
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ال�صكل 2.4

معدلت انت�صار فيو�ض نق�ض املناعة الب�رشية املرتفعة يف اأفريقيا اجلن�بية 
تبطئ التح�صن يف جمال ال�صحة 

ن�صبة اخل�صارة يف عن�رش ال�صحة من عنا�رش دليل التنمية الب�رشية ب�صبب عدم امل�صاواة، 2010-1970
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مالحظة: انظر املالحظة الفنية 2 لالطالع على تعريف دليل اأتكين�صون لعدم امل�صاواة. كل خط ميثل متو�صط خم�ص �صنوات. 
امل�صدر: ح�صابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�صتناد اإىل بيانات العمر املتوقع عند الولدة من اإدارة ال�صوؤون القت�صادية والجتماعية التابعة 

.Fuchs and Jayadev )2011(لالأمم املتحدة، و�صعبة ال�صكان، ق�صم التقديرات والإ�صقاطات ال�صكانية، و

التمكني، فهو يقدم �صورة اأكث اكتماًل من ال�صورة 
دون  الدخل  يف  التفاوت  على  الرتكيز  من  الناجتة 

غريه من العنا�رش. 
اإذ  الأمام،  اإىل  هامة  خطوة  التقرير  ويف 
يعر�ص اجتاهات دليل التنمية الب�رشية املعّدل بعامل 
بلدًا   66 من  ملجموعة   1990 عام  منذ  امل�صاواة  عدم 
)اجلدول الإح�صائي 3 لالّطالع على قيمة الدليل يف 
عام 2011؛ واملالحظة الفنية 2 لالّطالع على �رشح 

املنهجية املعتمدة()15(.
مفعول  من  يقّلل  الدخل  يف  امل�صاواة  عدم  تفاقم  	•
ال�صحة  يف  حتّققت  التي  الكبرية  الإجنازات 
اخل�صارة  جمموع  ن�صبة  بلغت  بحيث  والتعليم، 
 24 امل�صاواة  الناجتة من عدم  الب�رشية  التنمية  يف 

يف املائة)16(. 
الجتاهات العاملية تخفي تفاوتاً يف التعليم يت�صع يف  	•
اأفريقيا.  ال�صحة يف  كبريًا يف  اآ�صيا وتفاوتاً  جنوب 
يف  تكافوؤًا  الأقل  املنطقة  تبقى  الالتينية  اأمريكا  	•
الدخل، ولكن لي�ص يف اأي من ال�صحة والتعليم. 
الأفريقية  ال�صحراء  جنوب  منطقة  ت�صجل  	•
يف  امل�صاواة  لعدم  نتيجة  اخل�صائر  اأكرب  الكربى 

قيمة دليل التنمية الب�رشية. 

تناق�ص عدم امل�شاواة يف ال�شحة 
العمل  على  النا�ص  قدرة  على  ال�صحة  توؤثر 
عالقة  وجود  اإىل  الأدّلة  وت�صري  والزدهار. 
الو�صع  وحت�ّصن  ال�صحي  الو�صع  حت�ّصن  بني  ترابط 
بالباحثني  ذلك  دفع  وقد  والقت�صادي.  الجتماعي 
�صمن  ال�صحية  والرعاية  الدخل  على  الرتكيز  اإىل 
يف  وت�صتخدم  ال�صحة،  على  توؤثر  التي  العوامل 
املعي�صية  لالأ�رش  جديدة  بيانات  احلديثة  البحوث 

لدرا�صة الجتاهات ال�صحية)17(.
العمر  الزيادة يف متو�صط  اأن  اإىل  وي�صري حتليلنا 
تقرير  تناولها  التي  العامل،  اأنحاء  املتوقع يف خمتلف 
لتحقيق  نتيجة  كانت   ،2010 لعام  الب�رشية  التنمية 
يف  الفوارق  تقّل�صت  فقد  الإن�صاف.  من  مزيد 
البلدان  وكانت  املتوقع)18(،  بالعمر  مقي�صة  ال�صحة، 
البلدان  مقدمة  جدًا يف  املرتفعة  الب�رشية  التنمية  ذات 
اآ�صيا  �رشق  بلدان  تلتها  التح�ّصن،  اأحرزت  التي 
والبحر  الالتينية  اأمريكا  ومنطقة  الهادئ  واملحيط 
بعيدة يف  التي مل تكن  العربية  البلدان  ثم  الكاريبي، 
منطقة  يف  توا�صعًا  اأكث  املكا�صب  وبقيت  الرتتيب. 
بداأت  التي  الكربى،  الأفريقية  ال�صحراء  جنوب 
يف  املبا�رشة  الأ�صباب  ومن  متدنية،  م�صتويات  من 
�صيما  ل  الب�رشية،  املناعة  نق�ص  فريو�ص  وباء  ذلك 
اأفريقيا اجلنوبية، حيث ل تزال معدلت انت�صار  يف 

فريو�ص نق�ص املناعة الب�رشية بني الكبار تتجاوز 15 
يف املائة )ال�صكل 2.4()19(.

الإن�شاف يف التعليم 
كبري  تقدم  هو  التعليم  فر�ص  يف  اأحرز  الذي  التقدم 
يف  حت�صنًا  التقّدم  هذا  �صمل  وقد  النطاق.  ووا�صع 
�صنوات التعليم، والإن�صاف يف احل�صول عليه، ول 
على  التح�صن  هذا  يقت�رش  ومل  املراأة.  اإن�صاف  �صيما 
ارتفاع عدد الطالب يف املدار�ص، بل �صمل ارتفاع 

عدد الذين ينهون درا�صتهم)20(.
اجتاهات  تبني  ال�صحة،  يف  احلال  هو  وكما 
توزيع فر�ص التعليم اأن الفوارق اآخذة يف النح�صار 
يف جميع اأنحاء العامل، مع ارتفاع معدلت اللتحاق 
درا�صة  بينت  وقد  العلمي.  والتح�صيل  باملدار�ص 
اأجريت على 29 بلدًا من البلدان النامية و13 بلدًا من 
للوالدين  التعليمي  امل�صتوى  تاأثري  اأن  املتقدمة  البلدان 
معظم  يف  تراجع  قد  اأبنائهم  تعليم  على  كموؤ�رش 
املا�صية. وهذا  الأعوام اخلم�صني  البلدان على مدى 
بني  التعليم  يف  الفوارق  تقّل�ص  على  دليل  الرتاجع 

الأجيال)21(. 
امل�صاواة  لعدم  الوطنية  لالجتاهات  حتليلنا  ويبنّي 
منذ  الدرا�صة(  �صنوات  مبتو�صط  )مقي�صًا  التعليم  يف 
مع  فباملقارنة  البلدان.  معظم  يف  حت�ّصنًا   1970 عام 
عدم  انخف�ص  الدخل،  يف  امل�صاواة  عدم  اجتاهات 
 76( الو�صطى  واآ�صيا  اأوروبا  يف  التعليم  يف  امل�صاواة 
الهادئ  واملحيط  اآ�صيا  �رشق  يليها  تقريبًا(،  املائة  يف 
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الإطار 2.4
ال�صتدامة والأزمات وعدم امل�صاواة

يتناول اأحد الأبحاث الذي اأجري لأغرا�ص هذا التقرير عدم امل�صاواة يف الدخل ونوعني من 
املحلي  الناجت  اأو يف  ال�صتهالك  والنهيارات يف  امل�رشفية  الأزمات  القت�صادية،  الأزمات 
الإجمايل، على مدى القرن املا�صي حتى عام 2010. ويركز التحليل على 25 بلدًا، بع�صها 
ال�صمالية  اأمريكا  يف  منها  بلدًا   14 اأزمات،  اأي  ي�صهد  مل  الآخر  والبع�ص  اأزمات  من  يعاين 

واأوروبا و11 بلدًا يف مناطق اأخرى.
هل تزيد الفوارق من احتمال وقوع الأزمات؟ هناك ما يوؤّيد الفر�صية التي تذهب اإىل اأن 
ات�صاع الفوارق قد يوؤدي اإىل اأزمات، غري اأن الفوارق الكبرية لي�صت دائمًا �صبًبا يف الأزمات. 
فات�صاع الفوارق �صبق اندلع الأزمة يف ال�صويد يف عام 1991 ويف اإندوني�صيا يف عام 1997، 
ولكن مل تكن هذه حال الهند يف عام 1993. وحيث ات�صاع الفوارق ي�صبق الأزمات، يكون 
ال�صبب املبا�رش اإفراط يف ال�صتهالك لدى بع�ص الفئات اأو انخفا�ص يف ال�صتهالك لدى فئات 

اأخرى، وما لهذا التغرّي يف منط ال�صتهالك من اآثار على القت�صاد.
من الذي يتحمل العبء الأكرب لالأزمة؟ من اأ�صل 31 اأزمة م�رشفية توفرت لها بيانات 
ثم  الأزمة  قبل  تفاقمت  امل�صاواة  عدم  م�صكلة  اأن  قليلة  حالت  يف  يالحظ  امل�صاواة،  عدم  عن 
 .2007 عام  يف  الآي�صلندية  الأزمة  هو  احلالت  هذه  على  مثال  واأبرز  بعدها.  تراجعت 
ولكن هذه احلالت لي�صت قليلة. فقد ازدادت الفوارق يف حواىل 40 يف املائة من احلالت، 

وانخف�صت يف اأكث من الربع، ومل يظهر اأي تغيري يف احلالت املتبقية.
وي�صري التحليل اإىل عدم وجود عالقة ثابتة بني الأزمات وعدم امل�صاواة يف الدخل، حتى 
يف حالة البلدان التي تعاين من اأزمة م�رشفية وانهيار اقت�صادي يف اآن. فقد تفاقمت م�صكلة 
يف  الآ�صيوية  املالية  لالأزمات  نتيجة  وماليزيا  و�صنغافورة  كوريا  جمهورية  يف  امل�صاواة  عدم 
عام 1997، لكنه مل يتغرّي يف اإندوني�صيا. ويف ظل عدم توفر البيانات الالزمة لإجراء حتليل 
دقيق لآثار الأزمة املالية لعام 2008، توؤكد بع�ص الأدلة عدم وجود منط وا�صح ينطبق على 
جميع البلدان، اإذ ازدادت حالت عدم امل�صاواة يف بع�ص البلدان وتراجعت يف بلدان اأخرى.
حدوث  فاإثر  العامة.  ال�صيا�صات  لإجراءات  نتيجة  هي  والأزمات  امل�صاواة  عدم  واآثار 
التخفيف من  الت�صاعدية يف  اأو ال�رشائب  الفئات  التحويالت ل�صالح بع�ص  ت�صاعد  اأزمة، قد 
اإىل عك�ص  امليزانيات  التحويالت بغر�ص خف�ص عجز  بينما قد يوؤدي خف�ص  امل�صاواة،  عدم 
ذلك. ويف الكثري من الأحيان دفعت الأزمات اإىل حدوث تغيري موؤ�ص�صي، مثل اعتماد نظام 
ال�صمان الجتماعي يف الوليات املتحدة الأمريكية يف الثالثينات من القرن املا�صي. ويبدو 
اأن دولة الرعاية وتدابري املالية العامة فيها كان لها اأثر قوي يف تخفيف عدم امل�صاواة يف اأعقاب 

الأزمات التي حدثت يف بلدان ال�صمال الأوروبي يف ت�صعينات القرن املا�صي.

.Atkinson and Morelli 2011 :امل�صدر

والبحر  الالتينية  اأمريكا  منطقة  ثم  املائة(،  يف   52(
الكاريبي )48 يف املائة(. 

التح�صيل  م�صتويات  متو�صط  ارتفاع  اأن  ومع 
مع  عمومًا  ترافق  ال�صحية  والإجنازات  العلمي 
انخفا�ص يف عدم امل�صاواة، مل يكن هذا التاأثري تلقائيًا. 
اأن  ميكن  امل�صاواة  وعدم  العلمي  التح�صيل  فمتو�صط 
متفاوتة)22(.  وب�رشعة  خمتلفني  اجتاهني  يف  يتحركا 
انخف�ص  اآ�صيا  جنوب  يف  التعليم  يف  امل�صاواة  فعدم 
التح�ّصن  من  الرغم  على  فقط،  املائة  يف   8 حواىل 
الكبري يف متو�صط التح�صيل العلمي، الذي بلغ 180 

يف املائة. 

ات�شاع الفوارق يف الدخل 
البلدان  معظم  يف  الدخل  يف  الفوارق  ات�صعت 
واملناطق، مع بع�ص ال�صتثناءات يف اأمريكا الالتينية 
يلي  وفيما  الكربى.  الأفريقية  ال�صحراء  وجنوب 

بع�ص املالحظات الهامة: 

ح�صة  يف  كبرية  زيادة  مف�صلة  درا�صات  تظهر  	•
معظم  يف  الدخل  من  ثراًء  الأكث  املجموعات 
واأ�صرتاليا،  ال�صمالية،  واأمريكا  اأوروبا،  بلدان 
اإىل   1990 عام  من  الفرتة  ففي  ونيوزيلندا)23(. 
عام 2005 ازدادت الفوارق يف الدخل، مقي�صة 
23.3 يف  بن�صبة  امل�صاواة،  لعدم  اأتكين�صون  بدليل 
املرتفعة  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  يف  املائة 
الأغنياء  بني  الفجوة  ات�صعت  وقد  جدًا)24(. 
اأكث  يف  املا�صيني  العقدين  مدى  على  والفقراء 
والتنمية  التعاون  بلدان منظمة  اأرباع  ثالثة  من 
يف امليدان القت�صادي ويف الكثري من اقت�صادات 

ال�صوق النا�صئة)25(. 
ازداد تراكم الدخل بني اأ�صحاب املداخيل العليا  	•
ففي  اأفريقيا)26(.  وجنوب  والهند  ال�صني  يف 
ال�صني مثاًل، كانت ح�صة اأعلى �رشيحة خم�صية 
41 يف املائة من جمموع الدخل يف عام 2008، 
وارتفع معامل جيني لعدم امل�صاواة يف الدخل من 
0.31 يف عام 1981 اإىل 0.42 يف عام 2005. 
ويوؤكد حتليلنا هذه املالحظات، اإذ يت�صح منه اأن 
البلد  م�صتوى  على  الدخل  يف  امل�صاواة  عدم  متو�صط 
 1990 الفرتة من عام  املائة يف  20 يف  بنحو  ازداد 
اأتكين�صون  دليل  با�صتخدام  وذلك   ،2005 عام  اإىل 
دليل  وبا�صتخدام  والتعليم  ال�صحة  يف  امل�صاواة  لعدم 
وبلغ  امل�صاواة.  عدم  بعامل  املعّدل  الب�رشية  التنمية 
التدهور اأ�صّده يف اأوروبا واآ�صيا الو�صطى )اأكث من 

