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نقاط التالقي كثرية بني الإن�صاف والبيئة، ويتناول 
هذا الف�صل كيفية تاأثري ال�صتدامة البيئية على الب�رش، 
ودور عدم امل�صاواة يف هذه العالقة. كما ي�صتعر�ص 
البلدان واملجموعات التي خرجت عن النمط ال�صائد، 
مربزًا اأهمية متكني املراأة والتغرّي يف اأدوار اجلن�صني.
الفئات  اأكث  هي  املحرومة  الفقرية  والفئات 
ل  احلقيقة  وهذه  البيئي،  التدهور  لويالت  تعر�صًا 
اأخبار  من  اأ�صبوع  يخلو  ل  فيكاد  اأحد.  على  تخفى 
خ�صائر  توقع  كوارث  عن  الإعالم  و�صائل  تتناقلها 
يف الأرواح وتلحق اأ�رشارًا ب�صكان اأفقر املناطق يف 

العامل، الذين يعي�صون حالة حرمان �صديد.
من  ملزيد  م�صدر  هي  املتطرفة  الأحداث  وكما 
البيئة.  توؤذي  التي  الأن�صطة  هي  كذلك  اخللل، 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  عن  درا�صات  وتظهر 
العمال  اأحياء  ال�صامة ترتكز يف  النفايات  من�صاآت  اأّن 
اأ�رشارًا بال�صحة  العاملة ومناطق الأقليات، فتلحق 
والتعليم، وتوؤدي اإىل تراجع يف قيمة املمتلكات)1(. 
قيمة  تراجع  ب�صبب  النتائج  هذه  اأظهرت  و�صواء 
الأرا�صي وامل�صاكن يف هذه املناطق بعد بناء املن�صاآت 
املذكورة، اأم ب�صبب عدم قدرة ال�صكان على مقاومة 
اأّن  اجللّي  من  مناطقهم،  يف  املن�صاآت  بناء  قرارات 
الفوارق  حّدة  من  تزيد  بالبيئة  ال�صارة  املمار�صات 
العرقية والجتماعية. وقرارات ت�صييد هذه املن�صاآت 
القائمة على  الأنظمة  تقت�رش على  النحو ل  على هذا 
ال�صابق  ال�صوفييتي  الحتاد  ففي  ال�صوق.  اقت�صاد 
النووية يف منطقة غالبية �صكانها  ُبنيت حمطة ماياك 
املتحّدرين  ومن  والبا�صقور،  الترت  امل�صلمني  من 
عهد  على  والنفي  القمع  من  عانت  جمموعات  من 
اأ�صباب  فهم  اإىل  الف�صل  هذا  ويهدف  �صتالني)2(. 

ظهور هذه الأمناط اليوم وطبيعتها.
التدهور  بني  العالقة  التي حتّدد  العوامل  هي  ما 
البيئي والتنمية الب�رشية؟ اأيًا تكن هذه العوامل، يبقى 
لالإمكانات  املطلق  امل�صتوى  فيها  الأ�صا�صي  العامل 
والأ�رش  الأفراد  على  الإمكانات  هذه  وتوزيع 
واملجتمعات املحلية. فاحلرمان املطلق يوؤذي البيئة، 
والظروف البيئية ال�صيئة توؤّدي اإىل اإ�صعاف اإمكانات 
كثرية،  ال�صالت  هذه  تبنّي  التي  والأمثلة  الب�رش، 
م�صتوى  ارتفاع  مع  تنخف�ص  اخل�صوبة  فمعّدلت 

ارتفاع  التلوث ترتاجع مع  املراأة، ومعّدلت  تعليم 
م�صتوى التمكني يف املجتمعات.

هذا  يوّثق  الأبعاد،  املتعدد  الفقر  منظور  ومن 
فيها  يعي�ص  التي  البيئة  يف  احلرمان  حالت  الف�صل 
املبا�رش  احلرمان  حالت  تداخل  وكيفية  الفقراء، 
هذه مع العواقب ال�صارة لتغرّي املناخ. ويتناول هذا 
الب�رش،  ب�صحة  املحدقة  البيئية  املخاطر  اأي�صًا  الف�صل 
كيفية  اإىل  ويتطرق  الرزق،  وموارد  والتعليم، 
تفاعل احلرمان املزمن مع املخاطر اجل�صيمة، بحيث 
ت�صبح الأحداث املتطّرفة م�صدرًا لتفاقم اخللل. ويف 
اجلن�صني  مو�صوع  على  الف�صل  هذا  يرّكز  اخلتام 
والأثر الإيجابي للم�صاواة بني اجلن�صني على البيئة، 
فيمّهد بذلك لل�رشوع يف البحث يف خيارات ال�صيا�صة 

العامة يف الف�صول التالية.

منظور الفقر

التقرير  هذا  يتناولها  التي  الرئي�صية  املوا�صيع  من 
الفئات حرمانًا  اأ�صد  تتحّمله  الذي  املزدوج"  "العبء 
يف العامل. فعلى هذه الفئات اأن تواجه اأق�صى عواقب 
امل�صاكل  تواجه  اأن  اأي�صًا  وعليها  البيئي،  التدهور 
البيئية الراهنة الناجمة عن تلوث الهواء يف الأماكن 
ال�رشف  مرافق  وترّدي  املياه،  وتلّوث  املغلقة، 
ال�صحي)3(. ودليل الفقر املتعدد الأبعاد الذي هو من 
ابتكارات تقرير التنمية الب�رشية لعام 2010، يعطي 
الأ�رش  م�صتوى  على  احلرمان  عن  وافية  �صورة 

)ال�صكل 3.1(. 
يف  العجز  يقي�ص  الأبعاد  املتعدد  الفقر  فدليل 
املعي�صة، ويجمع يف  ال�صحة، والتعليم، وم�صتويات 
احلرمان.  هذا  و�صّدة  املحرومني  عدد  بني  القيا�ص 
تف�صي حالت احلرمان  �صنبحث يف  العام،  ويف هذا 
الأبعاد،  املتعدد  الفقر  حالة  يعي�صون  من  بني  البيئي 
للطهو،  املح�ّصن  الوقود  على  احل�صول  قلة  مبقايي�ص 
توفر  وعدم  ال�رشب،  مياه  على  احل�صول  وقلة 
خدمات ال�رشف ال�صحي املح�ّصن، و�صنبحث كذلك 
يف مدى التداخل بني اأوجه احلرمان التي تعاين منها 
الأ�رشة. وهذه املقايي�ص هي من البتكارات امل�صافة 

اإىل دليل الفقر املتعدد الأبعاد.
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ال�صكل 3.2

اأوجه احلرمان البيئي يف دليل الفقر املتعدد الأبعاد
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مالحظة: اخلط املتقّطع عند ن�صبة 17 يف املائة ي�صري اإىل ما كان �صيبلغه معّدل م�صاهمة موؤ�رشات اخلدمات البيئية يف الفقر الإجمايل لو كانت م�صاهمتها 
م�صاوية لوزنها يف الدليل. والبلدان اإىل ميني اخلط تعاين من فقر "بيئي" غري متكافئ، والأ�رش املعي�صية اإىل ي�صار اخلط تعاين من فقر بيئي اأقل من 

املتوّقع. تختلف �صنوات امل�صح بني البلدان، وميكن الّطالع على مزيد من التفا�صيل يف اجلدول الإح�صائي 5.
امل�صدر: تقديرات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�صتناد اإىل اجلدول الإح�صائي 5.

اأي�صًا  وهي  ذاتها،  بحّد  مهمة  احلرمان  واأوجه 
فتوفري احل�صول  الإن�صان.  انتهاكات لأب�صط حقوق 
على الوقود احلديث للطهو، واملياه النظيفة لل�رشب، 
اإىل  يوؤدي  الأ�صا�صية  ال�صحي  ال�رشف  وخدمات 
الب�رش، وتعزيز  اأمام  تو�صيع الإمكانات واخليارات 
الأبعاد  املتعدد  الفقر  دليل  فمنظور  الب�رشية.  التنمية 
تلبية  يف  املتداخل  احلرمان  اأوجه  لإبراز  و�صيلة  هو 

الحتياجات الأ�صا�صية.

اأوجه احلرمان التي يعاين منها الفقراء 
الأبعاد  املتعدد  للفقر  تقديرات  التقرير  هذا  يف  ترد 
ملجموعة من 109 بلدان )اجلدول الإح�صائي 5()4(، 

والنتائج مذهلة.
اأ�صل  من  الأقل  على  اأ�صخا�ص  �صتة  يعي�ص  	•
اأوجه  من  واحدًا  وجهًا  العامل  �صكان  من  ع�رشة 
احلرمان البيئي، يف حني يعي�ص اأربعة اأ�صخا�ص 
اأوجه هذا  اأكث من  اأو  اأ�صل ع�رشة وجهني  من 
هذه  احلرمان  اأوجه  اأّن  العلم  مع  احلرمان)5(، 
متعدد  فقر  حالة  يعي�صون  الذين  بني  حّدة  تزداد 
الأبعاد، حيث ترتفع ن�صبة الذين يعي�صون وجهًا 
ت�صعة  اإىل  البيئي  احلرمان  اأوجه  من  واحدًا 
اأ�صخا�ص من اأ�صل ع�رشة. ويف هذه احلالت، 
احلديث  الوقود  من  املحرومني  ن�صبة  تبلغ 
من  املحرومني  ون�صبة  املائة،  يف   90 للطهو 
املائة، ون�صبة  80 يف  ال�صحي  ال�رشف  خدمات 

املحرومني من املياه النظيفة 35 يف املائة.
متعدد  فقر  حالة  يعي�صون  الذين  معظم  يعاين  	•
اأ�صل  فمن  احلرمان.  اأوجه  تداخل  من  الأبعاد 
اأو  وجهني  ثمانية  يعي�ص  اأ�صخا�ص،  ع�رشة 
املائة  البيئي، و29 يف  اأوجه احلرمان  اأكث من 

يعي�صون الأوجه الثالثة معًا.
الأرياف،  يف  الفقراء  على  الأعباء  اأكرب  تقع  	•
حيث تعي�ص ن�صبة 97 يف املائة وجهًا واحدًا على 
الأقل من اأوجه احلرمان البيئي، ويعي�ص الثلث 
تقريبًا الأوجه الثالثة معًا، اأّما البيانات اخلا�صة 
باملدن فت�صري اإىل ن�صبة 75 يف املائة و13 يف املائة 

على الرتتيب.
�صا�صعة  فوارق  الأبعاد  املتعدد  الفقر  دليل  يظهر  	•
البلد  م�صتوى  على  البيئي  احلرمان  اأوجه  يف 
هايتي  ففي  فيه.  املناطق  م�صتوى خمتلف  وعلى 
فقر  يعي�صون حالة  الذين  ال�صكان  ن�صبة  تبلغ  مثاًل 
النظيفة  املياه  من  واملحرومني  الأبعاد  متعدد 
و70  املائة،  يف   19 العا�صمة  غرب  منطقة  يف 
ن�صبة  تبلغ  ال�صنغال  ويف  الو�صط.  يف  املائة  يف 
الأبعاد  متعدد  فقر  حالة  يعي�صون  الذين  ال�صكان 

ال�صكل 3.1

ً دليل الفقر املتعدد الأبعاد: اأ�صد الفئات حرمانا
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املائة يف  4 يف  الطهو نحو  املحرومني من وقود 
دكار وحواىل 88 يف املائة يف كولدا. ويف الهند 
ترتاوح حالت احلرمان من خدمات ال�رشف 
متعدد  فقر  حالة  يعي�صون  الذين  بني  ال�صحي 
كريال،  مقاطعة  يف  املائة  يف   3.5 بني  الأبعاد 

واأكث من 70 يف املائة يف مقاطعة بيهار.
وترتفع عادًة اأوجه احلرمان البيئي مع ارتفاع 
الفقر  تركيبة  اأن  غري  الأبعاد.  املتعدد  الفقر  دليل 
ت�صهد  التي  البلدان  بني  حتى  تختلف  الأبعاد  املتعدد 
م�صتويات متقاربة من الفقر. فاأوجه احلرمان ت�صهم 
ت�صتاأثر  اإذ  الأبعاد،  املتعدد  الفقر  يف  كبرية  م�صاهمة 
بن�صبة 20 يف املائة من قيمة دليل الفقر املتعدد الأبعاد، 
اأي تفوق القيمة املرجحة لهذه الأوجه، وهي 17 يف 
اجلهة   ،3.2 )ال�صكل  الأ�صلي  الدليل  قيمة  من  املائة 
22 يف  املعدل  يبلغ هذا  الأرياف،  العلوية()6(. ويف 
منغوليا،  املدن. ويف  املائة يف  13 يف  مقابل  املائة، 
اأوجه  ت�صكل  واأوغندا،  و�صوازيلند،  والبريو، 
دليل  قيمة  من  املائة  يف   30 من  اأكث  هذه  احلرمان 

الفقر املتعدد الأبعاد .
وما �صبق ل ينفي م�صتويات الأداء اجليد امل�صجلة يف 
بع�ص احلالت حيث انخف�صت ن�صبة اأوجه احلرمان 
العديد  ففي  الب�رشية)7(.  التنمية  دليل  قيمة  البيئي من 
من البلدان العربية )الأردن، والأر�ص الفل�صطينية 
واجلمهورية  املتحدة،  العربية  والإمارات  املحتلة، 
العربية ال�صورية( والبلدان الأوروبية، وبلدان اآ�صيا 
الو�صطى )الحتاد الرو�صي، واإ�صتونيا، واأوكرانيا، 
الدليل  يف  احلرمان  اأوجه  وزن  اأّن  جند  وكرواتيا( 
اأقل من ن�صف القيمة املرجحة له، ويربز ذلك اأي�صًا 

يف اأداء الربازيل.
ويت�صح من الأمناط ال�صائدة يف املناطق اأّن حدة 
منطقة جنوب  يف  اأ�صّدها  تبلغ  البيئي  احلرمان  اأوجه 
يف   99 يواجه  حيث  الكربى،  الأفريقية  ال�صحراء 
الأبعاد  متعدد  فقر  حالة  يعي�صون  الذين  من  املائة 
وجهًا واحدًا على الأقل من اأوجه احلرمان البيئي، 
هذا  من  الثالثة  الأوجه  املائة  يف   60 نحو  ويواجه 
وُيالحظ  ال�صفلية(.  اجلهة   ،3.2 )ال�صكل  احلرمان 
انت�صارًا  اأقل  ولكنه  حاد،  البيئي  احلرمان  اأّن  اأي�صًا 
الفقراء  املائة من  97 يف  اآ�صيا حيث يعاين  يف جنوب 
وجهًا واحدًا على الأقل من اأوجه احلرمان البيئي، 
كّلها.  الثالثة  احلرمان  اأوجه  املائة  يف   18 ويواجه 
يف  الفقراء  من  املائة  يف   39 يعاين  ذلك،  وبخالف 
من  اأكث  اأو  واحدًا  وجهًا  الو�صطى  واآ�صيا  اأوروبا 
حيث  طاجيك�صتان  )با�صتثناء  البيئي  احلرمان  اأوجه 
يكث الفقراء، وتبلغ ن�صبة من يعانون وجهًا واحدًا اأو 
اأكث من اأوجه احلرمان البيئي 82 يف املائة(. ون�صبة 

ال�صكان الذين يعي�صون اأوجه احلرمان الثالثة تكاد ل 
تتجاوز الواحد يف املائة، اإل يف طاجيك�صتان.