100 يف املائة(.
من  الكثري  خالف  املا�صي،  العقد  مدى  وعلى 
الكاريبي  والبحر  الالتينية  اأمريكا  منطقة  بلدان 
البلد  داخل  الفوارق  تقّل�صت  حيث  الجتاه،  هذا 
والبريو  والربازيل  الأرجنتني  يف  �صيما  ل  الواحد، 
واملك�صيك وهندورا�ص، مع بع�ص ال�صتثناءات مثل 
جامايكا)27(. ويرى البع�ص اأن اأداء اأمريكا الالتينية 
يعود اإىل تقل�ص الفجوة بني مداخيل العمال من ذوي 
املهارات العالية وذوي املهارات املتدنية واإىل زيادة 
ال�صيا�صة  اإطار  يف  حمددة  فئات  ل�صالح  التحويالت 
الجتماعية)28(. وقد جاء تقل�ص فجوة الدخل نتيجة 
العقود الأخرية،  التعليم الأ�صا�صي يف  لتو�صيع نطاق 
عندما  معاك�صة  برياح  ي�صطدم  قد  التح�ّصن  هذا  لكن 
ب�صبب  الفقراء  اأمام  اجلامعي  التعليم  اأبواب  تو�صد 

تدين نوعية التعليم البتدائي والثانوي.
عدم  تقل�ص  مع  الدخل  توزيع  يتح�ّصن  مل  ملاذا 
قد تكون زيادة  ال�صحة والتعليم؟  امل�صاواة يف جمال 
الإجابة.  من  جزءًا  التعليم  على  احل�صول  فر�ص 
فعوائد التعليم الأ�صا�صي تنخف�ص كلما ازدادت فر�ص 
احل�صول على التعليم، اإذ مل يعد اإنهاء مرحلة التعليم 
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�صيناري�هات خمتلفة لآثار املخاطر البيئية على اآفاق التنمية الب�رشية بحل�ل عام 2050
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يجنيها  كان  ملا  مماثلة  مكا�صب  م�صدر  البتدائي 
تزداد  بينما  املا�صي،  يف  التعليم  هذا  على  احلا�صل 
للتعليم كلما ارتقى الطالب يف مراحل  الن�صبية  القيمة 
نتيجة  هي  املهارات"  "عالوة  يف  والزيادة  التعليم. 
مع  املهارات  يتطّلب  الذي  التقني  التطّور  لجتماع 
التغرّي يف ال�صيا�صة العامة، واإن يكن اأثر هذه التغرّيات 
يختلف بني بلد واآخر ح�صب طبيعة املوؤ�ص�صات القائمة 

واملوؤ�ص�صات املعتمدة)29(. 
املالية  الأزمة  توؤثر  اأن  اأي�صًا  املتوقع  ومن 
تزيد  مدى  اأي  فاإىل  امل�صاواة.  عدم  اجتاهات  على 
يف  التفاوت  هل  الدخل؟  يف  التفاوت  من  الأزمات 
الدخل يزيد من احتمال وقوع الأزمات؟ هل ميكن 
اأن يكون لل�صيا�صات احلكومية دور فاعل؟ يركز هذا 
التقرير على اآثار ال�صدمات البيئية، اإل اأن الأبحاث 
تظهر  واآثارها  املالية  الأزمات  اأ�صباب  الأخرية عن 

بع�ص اأوجه الت�صابه )الإطار 2.4(.

الآفاق واملخاطر البيئية
العقود  يف  العاملي  الب�رشية  التنمية  دليل  ارتفع 
هي  ما  امل�صتقبل؟  يحمله  الذي  ما  ولكن  الأخرية، 
يف  الب�رشية  التنمية  دليل  �صيتخذها  التي  الجتاهات 
املقبلة  الأعوام  يف  النامية  والبلدان  املتقدمة  البلدان 
وحتى عام 2050؟ ما مدى تاأثري القيود البيئية وعدم 
امل�صاواة على التقدم الذي اأحرز يف املا�صي؟ اإزاء عدم 
اليقني مبا يحمله امل�صتقبل، نقارن ثالثة �صيناريوهات 
مركز  اأ�صدرها   ،2050 عام  حتى  املقبلة  لالأعوام 
 Frederick S.( فردريك باردي لتوقعات امل�صتقبل
 )Pardee Center for International Futures

يف جامعة دنفر )ال�صكل 2.5()30(.
حدوث  ويفرت�ص  املرجعية،  احلالة  �صيناريو  	•
وخماطر  امل�صاواة  عدم  يف  حمدودة  تغرّيات 
دليل  يكون  اأن  يتوقع  احلالة،  هذه  ويف  البيئة. 
يف   19 بن�صبة  اأعلى   2050 لعام  الب�رشية  التنمية 
)اأعلى  احلا�رش  الوقت  يف  عليه  هو  مما  املائة 
ال�صحراء  جنوب  ملنطقة  املائة  يف   44 بن�صبة 
الأفريقية الكربى(. وهذه الزيادة اأقل من القيمة 
ا�صتكمال  مبجرد  اإليها  التو�صل  ميكن  كان  التي 
التقدم  لأن  وذلك  املا�صية،  الجتاهات  ا�صتقراء 
املحرز يف التنمية الب�رشية يتباطاأ على امل�صتويات 

املرتفعة جدًا)31(.
تفاقم  ويفرت�ص  البيئية،  التحديات  �صيناريو  	•
املعي�صية  الأ�رشة  �صعيد  على  البيئية  املخاطر 
املغلقة(  الأماكن  يف  ال�صلب  الوقود  )ا�صتخدام 
وعلى ال�صعيد املحلي )املياه وال�رشف ال�صحي( 
)تلوث  والإقليمي  احل�رشي  ال�صعيد  وعلى 

;

;
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ال�صكل 2.7
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 .Delware امل�صدر: ح�صابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�صتناد اإىل بيانات جامعة

اجلدول 2.1

ازدياد انبعاثات ثاين اأك�صيد الكرب�ن وع�امله، 1970–2007 )بالن�صبة املئ�ية(
الن�صبة املئوية ملجموع الزيادة )اأ(الزيادة

ال�صكاناملجموعللفرد 
ن�صيب الفرد من 

كثافة الكربونالناجت املحلي الإجمايل
جمموعة دليل التنمية الب�رشية 

213–74281233مرتفع جدًا

111–37394116مرتفع

15–2766093282متو�صط 

4930472217منخف�ص

70–171127991العامل

 Raupach and Kaya الواردة يف  الزيادة هي نتيجة لعملية ح�صابية ب�صيطة مل�صببات زيادة الكربون وتب�صيط ملعادلة كايا  امل�صاهمة يف  )اأ( ن�صب 
)others )2007 من اأربعة اإىل ثالثة عوامل. وقد ل ي�صل جمموع القيم اإىل 100 ب�صبب التدوير.

.)2011b( امل�صدر: ح�صابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�صتناد اإىل بيانات البنك الدويل

)ازدياد  العاملي  ال�صعيد  وعلى  الطلق(  الهواء 
كما  الزراعي(.  الإنتاج  على  املناخ  تغرّي  اآثار 
يفرت�ص ازدياد عدم امل�صاواة وانعدام الأمن)32(. 
يف هذه احلالة، �صيكون دليل التنمية الب�رشية يف 
العامل لعام 2050 اأقل بن�صبة 8 يف املائة مما كان 
�صيبلغه يف الأو�صاع العادية، واأقل بن�صبة 12 يف 
ال�صحراء  وجنوب  اآ�صيا  جنوب  منطقة  يف  املائة 

الأفريقية الكربى.
�صياع  ويفرت�ص  البيئية،  الكوارث  �صيناريو  	•
احلادي  القرن  يف  املحققة  املكا�صب  معظم 
�صتكون  اإذ   ،2050 عام  بحلول  والع�رشين 
اأُجهدت  قد  والب�رشية  الطبيعية-احليوية  النظم 
الأحفوري  الوقود  ا�صتخدام  يف  الإفراط  ب�صبب 
وذوبان  اجلوفية  املياه  منا�صيب  وانخفا�ص 

الأرا�صي،  وتدهور  الغابات،  واإزالة  اجلليد، 
وتراجع التنوع البيولوجي، وت�صارع الأحداث 
يف  الأق�صى  احلد  وبلوغ  املتطرفة،  املناخية 
اأهلية  �رشاعات  ون�صوب  والغاز،  النفط  اإنتاج 
ال�صيناريو  هذا  ياأخذ  ول  اأخرى.  وا�صطرابات 
من  مفرغة  حلقات  ن�صوء  اإمكانية  احل�صبان  يف 
الجتاهات.  هذه  تفاقم  اإىل  توؤدي  اأن  �صاأنها 
ويف هذا احلالة، �صينخف�ص دليل التنمية الب�رشية 
املائة عما كان  15 يف  بن�صبة   2050 بحلول عام 
ليكون عليه مبوجب �صيناريو الأو�صاع العادية.
ويف كل من �صيناريو التحديات البيئية و�صيناريو 
الكوارث البيئية، يتوقع تعث التقارب الذي حتقق يف 
التنمية الب�رشية بني جميع البلدان على مدى الأعوام 
املدى  على  التوقعات  اإن  بل  املا�صية،  الأربعني 
الطويل ت�صري اإىل اأن التباين �صيت�صع بعد عام 2050.

يف  امل�صاواة  عدم  اإ�صقاطات  تو�صحه  ما  وهذا 
دليل  با�صتخدام  البلدان،  بني  الب�رشية  التنمية  دليل 
من  اأكث  انخف�ص  الذي  امل�صاواة  لعدم  اأتكين�صون 
التي  املا�صية،  الأربعني  الأعوام  مدى  على  الثلثني 
�صيناريو  يف  ويتوقع  الجتاهات.  يف  تقاربًا  �صهدت 
البلدان  بني  التفاوت  ي�صتمر  اأن  العادية  الأو�صاع 
املقبلة.  الأربعني  الأعوام  يف النخفا�ص على مدى 
معدل  ف�صيكون  البيئية،  الكوارث  �صيناريو  يف  واأما 
التقارب يف امل�صتقبل، مقي�صًا بالن�صب املئوية للتغرّيات 
يف دليل اأتكين�صون لعدم امل�صاواة، 24 يف املائة تقريبًا 
بحلول عام 2050، مقارنة بن�صبة 57 يف املائة ح�صب 

�صيناريو الأو�صاع العادية )ال�صكل 2.6(.

عقبات اأمام ا�شتمرار التقدم 
ارتباط  اأن  اإىل  املا�صي  يف  ال�صائدة  الأمناط  ت�صري 
غازات  انبعاثات  بازدياد  القت�صادي  النمو 
اأن  ميكن  الإ�صالح  غياب  يف  احلراري  الحتبا�ص 
يعّر�ص للخطر التقدم الذي اأُحرز يف التنمية الب�رشية 
يحدثه  مبا  املناخ،  تغرّي  لكن  الأخرية.  العقود  يف 
ت�صاقط  اآثار على درجات احلرارة، ومعّدلت  من 
الأمطار، ومنا�صيب البحار، والكوارث الطبيعية، 

لي�ص امل�صكلة البيئية الوحيدة.
البيئية  والنظم  والغابات  الأرا�صي  فتدهور 
الرفاه،  على  مزمنة  خماطر  م�صدر  هو  البحرية 
وتكاليف التلوث باهظة، وهي ترتفع يف بداية التقّدم 
يف  معنّي  م�صتوى  اإىل  البلد  و�صول  مع  تنخف�ص  ثم 
البلدان  نحدد  ثم  املخاطر،  هذه  و�صنتناول  التنمية. 
التي حققت الأداء الأف�صل على م�صتوى املناطق التي 

تنتمي اإليها وعلى م�صتوى العامل.
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الإطار 2.5
هل النا�ض على علم بتغّي املناخ واأ�صبابه؟

اأنحاء  اأدّلة علمية قاطعة على خطورة تغرّي املناخ ورغم تزايد الأدلة يف جميع  رغم وجود 
اآثار هذا التغرّي، ل يزال الوعي العام به حمدودًا. وا�صتطالع غالوب العاملي،  العامل على 
نواق�ص كبرية يف  يك�صف   ،2007 منذ عام  تقريبًا  بلدًا   150 بانتظام على  ٍيُجرى  م�صح  وهو 

معرفة الراأي العام بخطورة م�صكلة تغرّي املناخ واأ�صبابها وحتى بوجودها )اأنظر اجلدول(.
فتغرّي املناخ ظاهرة مل ي�صمع بها اأكث من ثلثي �صكان العامل. وُيالحظ اأن م�صتوى املعرفة 
يف  ال�صتطالع  يف  امل�صاركني  من  املائة  يف   92 فنحو  التنمية.  مب�صتوى  يرتبط  الظاهرة  بهذه 
البلدان ذات التنمية الب�رشية املرتفعة جدًا اأبدوا بع�ص املعرفة بتغرّي املناخ، مقابل 52 يف املائة يف 
البلدان ذات التنمية الب�رشية املتو�صطة، و40 يف املائة يف البلدان ذات التنمية الب�رشية املنخف�صة.
ال�صكان  املائة من  69 يف  العموم،  البيئية. ففي  امل�صاكل  �صائر  اإىل  النظرة  اأي�صًا  وتختلف 
املائة را�صون عن نوعية  املائة غري را�صني، و76 يف  املياه، و29 يف  را�صون عن نوعية 
الهواء و22 يف املائة غري را�صني. ولي�ص من امل�صتغرب اأن ُيالحظ تفاوت كبري بني البلدان. 
ففي الدامنرك مثاًل ، مل يكن �صوى 2.5 يف املائة من ال�صكان غري را�صني عن نوعية املياه، 

مقابل 78 يف املائة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية.