احلرمان  فهو  انت�صارًا  احلرمان  اأوجه  اأكث  اأما 
جنوب  منطقة  ففي   .)3.3 )ال�صكل  الطهو  وقود  من 
اآ�صيا، ومنطقة جنوب ال�صحراء الأفريقية الكربى، 
ن�صبة  تتجاوز  العامل،  يف  فقرًا  الأ�صّد  املنطقتان  وهما 
املائة  يف   90 احلديث  الطهو  وقود  من  املحرومني 
من ال�صكان الذين يعي�صون حالة فقر متعدد الأبعاد، 
بينما تتجاوز ن�صبة املحرومني من خدمات ال�رشف 
ال�صحي املح�ّصن 85 يف املائة من الفقراء يف املنطقتني. 
ويف عدد من البلدان العربية تربز امل�صاكل يف قطاع 
املياه، وتطال اآثارها اأكث من 60 يف املائة من الذين 

يعي�صون حالة فقر متعدد الأبعاد.
ويرتبط مدى احلرمان البيئي اأي�صًا برتتيب البلد 
يواجه  حيث  الب�رشية،  التنمية  دليل  قيمة  حيث  من 
اأ�صل كل ع�رشة ممن  اأ�صخا�ص من  اأربعة  اأكث من 
التنمية  ذات  البلدان  يف  الأبعاد  املتعدد  الفقر  يعانون 
الثالثة.  البيئي  احلرمان  اأوجه  املنخف�صة،  الب�رشية 
متو�صطه  يفوق  بيئيًا  فقرًا  عادة  البلدان  هذه  وتعاين 
لأوجه  املرجح  الوزن  مئوية  نقاط  �صت  بنحو 
احلرمان البيئي من قيمة دليل الفقر املتعدد الأبعاد. 
املياه  من  املحرومني  ن�صبة  تبلغ  مثاًل،  مدغ�صقر  ففي 
ولهذا  ال�صكان.  جمموع  من  املائة  يف   65 النظيفة 
فمعظم  اأخرى،  قطاعات  على  عواقُب  احلرمان 
املدار�ص يف مدغ�صقر تفتقر اإىل املياه اجلارية الالزمة 
لهذه  نتيجة  ال�صحي.  وال�رشف  ال�صخ�صية  للنظافة 
امل�صكلة، ي�صاب الطالب بالأمرا�ص، ويتغّيبون عن 
�صفوفهم، ويق�رّشون يف اأدائهم. ويت�صّبب الإ�صهال 
يف خ�صائر �صنوية تعادل نحو 3.5 مليون يوم مدر�صي 

يف مدغ�صقر)8(.
اإجنازات  �صارة عن  اأخبار  والواقع ل يخلو من 
حققتها احلكومات واملنظمات احلكومية نتيجة للنجاح 
مثالً،  اآ�صيا،  جنوب  فمنطقة  التوعية.  حمالت  يف 
تتميز بانخفا�ص يف ن�صبة ال�صكان املحرومني من املياه 

)اأقل من 15 يف املائة(.

فهم عالقة الرتابط
املخاطر  الناجم عن  احلرمان  اأوجه  فهم  للتعّمق يف 
من  انطالقًا  للبيانات  حتلياًل  اأجرينا  البيئية، 
يف  البلدان  اأدرجت  وقد  للفقر)9(.  ثابتة  م�صتويات 
يعي�صون  الذين  ال�صكان  من  ح�صتها  ح�صب  ترتيب 
اأكث من  اأو  واحدًا  الأبعاد ووجهًا  متعدد  فقر  حالة 
الذين  ال�صكان  من  وح�صتها  البيئي  احلرمان  اأوجه 
وترتفع  احلرمان.  لهذا  الثالثة  الأوجه  يعي�صون 
البيئي مع  الذي يعانون من احلرمان  ال�صكان  ن�صبة 

ال�صكل 3.3

اأوجه احلرمان البيئي تبلغ 
اأ�صّدها يف احل�ص�ل على ال�ق�د 

احلديث للطه�
الأبعاد  متعدد  فقر  حالة  يعي�صون  الذين  ن�صبة 
املناطق  ح�صب  البيئية  اخلدمات  من  املحرومني 

لآخر �صنة متوفرة

30.5
62.6

75.1

22.6
19.5

26.8

24.1
41.5

54.3

19.4
86.4

94.1

65.2
86.7

98.3















وميكن  البلدان،  بني  امل�صح  �صنوات  تختلف  مالحظة: 
الّطالع على مزيد من التفا�صيل يف اجلدول الإح�صائي 
النتائج  لأّن  العربية  البلدان  بيانات  ال�صكل  ي�صمل  ل   .5

غري موثوقة ب�صبب تديّن م�صتويات الفقر. 
اجلــدول  بيانات  اإىل  احل�صابات  ا�صتندت  امل�صدر: 

الإح�صائي 5.
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ال�صكل 3.4

ن�صبة ال�صكان الذين يعي�ص�ن اأوجه احلرمان البيئي ترتفع مع ارتفاع دليل الفقر املتعدد الأبعاد وبع�ض احلالت تخرج عن امل�صار 
العام
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مالحظة: تختلف �صنوات امل�صح بني البلدان، وميكن الّطالع على مزيد من التفا�صيل يف اجلدول الإح�صائي 5. وتربز هذه الأرقام حالت اخلروج على امل�صار ال�صائد، وقد ُحّددت بتطبيق متارين الرتداد املف�صلة يف الن�ص.
امل�صدر: ح�صابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�صتناد اإىل اجلدول الإح�صائي 5.

اجلدول 3.1

البلدان الع�رشة التي �صجلت اأدنى ن�صبة من اأوجه احلرمان البيئي يف الفقر املتعدد 
الأبعاد، وذلك ح�صب اآخر �صنة مت�فرة يف الفرتة 2000–2010 

اأدنى ن�صبة من الذين يعي�صون يف فقر متعدد الأبعاد ويعانون 
من وجه واحد على الأقل من اأوجه احلرمان البيئي 

اأدنى ن�صبة من الذين يعي�صون يف فقر متعدد الأبعاد
ويعانون من اأوجه احلرمان الثالثة 

بنغالدي�صالربازيل
باك�صتانغيانا

غامبياجيب�تي
نيبالاليمن

الهندالعراق
بوتاناملغرب
جيب�تيباك�صتان
الربازيلال�صنغال
املغربكولومبيا

غيانااأنغول
مالحظة: البلدان التي تظهر اأ�صماوؤها باخلط العري�ص واردة يف القائمتني.

امل�صدر: ح�صابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�صتناد اإىل اجلدول الإح�صائي 5.

النمط  هذا  لكن  الأبعاد،  املتعدد  الفقر  دليل  ارتفاع 
لي�ص ثابتًا وينطوي على حالت تخرج على امل�صار 

العام )ال�صكل 3.4(. 
يحّدد  الذي  اخلط  فوق  الواقعة  البلدان  تعاين 
اأّما  املتو�صط،  يتجاوز  بيئي  فقر  من  ال�صائد  امل�صار 
من  اأف�صل  فاأداوؤها  اخلط  دون  الواقعة  البلدان 
من  ن�صبة  اأدنى  ت�صجل  التي  والبلدان  املتو�صط. 
اأوجه  من  الأقل  على  وجهًا  يعي�صون  الذين  ال�صكان 
احلرمان معظمها من البلدان العربية ومنطقة اأمريكا 

البلدان  اأ�صل  من  )�صبعة  الكاريبي  والبحر  الالتينية 
اأدنى ن�صة  التي �صجلت  البلدان  اأّما  الع�رشة الأوىل(. 
البيئي  احلرمان  اأوجه  يعي�صون  الذين  ال�صكان  من 
الثالثة، فمعظمها من بلدان جنوب اآ�صيا )خم�صة من 

البلدان الع�رشة الأوىل، اجلدول 3.1(.
وجيبوتي،  والربازيل،  باك�صتان،  وترد 
وغيانا، واملغرب يف قائمتي البلدان الع�رشة الأوىل، 
ال�صكان  ن�صبة  تدين  حيث  من  جيدًا  اأداء  �صجلت  فقد 
اأوجه  من  الأقل  على  واحدًا  وجهًا  يعي�صون  الذين 
الأوجه  يعي�صون  الذين  وكذلك  البيئي،  احلرمان 

الثالثة من هذا احلرمان.
بع�ص الأمثلة:

على  عقود  طوال  الربازيلية  احلكومة  عملت  	•
وخدمات  املياه  اإمدادات  تاأمني  نطاق  تو�صيع 
ال�صتثمارات  خالل  من  ال�صحي،  ال�رشف 
الدخل  ذات  الأ�رش  ل�صالح  امل�صرتكة  والإعانات 
اأهميتها  ثبتت  التي  العوامل  ومن  املنخف�ص)10(. 
مدينة  يف  اأن�صئت  فقد  البتكار،  املجال  هذا  يف 
ال�صكنية  للمجمعات  املجاري  �صبكات  برازيليا 
با�صتخدام اأنابيب �صيقة مركبة على اأعماق �صحلة 
املكلف)11(.  التقليدي  النمط  ا�صتخدام  من  بدًل 
وت�صتخدم املنازل )بن�صبة 98 يف املائة( وقودًا هو 
بداأ  التي  ال�صيا�صات  بف�صل  امل�صّيل  النفطي  الغاز 
العمل بها يف اأواخر �صتينات القرن الع�رشين ملد 
هذا  ودعم  امل�صّيل  النفطي  الغاز  تو�صيل  �صبكات 
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ي��صح دليل الفقر املتعدد 
الأبعاد اأمناط احلرمان 

البيئي التي ت�اجه الأ�رش 
املعي�صية، ويبنّي انت�صار 
حالت التداخل بني اأوجه 

احلرمان، لكنه يظهر اأي�صًا 
البلدان التي كان اأداوؤها 

جيدًا ن�صبيًا

الوقود  اأنواع  على  �رشائب  بفر�ص  امل�رشوع 
الأخرى)12(.

املحرومني من  ن�صبة  تتجاوز  ل  بنغالدي�ص،  يف  	•
ال�صكان  جمموع  من  املائة  يف   4 النظيفة  املياه 
الذين يعي�صون حالة الفقر املتعدد الأبعاد، وذلك 
يف  املنت�رشة  العميقة  اليدوية  الآبار  الآف  بف�صل 
التغطية  فمعّدلت  ثغرات،  هناك  لكن  البلد. 
املوا�صري  من  املياه  على  احل�صول  ت�صتثني  ل 
طويلة.  النتظار  اأوقات  تكون  حيث  العامة، 
 500 لكل  واحد  عام  �صنبور  دكا  العا�صمة  ففي 
على  وعالوة  الفقرية)13(.  الأحياء  �صكان  من 
املحّدد  املعّدل  الزرنيخ  معدلت  تفوق  ذلك، 
نحو  يف  العاملية  ال�صحة  منظمة  تو�صيات  يف 
�صحة  على  خطرًا  وت�صكل  العميقة،  الآبار  ثلث 

ع�رشات املاليني يف بنغالدي�ص)14(.
و�صعت حكومة جيبوتي املياه وال�رشف ال�صحي  	•
القرن  ت�صعينات  منت�صف  يف  اأولوياتها  �صمن 
متويل  الإ�صالحات  و�صملت  الع�رشين)15(، 
جديدة)16(،  باإن�صاءات  وال�رشوع  الأولويات 
يف  ع�رش  كل  من  اأ�رش  ثماين  من  اأكث  اأّن  علمًا 
الطهو،  لوقود  حديثًا  م�صدرًا  ت�صتخدم  جيبوتي 
مع اأّن التقارير تفيد باأّن ا�صتخدام احلطب والفحم 

يف تزايد على اأثر ارتفاع اأ�صعار الكاز)17(.
يف نيبال، ت�صل ن�صبة الذين يح�صلون على املياه  	•
الفقر  حالة  يعي�صون  الذين  ال�صكان  جمموع  من 
وُن�صب  املائة.  يف   78 نحو  اإىل  الأبعاد  املتعدد 
للمجتمعات  القيادي  الدور  اإىل  ذلك  يف  الف�صل 
خالل  من  ا�صتطعن  اللواتي  والن�صاء  املحلية 
تخطيط  يف  امل�صاركة  احلكومية  غري  املنظمات 
يف  وتنفيذها  وت�صميمها،  ال�صغرية،  امل�صاريع 
ال�صحي،  وال�رشف  باملياه،  الإمداد  جمال 