اآراء النا�ض يف تغّي املناخ )الن�صبة املئ�ية للم�افقني(

جمموعة البلدان 

مدركون 
لتغرّي املناخ 

)العدد=147( 

تغرّي املناخ ي�صكل 
خطرًا

)العدد=135(

الن�صاط الب�رشي 
ي�صبب تغرّي املناخ 

)العدد=145(
املناطق

42.128.730.3البلدان العربية

62.627.748.3�رشق اآ�صيا واملحيط الهادي

77.748.255.0اأوروبا واآ�صيا الو�صطى

76.572.764.8اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

38.031.326.9جنوب اآ�صيا

43.435.530.6جنوب ال�صحراء الأفريقية الكربى 

جمموعات دليل التنمية الب�رشية 
91.760.265.3مرتفع جدًا

76.161.260.7مرتفع

51.629.338.8متو�صط 

40.232.826.7منخف�ص

60.039.744.5العامل

مالحظة: البيانات هي متو�صطات مرجحة بعدد ال�صكان وتعود اإىل اآخر �صنة متوّفرة منذ عام 2007. ملزيد من التفا�صيل عن عينة ونهج 
.https://worldview.gallup.com/content/methodology.aspx :غالوب، انظر

امل�صدر: ح�صابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�صتناد اإىل بيانات ا�صتطالع غالوب العاملي.
.)www. gallup.com/se/126848/worldview.aspx(

تغرّي املناخ
الوقت  يف  هو  العامل  يف  احلرارة  درجات  متو�صط 
كان  مما  مئوية  درجة   0.75 مبقدار  اأعلى  احلا�رش 
التغرّي  عليه يف مطلع القرن الع�رشين، ووترية هذا 
هو  الرئي�صي  وال�صبب   .)2.7 )ال�صكل  ت�صارع  يف 
الن�صاط الب�رشي، وخا�صة حرق الوقود الأحفوري 
توؤدي  التي  الإ�صمنت،  وت�صنيع  الغابات  واإزالة 
الكربون.  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  تزايد  اإىل  جميعها 
كما اإن غازات الحتبا�ص احلراري الأخرى، مثل 
تلك التي ينظمها بروتوكول مونرتيال، هي م�صدر 
اأن  ميكن  الذي  العاملي  فالحرتار  ج�صيمة.  خماطر 
عام،   100 مدى  على  النيرتو�ص  اأك�صيد  عن  ين�صاأ 
ثاين  ين�صاأ عن  اأن  300 مرة مما ميكن  اأكث بحواىل 
اأك�صيد الكربون وبحواىل 25 مرة مما ميكن اأن ين�صاأ 
ت�صببه  الذي  املناخ  يف  التغرّي  وهذا  امليثان)33(.  عن 
لكّن  علمية)34(.  برباهني  مثبت  الب�رشية  الأن�صطة 
ثلثي  من  فاأقل  متاأخرًا،  يزال  ل  به  العام  الوعي 
ال�صكان يف خمتلف اأنحاء العامل على علم بتغرّي املناخ 

واأ�صبابه )الإطار 2.5(.

العوامل الرئي�شية
عام  منذ  الكربون  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  ازدادت 
التنمية  ذات  البلدان  يف  املائة  يف   248 بن�صبة   1970
وبن�صبة  واملنخف�صة،  واملتو�صطة  املرتفعة  الب�رشية 
الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  يف  املائة  يف   42
جمموع  يبلغ  الذي  العاملي  والتزايد  جدًا.  املرتفعة 
النمو  اإىل ثالثة عوامل:  ُيعزى  املائة  112 يف  ن�صبته 
الكثيف  والإنتاج  املتزايد،  وال�صتهالك  ال�صكاين، 
)كما يظهر  املتزايد  ال�صتهالك  الكربون)35(. وكان 
من ح�صة ال�صتهالك يف منو الناجت املحلي الإجمايل( 
هو العامل الرئي�صي، فهو م�صوؤول عن 91 يف املائة 
النمو  �صاهم  حني  يف  النبعاثات،  يف  التغرّي  من 
بلغت  املقابل،  ويف  املائة.  يف   79 بن�صبة  ال�صكاين 
للتقدم  نتيجة  املائة،  يف   70 الكربون  كثافة  م�صاهمة 
اأن العامل  2.1(. وي�صتخل�ص  التكنولوجي )اجلدول 
من  املزيد  وجود  هو  النبعاثات  لتزايد  الرئي�صي 
ال�صكان وا�صتهالك املزيد من ال�صلع، مع اأن الإنتاج 

بحد ذاته اأ�صبح اأكث كفاءة عمومًا. 
ومع اأن كفاءة الكربون يف الإنتاج )عدد وحدات 
املحلي  الناجت  من  وحدة  لإنتاج  الالزمة  الكربون 
ي�صتمر  املائة،  يف   40 بن�صبة  حت�صنت  قد  الإجمايل( 
جمموع انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون يف الرتفاع. 
على  يقبل  الدخل،  من  الفرد  ن�صيب  يرتفع  فعندما 
ال�صلع، يف عامل ي�صهد تزايدًا يف  ا�صتهالك املزيد من 
عدد ال�صكان. وهكذا ازداد متو�صط م�صاهمة الفرد يف 

انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون بن�صبة 17 يف املائة يف 
الفرتة من عام 1970 اإىل عام 2007.

الكربون  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  اأمناط  وتتفاوت 
تفاوتًا كبريًا بني املناطق وبني مراحل التنمية. وفيما 

يلي بع�ص املعامل البارزة:
البلدان  يف  الإنتاج  يف  الكربون  كثافة  انخف�صت  	•
يف   52 بن�صبة  جدًا  املرتفعة  الب�رشية  التنمية  ذات 
املائة، بينما ازداد جمموع النبعاثات وم�صاهمة 
بن�صبة  اأعلى  فهما  ال�صعف،  من  اأكث  فيها  الفرد 
112 يف املائة عما كانا عليه قبل 40 عامًا. وهذا 
يرافق  مل  الكربون  كفاءة  يف  التح�صن  اأّن  يعني 

النمو القت�صادي.



تقرير التنمية الب�شرية 342011

ال�صكل 2.8

امل�صاهمة يف ازدياد غازات الحتبا�ض احلراري
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اخلريطة 2.1

التغّيات يف درجة احلرارة كبية يف املناطق القطبية ويف املناطق ال�اقعة على خط�ط العر�ض العليا 
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الهادئ  واملحيط  اآ�صيا  �رشق  يف  النبعاثات  تبلغ  	•
يف  النبعاثات  حجم  اأمثال  ع�رشة  يتجاوز  حدًا 

جنوب ال�صحراء الأفريقية الكربى.
من  النبعاثات  يف  الفرد  م�صاهمة  تتفاوت  	•
م�صتوى منخف�ص قدره 0.04 طن يف بوروندي 

اإىل م�صتوى مرتفع يبلغ 53 طنًا يف قطر.
حمتوى  عبء  حتويل  للبلدان  التجارة  وتتيح 
الكربون يف ال�صلع التي ت�صتهلكها اإىل ح�صاب ال�رشكاء 
التجاريني الذين ينتجون هذه ال�صلع. وقد ازداد ثاين 
اأك�صيد الكربون املنبعث نتيجة لإنتاج ال�صلع املتداولة 
اإىل   1995 عام  الفرتة من  الن�صف يف  عامليًا مبقدار 
اأملانيا  2005)36(، فقد التزمت عدة بلدان، مثل  عام 
ولكنها  الكربون  من  انبعاثاتها  بخف�ص  واليابان، 
تبقى م�صتورًدا �صافًيا له بحكم ا�صتهالكها لل�صلع املنتجة 
يف بلدان اأخرى، وهكذا حال البلدان التي مل توّقع اأو 
ت�صّدق على املعاهدات العاملية، مثل الوليات املتحدة 

الأمريكية.
جدًا  املرتفعة  الب�رشية  التنمية  ذات  والبلدان 
اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  من  ح�صة  اأكرب  عن  م�صوؤولة 
الكربون يف العامل، بينما البلدان ذات التنمية الب�رشية 
املنخف�صة واملتو�صطة واملرتفعة م�صوؤولة عن اأكث من 
ثالثة اأرباع الزيادة يف انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون 
اآ�صيا واملحيط  1970. وت�صهم منطقة �رشق  منذ عام 
الهادئ باأكرب ح�صة يف زيادة هذه النبعاثات )45 يف 
ال�صحراء  تتجاوز ح�صة جنوب  املائة(، يف حني ل 
الأفريقية الكربى 3 يف املائة، وح�صة اأوروبا واآ�صيا 
البيانات  اأما   .)2.8 )ال�صكل  املائة  يف   2 الو�صطى 
فتغطي  النيرتو�ص،  واأك�صيد  امليثان  عن  املتوفرة 
فرتة اأق�رش، وتربز اأي�صًا م�صاهمة منطقة �رشق اآ�صيا 

واملحيط الهادئ. 
يف  املرتاكم  الكربون  اأك�صيد  ثاين  وخمزون 
معنا  "�صتبقى  املا�صي  من  انبعاثات  نتاج  هو  اجلو 
يف  الكربون  من  املرتاكمة  والكمية  الأبد")37(.  اإىل 
اأنتجتها  التي  لالنبعاثات  نتيجة  هي  احلا�رش  الوقت 
البلدان  اأطلقت  وقد  املا�صي.  يف  املتقدمة  البلدان 
ذات التنمية الب�رشية املرتفعة جدًا، التي ت�صم �صد�ص 
انبعاثات  املائة(  يف   64( ثلثي  حواىل  العامل،  �صكان 
اإىل   1850 عام  من  الفرتة  يف  الكربون  اأك�صيد  ثاين 
عام 2005)38(. ومنذ عام 1850، اأطلقت الوليات 
املتحدة الأمريكية نحو 30 يف املائة من جمموع كمية 
النبعاثات املرتاكمة. وحتّل ال�صني يف املرتبة الثانية 
من حيث اإطالق النبعاثات )9 يف املائة(، ثم الحتاد 
الرو�صي )8 يف املائة( واأملانيا )7 يف املائة(. وكانت 
يف  الكربون  اأك�صيد  ثاين  اإنتاج  يف  الفرد  م�صاهمة 
تتجاوز  جدًا  املرتفعة  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان 

التنمية  ذات  البلدان  يف  الفرد  م�صاهمة  اأمثال  ت�صعة 
وهكذا  واملرتفعة.  واملتو�صطة  املنخف�صة  الب�رشية 
بروتوكول  ح�صب  املناخ،  لتّغري  الت�صّدي  يكون 
كيوتو "م�صوؤولية م�صرتكة ولكن مب�صتويات متباينة"، 

وهذا ما �صيتناوله هذا التقرير بالتف�صيل.

الآثار على درجة احلرارة وت�شاقط الأمطار وم�شتوى 
�شطح البحر وخطر الكوارث

احلرارة  درجة  على  املناخ  تغرّي  اآثار  تقت�رش  ل 
فح�صب، بل ت�صمل معّدل ت�صاقط الأمطار وم�صتوى 

�صطح البحر والكوارث الطبيعية.

ال�صكل 2.9

ارتفاع درجات احلرارة وانخفا�ض معّدلت ت�صاقط الأمطار
م�صتويات وتغرّيات تقّلبات املناخ ح�صب جمموعات دليل التنمية الب�رشية
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.Delaware بيانات جامعة  اإىل  بال�صتناد  الب�رشية  التنمية  تقرير  امل�صدر: ح�صابات مكتب 
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الإطار 2.6
اآثار تغّي املناخ على الدول اجلزرية ال�صغية النامية 

حتديات  ال�صاحلية  املنخف�صة  والبلدان  ال�صغرية  اجلزرية  الدول  تواجه 
اجلغرايف  والُبعد  املوارد  اإىل  والفتقار  ال�صكان  عدد  قلة  منها  مت�صابهة، 
والتعر�ص للكوارث الطبيعية والعتماد على التجارة الدولية وحدة التاأثر 
البلدان  هذه  يف  احلرارة  درجات  ترتفع  اأن  ويتوقع  العاملية.  بالتطورات 
مبعدل يرتاوح بني درجة واأربع درجات مئوية بحلول عام 2100 )ن�صبة 
اإىل الفرتة من عام 1960 اإىل عام 1990(، فيكون لهذا الرتفاع اآثار �صارة 

على ال�صكان، منها ال�صطرار اإىل النزوح وترّدي الأحوال ال�صحية.
واإغراق  ال�صكان  نزوح  اإىل  البحر  �صطح  م�صتوى  ارتفاع  و�صيوؤدي   
مثل  الرتفاع،  القليلة  اجلزرية  فالدول  املنخف�صة.  الزراعية  الأرا�صي 
توفالو )1.83 مرت(، وكرييبا�ص )مرتان(، وجزر مار�صال )2.13 مرت(، 
معّر�صة ملخاطر جراء احتمال ارتفاع م�صتوى �صطح البحر مبعّدل يرتاوح 
بني 0.18 و0.59 مرت بحلول نهاية القرن احلادي والع�رشين. ويف املناطق 
من  املائة  يف  و85  امللديف  جزر  �صكان  جميع  �صيكون  املنخف�صة  ال�صاحلية 

�صكان جزر البهاما معر�صني للخطر. 
كرييبا�ص  ت�صجل  وقد  بالغة.  تكون  اأن  فيتوقع  ال�صحية  الأ�رشار  اأما 
انخفا�صًا بن�صبة 10 يف املائة يف معدل ت�صاقط الأمطار بحلول عام 2050، 
اأن  اأي�صًا  املائة. ويتوقع  20 يف  ن�صبته  العذبة  املياه  اإىل نق�ص يف  مما يوؤدي 
تزداد ت�رشبات املياه املاحلة ب�صبب ارتفاع م�صتوى �صطح البحر والفي�صانات 
ال�صاحلية املتكررة، فتوؤدي اإىل تلوث خزانات املياه اجلوفية، وهي امل�صدر 
الرئي�صي للمياه العذبة لل�صكان الذين يتزايد عددهم ب�رشعة. وعلى اأثر اختبار 
اأجري بعد ت�صاقط اأمطار غزيرة، تبني اأن 19 يف املائة من املياه ال�صاحلة 
لل�رشب يف ترينيداد وتوباغو كانت حتتوي على طفيليات كريبتو�صبوريديوم 

حمى  انت�صار  بني  اأكيدة  �صلة  وجود  كذلك  ويت�صح  الإ�صهال.  ت�صبب  التي 
ال�صنك وت�صاقط الأمطار ودرجة احلرارة يف منطقة البحر الكاريبي.