وال�صحة، والنظافة ال�صخ�صية)18(.
ن�صبة  ح�صب  اأداء  اأ�صواأ  �صجلت  التي  البلدان  اأما 
اإىل  اإ�صافة  الأبعاد  متعدد  فقر  حالة  يعي�صون  الذين 
احلرمان البيئي، فتقع يف مناطق خمتلفة من العامل، 
الأفريقية  ال�صحراء  جنوب  منطقة  طليعتها  يف 
اأداوؤها �صعيفًا ن�صبيًا  الكربى. ويف البلدان التي كان 
بني  املوؤ�ص�صية  القدرة  �صعف  ظهر  املجال،  هذا  يف 

اأ�صباب تديّن هذا الأداء، ومن الأمثلة:
ن�صبة ال�صكان الذين يح�صلون على املياه وخدمات  	•
اأدنى الن�صب  ال�رشف ال�صحي يف بريو هي من 
القدرة  �صعف  وكان  الالتينية)19(.  اأمريكا  يف 
من  اجلودة  ومراقبة  والتخطيط،  املوؤ�ص�صية، 
العوامل التي اأعاقت التقدم على هذا ال�صعيد)20(. 
الريفية  املناطق  تزويد  معّدل  تدين  ظل  ويف 

بالكهرباء و�صعوبة و�صول الوقود احلديث اإىل 
�صبكة  ترّدي  ب�صبب  الريفية  املناطق  من  الكثري 
النقل وارتفاع التكاليف، يعتمد اأكث من 80 يف 

املائة من الأ�رش على احلطب للطهو)21(. 
واملدن  الأرياف  بني  كبرية  فوارق  منغوليا  يف  	•
وخدمات  النظيفة،  املياه  على  احل�صول  يف 
بفعل  تتفاقم  الفوارق  وهذه  ال�صحي.  ال�رشف 
ال�صتثمارات.  وقلة  املوؤ�ص�صية  القدرة  �صعف 
الأولوية  املبداأ،  حيث  من  احلكومة،  وتعطي 
الفتقار  لكن  املياه،  اإىل  الفقراء  لحتياجات 
اإىل  اأدى  الواقع،  يف  التنظيمية،  القواعد  اإىل 
والقطاعات  لل�رشكات  تتيح  الأ�صعار  يف  تركيبة 
زهيدة  بكلفة  املياه  على  احل�صول  ال�صناعية 
كمية  ح�صاب  ولدى  الفقراء.  احتياجات  وتهمل 
املياه املتوفرة باللرت الواحد، يت�صح من الأرقام 
امل�صاريع  واأ�صحاب  القرى  يف  امل�صتهلكني  اأّن 
املياه  على  احل�صول  مقابل  يدفعون  ال�صغرية 
النظيفة �صعرًا ي�صاهي بحواىل 84 مرة ما تدفعه 

ال�رشكات ال�صناعية و�رشكات التعدين)22(.
اأمناط  الأبعاد  املتعدد  الفقر  دليل  ويو�صح 
التي تواجه الأ�رش املعي�صية )الإطار  البيئي  احلرمان 
اأوجه  بني  التداخل  حالت  انت�صار  ويبنّي   ،)3.1
احلرمان، لكنه يظهر اأي�صًا البلدان التي كان اأداوؤها 
�صياأتي  وبرامج  اإجراءات  اعتماد  بف�صل  ن�صبيًا  جيدًا 
التايل. ويهدف  الف�صل  التقرير على ذكرها يف  هذا 
التقرير اإىل تبيان اأداء كّل بلد مقارنة ببلدان اأخرى، 
واإظهار التقّدم الذي اأحرزته بع�ص هذه البلدان على 

مر الزمن. 
بحذر  تف�صريه  يجب  نتائج  من  ي�صتخل�ص  وما 
وتاأٍن. فتقرير التنمية الب�رشية لعام 2010 اأ�صار اإىل 
الأبعاد  املتعدد  الفقر  دليل  قدرة  من  حتّد  عدة  قيود 
البيانات  جمموعات  تغطي  وحيث  للقيا�ص.  كاأداة 
ويف  �صعوبة.  بينها  املقارنة  تزداد  خمتلفة،  اأعوامًا 
حتقق  ما  اآخر  امل�صوح  تبنّي  ل  قد  احلالت،  بع�ص 
الثغرات.  من  التحليل  يخلو  ل  ولذلك  حت�ّصن،  من 
على  البيئي  للحرمان  الثالثة  الأوجه  اختريت  فقد 
بني  للمقارنة  قابليتها  حيث  من  املقايي�ص  اأف�صل  اأّنها 
تواجهها  التي  البيئية  املخاطر  بع�ص  لكن  البلدان. 
بلدان معّينة قد ل تقّل حّدة عن الأوجه املختارة ل بل 
تفوقها حدة. فخطر الفي�صانات قد يكون هاج�صًا اأكث 
من  بنغالدي�ص  يف  الفقرية  الأ�رش  اإىل  بالن�صبة  اإحلاحًا 

احل�صول على املياه.
)اأو  اجليد  الأداء  اأّن  اإىل  التنّبه  الأهمية  ومن 
ال�صيء( وفقًا لهذه املوؤ�رشات ل يدل بال�رشورة على 
البلدان،  فبع�ص  وا�صع.  نطاق  على  بيئي  تدهور 
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الإطار 3.1
اجتاهات الفقر املتعدد الأبعاد

لتو�صيح  الأبعاد  املتعدد  الفقر  دليل  ن�صتخدم  العام،  هذا  احلرمان. ويف  اأق�صى درجات  تعاين  التي  الفئات  على  الرتكيز  اإىل  بالإن�صاف  الهتمام  يقودنا 
اجتاهات �صائدة يف اأوجه حرمان متعددة يعاين منها الفقراء يف �صبعة بلدان هي الأردن، وبوليفيا، وكولومبيا، وكينيا، ولي�صوتو، ومدغ�صقر، ونيجرييا. 
ويت�صح من البحث اأن الفقر قد تراجع يف البلدان ال�صبعة. وكان اأ�رشع انخفا�ص للفقر بالأرقام املطلقة يف بوليفيا، ونيجرييا، ولي�صوتو، يف حني كانت ن�صب 

النخفا�ص املئوية ال�صنوية اأعلى يف بوليفيا، وكولومبيا، والأردن، حيث انخفا�ص الفقر يعني اأّن اأي تراجع اإ�صايف ب�صيط يوؤدي اإىل تراجع ن�صبي كبري.
ويعد ر�صد الرتاجع يف انت�صار حالت الفقر ويف �صدتها من نقاط القوة الأ�صا�صية لدليل الفقر املتعدد الأبعاد. فهذا الدليل ي�صكل حافزًا قويًا للحد من عدد 
الفقراء وعدد اأوجه احلرمان التي يعي�صونها. وبذلك، يتغلب الدليل على امل�صكلة املعروفة يف مقايي�ص الفقر التقليدية )التي تقت�رش على عدد الفقراء(، وهي 

الرتكيز يف قيا�ص الفقر على جمرد نقل الفقراء من ما دون خط الفقر اإىل ما فوق خط الفقر بقليل.
ويف البلدان ال�صبعة املذكورة، انخف�ص الفقر بفعل احلد من عدد الذين يعانون من الفقر املتعدد الأبعاد، وكذلك احلد من �صدة فقرهم. فالتح�صن الذي 

�صهدته مدغ�صقر هو يف احلد من �صدة الفقر، اأّما يف البلدان الأخرى، فقد كان التح�ّصن يف انخفا�ص عدد الفقراء. 
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مالحظة: الأرقام باخلط العري�ص ت�صري اإىل م�صتويات دليل الفقر املتعدد الأبعاد لآخر �صنة متوّفرة. وعدد الفقراء ي�صري اإىل ن�صبة ال�صكان الذين يعانون من حالة فقر متعدد الأبعاد؛ و�صّدة الفقر ت�صري اإىل متو�صط ن�صبة اأوجه احلرمان 
التي يعاين منها الفقراء.

.Alkire and others forthcoming :امل�صدر

وحتجب �صورة النخفا�ص العام يف م�صتوى الفقر اأمناطًا خمتلفة. فمعدل تراجع الفقر املتعدد الأبعاد كان نف�صه تقريبًا يف كينيا ونيجرييا، لكن كينيا 
حققت هذا املعّدل بفعل حت�صني جميع موؤ�رشات م�صتوى املعي�صة. اأّما نيجرييا فحققت هذا املعّدل بتح�صني اإمكانات احل�صول على املياه وال�رشف ال�صحي، 
وتخفي�ص معدل وفيات الأطفال. ونذكر اأي�صًا اأّن احلد من الفقر �صمل جميع املناطق يف كينيا، لكن يف نيجرييا، تفاقم الفقر يف املنطقة ال�رشقية ال�صمالية، 

وهي اأفقر املناطق، اأّما املنطقة اجلنوبية فقد �صهدت اأكرب انخفا�ص يف حالت الفقر.
 .)www.measuredhs.com( وامل�صوح الدميغرافية وال�صحية ،Alkire and others forthcoming :امل�صدر

رقمًا  ت�صجل  ال�صورية،  العربية  اجلمهورية  مثل 
)وانخفا�صًا  الأبعاد  املتعدد  الفقر  لدليل  جدًا  منخف�صًا 
يف ن�صبة احلرمان البيئي من قيمة الدليل( لكنها تواجه 
وتدهور  املياه،  �صح  يف  ملحة،  بيئي  اإجهاد  حالت 
ويرّكز  الزراعية.  الإنتاجية  وتدين  الأرا�صي، 
الف�صل الرابع على اأن معاجلة حالت احلرمان على 
م�صتوى الأ�رش ل ميكن اأن تكون مبعزل عن معاجلة 

التدهور البيئي على نطاق وا�صع.
طبيعة  اأّن  مفادها  فكرة  الثاين  الف�صل  ويطرح 
امل�صاكل البيئية وحّدتها تتطّور مع التقّدم يف التنمية. 
الأفراد  تهّدد  التي  املبا�رشة  البيئية  املخاطر  واأنواع 
حدة  تزداد  الف�صل،  هذا  ويتناولها  والأ�رش، 
وانت�صارًا يف البلدان ذات التنمية الب�رشية املنخف�صة، 
الفقر،  حالة  يعي�صون  الذين  اأولئك  ويالتها  ويعاين 

املتعدد  الفقر  جّراء  مزدوجًا  عبئًا  يتحّملون  الذين 
الأبعاد، بحكم تعر�صهم ملخاطر البيئة املحلية املحيطة 
على  البيئة  تهّدد  التي  التدهور  وملخاطر  مرة،  بهم 

النطاق الأو�صع مرة اأخرى.
من  التف�صيل  من  مبزيد  نتناوله  النمط  وهذا 
وتغرّي  الأبعاد  املتعدد  الفقر  دليل  بني  العالقة  خالل 
15 بلدًا، جرت  اإدارية يف  130 منطقة  املناخ. ففي 
مقارنة قيمة دليل الفقر املتعّدد الأبعاد يف كل منطقة 
بالتغرّيات احلا�صلة يف معّدلت الأمطار ودرجات 
ال�صاذة" املبّينة  املنطقة. و"احلالت  تلك  احلرارة يف 
املقارنة  ونتائج   )2.1 )اخلريطة  الثاين  الف�صل  يف 

ت�صتحق وقفة تاأمل: 
يف العينة املختارة، كان متو�صط درجة احلرارة  	•
اأعلى   2008 اإىل عام   2000 الفرتة من عام  يف 
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ال�صكل 3.5

ال�فيات لأ�صباب بيئية ترتفع مع دليل الفقر املتعدد الأبعاد
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مالحظة: ُت�صتثنى البلدان ذات التنمية الب�رشية املرتفعة جّدًا. تتفاوت �صنوات امل�صح بني البلدان ؛ ميكن الّطالع على مزيد من التفا�صيل يف اجلدول 
الإح�صائي 5.

.Prüss-Üstün and others 2008امل�صدر: ت�صتند احل�صابات اإىل اجلدول الإح�صائي 5 و

بحواىل 0.5 درجة مئوية مما كان عليه يف الفرتة 
معدل  ارتفع  بينما   ،1980 اإىل   1951 عام  من 
ت�صاقط الأمطار بنحو 9 مليمرت )اأو 4.6 مليمرت اإذا 
ا�صتثنينا بع�ص التغرّيات ال�صديدة يف اإندوني�صيا(، 
من  حالت   106 يف  احلرارة  درجة  وارتفعت 
ت�صاقط  معّدل  ارتفع  كما  حالت،   110 اأ�صل 
الأمطار يف حواىل 85 حالة )بن�صبة 80 يف املائة(.
ارتفاع  بني  قوي  ترابط  عالقة  وجود  ُيالحظ  	•
وارتفاع  الأبعاد  املتعدد  الفقر  دليل  م�صتويات 
املحلية  املناطق  باأّن  توحي  احلرارة،  درجات 
هي  الرتفاع  حالت  اأبرز  �صهدت  التي 
�صهدت  التي  املناطق  من  فقرًا  اأ�صّد  بالإجمال 

تغرّيات طفيفة)23(.
ي�صري  ما  فلي�ص  الأمطار  ت�صاقط  اإىل  بالن�صبة  اأّما 
اإىل منط ثابت)24(. فداخل البلدان، تخفي الجتاهات 
التي  الأبحاث  نتائج  اأن  فوارق كبرية. غري  العامة 
اإىل  ت�صري  الدخل  فقر  على  املناخ  تغرّي  اآثار  تدر�ص 
عالقة ترابط بني الفقر وتغرّي املناخ)25(. ول بّد من 
املو�صوع  على  العمل  في�صمل  الدرا�صات  يف  التعّمق 

الأبعاد املتعّددة للفقر.
وتغرّي  الفقر  فيها  يجتمع  التي  احلالت  ويف 
الفئة  الفقراء  يكون  الإمكانات،  من  للحد  املناخ 
تدهور  خماطر  فعبء  للمخاطر.  تعر�صًا  الأكث 
املحرومة لأّن خيارات  الفئات  ثقياًل على  يقع  البيئة 
للفئات  التكّيف املتاحة لها حمدودة ن�صبة ملا هو متاح 
تاأثري  لكيفية  معّينة  جوانب  و�صنتناول  الأخرى. 
والأ�رشار  الب�رشية،  التنمية  على  البيئي  التدهور 

التي ميكن اأن يلحقها بالفئات املحرومة. 