وبالإ�صافة اإىل خماطر تغرّي املناخ، تتعر�ص الدول اجلزرية ال�صغرية 
والفي�صانات وموجات  العوا�صف  ذلك  الطبيعية، مبا يف  للكوارث  النامية 
الطبيعية  الكوارث  وتتكرر  والأعا�صري.  البحري  املد  واأمــواج  اجلفاف 
اأكرب عدد  التي عانت  الع�رشة  البلدان  ال�صغرية. فمن  خ�صو�صًا يف اجلزر 
عام  اإىل   1970 عام  من  الفرتة  يف  الواحد  للفرد  الطبيعية  الكوارث  من 
تت�صّبب كارثة  نامية. وقد  2010، كانت هناك �صت دول جزرية �صغرية 
اخل�صائر  قيمة  بلغت   ،1988 عام  ففي  �صخمة.  اقت�صادية  بخ�صائر  واحدة 
اأربعة  يقارب  ما  لو�صيا  �صانت  جزيرة  يف  جلربت  اإع�صار  بها  ت�صبب  التي 
اأمثال الناجت املحلي الإجمايل، ويف عام 2004 بلغت اخل�صائر التي ت�صبب بها 
املحلي الإجمايل. وت�صّبب  الناجت  اإيفان يف جزيرة غرينادا �صعف  اإع�صار 
2004 مبقتل  امللديف يف عام  الذي �رشب جزر  الهندي  املحيط  ت�صونامي 
اأكث من 100 �صخ�ص، وت�رشر منه اأكث من 27,000 �صخ�ص. وبحلول 
عام 2100، ُيتوقع اأن تختفي ن�صبة 90 يف املائة من ال�صعاب املرجانية التي 
احتمال  من  يزيد  مما  املحيطات،  واأمــواج  العوا�صف  من  اجلزر  حتمي 

وقوع الكوارث الطبيعّية.
ولي�ص من ال�صهل توّفر البيانات والإح�صاءات على هذا ال�صعيد. وقد 
كان  اأن  فبعد  الدول،  لهذه  الب�رشية  التنمية  دليل  تغطية  حت�صني  ا�صتطعنا 
يقت�رش على 23 دولة يف العام املا�صي، اأ�صبح ي�صمل 32 دولة من اأ�صل 49 
دولة هذا العام. ويبلغ متو�صط دليل التنمية الب�رشية لهذه املجموعة 0.617 

بينما يبلغ املتو�صط العاملي 0.649.
 www.sidsnet.org/2.html; Elisara 2008; UNDESA 2010a; Kelman and West 2009; Mimura and others 2007; Elbi and others 2006; Amarakoon and others 2008; Noy امل�صدر: 
2009; Heger، Julca and Paddison 2009; www.climate.gov.ki/Climate_change_effects_in_Kiribati.html; www.emdat.be/result-country-profile; http://pdf.wri.org/reefs_

at_risk_revisited.pdf.

اجلدول 2.2 

الآثار املت�قعة لرتفاع م�صت�ى �صطح البحر ن�صف مرت بحل�ل عام 2050

عدد البلدانجمموعة البلدان

عدد ال�صكان الذين يحتمل اأن 
يتاأثروا بارتفاع م�صتوى البحر

)باملاليني(

الن�صبة اإىل جمموع 
ال�صكان 
)مئوية(

املناطق 
208.92.6البلدان العربية

2263.13.3�رشق اآ�صيا واملحيط الهادئ

174.41.2اأوروبا واآ�صيا الو�صطى

317.01.3اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

638.92.4جنوب اآ�صيا

3010.21.9جنوب ال�صحراء الأفريقية الكربى

351.73.4الدول اجلزرية ال�صغرية النامية

جمموعات دليل التنمية الب�رشية 
4141.016.0مرتفع جدًا

4215.04.5مرتفع

3884.60.4متو�صط 

3230.89.4منخف�ص

153171.42.7العامل

.Wheeler 2011 امل�صدر: ح�صابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�صتناد اإىل بيانات

 احلرارة وت�شاقط الأمطار
خالل  احلرارة  درجة  يف  التغرّيات  اأبرز  حدثت 
ن�صف القرن املا�صي يف املناطق القطبية ويف املناطق 

)اخلريطة  العليا  العر�ص  خطوط  على  الواقعة 
ي�رش  املناخ  تغرّي  اأن  ذلك  يعني  فهل   .)39()2.1
لي�ص  املرتفعة؟  الب�رشية  التنمية  ذات  بالبلدان  اأكث 
درجات  فيها  تنخف�ص  التي  فالبلدان  بال�رشورة. 
احلرارة تكون اأكث قدرة على حتمل ارتفاعها. اأما 
املناخ،  بتقلبات  تاأثرًا  الأكث  ال�صتوائية  املناطق  يف 
فاأي ارتفاع ولو طفيف يف درجة احلرارة قد يخّل 
بالظروف الطبيعية، في�صّبب اأ�رشارًا حتّد من توفر 

املياه وتوؤثر على اإنتاجية املحا�صيل)40(.
العقود  يف  الأمطار  ت�صاقط  معّدلت  وتراجعت 
املائة تقريبًا( مقارنة  2 ملم )3 يف  اأكث من  الأخرية 
عام  اإىل   1951 عام  من  الفرتة  يف  عليه  كانت  مبا 
يف  النخفا�ص  هذا  يف  ن�صبة  اأعلى  وكانت   .1980
ملم   7( الكربى  الأفريقية  ال�صحراء  جنوب  منطقة 
التنمية  ذات  البلدان  ويف  املائة(،  يف   7 من  اأكث  اأو 
املائة(،  4 يف  اأكث من  اأو  املنخف�صة )4 ملم  الب�رشية 
)ال�صكل  املتو�صطة  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  ثم 
الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  �صهدت  كما   .)41()2.9

املنخف�صة اأ�صّد التقلبات يف ت�صاقط الأمطار.
ما الذي ميكن توقعه يف امل�صتقبل؟ ما من توافق 
املناخ  لتغرّي  ال�صافية  الآثار  العلمية حول  الآراء  يف 



37 الف�صل 2 اأمناط واجتاهات التنمية الب�شرية والإن�شاف واملوؤ�شرات البيئية

اجلدول 2.3

الإ�صابات والأ�رشار الناجمة عن الك�ارث، املت��صط ال�صن�ي ح�صب جمم�عات 
دليل التنمية الب�رشية، 1971–1990 و1991–2010

جمموعة البلدان

الوفيات
)لكل مليون ن�صمة(

ال�صكان املت�رشرون
)لكل مليون ن�صمة(

الكلفة
)الن�صبة املئوية من الدخل 

القومي الإجمايل(
1990–19712010–19911990–19712010–19911990–19712010–1991

جمموعات دليل التنمية الب�رشية 
0.90.51961451.00.7مرتفع جدًا

2.11.11,4371,1571.30.7مرتفع

2.72.111,7007,8133.32.1متو�صط 

6.91.912,3854,1027.62.8منخف�ص

2.11.33,2321,8221.71.0العامل

مالحظة: الأرقام هي املتو�صط لآثار الكوارث الطبيعية املرتبطة باملناخ واملياه والأر�صاد اجلوّية خالل فرتة حمددة. 
امل�صدر: ح�صابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�صتناد اإىل مركز اأبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث: قاعدة البيانات الدولية للكوارث. 

الأمناط  اختالف  اإىل  نظرًا  الأمطار،  ت�صاقط  على 
املناخية وتغرّياتها بني خمتلف اأنحاء العامل)42(. ومع 
ذلك، تربز النماذج املناخية بع�ص الجتاهات العامة 
احرتارًا  اأفريقيا  ت�صهد  اأن  املتوقع  فمن  املناطق.  يف 
الأمطار  ت�صاقط  يف  وانخفا�صًا  املتو�صط،  من  اأعلى 
من  والغربية  اجلنوبية  والأجزاء  اأفريقيا  �صمال  يف 
�رشق  يف  الأمطار  ت�صاقط  يف  وارتفاعًا  القارة، 
اأفريقيا. ومن املتوقع اأن يزداد املناخ دفئًا ورطوبة 
يف  الأمطار  كمية  تقل  واأن  الغربية،  اأوروبا  يف 
يزداد  اأن  ُيتوقع  اآ�صيا،  املتو�صط. ويف  البحر  منطقة 
الباردة.  الأيام  الأيام احلارة، ويتناق�ص عدد  عدد 
يف  احلرارة  درجات  ترتفع  اأن  اأي�صًا  املرجح  ومن 
حني  يف  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  اأمريكا  منطقة 
ت�صهد  اأن  املتوّقع  ومن  الأمطار.  ت�صاقط  ينخف�ص 
الدول اجلزرية ال�صغرية النامية ارتفاعًا يف درجات 
من  ولكن  املتو�صط،  من  اأدنى  مبعّدل  احلرارة 
املرجح اأن تت�رشر هذه الدول ب�صدة جراء التغرّيات 

يف م�صتوى �صطح البحر كما �صنبنّي لحقًا)43(. 

ارتفاع م�شتوى �شطح البحر 
منذ عام 1870، ارتفع متو�صط م�صتوى �صطح البحر 
الت�صارع،  بهذا  التغرّي  ا�صتمر  واإذا  �صنتيمرتًا.   20
 2100 عام  يف  البحر  �صطح  م�صتوى  �صيكون 
عام  يف  عليه  كان  مما  �صنتيمرتًا   31 بحواىل  اأعلى 
خ�صو�صًا  مدمرة،  اآثار  لذلك  و�صتكون   .)44(1990
 2.6 النامية )الإطار  ال�صغرية  الدول اجلزرية  على 
هذه  حدة  من  التخفيف  وتكاليف   .)2.2 واجلدول 
ملا حتققه من  ن�صبًة  الدول  املخاطر مرتفعة على هذه 
امل�صتثمرين  اإن تعر�صها للمخاطر �صيثني  دخل، كما 
من القطاع اخلا�ص عن ال�صتثمار فيها، مّما ي�صعف 

قدرتها على التكّيف)45(. 
وهذا التغرّي يف م�صتوى �صطح البحر �صيوؤثر على 
جميع املناطق ال�صاحلية. فاإذا ما ارتفع م�صتوى �صطح 
البحر ن�صف مرت بحلول عام 2050، قد يوؤدي هذا 
الرتفاع اإىل اإغراق حواىل مليون كيلومرت مربع، 
مًعا،  وفرن�صا  اإيطاليا  م�صاحة  تعادل  م�صاحة  وهي 
ويوقع اأ�رشارًا تطال حواىل 170 مليون ن�صمة)46(. 
هي  تت�رشر  اأن  يحتمل  التي  الكربى  والن�صبة 
الب�رشية املرتفعة جدًا  التنمية  البلدان ذات  من �صكان 
والدول اجلزرية ال�صغرية النامية. غري اأن البلدان 
املوارد  من  متلك  جدًا  املرتفعة  الب�رشية  التنمية  ذات 
والتكنولوجيا ما ميّكنها من احلد من حجم اخل�صائر. 
ومكتظة  �صا�صعة  م�صاحات  ت�صم  التي  فهولندا 
بوا�صطة  متكنت  املنخف�صة،  الأرا�صي  من  بال�صكان 
البنية  يف  وال�صتثمارات  املبتكرة  التكنولوجيات 

الأ�صا�صية، من اإبعاد خطر الفي�صانات عن اأرا�صيها، 
وا�صت�صلحت الأرا�صي املغمورة باملياه)47(.

�صطح  م�صتوى  لرتفاع  الأكرب  الأثر  و�صيكون   
الهادئ، حيث  اآ�صيا واملحيط  البحر يف منطقة �رشق 
من املحتمل اأن يت�رشر اأكث من 63 مليون �صخ�ص 
اأ�صّد  القت�صادية  الآثار  و�صتكون   .)2.2 )اجلدول 
الهادئ والبلدان ذات  اآ�صيا واملحيط  وطاأة يف �رشق 
اخل�صائر  ت�صل  )حيث  املتو�صطة  الب�رشية  التنمية 
الناجت  من  املائة  يف   2 ن�صبة  اإىل  جمموعة  كل  يف 
الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  اأما  الإجمايل(.  املحلي 
املنخف�صة، والكثري منها بلدان غري �صاحلية، ف�صتكون 

خ�صارتها اأقل ن�صبيًا )0.5 يف املائة()48(.

الكوارث الطبيعية 
الأحداث  وقوع  احتمال  من  املناخ  تغرّي  يزيد 
املناخية املتطرفة، مثل موجات اجلفاف والعوا�صف 
والفي�صانات. فقد ارتفع عدد هذه الكوارث من 132 
كارثة �صنويًا يف الفرتة من عام 1980 اإىل عام 1985 
عام  اإىل   2005 عام  من  الفرتة  يف  كارثة   357 اإىل 
كارثة  اأي  ربط  ال�صعب  ومن  �صنويًا)49(.   2009
الع�صوائية  الطبيعة  اإىل  نظرًا  املناخ،  بتغرّي  مبا�رشة 
م�صادر  اأن  اإل  الكوارث.  هذه  توّلد  التي  للعوامل 
الطبيعية  الكوارث  وقوع  معّدل  تزايد  تربط  علمية 
بالحرتار العاملي)50(. ومن املتوقع اأن يرتفع تواتر 
بت�صاقط  امل�صحوبة  ال�صديدة  ال�صتوائية  الأعا�صري 

الأمطار بن�صبة 20 يف املائة بحلول عام 2100)51(.
الكوارث  حدوث  تزايد  عن  الناجمة  والأعباء 
وهذا  اجلميع.  على  بالت�صاوي  تقع  ل  الطبيعية 
الواقع ل ُيعزى فقط اإىل تفاوت ال�رشر الناجم عن 
تفاوت  اإىل  اأي�صًا  بل  العادية،  الطبيعية  الكوارث 
الكوارث  لهذه  الت�صّدي  على  املجتمعات  قدرة 

والحتماء منها)52(. 

البلدان ذات التنمية الب�رشية 
املنخف�صة تتحّمل الق�صط 

الأكرب من النخفا�ض 
والتقّلب يف معّدل ت�صاقط 

الأمطار
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الإطار 2.7
التن�ع البي�ل�جي: ت�صارع فقدان النظم الإيك�ل�جية 

يعتمد بقاء النظم الإيكولوجية ال�صحية والقادرة على التكّيف، والأ�صا�صية ل�صتمرار احلياة، 
نتيجة لالنح�صار  العامل،  يت�صارع يف  البيولوجي  التنوع  البيولوجي. لكن فقدان  التنوع  على 
اخلطري يف الأرا�صي الرطبة التي تختزن املياه العذبة، وموائل اجلليد البحري، وامل�صتنقعات 
اآفاق  عن  تقرير  اإطار  يف  البيولوجي  التنّوع  اتفاقية  وت�صري  املرجانية.  وال�صعاب  املاحلة، 
التنوع البيولوجي يف العامل )Global Biodiversity Outlook 3( اإىل "وجود موؤ�رشات 
متعددة تدل على النخفا�ص امل�صتمر يف التنوع البيولوجي مبكوناته الرئي�صية الثالثة، اجلينات 
العامل  اأنحاء  معظم  يف  الطبيعية  املوائل  باأن  التقرير  الإيكولوجية".ويفيد  والنظم  والأجنا�ص 

اآخذة يف النكما�ص، واأن ربع الأنواع النباتية تقريًبا مهدد بالنقرا�ص.
من  اإذ  الأ�رشع،  هو  ورمبا  لالأجنا�ص،  جماعًيا  ا  انقرا�صً ن�صهد  اأننا  البيئة  علماء  ويعتقد 
املتوقع اأن يختفي يف هذا القرن نحو ن�صف الأجنا�ص على الأر�ص، التي يقدر عددها بع�رشة 
ماليني. ومن الأ�صباب الرئي�صية لهذه اخل�صارة حتويل املناطق الطبيعية اإىل م�صاحات زراعية 
الطبيعية،  املــوارد  ا�صتغالل  يف  والإفــراط  غريبة،  اأجنا�ص  وتطوير  ح�رشية،  ومناطق 

والتلوث، اإ�صافة اإىل اآثار تغرّي املناخ. 
والطيور  الثدييات  من  املائة  يف  و30   10 بني  تــرتاوح  ن�صبة  لالنقرا�ص  وتتعر�ص 
"النقاط  وجود  اأماكن  يف  اخل�صائر  هذه  وترتكز  الفقرية.  البلدان  يف  معظمها  والربمائيات، 
ال�صاخنة للتنوع البيولوجي" )الأماكن التي ت�صّم اأكرب جمموعة متنوعة من املوارد احليوانية 

ا للمخاطر( يف املناطق ال�صتوائية.  والنباتية واأكثها تعر�صً
النامية ال�صتوائية،  البلدان  الب�رشية يف  التنمية  اأثر بالغ على  البيولوجي  التنوع  ولفقدان 
هام  م�صدر  هي  الربية  فالأطعمة  الطبيعية.  املــوارد  على  الفقرية  املجتمعات  تعتمد  حيث 
الأغذية  ا�صتهالك  اإن  كما  اأفريقية كثرية.  ملجتمعات  الغذائي  النظام  واملعادن يف  للفيتامينات 

الربية يحّد من انتقال الأمرا�ص ال�صتوائية يف النظم الإيكولوجية ال�صتوائية املعقدة. 
 Klein and others 2009; Myers and Knoll 2001; Rockström and others 2009; Roscher and others 2007; :امل�صدر
Secretariat of the Convention on Biological Diversity 2010.

ال�صكل 2.10

بع�ض املناطق يزيل الغابات والبع�ض يعيد زراعتها والبع�ض يزرع غابات جديدة 
ح�ص�ص الغطاء احلرجي والتغرّي ح�صب املناطق، 1990–2010 )مباليني الكيلومرتات املرّبعة(

0.06

0.02

–0.07

–0.70

–0.93

0.11

–0.71

0.03

–0.81

0.10

16.80

10.10

6.72

6.58

0.88

0.93

5.85

9.47

9.00

4.70

2010 2010–1990 

























.)2011b( امل�صدر: ح�صابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�صتناد اإىل بيانات البنك الدويل

والكوارث الطبيعية ل تعّم معظم البلدان بالدرجة 
باختالف  ودرجاتها  اأمناطها  تختلف  بل  نف�صها، 
�صهدت  الأخرية،  الأعوام  ففي  واملناطق.  البلدان 
منطقة جنوب اآ�صيا اأكرب عدد من الكوارث الطبيعية، 
البلدان  اأما  ال�صت كوارث لكل بلد.  قارب متو�صطه 
املنخف�صة فهي عر�صة للجفاف  الب�رشية  التنمية  ذات 
من  اأقل  عددًا  وتواجه  الأحيان،  من  الكثري  يف 
الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  تواجهه  مما  الكوارث 
غري  منها  العديد  كون  ذلك  اأ�صباب  ومن  املتو�صطة. 
فهي  النامية  ال�صغرية  اجلزرية  الدول  اأما  �صاحلية. 
�صديدة التعّر�ص للكوارث الطبيعية )الإطار 2.6 (. 

وقد  متطرفة  حالت  عن  الأرقام  هذه  تعرّب 
تختلف عن املتو�صط، ولكن ميكن اأن تو�صح التفاوت 
يف قدرة املجتمعات على مواجهة الكوارث الطبيعية 
متو�صط  اأّن  التفاوؤل  على  يحمل  وما  وحتّملها. 
من  )�صواء  الأحداث  هذه  عن  الناجمة  اخل�صائر 
اخل�صائر  اأم  املت�رشرين  اأم عدد  الوفيات  حيث عدد 
الأربعة  العقود  مدى  على  انخف�ص  قد  القت�صادية( 
املا�صية على ال�صعيد العاملي ولكافة جمموعات دليل 
املالحظات  ومن   .)2.3 )اجلدول  الب�رشية  التنمية 
الوفيات  عدد  متو�صط  يف  احلاد  النخفا�ص  البارزة 
 72 قاربت  بن�صبة  الطبيعية،  الكوارث  عن  الناجمة 
املنخف�صة.  الب�رشية  التنمية  البلدان ذات  املائة يف  يف 
وتوؤّثر الكوارث الطبيعّية على عدد اأكرب من ال�صكان 
الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  يف  كلفتها  وترتفع 
التنمية  ذات  بالبلدان  مقارنة  واملنخف�صة  املتو�صطة 
الب�رشية املرتفعة واملرتفعة جدًا. وتتاأّثر البلدان ذات 
التنمية الب�رشية املتو�صّطة ب�صكل خا�ص بالكوارث اإذ 
توؤدي الكارثة الطبيعية يف بلد من البلدان ذات التنمية 
تتجاوز  الأرواح  يف  خ�صائر  اإىل  املتو�صطة  الب�رشية 
حجمها  يتجاوز  اأ�رشار  واإىل  املائة  يف   11 ن�صبتها 
�صعف ما توقعه كارثة طبيعية يف بلد من البلدان ذات 
ت�صاءل  الزمن  املنخف�صة. ومبرور  الب�رشية  التنمية 
حجم اخل�صائر القت�صادية ون�صبتها من الدخل اأي�صًا، 
واإن تكن التقديرات تعتمد على الفرتا�صات امل�صتمّدة 

من جتارب �صابقة. 

*   *   *

من  الكثري  تتحمل  فقرًا  البلدان  اأ�صّد  اأن  واخلال�صة 
تفاقم  واحتمال  املناخ،  تغرّي  على  املرتتبة  التكاليف 
عن  بعيدًا  لي�ص  واملناطق  البلدان  بني  امل�صاواة  عدم 
املنخف�صة  الب�رشية  التنمية  ذات  فالبلدان  الواقع. 
والتقّلب  النخفا�ص  من  الأكرب  الق�صط  تتحّمل 
يف  احلاد  والرتفاع  الأمطار.  ت�صاقط  معّدل  يف 
يف  احلارة  املناطق  يف  يحدث  احلرارة  درجات 
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الإطار 2.8
ال�صتح�اذ على الأرا�صي: ظاهرة اإىل انت�صار؟ 

العام  القطاعني  بني  امل�صرتكة  وامل�صاريع  احلكومية  وامل�صاريع  اخلا�صة  امل�صاريع  حت�صل 
حقوق  اأو  الأجل  طويلة  اإيجار  عقود  على  املال،  براأ�ص  الغنية  البلدان  �صيما  ل  واخلا�ص، 
البلدان  يف  هكتار(   1,000 م�صاحتها  تتجاوز  ما  )كثريًا  الأرا�صي  من  كبرية  لأجزاء  ملكية 
ال�صعودية  العربية  واململكة  ال�صني  مثل  اقت�صاديًا،  قوية  نامية  بلدان  اأخذت  وقد  النامية. 
ال�صتحواذ  اإىل  ت�صعى  التي  البلدان  جمموعة  اإىل  تن�صم  املتقدمة،  البلدان  وكذلك  والهند، 
على الأرا�صي. وت�صري م�صادر املعلومات على اختالفها اإىل ت�صارع هذه الظاهرة موؤخرًا، 
20 و30 مليون هكتار يف  وت�صري التقديرات اإىل اأن جمموع امل�صاحات املتداولة تراوح بني 
الفرتة من عام 2005 اإىل منت�صف عام 2009، وقارب 45 مليون هكتار بني عامي 2008 
اإىل  بالقطاعني احلكومي واخلا�ص  ال�صلع الأ�صا�صية يدفع  اأ�صعار  اأن ارتفاع  و2010. ويبدو 

�رشاء املزيد من الأرا�صي.
التحديث  يف  انتظارها  طال  ا�صتثمارات  لتنفيذ  فر�صة  الظاهرة  هذه  يف  البع�ص  ويرى 
املجزي  العمل  وتاأمني  التكنولوجي،  التطّور  من  لال�صتفادة  املجال  تف�صح  الزراعي، 
للمزارعني، واحلد من الفقر يف املناطق الريفية. غري اأن البع�ص الآخر يرى يف هذه الظاهرة 
خطًرا على ال�صكان املحليني. وتدعم درا�صة حديثة �صادرة عن البنك الدويل الراأي الأخري، 
انتهاكات حلقوق  اأخرى بوقوع  اأفادت درا�صات  املتوقعة مل تتحقق. كما  الفوائد  اأن  تبنّي  اإذ 
املوارد  من  ال�صتفادة  على  القيود  وفر�ص  املحليني،  لل�صكان  الق�رشي  كالرتحيل  الإن�صان، 
الطبيعية املحلية. ويت�رشر من ذلك معظم اأ�صحاب احليازات ال�صغرية وال�صكان الأ�صليون 
التي  اإىل �صكوك ر�صمية تثبت ملكيتهم لالأرا�صي  اأحيان كثرية  الذين يفتقرون يف  والن�صاء، 
يعي�صون عليها ويزرعونها. كذلك انتقدت منظمات البيئة الآثار ال�صلبية لهذه الظاهرة، ومنها 

اإزالة الغابات، وفقدان التنوع البيولوجي، واخلطر على احلياة الربية.
واتخذت موؤخرًا مبادرات دولية لو�صع اإطار تنظيمي بهدف تعميم الفوائد وحتقيق بع�ص 
م�صتويات  على  موؤ�ص�صية  ترتيبات  تنفيذ  يف  التحدي  ويبقى  واملخاطر.  الفر�ص  بني  التوازن 
عّدة، ت�صمن امل�صاركة املحلية الفعالة، وتكفل عدم م�صا�ص هذا التغرّي يف ا�صتخدام الأرا�صي 

مبقّومات ال�صتدامة والإن�صاف. 
.Borras and Franco 2010; Deiniger and others 2011; IFAD 2011; Da Vià 2011 :امل�صدر

اأعلى  تبلغ  الطبيعية  والكوارث  النامية.  البلدان 
املنخف�صة  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  يف  لها  ن�صبة 
واملتو�صطة، مع اأن اأعباء اخل�صائر التي تلحق بالتنمية 
الب�رشية نتيجة لهذه الكوارث قد انخف�صت. وارتفاع 
املبا�رشة  الأ�رشار  اأ�صد  يلحق  البحر  �صطح  م�صتوى 
الكثري من  التي متلك يف  ال�صاحلية،  املتقدمة  بالبلدان 
وبالدول  لها،  للت�صّدي  الالزم  ال�صتعداد  الأحيان 
املناعة  متلك  ل  التي  النامية،  ال�صغرية  اجلزرية 

الالزمة ملواجهة اخلطر. 

املخاطر البيئية املزمنة 
فاإزالة  الوحيد.  البيئي  باخلطر  املناخ  تغرّي  لي�ص 
واملجاري  الرتبة  ا�صتغالل  يف  والإفراط  الغابات 
املدى  على  تنذر  التي  العوامل  من  اأي�صًا  هي  املائية 
الطويل بتقوي�ص �صبل املعي�صة، وبا�صتنفاد املياه العذبة 
واملوارد املتجددة الأ�صا�صية، مثل م�صائد الأ�صماك. 
لعدم  نتيجة  الأحيان  بع�ص  يف  هي  امل�صاكل  وهذه 
التوازن يف الفر�ص ومواقع النفوذ، كما يبني الف�صل 
الثالث، وتنتج منها خ�صائر لها تداعياتها مثل فقدان 

التنوع البيولوجي )الإطار 2.7(. 

اجنراف الرتبة والت�شحر وندرة املياه 
الأعوام  مدى  على  الزراعي  الإنتاج  ت�صاعف 
اخلم�صني املا�صية، مع اأن زيادة الأرا�صي املزروعة 
الرتبة  موارد  تدهور  لكن  فقط.  املائة  يف   10 بلغت 
وانخفا�ص  الرتبة  فاجنراف  التزايد.  يف  اآخذ  واملياه 
تلحق  عوامل  كّلها  الرعي،  يف  والإفراط  اخل�صوبة 
�رشرًا بنحو 40 يف املائة من الأرا�صي الزراعية)53(.
 ومع �صعوبة قيا�ص حجم التدهور، ميكن القول 
اإن الأرا�صي ال�صاحلة للزراعة قد تتحّول، يف اأ�صواأ 
الأحوال، بفعل ال�صتغالل املفرط اإىل �صحراء)54(. 
جمموع  من  تقريبًا  املائة  يف   31 ي�صمل  والتدهور 
الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  يف  الأرا�صي  م�صاحة 
يف  املائة  يف  و51  واملرتفعة  واملتو�صطة  املنخف�صة 
ومن  جدًا.  املرتفعة  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان 
الالتينية  اأمريكا  منطقة  يف  تقع  النامية،  املناطق 
اأقل  الو�صطى  واآ�صيا  واأوروبا  الكاريبي  والبحر 
التدهور،  وال�صديدة  املتدهورة  الأرا�صي  من  ن�صبة 
بينما تقع اأعلى ن�صبة يف جنوب اآ�صيا. وت�صم البلدان 
يعي�صون على  الذين  ال�صكان  ن�صبة من  اأعلى  العربية 
تليها  ال�صكان(،  من  املائة  يف   25( متدهورة  اأرا�ٍص 
يف   22( الكربى  الأفريقية  ال�صحراء  جنوب  منطقة 

املائة( )اجلدول الإح�صائي 7(. 
والتنمية  الطبيعية  للنظم  اأ�صا�صي  عن�رش  واملياه 
ثالثة  اأو  �صعفي  تنتج  املروية  فالأرا�صي  الب�رشية. 
وت�صتهلك  البعلية.  الزراعة  تنتجه  ما  اأ�صعاف 

من  املائة  يف  و85   70 بني  ترتاوح  ن�صبة  الزراعة 
املياه. وت�صري التقديرات اإىل اأن املياه ت�صتخدم بطرق 
غري م�صتدامة لإنتاج نحو 20 يف املائة من املح�صول 
العاملي من احلبوب. وبحلول عام 2050، يتوقع اأن 

يت�صاعف الطلب على املياه لإنتاج الغذاء)55(. 
على  اأمثال  ثالثة  مبعّدل  املياه  �صحب  وازداد 
املا�صية)56(. ويتجاوز �صخ  الأعوام اخلم�صني  مدى 
تهبط  بحيث  الطبيعي،  التجّدد  معّدل  اجلوفية  املياه 
منا�صيب املياه اجلوفية. والأ�صباب الرئي�صية يف ذلك 
املائية  وامل�صتجمعات  الرطبة  الأرا�صي  تدمري  هي 
الطبيعية لأغرا�ص ال�صتخدام  املياه  واأبراج تخزين 
التنمية  تقرير  وّثق  وقد  والزراعي.  ال�صناعي 
الب�رشية لعام 2006 مدى ت�صّبب النفوذ والفقر وعدم 

امل�صاواة يف ندرة املياه.