املخاطر البيئية على رفاه الب�شر 
الب�رش  باإمكانات  مت�ّص  اآثار  البيئي  التدهور  ملخاطر 
واملحرومة.  الفقرية  الفئات  �صيما  ل  وتعّطلها، 
ولتو�صيح طرق تاأثري هذه املخاطر وطبيعتها، ل بّد 
والتعليم،  ال�صحة،  التدهور على  من بحث عواقب 
مبا  للرفاه،  الأخرى  والأوجه  الرزق،  وموارد 
يف ذلك اخليارات التي يجب اأن يتمتع بها الب�رش يف 
ق�صاء وقت الفراغ، وانتقاء مكان ال�صكن، والعي�ص 

يف ماأمن من ال�رشاعات. 

املخاطر على ال�شحة
ال�صحة  ت�صيب  التي  الأ�رشار  الف�صل  هذا  يتناول 
الأماكن  يف  الهواء  تلوث  مثل  بيئية  لعوامل  نتيجة 
املياه،  وتلوث  الطلق،  الهواء  وتلوث  املغلقة، 
املح�ّصن،  ال�صحي  ال�رشف  خدمات  توفر  وعدم 
�صحة  على  البيئي  التدهور  ويوؤثر  املناخ.  وتغرّي 

الإن�صان من خالل التاأثري على البيئة الطبيعية املادية 
والجتماعية التي حتيط بالأفراد والأ�رش، ويتوقف 
و�صلوك.  واأ�صول،  معرفة،  من  ميلكونه  ما  على 
على  املخاطر  تتفاقم  احلرمان،  اأبعاد  تلتقي  وعندما 
مثاًل، يف حالة  اأ�صّدها،  تبلغ  املخاطر  فهذه  ال�صحة. 
ال�صحي.  ال�رشف  وخدمات  املياه  من  احلرمان 
الوفيات  اأّن  الأبعاد  املتعدد  الفقر  حتليل  من  ويتبنّي 
النوع من  ينت�رش هذا  بيئية تكث غالبًا حيث  لأ�صباب 
ت�صجل  التي  الع�رشة  البلدان  اأ�صل  فمن  احلرمان. 
�صتة  ت�صجل  الأبعاد،  املتعدد  الفقر  لدليل  قيمة  اأعلى 
بلدان اأعلى معدلت من الوفيات املن�صوبة اإىل اأ�صباب 
اأّن  اأي�صًا  بالذكر  واجلدير   .)26()3.5 )ال�صكل  بيئية 
ال�صحة  ت�صيب  التي  لالأ�رشار  القت�صادية  التكاليف 
التغذية،  �صوء  ذلك  يف  مبا  بيئية،  لعوامل  نتيجة 
الدويل  البنك  تقديرات  واأ�صارت  جدًا.  مرتفعة 
املائة  يف   6 نحو  تبلغ  التكاليف  هذه  اأّن  اإىل  موؤخرًا 
من الناجت املحلي الإجمايل يف غانا، واأكث من 4 يف 
التكاليف  هذه  اإىل  اأ�صيفت  واإذا  باك�صتان.  يف  املائة 
والدخل،  التعليم  تطال  التي  املدى  البعيدة  الآثار 
املائة  يف   9 اإىل  لت�صل  ال�صنوية  ن�صبتها  ف�صرتتفع 
البلدين)27(. من  لكل  الإجمايل  املحلي  الناجت  من 
وتورد درا�صة منظمة ال�صحة العاملية عن عبء 
املر�ص يف العامل حقائق توؤكد اأهمية العوامل البيئية. 
ال�رشف  مرافق  توفر  وعدم  املياه،  نظافة  فعدم 
ال�صحية،  النظافة  يف  والنق�ص  املح�ّصن،  ال�صحي 
العامل.  يف  للوفاة  الأوىل  الع�رشة  الأ�صباب  من  هي 
عن  الناجمة  الأمرا�ص  �صحية  يذهب  عام،  وكل 
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الإطار 3.2
تل�ث اله�اء وع�اقبه ال�صحية يف ال�صني

يبلغ تلوث الهواء الطلق معّدلت مرتفعة يف ال�صني، خا�صة يف املدن ويف املناطق ال�صمالية. 
وقد خل�ص تقييم بيئي ر�صمي اأجري موؤخًرا اإىل اأّن مدينة واحدة تقريبًا من اأ�صل كل خم�ص 
معايري  اإىل  قيا�صًا  بالتاأكيد  العدد  و�صريتفع  الهواء،  جلودة  احلكومية  املعايري  ت�صتويف  ل  مدن 
منظمة ال�صحة العاملية. ويوؤدي تلوث الهواء الطلق يف ال�صني اإىل نحو 300,000 حالة وفاة 
املائة  3 يف  ال�صحية بنحو  التكاليف  التنف�صية كل عام، وتقّدر  بالأمرا�ص  اإ�صابة  و20 مليون 

من الناجت املحلي الإجمايل �صنويًا.
املنازل  يف  الفحم  اإحــراق  ال�صني،  يف  الطلق  الهواء  لتلوث  الكثرية  امل�صادر  ومن 
وامل�صانع، وكذلك الغازات العادمة من حمركات املركبات. وي�صار اإىل اأّن ن�صبة 70 يف املائة 
من الكهرباء يف ال�صني توّلد من الفحم، ومعظم هذا الفحم غني بالكربيت. وي�صاهم انبعاث 
اأ�رشارًا  تخّلف  وكلها  احلم�صي،  واملطر  الدخاين،  ال�صباب  تراكم  يف  الكربيت  اأك�صيد  ثاين 

تطال اأكث من ن�صف املدن يف ال�صني.
يكون  ورمبا  املدن،  يف  ج�صيمة  حتديات  وجود  اإىل  الطلق  الهواء  تلوث  اأمناط  وت�صري 
انبعاث الغازات من املركبات ال�صبب الأ�رشع يف زيادة تلوث الهواء يف املدن، حيث تقدر 
وكالة حماية البيئة يف ال�صني اأّن املركبات هي م�صدر 70 يف املائة من الكربيت يف الهواء. 
ومع ارتفاع الدخل وحت�صني الطرق، ي�صجل البلد زيادة يف عدد املركبات بن�صبة 20 يف املائة 
3 يف  1990. ومع هذا الرتفاع مل يتجاوز عدد مالكي املركبات يف ال�صني  �صنويًا منذ عام 
املائة من ال�صكان يف عام 2009. لذلك من املرجح اأن ي�صتمر هذا الجتاه. ففي بيجني، ت�صاف 

1,000 مركبة جديدة اإىل جمموع املركبات كل يوم.
وقد �صبب تلوث الهواء الطلق يف ال�صني ارتفاعًا هائاًل يف معّدل الإ�صابة بالربو. ويف 
الفرتة من عام 1990 اإىل عام 2000، ازداد تف�صي هذا املر�ص بني اأطفال املدن بن�صبة 64 يف 
املائة، بحيث اأ�صبح معّدل الإ�صابة 2 يف املائة تقريًبا من الأطفال. ويف ت�صونغ كينغ التي تعد 
اإحدى اأ�رشع املدن منوًا يف البلد، بلغ عدد امل�صابني بالربو يف عام 2000 نحو 5 يف املائة من 

الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن 14 �صنة.
واجلهود التي تبذلها ال�صني للحد من تلوث الهواء الطلق هي جزء من �صيا�صة البلد الهادفة 
اإىل مواجهة تغرّي املناخ، وتعزيز كفاءة الطاقة، وا�صتخدام الطاقة املتجددة. ويف عام 2000، 
بداأت احلكومة تفر�ص ا�صتخدام البنزين اخلايل من الر�صا�ص، وقّلل هذا معدل الر�صا�ص 
اأولويات  التي تعمل بطاقة نظيفة من  يف الهواء يف املدن. واأ�صبح ت�صنيع املركبات اجلديدة 
قطاع �صناعة املركبات يف البلد يف الأعوام اخلم�صة التالية. وتعهدت ال�صني كذلك باحلد من 
ا�صتهالك الطاقة وانبعاث الكربون بن�صبة 18 يف املائة لكل وحدة اإ�صافية من القيمة ال�صناعية 
بحلول عام 2015، وبزيادة ا�صتهالك الطاقة من م�صادر غري الوقود الأحفوري اإىل 15 يف 
املائة بحلول عام 2020 من امل�صتوى احلايل البالغ 8 يف املائة، وهذا من �صاأنه اأن يخفف من 

تلوث الهواء الطلق.
 China National People’s Congress 2011; Fang and Chan 2008; Liu and Raven 2010: 8329; Millman، :امل�صدر
 Tangand Perera 2008; Watts 2006، 2011; Zhan and others 2010.

احلادة  التنف�صية  اللتهابات  ومنها  البيئية،  العوامل 
وحالت الإ�صهال، اأكث من ثالثة ماليني طفل دون 
الأطفال  جمموع  يفوق  العدد  وهذا  اخلام�صة،  �صن 
وبلجيكا،  الربتغال،  يف  العمرية  الفئة  هذه  من 
البلدان  ويف  وهولندا)28(.  والنم�صا،  و�صوي�رشا، 
14 يف  ن�صبة  ُتعزى  املنخف�صة،  الب�رشية  التنمية  ذات 
املائة من العبء الناجم عن املر�ص اإىل اأ�صباب بيئية، 

وعلى راأ�صها تلوث الهواء يف الأماكن املغلقة.

تلوث الهواء يف الأماكن املغلقة
الكتلة  ي�صتخدمون  العامل  �صكان  ن�صف  يزال  ل 
الأحيائية التقليدية للتدفئة والطهو، ويف البلدان ذات 
من  املائة  يف   94 يعتمد  املنخف�صة،  الب�رشية  التنمية 
الذين يعي�صون حالة فقر متعدد الأبعاد على  ال�صكان 

هذه الأنواع من الوقود، فيت�صّبب الدخان املت�صاعد 
التنف�صية احلادة، و�رشطان الرئة،  منها بالأمرا�ص 
اأك�صيد  باأول  والت�صمم  الرئوي،  الأداء  و�صعف 
الدخان  ويوؤدي  املناعة.  جهاز  وتعطيل  الكربون، 
اإىل  املغلقة  الأماكن  ال�صلب يف  الوقود  املت�صاعد من 
منها  املائة  36 يف  ال�صنة،  نحو مليوين حالة وفاة يف 
تقع يف البلدان ذات التنمية الب�رشية املنخف�صة، و28 
الهند)29(.  يف  املائة  يف  و25  ال�صني،  يف  املائة  يف 
ومعظم الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء يف الأماكن 
املناطق  يعي�صون يف  الذين  الفقراء  املغلقة حتدث بني 
الريفية ويعتمدون على الفحم للطهو والتدفئة. وكان 
اأ�رشع يف  النتقال اإىل ا�صتخدام وقود حديث للطهو 
املائة من  82 يف  ت�صتخدم  مثاًل،  ال�صني  ففي  املدن، 

الأ�رش الغاز)30(.
ويبلغ عدد الوفيات بفعل تلوث الهواء يف الأماكن 
 11 املنخف�صة  الب�رشية  التنمية  البلدان ذات  املغلقة يف 
مرة عدد الوفيات التي حتدث لهذا ال�صبب يف البلدان 
ذات  البلدان  الوفيات يف  الأخرى، و20 مرة عدد 
يف  الهواء  وتلوث  جدًا.  املرتفعة  الب�رشية  التنمية 
 5.4 ي�صّبب  الذي  العامل  اأي�صًا  هو  املغلقة  الأماكن 
التنمية  ذات  البلدان  يف  املر�ص  عبء  من  املائة  يف 
يف   10 اإىل  يرتفع  الرقم  وهذا  املنخف�صة،  الب�رشية 
هذا  من  ت�رشرًا  الأكث  البلد  اأفغان�صتان،  يف  املائة 

النوع من التلوث)31(.
واأكث املت�رشرين من تلوث الهواء يف الأماكن 
املغلقة هم الأطفال والن�صاء، فهم مي�صون وقتًا اأطول 
واإحراق  احلطب)32(.  ُي�صتخدم  حيث  املنازل  داخل 
احلطب هو من العوامل املوؤدية اإىل اإزالة الغابات، 
واأحيانًا ت�صتعي�ص عنه الأ�رش الفقرية باإحراق الروث 
التعر�ص للهواء  وخملفات املحا�صيل. وهكذا يزداد 
امللوث داخل الأماكن املغلقة لأّن هذه النريان بحاجة 

اإىل تغذية م�صتمرة ودخانها اأكث �ُصمية)33(.
وتبني الأبحاث الأ�صا�صية التي اأجريت لأغرا�ص 
اإعداد هذا التقرير اأّن الوفيات بفعل التعر�ص لتلوث 
الفقر  الهواء يف الأماكن املغلقة ترتفع بارتفاع دليل 
يبني  وهذا  البلد)34(.  م�صتوى  على  الأبعاد  املتعدد 
الفقر  يف  الطهو  وقود  من  احلرمان  م�صاهمة  مدى 
الفقراء.  �صحة  تدهور  يف  وكذلك  الأبعاد،  املتعدد 
يوؤذي  احلطب  اإحراق  اأّن  تعلم  الفقرية  والأ�رش 
العينني وي�رش باجلهاز التنف�صي. وتعلق امراأة م�صّنة 
م�صاكل  �صبب  احلطب  اإحراق  "اإن  قائلة:  بوتان  من 
يف  امل�صّنات  الن�صاء  من  للكثري  وال�صعال  العينني  يف 
من  رابياخاتون  عّلقت  الهند  ويف  قريتها)35(". 
ا�صتخدمنا الأغ�صان والفروع  "لطاملا  بالقول:  بيهار 
يفعل  واجلميع  للطهو،  وقودًا  القريبة  الأ�صجار  من 
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ويف  اإليه".  بحاجة  لكّننا  اأعيننا،  يوؤذي  وهذا  ذلك، 
اأّن زوجته،  اإىل  في�ص احلق  اأ�صار  البنغال،  غرب 
منذ  "مري�صة  بعد  العمر  من  الثالثني  تبلغ  ملا  التي 
هو  وال�صبب  التنف�ص،  على  تقوى  ول  �صنوات... 

ذلك الدخان)36(".
املتطورة،  املواقد  تاأمني  يوؤدي  اأن  ويتوقع 
وحت�صني و�صائل التهوئة، وا�صتخدام الوقود النظيف 
املغلقة  الأماكن  يف  الهواء  تلوث  من  التخفيف  اإىل 
اجلهود  تبذل  واأن  ال�صحية،  املخاطر  من  واحلد 
الطاقة  م�صادر  على  احل�صول  نطاق  لتو�صيع 

احلديثة. وهذا مو�صوع البحث يف الف�صل التايل.

تلوث الهواء الطلق
اإىل  الطلق  الهواء  لتلوث  الطويل  التعر�ص  يوؤدي 
جهاز  واإ�صعاف  التنف�ص،  جهاز  يف  ا�صطرابات 
واأ�رشار  الكربون  اأك�صيد  باأول  والت�صمم  املناعة، 
اأّن  اإىل  اأخرى تدمر ال�صحة)37(. وت�صري الدرا�صات 
تلوث الهواء الطلق يوؤدي اإىل ارتفاع معّدل الوفيات 
يف الفئات املعر�صة للخطر يف مدينة مك�صيكو)38(. ويف 
لينفني يف ال�صني، ونوريل�صك يف الحتاد الرو�صي، 
ت�صكل  امللوث  الهواء  امل�صانع كميات من  تنطلق من 
املحرومة  والفئات  ال�صكان)39(.  على  ج�صيمًا  خطرًا 
به: ففي  التلوث وتاأّثرًا  لهذا  الفئات تعر�صًا  اأ�صد  هي 
التابعة  الإدارية اخلا�صة  املنطقة  هونغ كونغ، وهي 
الوفاة  حالت  تكث  �صانغهاي،  يف  وكذلك  لل�صني، 
وذوي  الفقراء  بني  الطلق  الهواء  تلوث  ب�صبب 

التح�صيل العملي املنخف�ص)40(.
ففي  العامل.  اأنحاء  خمتلف  ي�صود  النمط  وهذا 
البلديات  يف  النفايات  حارقات  ن�صف  تقع  اإنكلرتا، 
البلديات)41(،  جمموع  من  الفقري  الُع�رش  ت�صكل  التي 
وهذا يزيد احتمال تعر�ص الأ�رش الفقرية والأقليات 
التي  املناطق  اأّما  امللوث.  الهواء  ل�صتن�صاق  الإثنية 
فتتمتع  ال�صيارات  امتالك  يف  العليا  الن�صبة  ت�صجل 
بالهواء النقي)42(. ويف ريجنموند يف هولندا، تعاين 
الهواء  م�صاكل  من  الأقليات  واأ�رش  الفقرية  الأ�رش 
مكبات  مواقع  من  قريبة  مناطق  يف  وتعي�ص  امللوث 
النفايات)43(. ويف كا�صل يف اأملانيا، يكث تلوث الهواء 
يف الأحياء التي يعي�ص فيها ال�صكان الأجانب)44(. ويف 
فرن�صا، ترتكز املواقع ال�صناعية والنووية، وكذلك 
التجّمعات  النفايات ومرافق معاجلتها، يف  حارقات 

التي ت�صّم ن�صبًا مرتفعة من املهاجرين)45(.
الف�صل  يف  ورد  كما  التفاوؤل،  على  يحمل  وما 
مع  الهواء،  تلوث  معّدل  يف  الرتاجع  هو  الثاين، 
الفقرية. ومرة  البلدان  اأنه ل يزال مرتفعًا يف مدن 
جودة  تت�رشر  حيث  ال�صني،  حالة  تربز  اأخرى، 

الفحم  من  الطاقة  ا�صتهالك  ازدياد  ب�صبب  الهواء 
وكذلك  ال�صلب،  الوقود  من  الأخرى  والأنواع 

ب�صبب التلوث الناجم عن املركبات )الإطار 3.2(.

ن  تلوث املياه وعدم توفر ال�شرف ال�شحي املح�شّ
النظيفة  ال�صحي واملياه  عدم توفر خدمات ال�رشف 
وخا�صة  احلياة،  يف  الكثريين  فر�ص  يقّو�ص  خطر 
يف البلدان الفقرية. ويف البلدان ذات التنمية الب�رشية 
من  احلرمان  من  ال�صكان  ن�صف  يعاين  املتو�صطة، 
�صخ�ص  ويفتقر  املح�صن،  ال�صحي  ال�رشف  خدمات 
ويف  النظيفة.  املياه  اإىل  اأ�صخا�ص  ثمانية  كل  من 
ن�صبة  تبلغ  املنخف�صة،  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان 
احلرمان  ون�صبة  املائة،  يف   65 املياه  من  احلرمان 
اأربعة  ويعاين  املائة.  يف   38 ال�صحي  ال�رشف  من 
اأ�صخا�ص من اأ�صل كل ع�رشة يف العامل من احلرمان 
العامة،  ال�صحة  معايري  ت�صتويف  مراحي�ص  من 
اأ�صل  من  اأ�صخا�ص  ثمانية  اإىل  الن�صبة  هذه  وت�صل 
الأبعاد.  متعدد  فقر  حالة  يعي�صون  الذين  من  ع�رشة 
املدن  بني  �صا�صعة  ال�صعيد  هذا  على  والفوارق 
خدمات  اأن  اإىل  الإح�صاءات  وت�صري  والأرياف. 
من  اأقل  اإىل  ت�صل  كانت  املح�ّصن  ال�صحي  ال�رشف 
مقابل   ،2008 عام  يف  الأرياف  يف  ال�صكان  ن�صف 

نحو ثالثة اأرباع ال�صكان يف املدن)46(.
ال�صحة.  بالغ على  اأثر  هذه  احلرمان   ولأوجه 
ففي حالة الأطفال دون �صن اخلام�صة، تعد العوامل 
البيئية ال�صبب الرئي�صي لأكث من ثلث عبء املر�ص 
اأّما الأمرا�ص الناجمة عن الإ�صهال،  يف العامل)47(. 
فهي ال�صبب يف مليوين حالة وفاة بني الأطفال دون 
�صن اخلام�صة. وت�صري اآخر التقديرات اإىل اأّن حت�صني 
ال�رشف ال�صحي وتوفر مياه ال�رشب قد ي�صهمان يف 
اإنقاذ حياة 2.2 مليون طفل يف ال�صنة، اأي نحو 5,500 
التغذية  �صوء  حالت  ون�صف  اليوم)48(.  يف  طفل 
جودة  تدين  راأ�صها  وعلى  بيئية،  عوامل  اإىل  ُتن�صب 
املياه، وال�رشف ال�صحي، والنظافة ال�صخ�صية)49(، 
و�صوء التغذية الناجت من هذه العوامل هو �صبب لنحو 
70,000 حالة وفاة بني الأطفال يف ال�صنة، يف حني 
اأكث  الوزن  نق�ص  من  يعانون  الذين  الأطفال  اأّن 
تعافيهم  احتمال  ويقل  املعدية،  لالأمرا�ص  عر�صة 
بني  التغذية  و�صوء  بها)50(.  ي�صابون  عندما  التام 
الأطفال يعوق النمو املعريف والأداء التعليمي، ويحد 

من الفر�ص املتاحة لهم يف احلياة.
ال�صحي  ال�رشف  وخدمات  املياه  يف  والنق�ص 
امل�صاكل  من  وا�صعة  جمموعة  اإىل  اأي�صًا  يوؤدي 
الب�رشية  التنمية  تقرير  به  اأفاد  ما  وهذا  ال�صحية، 
الب�رش  مليارات  يتعر�ص  واليوم   .2006 لعام 
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قد يك�ن ال�صكان الأ�صلي�ن 
يف بع�ض البلدان اأكرث 

تعر�صًا للمخاطر ال�صحية 
بفعل التده�ر البيئي

لالإ�صابة باأمرا�ص ب�صبب الطفيليات، ففي العامل 1.5 
مليون  و740  الأ�صكاري�ص،  بدودة  م�صاب  مليار 
م�صاب  مليون  و200  ال�صنارية،  بالدودة  م�صاب 
بنخر  م�صاب  مليون   70 اإىل  و40  املن�صقات،  بداء 
�صحايا  الب�رش  من  املاليني  �صقوط  وُيرّجح  الكبد. 
تعي�ص  بكترييا  ت�صببه  مر�ص  وهو  املعوي  للداء 
امت�صا�ص  ومينع  الأمعاء،  وي�صيب  الرباز،  يف 
التهاب  اإىل  بالإ�صافة  الأمرا�ص،  وهذه  املغذيات. 
ميكن  الأطفال،  و�صلل  والتيفوئيد،  الوبائي،  الكبد 
ال�صحية  املرافق  وتوفر  ال�صخ�صية  بالنظافة  تفاديها 
املح�ّصنة. وهذا ما �صيتناوله الف�صل الرابع. وعالوة 
على اخل�صائر الب�رشية، ت�صبب هذه الأمرا�ص خ�صائر 
الناجمة  القت�صادية  اخل�صائر  منها  �صخمة،  مادية 
النظافة  وقلة  ال�صحي  ال�رشف  خدمات  تردي  عن 
هذه  جمموع  بلغ   ،2007 عام  ففي  ال�صخ�صية. 
اأ�صعار  )ح�صب  دولر  مليارات  ت�صعة  نحو  اخل�صائر 
)7.2 يف  بلدان هي: كمبوديا  اأربعة  2005( يف  عام 
املائة من الناجت املحلي الإجمايل(، واإندوني�صيا )2.3 
يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل(، والفلبني )1.5 
نام  وفييت  الإجمايل(،  املحلي  الناجت  من  املائة  يف 
وهذه  الإجمايل(.  املحلي  الناجت  من  املائة  يف   1.3(
اخل�صائر تعادل 2 يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل 
خدمات  على  واحل�صول  جمتمعة)51(.  البلدان  لهذه 
ي�صهم  اإذ  للن�صاء،  جدًا  �رشوري  ال�صحي  ال�رشف 
يف  ي�صهم  كما  ال�صحية)52(،  اأو�صاعهن  حت�صني  يف 
توفري الوقت، و�صمان اخل�صو�صية، وحمايتهن من 

العتداءات اجلن�صية)53(. 

تغرّي املناخ
املناخ  تغرّي  ي�صببها  التي  ال�صحية  املخاطر  تت�صف 
خطر  تعاظم  املخاطر  هذه  ومن  والتنوع.  بال�صدة 
ملوحة  وارتفاع  املتطرفة،  املناخية  الأحداث  وقوع 
م�صتويات  لرتفاع  نتيجة  العذبة  واملياه  الأر�ص 
املعدية  الأمرا�ص  ديناميات  وتغرّي  البحر،  �صطح 
فارتفاع درجات  ارتفاع درجات احلرارة.  ب�صبب 
احلرارة �صيوؤدي كذلك اإىل انت�صار وتف�صي الأمرا�ص 
التي حتملها القوار�ص والناقالت الأخرى للمر�ص، 
فتزيد من انت�صار اأوبئة مثل املالريا، والتهاب الدماغ 
الذي تنقله ح�رشة احلجن، وحمى ال�صنك)54(. وت�صري 
و320   260 بني  يرتاوح  عددًا  اأّن  اإىل  التقديرات 
مليون �صخ�ص اإ�صايف �صي�صابون باملالريا بحلول عام 
لالإ�صابة  �صيتعّر�ص  بكثري  اأكرب  وعدد   ،)55(2080
بحمى ال�صنك)56(. وقد ورد يف درا�صة اأجريت حديثًا 
املناخ زادت من  تقلبات  اأّن  اأفريقيًا  بلدًا   19 و�صملت 
تف�ّصي الإ�صهال، والأمرا�ص التنف�صية احلادة، ونق�ص 

التغذية بني الأطفال دون �صن اخلام�صة.
درجات  ارتفاع  بفعل  الإجهاد  و�صيزداد 
ب�صبب  حتفهم  النا�ص  من  املزيد  و�صيلقى  احلرارة، 
والذين  املدن،  �صكان  وخا�صة  ال�صم�ص،  �رشبات 
كما  التنف�صي.  اجلهاز  يف  اأمرا�ص  من  يعانون 
درجات  ارتفاع  مع  الإ�صهال  حالت  عدد  �صريتفع 
احلرارة)57(. وبحلول عام 2050، قد يوؤدي ارتفاع 
البحر، واجلفاف، وموجات احلر،  م�صتوى �صطح 
اإىل  الأمطار  ت�صاقط  معّدل  وتقلب  والفي�صانات، 
اإ�صابة املزيد من الأطفال ب�صوء التغذية، بحيث يزداد 
عدد امل�صابني بنحو 25 مليون طفل، علمًا اأّن تدهور 
�صيوؤدي  الإيكولوجي  والنظام  الأرا�صي  جودة 
�صحة  وتتوقف  التغذية)58(.  �صوء  حالة  تفاقم  اإىل 
حالها.  على  الأمور  ا�صتمرار  على  التكهنات  هذه 
املمار�صات  يف  ال�صتدامة  حتقيق  على  عملنا  اإذا  اأّما 
من  نتمكن  فقد  الرابع،  الف�صل  يبني  كما  وال�صلوك 
اإيجابية. توقعات  اإىل  وقلبها  التكهنات  هذه  اإحباط 
البلدان  بع�ص  يف  الأ�صليون  ال�صكان  يكون  وقد 
اأكث تعر�صًا للمخاطر ال�صحية بفعل التدهور البيئي. 
ففي �صمال اأ�صرتاليا مثاًل، �صيعاين ال�صكان الأ�صليون 
الأمرا�ص  معدلت  حيث  النائية،  الأماكن  يف 
الدموية مرتفعة  القلب والأوعية  واأمرا�ص  التنف�صية 
وتكرار  احلرارة  درجات  ارتفاع  من  اأ�صال، 
موجات احلر. وقد ت�صتد العواقب على �صحة ال�صكان 
الإيكولوجية  بالنظم  هوؤلء  يرتبط  عندما  الأ�صليني 
الأجداد،  اأر�ص  باعتبارها  فيها،  يعي�صون  التي 
والهوية، واللغة، وم�صدر الرزق، وموئل املجتمع 

املحلي)59(.