اإزالة الغابات 
فرتة  منذ  يحدث  الذي  احلرجي،  الغطاء  فقدان 
بني  الت�صارب  مظاهر  من  مظهر  هو  طويلة، 
البيئية.  ال�صتدامة  ومقّومات  التنمية  متطلبات 
فالغطاء احلرجي ل ي�صكل يف الوقت احلا�رش �صوى 
ثالثة اأخما�ص ما كان عليه يف الع�صور القدمية)57(. 
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الأحيان  الكثري من  التي كانت يف  الغابات،  واإزالة 
على  دلياًل  اليوم  اأ�صبحت  التنمية،  يف  للتقدم  نتيجة 

التاأخر يف التنمية.
التنمية  ذات  البلدان  يف  الغابات  ح�صة  ومعدل   
الب�رشية املرتفعة جدًا يقارب متو�صط ح�صة الغابات 
 29–28( املنخف�صة  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  يف 
يف  احل�صة  هذه  متو�صط  يبلغ  بينما  املائة(،  يف 
 23 حواىل  املتو�صطة  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان 
التنمية  ذات  البلدان  عملت  حني  ويف  املائة)58(.  يف 
احلرجي  الغطاء  زيادة  على  جدًا  املرتفعة  الب�رشية 
بلغ متو�صط   ،1990 املائة منذ عام  1 يف  بن�صبة  فيها 
الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  يف  الغطاء  هذا  فقدان 
التنمية  ذات  البلدان  ويف  املائة  يف   11 املنخف�صة 
اأي  يحدث  مل  بينما  املائة،  يف   4 املرتفعة  الب�رشية 
املتو�صطة.  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  يف  تغرّي 
وقد �صهدت منطقة اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
وجنوب ال�صحراء الأفريقية الكربى اأكرب اخل�صائر، 
تلتها البلدان العربية، اأما املناطق الأخرى فقد �صجلت 

مكا�صب طفيفة على هذا ال�صعيد )ال�صكل 2.10()59(.
و�صيلي  )بوتان  نامية  بلدان  �صبعة  حتّولت  وقد   
وال�صلفادور وال�صني وفييت نام وكو�صتاريكا والهند( 
بدعم  التحريج  اإعادة  اإىل  الغابات  اإزالة  موؤخرًا من 
يدل  ما  هناك  اأن  غري  ودولية.  حملية  برامج  من 
على اأن بع�ص هذه البلدان قد حّول يف الواقع عواقب 
كل  فمقابل  اأخرى،  نامية  بلدان  اإىل  الغابات  اإزالة 
ت�صتورد  بتحريجها  البلدان  هذه  تقوم  هكتار   100
الأخ�صاب)60(.  منتجات  من  هكتارًا   74 يعادل  ما 
الأوروبي  الحتاد  اأن  اإىل  املحاكاة  مناذج  وت�صري 
من  تنقذ  مكعب  مرت   100 كل  من  مرتًا   75 يحّول 
اإىل  �صيما  ول  النامية،  البلدان  اإىل  الأخ�صاب  قطع 
اأ�صرتاليا ونيوزيلندا  بينما حّتول  ال�صتوائية؛  املناطق 
70 مرتًا مكعبًا والوليات املتحدة الأمريكية 46 مرتًا 
يف  التحريج  اجتاهات  فهم  يتطلب  وهكذا  مكعبًا)61(. 
بالإ�صافة  ال�صتهالك والتجارة  اأمناط  العامل درا�صة 
ت�صتهلك منتجات  ف�صوي�رشا، مثاًل،  الإنتاج)62(.  اإىل 
م�صاحة  من  املائة  يف   150 من  اأكث  تعادل  زراعية 

اأرا�صيها املزروعة)63(.
"ال�صتحواذ  ظاهرة  القلق  اإىل  يدعو  ومما 
احلكومات  تتملك  اإذ  العامل،  يف  الأرا�صي"  على 
الفقرية  البلدان  من  كبرية  م�صاحات  وال�رشكات 

والبلدان التي لديها اأرا�ٍص وفرية )الإطار 2.8(. 

تدهور النظم الإيكولوجية البحرية 
من  املاليني  ملئات  للربوتني  هام  م�صدر  الأ�صماك 
متو�صط  يبلغ  ال�صمالية  اأمريكا  ففي  العامل.  �صكان 

يف  كيلوغرامًا   24 الأ�صماك  من  الفرد  ا�صتهالك 
منطقة  ويف  كيلوغرام،   18.5 اآ�صيا  ويف  ال�صنة، 
اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 9.2 كيلوغرام)64(. 
الطبيعي،  التكاثر  معدل  يتجاوز  الذي  ال�صيد  لكن 
بالإ�صافة اإىل اآثار التجريف والإغراق، والتخل�ص 
من امللوثات، والبنية الأ�صا�صية وال�صياحة ال�صاحلية، 
الإيكولوجية  النظم  تتطلبها  التي  بالظروف  يخّل 
البحرية ال�صحية، وي�صعف قدرتها على ال�صتمرار. 
ل�صيد  ال�صنوي  املعدل  يبلغ  احلا�رش  الوقت  ويف 
بكثري  يفوق  املعّدل  وهذا  طن،  مليون   145 ال�صمك 
به ل�صمان  التقّيد  ينبغي  الذي  ال�صنوي  الأق�صى  احلد 
مليون   100 اإىل   80 وهو  املح�صول،  ا�صتدامة 
املتحدة  الأمم  منظمة  تقديرات  وح�صب  طن)65(. 
 53 ن�صبة  كانت   ،2008 لعام  والزراعة  لالأغذية 
ت�صتغل  لالأ�صماك  املعروفة  امل�صائد  من  املائة  يف 
ل�صتغالل  تخ�صع  املائة  يف   28 ون�صبة  بالكامل، 
لال�صتنزاف.  تتعر�ص  املائة  يف   3 ون�صبة  جائر، 
املائة  يف   15 �صوى  معتدل  نحو  على  ت�صتثمر  ومل 
هذه  اآثار  اأن  ومع  الأ�صماك)66(.  م�صائد  من  فقط 
الأمناط يف ال�صتهالك مل تنعك�ص بعد انخفا�صًا على 
الإنتاج الإجمايل، بداأت حما�صيل بع�ص الأنواع، 
وخ�صو�صًا الأ�صماك الكبرية، تت�صاءل منذ ثمانينات 

القرن املا�صي.
يف   10 فن�صبة  كبريًا.  التفاوت  يبدو  اأي�صًا  وهنا   
يقارب  مبا  ت�صتاأثر  تقريبًا  ال�صيد  اأن�صطة  من  املائة 
يد  يف  معظمها  ال�صيد،  حم�صول  من  املائة  يف   90
اأ�صاليب  ي�صتخدمون  الذين  املتقدمة  البلدان  �صيادي 
مثل  املال،  راأ�ص  من  كبريًا  قدرًا  تتطلب  متطّورة 
مبرافق  واملجهزة  تكنولوجيًا  املتقدمة  ال�صيد  �صفن 
التي  التخزين الطويل الأجل، و�صباك ال�صيد الآلية 
ت�صلح لل�صيد يف املياه العميقة. ويبلغ متو�صط الإنتاج 
الرنويج  يف  طنًا   172 الأ�صماك  ل�صيادي  ال�صنوي 
واثنني  ال�صني  يف  اأطنان  و�صتة  �صيلي  يف  طنًا  و72 
من  املائة  يف   85 اأن  من  الرغم  وعلى  الهند.  يف 
العاملني يف قطاع �صيد الأ�صماك يعملون يف اآ�صيا، ل 
يتجاوز متو�صط الإنتاج ال�صنوي ل�صّياد املحيطات يف 
املنطقة 2.4 طن، مقابل كميات ت�صل اإىل حد 23.9 
تقوم  اأوروبا)67(. ول  مثل  املتقدمة  املناطق  طن يف 
اأكرب  ب�صيد كميات  الكبرية  التجارية  ال�صيد  �رشكات 
مبمار�صات  تقوم  اأي�صًا  لكنها  فح�صب،  الأ�صماك  من 
�صارة، كا�صتخدام اأ�صاليب ال�صيد العر�صي و�صبكات 

ال�صيد التي جُتّر اإىل قاع البحار. 
ت�صجل  ال�صيد  حما�صيل  معدلت  تزال  ول 
املناطق  بع�ص  يف  له  �رشعة  اأق�صى  يبلغ  ارتفاعًا، 
للحد  احلكومية  املبادرات  من  الرغم  على  النامية، 

ميكن للمدن اأن ت�صهم 
يف حتقيق ال�صتدامة، 
خ�ص��صًا عندما تدرج 
العتبارات البيئية يف 

التخطيط املدين. وت�صهم 
الكثافة ال�صكانية املرتفعة 

يف حتقيق وف�رات احلجم، 
و يف تنّ�ع املهارات 

والتخ�ص�ض يف امل�صاريع، 
غي اأن م�صاكل املدن مع 
النفايات وتل�ث اله�اء 
الطلق ميكن اأن تك�ن 

�صخمة
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الإطار 2.9
النفايات اخلطرة واتفاقية بازل 

مع تزايد الهتمام العام مبو�صوع النفايات اخلطرة يف البلدان املتقدمة يف 
ال�صبعينات والثمانينات من القرن املا�صي، اأ�صدرت العديد من احلكومات 
ت�رشيعات �صارمة يف هذا املجال. وكانت النتيجة غري املتوقعة زيادة كبرية 
كالأ�صب�صتو�ص  اخلطرة  النفايات  من  النامية  البلدان  اإىل  ال�صادرات  يف 
احل�رشات.  ومبيدات  الطبية  والنفايات  الثقيلة  واملعادن  والرماد  والزئبق 
با�صتقبال  القبول  على  النامية  البلدان  بع�ص  القت�صادية  الفوارق  وحملت 
ائتالف  عر�ص  املا�صي،  القرن  من  الثمانينات  ففي  اخلطرة.  النفايات 
اأوروبية و�رشكات يف الوليات املتحدة الأمريكية على غينيا  من �رشكات 
- بي�صاو مبلغ 600 مليون دولر، اأي حواىل خم�صة اأمثال ناجتها القومي 
الإجمايل، لقاء القبول بدخول �صحنات من النفايات ال�صامة اإىل اأرا�صيها، 

لكنها رف�صت هذا العر�ص ب�صبب ال�صغوط الدولية.
النفايات اخلطرة والتخل�ص  التحكم يف نقل  اتفاقية بازل ب�صاأن  وتنظم 
منها عرب احلدود حركة هذا النوع من ال�صادرات، اإذ ت�صرتط موافقة البلد 
املتلقي بعد اّطالعه على طبيعة النفايات. وقد بلغ عدد الدول الأطراف يف 
بينها.  من  الأمريكية  املتحدة  الوليات  لي�صت  دولة،   175 التفاقية  هذه 
ومبوجب تعديل اأجري على هذه التفاقية يف عام 1995، يحّظر ت�صدير 
جميع النفايات اخلطرة، اإل اأّن هذا التعديل مل يحَظ بت�صديق العدد الالزم 
وهو ثالثة اأرباع الدول الأطراف. وتقّر التفاقية بخطورة هذه امل�صكلة، 
ولكن مل يجِر بعد و�صع الإطار الدويل التنظيمي املنا�صب لتنفيذ اأحكامها. 
النامية هو مو�صوع  البلدان  ومو�صوع التعر�ص للنفايات اخلطرة يف 
500 طن  باإلقاء  2006، قامت �رشكة هولندية  الأهمية. ففي عام  يف غاية 
من النفايات ال�صامة يف 16 موقعًا يف اأبيدجان، وت�صبب ذلك يف تلّوث مياه 
ع�رشة  من  اأكث  مقتل  ويف  الأ�صماك؛  وم�صائد  والرتبة  املدينة  يف  ال�رشب 

اأ�صخا�ص؛ وت�رشر اأكث من 100,000 �صخ�ص. وهذه احلالت ل تدل على 
نقاط �صعف ت�صوب اتفاقية بازل فح�صب، بل اأي�صًا على الواقع القت�صادي 
متلك  النامية  البلدان  اأن  تفرت�ص  فالتفاقية  النامية.  البلدان  من  العديد  يف 
النفايات،  �صحنات  قبول  خماطر  لتقييم  الالزمة  والإدارية  التقنية  القدرة 
لكن  املالية،  الإغراءات  ملقاومة  الالزمة  ال�صليم  احلكم  مقّومات  وت�صتويف 

الواقع خمتلف اأحيانًا.
العامل،  يف  تزايدًا  النفايات  اأنواع  اأكث  هي  الإلكرتونية،  والنفايات   
وتلحق اأ�رشارًا ب�صحة الإن�صان و�صالمة البيئة. وقد بلغ جمموع النفايات 
الإلكرتونية يف الفرتة من عام 2004 اإىل عام 2008 من الحتاد الأوروبي 
يف  طن  مليون   17 الأمريكية  املتحدة  والوليات  والهند  وال�صني  وتايلند 
ال�صنة، ويقّدر برنامج الأمم املتحدة للبيئة جمموع النفايات الإلكرتونية يف 
تدوير غري  يعاد  �صنويًا. ول  مليون طن  20 و50  بني  العامل مبا يرتاوح 
2007، اأعادت الوليات املتحدة  جزء ب�صيط من هذه النفايات. ففي عام 
والهواتف  التلفزيون  اأجهزة  من  املائة  يف   20 من  اأقل  تدوير  الأمريكية 
النقالة واأجهزة احلا�صوب القدمية، وتخل�صت من الن�صبة املتبقية يف مواقع 
والهند.  ال�صني ونيجرييا  مثل  النامية  البلدان  النفايات، معظمها يف  لدفن 
اقت�صاديًا  قطاعًا  الإلكرتونية  النفايات  تدوير  اإعادة  اأ�صبحت  ذلك،  ومع 
حيويًا، ل �صيما يف ال�صني والهند، حيث توفر ا�صتعادة املواد من الأجهزة 
لكن  للفقراء.  هام  رزق  مورد  بها  والتجارة  واإ�صالحها  الإلكرتونية 
الأجهزة جميعها  هذه  عليها  التي حتتوي  والكادميوم  والزئبق  الر�صا�ص 
الكثريون  يزال  ل  ممكنة،  الحرتازية  التدابري  اأن  ومع  ال�صمية.  �صديد 

يجهلون طبيعة املخاطر الناجمة عن هذه املواد. 