التاأثري على التعليم
اأن   ،2010 الب�رشية لعام  التنمية  لقد ورد يف تقرير 
من  هو  البتدائي  التعليم  تو�صيع  يف  املحرز  التقّدم 
الإجنازات الكبرية التي حتققت يف الأعوام الأربعني 
امللتحقني  الأطفال  ن�صبة  ارتفعت  وقد  املا�صية. 
باملدار�ص من 57 يف املائة اإىل 85 يف املائة، بل اأو�صك 
بع�ص البلدان اأن يحقق تعميم التعليم البتدائي. غري 
ع�رشة  كل  اأ�صل  فمن  قائمة،  تزال  ل  الثغرات  اأّن 
اأطفال يف �صن التعليم البتدائي يف البلدان ذات التنمية 
الب�رشية املنخف�صة، ل يزال ثالثة على الأقل خارج 
املدر�صة)60(. ول يزال تعميم التعليم مقّيدًا مبجموعة 

من العوائق يرتبط بع�صها بعوامل بيئية.
فالكهرباء مثاًل ت�صهم يف حت�صني م�صتوى اللتحاق 
الإنارة  وحت�صني  العلمي.  والتح�صيل  باملدار�ص 
للدرا�صة، وو�صول  املخ�ص�ص  الوقت  باإطالة  ي�صمح 
الكهرباء اإىل املنازل واملدار�ص يتيح لالأطفال ق�صاء 
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الإطار 3.3
ال�صكان الأ�صلي�ن، احلق�ق يف الأرا�صي والأرزاق

توقع الأمناط املناخية غري العتيادية والعوا�صف �رشرًا مبجتمعات ال�صكان الأ�صليني الذين 
يعتمدون على املوارد الطبيعية يف تاأمني قوتهم. ففي �صمال كندا، اأّدى الحرتار العاملي اإىل 
تق�صري الفرتة التي تكون فيها طرق اجلليد البحري مفتوحة اإىل اأماكن ال�صيد، واإىل تقوي�ص 
اأمن الغذاء و�صالمته بني �صعوب الإنويت يف نونافيك يف الكويبيك، وكذلك يف نونات�صيافوت 
يف لبرادور. ويف بريو، ازدادت موجات الربد الغريبة، وانخف�صت احلرارة اإىل درجة 
غري م�صبوقة بلغت 35 درجة مئوية حتت ال�صفر يف اأعايل الإنديز. ويف عام 2004، تويف 
50 طفالً، واأ�صيب 13,000 �صخ�ص باأمرا�ص حادة، كما ق�صت هذه الظروف على 70 يف 

املائة من املوا�صي.
العالقة  وهذه  وروحية،  ثقافية  اأبعاد  على  باأر�صهم  الأ�صليني  ال�صكان  عالقة  وتنطوي 
اأرا�صي  الغرباء على  تزايد طلب  الأرا�صي. ومع  ا�صتغالل  ب�صبب ممار�صات  ت�صطرب  قد 
ب�صاأن  قرارات  تتخذ  منها،  املوارد  ا�صتخراج  اأو  حمميات  اإىل  لتحويلها  الأ�صليني  ال�صكان 
ا�صتخدام هذه الأرا�صي بدون م�صاركة الأ�صخا�ص املت�رشرين من هذه القرارات. فقد يرغب 
ال�صكان  رغبة  بني  التناق�ص  وهذا   . ومواردهم  بيئتهم  على  احلفاظ  يف  الأ�صليون  ال�صكان 

الأ�صليني والقرارات املخالفة ميكن اأن يكون م�صدر توتر و�رشاع.
ال�صكان  عالقة  بخ�صو�صية  فاأكث  اأكث  تعرتف  احلكومات  اأن  الرابع  الف�صل  ويو�صح 
يف  العليا  املحكمة  اأقــّرت   ،2004 عام  ويف  وبيئتهم.  باأر�صهم  مكان  كل  يف  الأ�صليني 
ال�صكان  قبائل  من  لقبيلتني  العائدة  احلقوق  باحرتام  احلكومة  على  الواجب  باللتزام  كندا 
اأمريكا  بلدان  يف  الد�صاتري  معظم  وتت�صمن  الربيطانية.  كولومبيا  منطقة  يف  الأ�صليني 
بال�صكان  اخلا�صة  الطبيعية  واملوارد  واملناطق،  الأرا�صي،  تنظيم  ب�صاأن  اأحكامًا  الالتينية 
اأرا�صيهم  ال�صكان الأ�صليني يف  2009 يعرتف بحقوق  البوليفي لعام  الأ�صليني . فالد�صتور 
الأ�صلية، وي�صمن ا�صتخدامهم وتطويرهم للموارد الطبيعية بطرق م�صتدامة، ومبا يتما�صى 
مع الروؤية الإمنائية البديلة )vivir bien(، وهي حتقيق الرفاه الروحي واجلماعي للنا�ص 

من غري امل�صا�ص ب�صالمة الطبيعة.
 Furgal and Seguin 2006; Simms, Maldonado and Reid 2006; World Bank 2008c; Colchester 2010; امل�صدر: 
 Green, King and Morrison 2009; Manus 2006; Aguilar and others 2010.

والكبار  لالأطفال  وي�صمح  املدر�صة،  اأطول يف  وقت 
توفر  فمع  للقراءة)61(.  الوقت  من  مزيد  بتخ�صي�ص 
باإمكان  اأ�صبح  مدغ�صقر،  غرب  �صمال  يف  الكهرباء 
الفتيات اأداء الفرو�ص املدر�صية، وباإمكان الأمهات 
املنزلية)62(.  الأعمال  من  النتهاء  بعد  م�صاعدتهن 
الوقت الذي مي�صيه الأطفال  ويف بنغالدي�ص يرتبط 
يكن  اأيًا  الكهرباء  بتوفر  وثيقًا  ارتباطًا  املدر�صة  يف 
و�صع الأ�رش من حيث امللكية )ملكية الأرا�صي()63(.
يف  باملدار�ص  اللتحاق  ازداد  نام،  فييت  ويف 
املجتمعات التي و�صلتها اإمدادات الكهرباء يف الفرتة 
من عام 2002 اإىل عام 2005، بن�صبة 17 يف املائة 

للفتيان و15 يف املائة للفتيات)64(.
واأنواع  الكهرباء  على  احل�صول  فوائد  ومن 
الوقود احلديثة الأخرى تق�صري الوقت الذي يهدره 
ال�صكان يف جمع الوقود الأحيائي)65(. ففي مالوي، 
يتوىّل الأطفال غالبًا جمع احلطب وموارد اأخرى. 
وهذه املهام تقّلل من احتمال التحاقهم باملدار�ص نظرًا 
اأرياف  ويف  ت�صتغرقه)66(.  الذي  الوقت  طول  اإىل 
باملدر�صة،  اللتحاق  احتمال  ينخف�ص  اإثيوبيا، 
الالزم  الوقت  ازدياد  مع  للفتيان،  وخ�صو�صًا 

للو�صول اإىل م�صدر جلب املياه)67(.
للموارد  الأطفال  �صلبية بني جمع  وهناك عالقة 
جمع  يوؤثر  ول  املدر�صة،  اإىل  ح�صورهم  واحتمال 
املوارد على الأداء املدر�صي للذين يح�رشون. ويف 
يبلغ  كينيا،  يف  الو�صطى  املنطقة  يف  كيامبو  منطقة 
من  اأكث  احلطب  جلمع  املخ�ص�ص  الوقت  متو�صط 
�صاعة  ن�صف  بني  ويرتاوح  يوميًا،  �صاعات  اأربع 
الفتيات  من  ُيطلب  ما  وكثريًا  �صاعات)68(،  وع�رش 
التوفيق بني مهمة جمع املوارد واللتحاق باملدر�صة.
برادي�ص،  اأندرا  الهندية  الوليات  ويف 
مثاًل،  وماهارا�صرتا  وراج�صتان،  وغوجارات، 
تعمل  م�صابيح  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  توفر 
مكافحة  وملجموعات  للمدار�ص،  ال�صم�صية  بالطاقة 
الأمية بني الن�صاء، لت�صجيع تعليم الفتيات. وننقل هنا 
ما قالته مانا�صا التي تبلغ من العمر 13 �صنة: "عندما 
بعد  باكرًا  ننام  كنا  متوفرة،  غري  الإنارة  كانت 
اأّما الآن، فيمكنني الدرا�صة  الع�صاء وننه�ص باكرًا، 
الإجراءات  الرابع  الف�صل  ويتناول  الليل)69(".  يف 

املتخذة لتاأمني الكهرباء.

املخاطر على موارد الرزق
رزق  موارد  على  خماطر  البيئي  التدهور  يحمل 
مبا�رشة  يعتمدون  ممن  العامل،  �صكان  من  املاليني 
على املوارد البيئية للعمل. فنحو 1.3 مليار �صخ�ص، 
النا�صطني  ال�صكان  من  املائة  يف   40 حواىل  اأي 

و�صيد  الزراعة،  يف  يعملون  العامل،  يف  اقت�صاديًا 
وجمع  وال�صيد،  الغابات،  وا�صتغالل  الأ�صماك، 
اأ�صخا�ص  �صتة  اأّن  اأي�صا  وُيالحظ  الطبيعية.  املوارد 
تقريبًا من اأ�صل كل ع�رشة نا�صطني اقت�صاديًا يف هذه 
القطاعات هم من �صكان البلدان ذات التنمية الب�رشية 
هذه  يف  فقط  املائة  يف   3 يعمل  حني  يف  املنخف�صة، 
املرتفعة  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  يف  القطاعات 
يعتمد  فا�صو، ونيبال،  بوتان، وبوركينا  ففي  جدًا. 
على  اقت�صاديًا  النا�صطني  ال�صكان  من  املائة  يف   92
املوارد الطبيعية مبا�رشة يف تاأمني اأرزاقهم، يف حني 
ل يعتمد على هذه املوارد اأكث من واحد يف املائة يف 

البحرين، و�صنغافورة، و�صلوفينيا، وقطر )70(.
اعتمادًا  الريفية  املناطق  يف  الفقراء  ويعتمد 
وقد  دخلهم)71(.  لتاأمني  الطبيعية  املوارد  على  كبريًا 
عادة  فيه  يعملون  ل  اآخرون  القطاع  هذا  اإىل  يلجاأ 
للتدهور  و�صيكون  الظروف)72(.  بهم  ت�صيق  عندما 
وتوفر  املحا�صيل،  اإنتاج  على  خمتلفة  اآثار  البيئي 
الأ�صماك، وا�صتخراج ال�صلع من الغابات، وال�صيد، 
بع�ص  على  �رشرها  فيقع  الطبيعية،  املوارد  وجمع 
تاأثري  مدى  ويتوقف  غريها.  من  اأكث  املجموعات 
اإذا  وما  موقعهم،  على  النا�ص  على  البيئي  التدهور 
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لها،  م�صتهلكني  اأو  الطبيعية  للموارد  منتجني  كانوا 
لتاأمني  كان  اإذا  وما  الإنتاج  من  الغر�ص  وعلى 
احلاجات اليومية اأو لل�صوق، والقدرة على التنقل بني 
الأن�صطة وتنويع موارد الرزق من م�صادر اأخرى. 
واملراأة يف البلدان الفقرية تعتمد على زراعة الكفاف 
اأكث من الرجل، وُتعنى بجمع املياه. وطبيعة عملها 

هذه تعر�صها لأ�رشار ج�صيمة)73(.
هذا  لفتة خا�صة يف  الأ�صليون  ال�صكان  وي�صتحق 
5 يف املائة من  3.3(. فهم ي�صكلون  ال�صياق )الإطار 
ي�صغلون  اأو  وميتلكون  العامل)74(،  �صكان  جمموع 
ي�صتخدمون )عادة مبوجب حقوق عرفية( قرابة  اأو 
العامل، وهي  املائة من م�صاحة الأرا�صي يف  22 يف 
البيولوجي  التنوع  من  املائة  يف   80 تختزن  اأرا�ٍص 
الأ�صليون  ال�صكان  وميتلك  الأر�ص)75(.  هذه  على 
املائة من  11 يف  القانون، نحو  وجمتمعاتهم، بحكم 
مليون   60 حواىل  ويعتمد  العامل)76(،  يف  الغابات 
لتاأمني  الغابات  موارد  على  كاماًل  اعتمادًا  منهم 
اأرزاقهم)77(. وال�صكان الأ�صليون يعي�صون غالبًا يف 
املناخ،  تغرّي  مبخاطر  التاأثر  �صديدة  اإيكولوجية  نظم 
النامية، ومناطق  ال�صغرية  الدول اجلزرية  كما يف 
القطب ال�صمايل، وال�صواحل، واملناطق الواقعة على 
املرتفعات اجلبلية، ويعتمدون على �صيد الأ�صماك، 

وال�صيد، والزراعة للبقاء على قيد احلياة)78(.
والآن، ننتقل اإىل بحث الآثار املختلفة لالجتاهات 
وا�صتغالل  الزراعة،  يف  العاملني  على  البيئية 

الغابات، و�صيد الأ�صماك.

املخاطر على الزراعة
الزراعة هي امل�صدر الرئي�صي الذي يعي�ص منه معظم 
الفقراء يف العامل)79(. ومن دعائم الإنتاج الزراعي 
البيئة الطبيعية التي تنظم دورات املواد املغذية واملياه 
لتلبية  املكثفة  الزراعة  ازدياد  ومع  الأر�ص.  على 
الحتياجات الغذائية للعدد املتزايد من ال�صكان، تبقى 
ميكن  ل  اأ�صا�صية  ثروة  ال�صليمة  الإيكولوجية  النظم 
التفريط بها. وما ي�صهده العامل من تدهور بيئي ياأتي 
وتهّدد  معقدة،  تفاعالت  يف  تدخل  خطرية  بعوامل 
موارد الرزق والأمن الغذائي. ومن هذه العوامل 
تدهور  عن  الناجمة  الآثار  على  الف�صل  هذا  يركز 

الأرا�صي، والإجهاد املائي، وتغرّي املناخ.
امل�صاحات  تقلي�ص  اإىل  يوؤدي  الأرا�صي  فتدهور 
وتكرار  املحا�صيل،  وخف�ص  للزراعة،  ال�صاحلة 

الفي�صانات، وغريها مثل:
ي�صعف  الذي  اخل�صبة  ال�صطحّية  الرتبة  فقدان  	•
املحا�صيل  يف  خ�صائر  ويوقع  الأر�ص،  اإنتاجية 
اأ�صواأ  يف  املائة  يف   50 اإىل  ن�صبتها  ت�صل  قد 

ت�رشرا  الأكث  املناطق  ومن  احلالت)80(. 
�صيما  )ل  الكربى  الأفريقية  ال�صحراء  جنوب 
اآ�صيا  و�رشق  والغابون(،  و�صوازيلند  اأنغول 
وال�صني  اإندوني�صيا  �صيما  )ل  الهادئ  واملحيط 

وماليزيا وميامنار(.
ثلث  نحو  توؤوي  التي  اجلافة  الأرا�صي  تعر�ص  	•
�صكان العامل خلطر الت�صحر)81(، ومن الأرا�صي 
اجلافة  الأرا�صي  اخلطر  لهذا  التعر�ص  ال�صديدة 
الواقعة جنوب ال�صحراء الأفريقية الكربى ب�صبب 
�صعف قدرتها على املقاومة)82(، كما تتاأثر اأماكن 
اأخرى يف العامل، فتدهور الأرا�صي يف مقاطعة 
مينكني يف �صمال ال�صني اأدى اإىل هجر اأكث من 
فيها)83(. الزراعية  الأرا�صي  من  املائة  يف   80
املياه  �صح  يوؤثر  اأن  يتوقع   ،2050 وبحلول عام 
على اأكث من 1.8 مليار �صخ�ص)84(، وت�صري الأبحاث 
امليدانية اإىل اأّن الآثار املبا�رشة ل�صح املياه على زراعة 
الفقراء.  املزارعني  على  اأ�صواأ  يكون  قد  املحا�صيل 
ل  الذين  املك�صيك،  اأرياف  يف  الفقراء  فاملزارعون 
يتوفر لهم راأ�ص املال للتكّيف مع تدين معّدل ت�صاقط 
الأمطار، ل ي�صتطيعون �رشاء بذور تقاوم اجلفاف، 
اأو توفري املياه يف اأنابيب. ول ت�صتطيع برامج التمويل 
املتطلبات  تكون  عندما  الفقراء  م�صاعدة  احلكومية 
الكلفة)85(. باهظة  الالزمة  وامل�صاهمات  الفنية 
عي�ص  �صبل  على  املناخ  تغرّي  اآثار  وتتوقف 
املنطقة،  وطبيعة  املح�صول،  نوع  على  املزارعني 
بني  ال�صلة  الباحثون  تناول  وقد  املوا�صم.  وتوايل 
مناذج  با�صتخدام  املراعي  وحما�صيل  املناخ  تغرّي 
نف�صانية  ونهج  اإح�صائية،  ودرا�صات  حماكاة، 
اأّن  الأبحاث  هذه  نتائج  من  ويت�صح   .)Hedonic(
يزيد  املعتدل يف درجات احلرارة )مبا ل  الرتفاع 
الأجل  املحا�صيل يف  يفيد  قد  على درجتني مئويتني( 
�صيلحق  لكنه  املناخ،  املعتدلة  املناطق  يف  القريب 
اأ�رشارًا باملناطق ال�صتوائية واملناطق �صبه القاحلة. 
بن�صبة  الذرة  اإنتاج  انخف�ص  العاملي،  ال�صعيد  وعلى 
املائة  يف   5.1 بن�صبة  القمح  واإنتاج  املائة،  يف   3.8
اختالف  مع  املناخ،  تغرّي  ب�صبب   1980 عام  منذ 
ت�صتفيد  البلدان  بع�ص  اإّن  )حتى  املناطق  بني  كبري 
وال�صويا،  الأرز  زراعة  يف  اأّما  املناخ(.  تغرّي  من 
البلدان  خ�صائر  البلدان  بع�ص  اأرباح  عّو�صت  فقد 
عام  حتى  للفرتة  التكهنات  وت�صري  الأخرى)86(. 
2030 اإىل اأّن اإنتاج الذرة والقمح يف جنوب القارة 
اأن  يتوقع  بينما  حادًا،  انخفا�صًا  �صي�صّجل  الأفريقية 
تزداد حما�صيل الأرز بفعل تغرّي املناخ)87(. ويتوقع 
�رشق  �صمال  يف  البعلية  الذرة  حما�صيل  ارتفاع 
ال�صني، وانخفا�صها يف املناطق اجلنوبية منها. ويف 

يحمل التده�ر البيئي 
خماطر على م�ارد رزق 

املاليني من �صكان العامل، 
ممن يعتمدون مبا�رشة على 

امل�ارد البيئية للعمل
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تختلف اآثار التغّي البيئي 
على الأرا�صي، وفر�ض 
العمل، واإنتاج الغذاء 

باختالف اأمناط هذا التغّي. 
ويبقى من ال�رشوري 
درا�صة الآثار املتداخلة

اأحيائية  اآثار  املناخ  لتغرّي  تكون  اأن  يتوقع  العامل، 
فيزيائية �صلبية على املحا�صيل املروية والبعلية بحلول 

عام 2050)88(.
اإجراء  �رشورة  على  يدّل  الآثار  يف  والتفاوت 
يتناول كل منطقة على حدة، وي�صمل  حتليل مف�صل 
واأمناط  الأ�رش  اإنتاج  اأمناط  يف  الختالف  كذلك 
املوارد،  على  احل�صول  واإمكانات  ا�صتهالكها، 
مع  التكّيف  على  والقدرة  الفقر،  وم�صتويات 
العمل  قطاع  هي  مثاًل  فالزراعة  املتغرّيات)89(. 
النامية.  املناطق  معظم  يف  الريفية  للمراأة  الرئي�صي 
الأ�صول  من  نف�صه  بالقدر  حتظى  ل  املراأة  اأن  غري 
والنواجت واخلدمات التكميلية التي يحظى بها الرجل. 
والتباينات يف ملكية الأرا�صي حادة جدًا، حيث 20 
يف املائة فقط من اأ�صحاب الأرا�صي هم من الن�صاء يف 
اأ�صغر  البلدان النامية، والأرا�صي التي ميلكنها هي 

م�صاحة من الأرا�صي التي ميلكها الرجال)90(.
احتياجات  لتلبية  الغذاء  اإنتاج  زيادة  من  بّد  ول 
الأعداد املتزايدة من ال�صكان. غري اأن املخاطر البيئية 
املياه، وتغرّي  الناجمة عن تدهور الأرا�صي، و�صح 
الغذائية.  الإمدادات  من  احلد  اإىل  �صتوؤدي  املناخ 
ويتوقع اأن توؤدي العوامل البيئية ال�صارة اإىل ارتفاع 
الأ�صعار الفعلية للمواد الغذائية يف العامل بن�صبة ترتاوح 
بني 30 و50 يف املائة يف العقود املقبلة وازدياد تقلب 
الأ�صعار)91(. وقد يتفاقم فقر الدخل و�صوء التغذية اإذا 
ما ارتفعت اأ�صعار الأغذية الأ�صا�صية، كما حدث على 
اأثر الرتفاع احلاد يف اأ�صعار املواد الغذائية يف عامي 
2007 و2008)92(. فالفقراء ينفقون ن�صبة كبرية من 
ب�صالمة  وي�صحون  الأ�صا�صية،  الأغذية  على  دخلهم 

التغذية وياأكلون ما يلزم للبقاء على قيد احلياة)93(.
و�صع  على  الغذاء  اأ�صعار  ارتفاع  اآثار  وتتوقف 
الأ�رش من حيث ال�صتهالك والإنتاج. ف�صكان املدن 
ي�صتهلكون  الزراعة  العاملة يف  الريفية غري  والأ�رش 
غريهم  من  اأكث  ويتاأثرون  ينتجونه،  ول  الغذاء 

بارتفاع الأ�صعار. غري اأّن نتائج الأبحاث متباينة:
بلدًا،   15 �صمل  الذي  املحاكاة،  متارين  اأحد  يف  	•
الدخل  فقر  الأ�صعار على  اأثر ارتفاع  اأّن  لوحظ 
تعمل  اأكانت  �صواء  الأ�رش،  موقع  على  يتوقف 
يف الزراعة اأم خارجها)94(. ويف هذا التمرين، 
الأكرب  ال�رشر  اأّن  اإىل  التوقعات  اأ�صارت 
العاملة  غري  الأ�رش  على  يقع  الأ�صعار  لرتفاع 
يف الزراعة، حيث اأ�صبحت ن�صبة 20 اإىل 50 يف 
املائة منها يف حالة فقر يف اأنحاء عديدة من اأفريقيا 
الزراعة  يف  العاملة  الأ�رش  اأن  وتبنّي  واآ�صيا. 
اأ�رش  خرجت  وقد  الأ�صعار،  ارتفاع  من  ت�صتفيد 
كثرية من دوامة الفقر يف منطقة اأمريكا الالتينية 

والبحر الكاريبي، وبلدان يف منطقة اآ�صيا.
)هي  بلدان  ت�صعة  �صملت  اأخرى  درا�صة  يف  	 	•
وزامبيا،  والبريو،  وبوليفيا،  باك�صتان، 
وفييت نام، وكمبوديا، ومالوي، ومدغ�صقر، 
ونيكاراغوا(، اأ�صري اإىل اأّن ارتفاع اأ�صعار الغذاء 
اأّن احلال كان  الدخل عمومًا، مع  زاد من فقر 
وباملثل  الأرياف)95(.  يف  الغذاء  ملنتجي  اأف�صل 
الفقر  حالت  من  الغذاء  اأ�صعار  ارتفاع  زاد 

وحدتها يف اإندوني�صيا، وتايلند، والفلبني)96(.
الأرا�صي،  على  البيئي  التغرّي  اآثار  وتختلف 
اأمناط  باختالف  الغذاء  واإنتاج  العمل،  وفر�ص 
الآثار  درا�صة  ال�رشوري  من  ويبقى  التغرّي.  هذا 
اإىل  املناخ  تغرّي  يوؤدي  قد  الهند،  ففي  املتداخلة. 
اأ�رشاره  تطال  الأرا�صي  اإنتاجية  يف  حاد  انخفا�ص 
خالل  من  وذلك  املزارعني،  من  املائة  يف   17
ذلك  لكن  احلبوب.  اأ�صعار  يف  الرتفاع  هذا  تاأثري 
الأ�رش  ال�صتهالك لأّن معظم  اأثر على  له  يكون  لن 
و�صتقع  اأجر.  لقاء  العمل  من  دخلها  ت�صتمّد  الريفية 
اإذ  املدن،  يف  الفقراء  كاهل  على  التكاليف  معظم 
على  احل�صول  لقاء  اأعلى  اأ�صعار  دفع  عليهم  يرتتب 
الغذاء، وكذلك على الذين يعملون لقاء اأجر، وعلى 

م�صتهلكي الغذاء يف املناطق الريفية)97(.