Andrews 2009; Sonak، Sonak، and Giriyan 2008; Widmer and others 2005; Robinson 2009; UNEP/GRID-Europe 2005; GreenPeace 2009; UNEP and UNU 2009; امل�صدر: 
www.epa.gov/international/toxics/ewaste.html; http://toxipedia.org/display/toxipedia/Electronic+Waste+%28E-Waste%29.

من الإفراط يف ال�صيد)68(. ففي عام 2005، بلغت 
اأكث  الهادئ  واملحيط  اآ�صيا  �رشق  يف  املعدلت  هذه 
 .1980 عام  يف  عليه  كانت  ما  اأمثال  اأربعة  من 
اأ�صباب هذا الرتفاع زيادة الإنتاج لأغرا�ص  ومن 
ارتفاع ن�صيب  املتقدمة، حيث  البلدان  اإىل  الت�صدير 

الفرد من ال�صتهالك.

التلوث 
التغرّيات  اأن  اإىل  حديثًا  اأجريت  درا�صات  ت�صري 
تلك  من  تعقيدًا  اأكث  تكون  قد  التلوث  م�صتويات  يف 
التي ي�صفها منحنى كوزنت�ص البيئي، الذي يوؤكد اأن 
التلّوث يرتفع ثم ينخف�ص مع التنمية القت�صادية)69(. 
بيئتها  يف  م�صاكل  من  تعاين  الدخل  املنخف�صة  فاملدن 
املحلية مرتبطة بالفقر؛ واملدن املتو�صطة الدخل تعاين 
من م�صاكل على نطاق املدينة مرتبطة بالنمو ال�رشيع؛ 
واملدن املرتفعة الدخل تعاين من عواقب اأمناط احلياة 
"البني" التي  التلوث  ي�صّمى مب�صاكل  الرتفة)70(. وما 
تدين  مثل  املنخف�ص،  الدخل  ذات  املدن  منه  تعاين 
ال�صحي  ال�رشف  وخدمات  املياه  اإمدادات  نوعية 
تزايد  مع  يرتاجع  ال�صلبة،  النفايات  اإدارة  و�صوء 
الثوة لتحّل حمّله امل�صائل الإيكولوجية "اخل�رشاء"، 

واأنظمة  النبعاثات،  وازدياد  النفايات،  تقليل  مثل 
النقل التي تفتقر اإىل الكفاءة. 

واملدن هي م�صدر للتلّوث ولفر�ص ال�صتدامة. 
ف�صكان املدن ي�صتهلكون كميات ترتاوح بني 60 و80 
يف املائة من الطاقة املنتجة يف العامل، وهم م�صوؤولون 
الكربون)71(.  انبعاثات  من  تقريبًا  مماثلة  ن�صبة  عن 
ال�صتدامة،  حتقيق  يف  ت�صهم  اأن  للمدن  وميكن 
يف  البيئية  العتبارات  تدرج  عندما  خ�صو�صًا 
املرتفعة  ال�صكانية  الكثافة  وت�صهم  املدين.  التخطيط 
املهارات  تنّوع  ويف  احلجم،  وفورات  حتقيق  يف 
حتقق  املزايا  وهذه  امل�صاريع.  يف  والتخ�ص�ص 
العامة،  وال�صلع  الأ�صا�صية  البنية  كلفة  يف  وفورات 
الف�صالت  و�رشف  ال�صحي  وال�رشف  املياه  مثل 
اخليارات  من  املزيد  وتتيح  العام،  النقل  واأنظمة 
يت�صاعف  وعندما  والتدوير.  ال�صتخدام  لإعادة 
عدد �صكان مدينة معّينة، تكون الزيادة يف متطلبات 
املائة  يف   85 ال�صكانية  للزيادة  نتيجة  الأ�صا�صية  البنية 
النبعاثات  من  الفرد  م�صاهمة  ت�صكل  ول  فقط)72(. 
متو�صط  من  املائة  يف   30 �صوى  نيويورك  مدينة  يف 
النبعاثات يف الوليات املتحدة الأمريكية، وتنطبق 
املعادلة نف�صها على ريو دي جانريو والربازيل)73(. 
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الإطار 2.10
اأوجه التاآزر الإيجابي يف ال�ص�يد وك��صتاريكا 

الأداء اجليد للبلدان يف جمالت البيئة والتنمية الب�رشية والإن�صاف ميكن اأن ي�صاعد يف تكوين 
فكرة وافية عن جتارب ناجحة يف التنمية. ونركز هنا على الأداء البيئي يف كل من ال�صويد 

وكو�صتاريكا.
 حتّل ال�صويد حاليًا يف املرتبة ال�صابعة من حيث قيمة دليل التنمية الب�رشية، وهي �صاد�ص 
اأف�صل بلد من حيث اخل�صائر يف التنمية الب�رشية ب�صبب عدم امل�صاواة، والأوىل مبقيا�ص دليل 
املرتبة  يف  ال�صويد  حلت  النبعاثات،  يف  الفرد  م�صاهمة  حيث  ومن  اجلن�صني.  بني  امل�صاواة 
تلوث  معدلت  حيث  ومن  جّدًا،  املرتفعة  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  بني  الأدنى  ال�صاد�صة 
الهواء، �صجلت ال�صويد اأدنى معّدل بني البلدان ذات التنمية الب�رشية املرتفعة جّدًا واأدنى رابع 
اأداء ال�صويد اجليد م�صتمد من الوعي البيئي الرا�صخ يف  معّدل يف الرتتيب العاملي. ويبدو اأن 
الراأي العام والنظام ال�صيا�صي القائم منذ زمن على امل�صاواة والدميقراطية. فعلى �صبيل املثال، 
عملت "جلنة البحوث يف حفظ وا�صتخدام املوارد الطبيعية"، التي اأن�صئت يف عام 1957، على 
رفع م�صتوى الوعي العام بالق�صايا البيئية وكانت مبثابة جمموعة �صغط قوية. ومن الأدلة 
الأخرى على جودة الأداء ا�صتطالع اأجري يف عام 1969 اأّيدت فيه غالبية امل�صاركني تباطوؤ 
املياه. وهذا  تلوث  ملكافحة  املحلية  ال�رشائب  البيئي، وزيادة  التدهور  ملنع  القت�صادي  النمو 
الثمن. ويتجذر احلق يف  اأف�صل مهما كان  بيئة  تام ورغبة قوية يف توفري  ا�صتعداد  يعربعن 
ال�صتفادة امل�صرتكة من املوارد عميًقا يف الروح الجتماعية ال�صويدية ويف تقاليد عمرها قرون 
من الزمن. ويتجلى الوعي املعا�رش يف نتائج ا�صتطالعات غالوب العاملية التي تظهر اأن 96 
اأنه خطر  اإليه على  يف املائة من ال�صويديني على بّينة من تغرّي املناخ، والن�صف تقريبًا ينظر 
ال�صيا�صية،  الإن�صاف والتعليم وقع قوي يف احلياة  ال�صويد يف  حقيقي. وقد يكون لإجنازات 
ويتجلى وعي ال�صكان بق�صايا البيئة وحر�صهم على حمايتها يف اعتماد �صيا�صات �صديقة للبيئة.

موؤ�ص�صات حتر�ص على  واأن�صاأت  �صيا�صات  املتعاقبة  احلكومات  نفذت  كو�صتاريكا،   ويف 
الأهداف البيئية. فقد تاأ�ص�ص يف عام 1955 معهد كو�صتاريكا لل�صياحة حلماية املوارد الطبيعية 
يف  بالغابات  املتعلق  الت�رشيع  باعتماد  كانت  البيئية  لل�صيا�صة  الفعلية  النطالقة  لكن  البلد.  يف 
اأواخر عام 1980. ويوؤكد هذا الت�رشيع الأهمية البيئية للغابات، يف احتجاز الكربون وحماية 
التنوع البيولوجي وتنظيم تدفق املياه وتوفري املناظر الطبيعية. وقد �صّكل اأ�صا�صًا لإقرار ر�صوم 
احلقوق  اأ�صبحت  الت�صعينات  منت�صف  الغابات. وبحلول  مالية حلماية  كاآلية  البيئية  للخدمات 
خف�ص  اعتمادات  بيع  جمال  يف  رائدة  كو�صتاريكا  واأ�صبحت  الد�صتور،  يف  مكر�صة  البيئية 
الكربون )اإىل الرنويج(. وقد حتققت هذه الإجنازات بف�صل م�صاركة املجتمع املدين؛ وكذلك 
اعتزاز ال�صكان بجمال البلد وتنوعه البيولوجي وموارده الطبيعية؛ وتوفري فر�ص ال�صتثمار 

يف م�صاريع ت�صتويف مقّومات ال�صتدامة يف قطاعات مثل ال�صياحة. 
 Observatorio del Derassollo and Universidad de كو�صتاريكا؛  الإمنائي يف  املتحدة  الأمم  لربنامج  القطري  املكتب  امل�صدر: 

.Costa Rica 2011; Kristrom and Wibe 1997; Lundqvist, 1972

فم�صاهمة الفرد املقيم يف مانهاتن يف انبعاثات الكربون 
�صنويًا  اإنكليزي(  )رطل  باوند   14,127 اأقل بحواىل 
ومن  نيويورك،  �صواحي  يف  املقيم  م�صاهمة  من 
وهذا  النقل)74(.  و�صائل  ا�صتخدام  قلة  ذلك  اأ�صباب 

يف  احل�رشية  املناطق  جميع  على  ينطبق  النمط 
الوليات املتحدة الأمريكية.

غري اأن م�صاكل املدن مع النفايات وتلوث الهواء 
الهواء،  فتلوث  �صخمة.  تكون  اأن  ميكن  الطلق 
الذي يبلغ م�صتويات مرتفعة يف املناطق احل�رشية، 
والقلب  التنف�صي  اجلهاز  لأمرا�ص  رئي�صي  �صبب 
احل�صول  قلة  بينما  العامل،  يف  الدموية  والأوعية 
على مياه ال�رشب النظيفة ومرافق ال�رشف ال�صحي 
املح�صن هي ال�صبب يف حواىل 1.6 مليون حالة وفاة 
احل�رشية  املناطق  يف  املقيمون  وينتج  �صنويًا)75(. 
كميات كبرية من النفايات، غالبًا ما ل ُتعالج بالطرق 
نيودلهي وكامتاندو،  القريبة من  فاملناطق  ال�صليمة. 
بع�ص  وت�صّدر  الأنهار)76(.  تلوث  من  تعاين  مثاًل 
البلدان الغنية نفاياتها اإىل البلدان الفقرية، فت�صبب لها 
اأ�رشارًا فادحة، مع اأن اتفاقية بازل يف عام 1992 
حتظر هذا النوع من التجارة )الإطار 2.9(. ويبلغ 
تلوث الهواء الطلق كذلك معّدلت مرتفعة يف املدن، 
توؤدي اإىل اأ�رشار �صحية كبرية )الف�صل 3(، كما اإن 
يوؤثر  الذي  ال�صحاب  تركيز  تزيد من  امللوثات  كثافة 

على ت�صاقط الأمطار.
 وتعني الكثافة ال�صكانية املرتفعة اأن اأي انخفا�ص 
ولو كان ب�صيطًا يف م�صاهمة الفرد الواحد يف انبعاثات 
ميكن  الطاقة  ا�صتخدام  اأو  املياه  ا�صتخدام  اأو  التلوث 
�صكان  ن�صف  اأن  ومبا  املطلق.  يف  حت�صنًا  يحقق  اأن 
ميثل  احل�رشية،  املناطق  يف  يعي�صون  تقريبًا  العامل 
بني  العالقة  اأما  كبرية.  فر�صة  ممكن  حت�ّصن  اأّي 
ولكن  معقدة.  عالقة  فهي  املدن  وكثافة  الإن�صاف 
من �صاأن الأحياء املرتا�صة وتاأمني اأنظمة النقل بكلفة 
من  الإن�صاف  تعزز  اأن  اجلميع  متناول  يف  معقولة 
خالل ت�صهيل حركة ال�صكان. وهناك ما يدّل على اأن 
ارتفاع الكثافة ال�صكانية يقّلل من الفوارق التي تف�صل 

بني الفئات الجتماعية. 
والكوارث الطبيعية التي ت�صيب املدن ميكن اأن 
تكون لها اآثار مدمرة، كما يف حالة اإع�صار كاترينا 

اجلدول 2.4

البلدان التي �صجلت اأداء جيدًا يف م�ؤ�رشات دليل التنمية الب�رشية والإن�صاف والبيئة: اآخر �صنة مت�فرة 

البلد

الإن�صاف والتنمية الب�رشيةالآثار املحلية املخاطر العاملية

انبعاثات غازات 
تلوث الهواءاحل�صول على املياها�صتخدام املياهاإزالة الغاباتالحتبا�ص احلراري

دليل التنمية الب�رشية 
)بالن�صبة املئوية 
ملتو�صط املنطقة(

جمموع اخل�صائر 
)بالن�صبة املئوية 
ملتو�صط املنطقة(

üüüüü10477كو�صتاريكا

üüüü10391اأملانيا

üüüü10389الفلبني

üüüü10270ال�صويد

مالحظة: جميع هذه البلدان جتاوزت معايري احلدود املطلقة للمخاطر العاملية املحددة يف احلا�صية 80، و�صجلت اأداًء اأف�صل من متو�صط املنطقة التي تنتمي اإليها، �صواء اأكان يف التنمية الب�رشية اأم يف اأبعاد عدم امل�صاواة، كما تفوقت على متو�صط 
املنطقة يف الآثار املحلية. 
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الأمريكية.  املتحدة  الوليات  يف  اأورليانز  نيو  يف 
ولذلك حتتاج املدن اإىل ا�صتثمارات يف البنية الأ�صا�صية 
ويف نظم اإدارة املخاطر. وت�صتخدم ريو دي جانريو 
واتخاذ  الطبيعية  بالكوارث  للتنبوؤ  متطورة  مناذج 

التدابري الوقائية. 
وتعطي الجتاهات العاملية �صورة اأكث تفاوؤل. 
ما  هناك  لكن  جدل،  مثار  يزال  ل  التلوث  فقيا�ص 
يف  العالقة  اجل�صيمات  كميات  انخفا�ص  اإىل  ي�صري 
الهواء الطلق يف جميع اأنحاء العامل على مدى العقدين 
ال�صحراء  جنوب  منطقة  �صجلت  وقد  املا�صيني)77(. 
الأفريقية الكربى انخفا�صًا �رشيعًا ن�صبًة اإىل امل�صتوى 
املرتفع الذي بلغه هذا التلوث يف املنطقة يف ال�صابق. 
الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  يف  التلوث  وانخف�ص 
كان  ذلك،  ومع  تقريبًا.  الثلث  بنحو  جدًا  املرتفعة 
متو�صط ترّكز اجل�صيمات يف املناطق احل�رشية اأعلى 
2.3 مرات يف البلدان ذات التنمية الب�رشية املنخف�صة 
ذات  البلدان  يف  عليه  هو  مما  واملرتفعة  واملتو�صطة 
الغنية  فالبلدان  جدًا)78(.  املرتفعة  الب�رشية  التنمية 
تطّبق اأنظمة وتدابري م�صّددة لتح�صني نوعية الهواء، 
الطاقة واملن�صاآت  التحكم يف حمطات توليد  مثل نظم 
حمركات  على  التحفيزية  واملحولت  ال�صناعية، 

ال�صيارات، والوقود النظيف)79(.

*   *   *

املوؤ�رشات  لجتاهات  ا�صتعرا�صًا  الق�صم  هذا  ت�صمن 
الب�رشية.  التنمية  على  وخماطرها  الرئي�صية  البيئية 
وات�صح منه اأن جمالت عديدة ت�صهد تدهورًا، ولكن 
هذا التدهور ل ي�صمل جميع املجالت. ويدّل التقدم 
مثاًل،  الهواء،  تلوث  من  احلد  يف  املحرز  الكبري 
تتح�صن  اأن  ميكن  البيئية  املوؤ�رشات  بع�ص  اأن  على 
فقرًا  البلدان  اأ�صّد  اأن  هو  للقلق  واملثري  التنمية.  مع 
تواجه اأخطر عواقب التدهور البيئي. ويوؤكد الف�صل 
التايل على اأن هذا النمط ُيالحظ اأي�صًا داخل البلدان. 
البلدان  بع�ص  متكنت  كيف  يلي  فيما  و�صنتناول 
تقّدمًا  فحققت  ال�صائدة،  الأمناط  على  اخلروج  من 

م�صتدامًا ومن�صفًا يف التنمية الب�رشية.

النجاح يف حتقيق التنمية الب�شرية 
امل�شتدامة واملن�شفة

هل  املتعار�صة؟  الأمناط  تف�صري  اإىل  ال�صبيل  ما 
الب�رشية  التنمية  يف  اأداًء  البلدان  اأف�صل  حتديد  ميكن 
لأ�صباب  �صعبة،  املهمة  والإن�صاف؟  وال�صتدامة 
ال�صتدامة  يقي�ص  واحد  موؤ�رش  وجود  عدم  اأبرزها 
نهجًا  التقرير  هذا  يعر�ص  ال�صياق،  هذا  ويف  بدقة. 

ميكن ال�صتفادة منه يف تقييم التقدم املحرز يف التنمية 
وي�صتعر�ص  معًا،  والإن�صاف  وال�صتدامة  الب�رشية 
الُنهج  جمموعة من املوؤ�رشات التي ت�صاعد يف حتديد 
من  وانطالقًا  العامة.  ال�صيا�صة  �صعيد  على  الفعالة 
ن�صتخل�ص  الآن،  حتى  املتوفرة  الأدلة  حتليل  نتائج 
دور  لتحليل  متّهد  التي  الهامة  النقاط  من  جمموعة 
املجتمعات املحلية والأ�رش املعي�صية يف الف�صل الثالث. 
ويحّدد  للعمل،  منهجية  اأي�صًا  التقرير  هذا  ويقرتح 
متّكنت  حيث  الإيجابي،  التاآزر  حالت  بع�ص 
البلدان من حتقيق تقّدم نحو التنمية الب�رشية امل�صتدامة 
واملن�صفة، وينتهي اإىل مناق�صة اآثار ذلك على اختيار 

ال�صيا�صة العامة.
 كيف ميكن حتديد اأوجه التاآزر الإيجابي؟ ي�صمل 
الإطار املقرتح يف هذا التقرير البعدين املحلي والعاملي 
لال�صتدامة املبينني يف ال�صكل 2.3. فاجلوانب املحلية، 
التف�صيل،  من  مبزيد  الثالث  الف�صل  يتناولها  التي 
مبا�رشة  الإن�صان  ت�صيب  التي  بالأ�رشار  تتعلق 
الهواء  ومن  النظيفة  املياه  من  الأ�رش  حرمان  جراء 
املتغرّيات يف  املغلقة. وتقا�ص هذه  الأماكن  النقي يف 
الإقليمية.  الإجنازات  متو�صط  اأ�صا�ص  على  البلدان 
بني  الفوارق  ذلك  يف  تراعى  اأن  ال�رشوري  ومن 
املناطق، كي ل يبدو النجاح حكرًا على البلدان ذات 
األ  ذلك  �صاأن  ومن  جدًا،  املرتفعة  الب�رشية  التنمية 
الظروف  تنوع  على  ال�صوء  من  القليل  غري  ي�صّلط 

التي يعي�ص فيها ال�صكان يف خمتلف اأنحاء العامل. 
 اأما اجلوانب البيئية العاملية لال�صتدامة، فهي التي 
بانبعاثات  وتقا�ص  النطاق،  وا�صعة  خماطر  ت�صكل 
الغابات،  واإزالة  احلراري،  الحتبا�ص  غازات 
اأي على  املياه، وذلك بطريقة معيارية،  وا�صتخدام 
اأ�صا�ص معايري عاملية للممار�صة اجليدة يف كل جانب. 
وباتباع املنطق نف�صه، حُتّدد البلدان التي لديها �صجل 
من  اأف�صل  امل�صاواة  وعدم  الب�رشية  التنمية  دليل  يف 
اإليها. وبتطبيق مثل هذا  تنتمي  التي  املنطقة  متو�صط 
جمموعة  حتديد  ميكن  الأبعاد،  املتعّدد  الت�صنيف 
الت�صّدي  يف  ن�صبيًا  اأف�صل  اأداء  �صجلت  التي  البلدان 
التنمية  ويف  والعاملية،  املحلية  البيئية  للمخاطر 
الب�رشية والإن�صاف. اإل اأن نتائج هذه العملية تبقى 
نتائج مبداأية، ب�صبب عدم اكتمال البيانات و�صعوبة 
املقارنة بينها. غري اأن املوؤ�رشات التي ميكننا جمعها 
تقود  اأن  ميكن  التي  الُنهج  بع�ص  على  للدللة  تكفي 
مقّومات  ت�صتويف  م�صتدامة  بيئية  �صيا�صة  و�صع  اإىل 

الإن�صاف ول حتّد من اإمكانات التنمية الب�رشية.
امل�صرتك  املنظور  تطبيق   2.4 اجلدول  ويو�صح 
اأداوؤها  كان  التي  البلدان  لتحديد  �صابقًا  املعرو�ص 
للمخاطر  الت�صّدي  )يف  العاملي  املتو�صط  من  اأف�صل 

ميكن للمدن اأن ت�صهم 
يف حتقيق ال�صتدامة، 
خ�ص��صًا عندما تدرج 
العتبارات البيئية يف 

التخطيط املدين. وت�صهم 
الكثافة ال�صكانية املرتفعة 

يف حتقيق وف�رات احلجم، 
ويف تنّ�ع املهارات 

والتخ�ص�ض يف امل�صاريع
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العاملية(، واأف�صل من املتو�صط الإقليمي ) يف معاجلة 
دليل  وخ�صائر  الب�رشية  التنمية  ودليل  املحلية  الآثار 
كان  وقد  امل�صاواة()80(.  عدم  ب�صبب  الب�رشية  التنمية 
اأداء عدد قليل من البلدان جيدًا على الأقل يف اأربعة 
الدرا�صة.  مو�صوع  اخلم�صة  البيئية  العنا�رش  من 
وتربز كو�صتاريكا باأدائها اجليد يف العنا�رش اخلم�صة. 
وكذلك يربز َبَلدان من البلدان ذات التنمية الب�رشية 
املرتفعة جدًا، هما اأملانيا وال�صويد، يف اأربعة عنا�رش 
واحل�صول  املياه،  وا�صتخدام  الغابات،  اإزالة  هي 
املغلقة،  الأماكن  يف  الهواء  وتلوث  املياه،  على 
الحتبا�ص  غازات  انبعاثات  يف  اأقل  اأداءهما  لكن 
لالهتمام،  مثرية  حالة  الفلبني  وتقدم  احلراري. 
برامج  �صاعدت  فقد  بالتحريج،  يتعلق  فيما  �صيما  ل 
م�صاحة  زيادة  على  فيها  املحلية  املجتمعية  التحريج 
الغابات. وكذلك يبلغ تلوث الهواء يف الأماكن املغلقة 
يف الفلبني 48 يف املائة فقط من متو�صط املنطقة، كما 
ال�صحية  الرعاية  وخدمات  التعليم  فر�ص  توفر  اإن 
يعّو�ص عن الفوارق ال�صا�صعة يف الدخل. وتعر�ص 

يف الإطار 2.10 جتربة ال�صويد وكو�صتاريكا.
غري  الثالثة  الأبعاد  عن  ال�صورة  هذه  وتبقى 
و�صعوبة  البيانات  يف  النق�ص  ب�صبب  مكتملة، 
احل�صول عليها ومقارنتها. ومن اأوجه الق�صور التي 
ال�صيا�صية  اإغفال موؤ�رشات مثل احلرية  اأي�صًا  ت�صوبها 
اجلن�صني  بني  امل�صاواة  جمال  يف  الأداء  اأو  والتمكني 
امل�صاواة بني اجلن�صني مثاًل،  يقي�صها دليل عدم  )التي 
وترد بالتف�صيل يف الف�صل التايل(. والبلدان الأربعة 
هي بلدان دميقراطية واأداوؤها جيد من حيث معايري 
يف  البلدان  �صائر  اإىل  بالن�صبة  اجلن�صني  بني  امل�صاواة 

املجموعات التي تنتمي اإليها.
وتت�صح ال�صورة با�صتعرا�ص اجتاهات الأداء مع 
مرور الزمن. فمن بني البلدان الأربعة التي �صجلت 
اأداًء قويًا ن�صبيًا، �صهدت اأملانيا وال�صويد فقط حت�صنًا يف 
جميع الأبعاد. فمنذ الت�صعينات، متكنت جميع البلدان 
ن�صبة  على  واملحافظة  الهواء  تلوث  تخفي�ص  من 
ال�صكان الذين يح�صلون على املياه اأو متكنت من رفع 
با�صتثناء  البلدان،  هذه  ا�صتطاعت  كما  الن�صبة.  هذه 
الحتبا�ص  غازات  انبعاثات  تخفي�ص  الفلبني، 
احلراري)81(. وانخف�ص موؤ�رش عدم امل�صاواة املتعدد 
التي  فيما عدا كو�صتاريكا،  البلدان،  هذه  الأبعاد يف 
مع ذلك ل يزال م�صتوى عدم امل�صاواة فيها اأقل من 

متو�صط املنطقة التي تنتمي اإليها)82(.
مناذج  اأي�صًا  النامية  البلدان  من  العديد  ويف   
قطاعية ناجحة وقابلة للتكييف ولالنتقال اإىل القت�صاد 

الأخ�رش. ومن الأمثلة على هذه النماذج)83(:
نفذت  وقد  الربازيل،  يف  كوريتيبا  مدينة  	•
واإدارة  املدين،  التنظيم  يف  مبتكرة  ُنهجًا  بنجاح 
يفر�صها  التي  ال�صغوط  ملواجهة  والنقل  املدينة 
ت�صجل  حاليًا  واملدينة  ال�رشيع.  ال�صكاين  النمو 
يف  العام  النقل  و�صائل  ا�صتخدام  يف  معدل  اأعلى 
الربازيل )45 يف املائة من جمموع الرحالت(، 
ومعّدل تلوث الهواء فيها هو من اأدنى املعدلت 

يف البلد. 
تعرفة  اعتمدت  وقد  كينيا،  يف  الطاقة  وزارة  	•
عام  يف  املتجددة  الطاقة  لإمدادات  تف�صيلية 
2008، بهدف تنويع م�صادر الإمداد بالكهرباء 
وتوليد الدخل، وتاأمني فر�ص العمل، وخف�ص 
احلراري.  الحتبا�ص  غازات  انبعاثات 
الكتلة  من  امل�صتمّدة  الطاقة  التعرفة  وت�صمل 
والطاقة  الأر�صية  احلرارية  والطاقة  الأحيائية 

الكهرومائية والطاقة ال�صم�صية وطاقة الرياح. 
�صجلت  التي  البلدان  حتديد  اأن  واخلال�صة 
واملن�صفة،  امل�صتدامة  الب�رشية  التنمية  يف  اإجنازات 
يكون على اأ�صا�ص حت�ّصن م�صتويات التنمية الب�رشية، 
وخف�ص م�صتويات عدم امل�صاواة، وجودة الأداء يف 
ال�صتدامة البيئية ح�صب جمموعة من املوؤ�رشات التي 
والت�صّدي  العاملية  البيئية  ال�صتدامة  يف  التقّدم  تقي�ص 
للمخاطر البيئية املحلية. ويف ظل عدم توّفر البيانات 
الالزمة لتقدمي ت�صنيف كامل للبلدان، نكتفي ببع�ص 
العمل  منهجية  اأّن  اإىل  ون�صري  التو�صيحية  النتائج 
املعتمدة هي و�صيلة قّيمة تبنّي اإمكانية اعتماد �صيا�صات 
حتّقق اأهداف التنمية الب�رشية وال�صتدامة والإن�صاف 
حيث  من  تتنّوع  خمتلفة،  مناطق  من  بلدان  يف  معًا 

اخل�صائ�ص الهيكلّية وم�صتويات التنمية. 

*   *   *

يف  رئي�صية  واجتاهات  اأمناطًا  الف�صل  هذا  تناول 
بلدان  من  جتارب  وقّدم  والبيئة  الب�رشية  التنمية 
بني  الإيجابي  التاآزر  اأوجه  على  واأدّلة  خمتلفة، 
التنمية والبيئة. ففي الكثري من احلالت، تتحمل اأ�صد 
البلدان فقرًا اأعباء التدهور البيئي، الذي مل يكن لها 
يد فيه. لكن حت�صني امل�صاواة بني البلدان وداخلها ل 

يتناق�ص مع حت�صني الأداء البيئي .
حتقيقها  ميكن  التي  العوائد  على  التحليل  ويوؤكد 
وحتقق  الإن�صاف  تعّزز  اإمنائية  مناذج  اعتماد  من 
تتناوله  اأكث توازنًا. وهذا املو�صوع  اقت�صاديًا  منوًا 

الف�صول التالية بالتف�صيل.