ال�شغوط على الغابات
يف  يعي�صون  ممن  �صخ�ص  مليون   350 نحو  يعتمد 
من  الغابات  موارد  على  حميطها  يف  اأو  الغابات 
للح�صول  اخل�صبية  غري  املوارد  من  وغريه  حطب 
على القوت والدخل)98(. والكثري من �صكان البلدان 
ففي  الوقود.  لتوفري  الغابات  على  يعتمدون  النامية 
اآ�صيا ومنطقة املحيط الهادئ ُي�صتخدم 70 يف املائة من 
اأّما  احلطب الذي يوؤخذ من الغابات لتاأمني الوقود، 

يف اأفريقيا فتقارب الن�صبة 90 يف املائة)99(.
وتتحّمل الن�صاء جّل امل�صوؤولية يف جمع احلطب يف 
البيانات  كفاية  عدم  ورغم  العامل.  من  كثرية  اأنحاء 
ا�صتغالل  يف  العامالت  الن�صاء  عدد  حول  العاملية 
يفوق  الن�صاء  عدد  اأّن  اإىل  الأدلة  ت�صري  الغابات، 
فر�ص  ل�صيق  الغابات،  يف  العمل  يف  الرجال  عدد 
العمل اأمام املراأة وقلة قدرتها على التنقل والعمل يف 

قطاعات اأخرى)100(.
خالل  من  اأي�صًا  الدخل  الغابات  موارد  وتوّلد 
ال�صلع واخلدمات، علمًا  العمل، وبيع  توفري فر�ص 
اأّن املنتجات غري اخل�صبية املاأخوذة من الغابات، مثل 
وعلف  التدفئة،  وحطب  الطهو،  ووقود  الغذاء، 
الطبية،  والأع�صاب  الربية،  والطرائد  احليوانات، 
وال�صلع  بالقوت  املحلية  املجتمعات  متّد  واملاأوى، 
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البلدان املعّر�صة للخطر 
من جراء �صيد الأ�صماك 
اجلائر وتغّي املناخ هي 

من البلدان التي تعتمد على 
الأ�صماك للح�ص�ل على 

الربوتني الغذائي، ولتاأمني 
م�ارد الرزق ولأغرا�ض 

الت�صدير

اجلدول 3.2

مت��صط ال�قت الذي يخ�ص�ض جللب احلطب واملياه يف اأرياف بلدان خمتارة من 
منطقة جن�ب ال�صحراء الأفريقية الكربى )بال�صاعات(

اجلن�ص والن�صبة
 غينيا

)03–2002(
 مدغ�صقر
)2001(

 مالوي
)2004(

 �صرياليون
)04–2003(

5.74.79.17.3الن�صاء 

2.34.11.14.5الرجال 

4.15.14.37.7الفتيات 

4.04.71.47.1الفتيان

2.51.18.31.6ن�صبة الن�صاء اإىل الرجال

1.01.13.11.1ن�صبة الفتيات اإىل الفتيان

 HDRO calculations based on data from Bardasi and Wodon)2009( )Guinea(; Blackden and Wodon امل�صدر: 
)2006( )Madagascar(; Beegle and Wodon )2006( )Malawi(; and Wodon and Ying )2010( )Sierra Leone(.

املدار�ص  ر�صوم  لدفع  بالنقود  متّدها  كما  التجارية، 
وثمن الدواء، واملعدات، واملوؤن، والغذاء.

النقود  لتاأمني  الغابات  على  الفقراء  ويعتمد 
ويتخذونها  الأخرى،  النقدي  غري  الدخل  واأنواع 
درا�صات  ا�صتعرا�ص  ولدى  لهم)101(.  اأمان  �صبكة 
يف  تعي�ص  التي  الريفية  املحلية  املجتمعات  عن  احلالة 
اأّن  ُي�صتخل�ص  اأطرافها،  اأو على  ال�صتوائية  الغابات 
لأكث  م�صدرًا  الغابات  على  تعتمد  الريفية  الأ�رش 
غري  لالأ�رش  املائة  يف   17 مقابل  دخلها،  ربع  من 

الفقرية)102(. وفيما يلي بع�ص الأمثلة:
تعتمد  الهند،  يف  برادي�ص  اأرونا�صال  منطقة  يف  	•
لتوفري  املحلية  الغابات  على  الفقرية  الأ�رش 
على  والعتماد  للبقاء.  الأ�صا�صية  الأ�صباب 
متلك  التي  الأ�رش  �صفوف  يف  يزداد  الغابات 
بعيدًا عن  وت�صكن  التعليم،  اإىل  وتفتقر  اأرا�ٍص، 

الأ�صواق)103(.
من  الوارد  الدخل  اأ�صهم  اإثيوبيا،  جنوب  يف  	•
الغابات يف اإبقاء ُخم�ص ال�صكان فوق خط الفقر، 
الدخل  يف  امل�صاواة  عدم  من  احلد  اإىل  اأدى  مما 

بن�صبة بلغت حواىل 15 يف املائة)104(.
لالأ�رش  الغابات  منتجات  وفرت  نام،  فييت  يف  	•
الريفية �صبكة اأمان عندما ف�صلت يف ذلك م�صادر 
اأ�صابتهم  الذين  النا�ص  وكان  الأخرى.  الدخل 
الأمرا�ص اأو الأزمات ال�صحية اأكث اعتمادًا من 

غريهم على منتجات الغابات)105(.
ملخاطر  معّر�صون  الفقراء  اأّن  ُيالحظ  وهكذا   
اآ�صيا،  جنوب  ففي  والإق�صاء)106(.  الغابات  تدهور 
للوقود،  احلطب  جمع  على  املعتمدة  الأ�رش  جلاأت 
اإىل  الغابات،  ا�صتغالل  اإمكانية  من  احلد  اأثر  على 
و�رشاء  احلطب،  جلمع  املخ�ص�ص  الوقت  زيادة 
فتحولت  الغنية  الأ�رش  اأّما  الطهو،  وتقليل  الوقود، 

اإىل اأنواع بديلة من الوقود)107(.

املخاطر على م�شائد الأ�شماك
يعمل يف �صيد الأ�صماك والزراعة املائية حواىل 45 
من  الأقل  على  منهم  ماليني  �صتة  �صخ�ص،  مليون 
الن�صاء)108(. ويعي�ص اأكث من 95 يف املائة من �صغار 
�صيادي الأ�صماك والعاملني يف هذا املجال يف البلدان 
�صيقة  معي�صية  اأحواًل  يواجهون  حيث  النامية، 
املعّر�صة  والبلدان  م�صتقرة.  غري  عمل  وظروف 
للخطر من جراء �صيد الأ�صماك اجلائر وتغرّي املناخ 
للح�صول  الأ�صماك  تعتمد على  التي  البلدان  من  هي 
الرزق  موارد  ولتاأمني  الغذائي،  الربوتني  على 

ولأغرا�ص الت�صدير)109(.
�صيادي  من  املائة  يف   80 من  اأكث  ويعي�ص 
الأ�صماك الفقراء يف جنوب اآ�صيا، وجنوبها ال�رشقي، 
لكن ثلثي البلدان التي تتعر�ص م�صائد الأ�صماك فيها 
ملخاطر ج�صيمة من جراء تغرّي املناخ يقع يف املنطقة 

ال�صتوائية يف اأفريقيا)110(.
ويتوقع اأن يوؤدي تغرّي املناخ اإىل خف�ص موارد 
مبقدار  الهادئ  املحيط  جزر  يف  الأ�صماك  م�صائد 
الن�صف بحلول عام 2100، واأن يت�صّبب يف انح�صار 
غابات املنغروف، وتقّل�ص ال�صعاب املرجانية)111(. 
ويركز البحث الذي اأجري بتكليف من مركز املحيط 
على  الإمنائي  املتحدة  الأمم  لربنامج  التابع  الهادئ 
اأرزاق  توفري  يف  الأ�صماك  ل�صيد  الأ�صا�صي  الدور 
املحيط  منطقة  يف  والنقود  القوت  وتاأمني  النا�ص 
احلرارة  درجات  لرتفاع  و�صيكون  الهادئ)112(. 
يف البحار اأثر �صار على الرجال، فهم الذين يعملون 
وال�صيد  املحيطات  اأعماق  يف  الأ�صماك  �صيد  يف 
ال�صواحل  لجنراف  �صيكون  حني  يف  التجاري، 
اللواتي يعملن يف جمع  الن�صاء، فهن  اأثر �صار على 

الالفقريات القريبة من ال�صاطئ.
الناجمة  لالآثار  ال�صكان  ت�صّدي  طريقة  وتختلف 
ففي  والظروف.  البلدان  ح�صب  املناخ  تغرّي  عن 
كينيا مثاًل، تبني اأّن �صيادي الأ�صماك الفقراء الذين 
يعتمدون على ال�صيد لتاأمني القوت، ول ي�صتطيعون 
�صيد  قطاع  يف  يبقون  دخلهم،  م�صادر  تنويع 
الأ�صماك حتى لو و�صل معّدل انخفا�ص الإنتاج اإىل 
50 يف املائة، وذلك بخالف ال�صيادين الذين ينتمون 

اإىل اأ�رش متلك اأ�صوًل وم�صادر دخل متنّوعة)113(.
�صلبية.  جميعها  لي�صت  املتوقعة  الآثار  اأن  غري 
تكث  حيث  ال�صتواء،  خط  قرب  الواقعة  فالبلدان 
ومن  امل�صط،  �صمك  من  ت�صتفيد  قد  العذبة،  املياه 
احلرارة)114(،  درجات  وارتفاع  العذبة  املياه  توفر 
وانح�صار  املحيطات  حرارة  درجة  ارتفاع  اإّن  كما 
القطبية قد يزيد  العر�ص  البحري يف خطوط  اجلليد 
حت�صد  اأن  ويتوقع  البعيد.  املدى  على  ال�صيد  غلة 
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يزيد الإجهاد البيئي من 
امل�ص�ؤوليات التي ت�صتغرق 

وقتًا ط�ياًل، ويحّد من 
مقّ�مات رفاه الأ�رش

الرو�صي،  الحتاد  يف  التغرّي  هذا  من  الفوائد  اأكث 
واأل�صكا، وغرينالند، والرنويج)115(.

*   *   *

التي  ال�صرتاتيجيات  تعديل  ال�صكان  وي�صتطيع 
الظروف  الإنتاج وال�صتهالك ح�صب  يعتمدونها يف 
البيئية. فيمكنهم مثالً زراعة حما�صيل تنمو يف الرتبة 
الفقرية وتقاوم ارتفاع درجات احلرارة، اأو تناول 
الأغذية التي ل تتطلب الكثري من الطهو والكثري من 
احلطب. وغالبًا ما يت�صّدى النا�ص للتدهور البيئي اإما 
باعتماد ا�صرتاتيجيات بديلة لتاأمني مورد الرزق يف 
املنطقة ذاتها واإما بالرحيل)116(. و�صنتناول فيما يلي 

عواقب اأخرى لتغرّي املناخ على الرفاه.

عواقب اأخرى
للتدهور البيئي عواقب اأخرى متداخلة تطال الفئات 
العواقب  هذه  �صلة  يلي  فيما  و�صنبحث  املحرومة. 
با�صتخدام الوقت، والهجرة، وتاأجيج ال�رشاعات. 
وقد يوؤدي الإجهاد البيئي اإىل ت�صييق فر�ص العي�ص 
اأن  اإما  ال�صكان  على  في�صبح  الطبيعية،  املوارد  من 
يبذلوا يف جمعها مزيدًا من الوقت، واإما اأن ي�صاعفوا 
يهاجروا  اأن  واإما  نف�صه،  املردود  لتحقيق  جهودهم 
اأن  ميكن  احلالت  بع�ص  ويف  التدهور.  من  هربًا 
ن�صوب  احتمالت  زيادة  اإىل  البيئي  الإجهاد  يوؤدي 

ال�رشاعات)117(. 

ا�شتخدام الوقت
ال�صكان الذين ل ت�صلهم اأنواع الوقود احلديث واملياه 
جمع  يف  طوياًل  وقتًا  ي�صتغرقون  لل�رشب،  ال�صاحلة 
احلطب وجلب املياه. ون�صف الأ�رش يف البلدان ذات 
تقع يف جنوب  املنخف�صة، وغالبيتها  الب�رشية  التنمية 
 30 من  اأكث  مت�صي  الكربى،  الأفريقية  ال�صحراء 
دقيقة يف اليوم يف جمع املياه، والعبء كبري خا�صة 
يف الأرياف. ويبلغ متو�صط الوقت الذي ُي�صتغرق يف 
اجتياز امل�صافات جلمع املياه 82 دقيقة يف ال�صومال، 
و71 دقيقة يف موريتانيا، و65 دقيقة يف اليمن)118(.

التي  امل�صوؤوليات  من  البيئي  الإجهاد  ويزيد 
رفاه  مقّومات  من  ويحّد  طوياًل،  وقتًا  ت�صتغرق 
العبء،  الوقت هذا  ا�صتخدام  الأ�رش. وتبني م�صوح 
تاأثرها  الأ�رش ومدى  املهام يف  وتظهر كيفية توزيع 
الدرا�صات  خل�صت  وقد  البيئي)119(.  بالتدهور 
احلطب  جلمع  املخ�ص�ص  الوقت  اأّن  اإىل  الهند  يف 
ففي  الأخرية.  العقود  يف  ملحوظ  نحو  على  ازداد 
والن�صاء  الأطفال  كان  برادي�ص،  واأتار  كيوماون، 
1.6 �صاعة، ويجتازون م�صافة  يف املتو�صط مي�صون 

1.6 كلم جلمع احلطب يف مطلع ال�صبعينات من القرن 
اإىل   3 الغر�ص  لهذا  مي�صون  واأ�صبحوا  الع�رشين، 
من  الت�صعينات  يف  كلم   4.5 ويجتازون  �صاعات،   4

القرن نف�صه)120(.
ويتحّمل الأطفال والن�صاء جل امل�صوؤولية يف جلب 
على  موؤخرًا  اأجريت  درا�صة  ففي  واملياه.  احلطب 
�صبعة بلدان من جمموعة البلدان ذات التنمية الب�رشية 
املنخف�صة تبنّي اأن ن�صبة ترتاوح بني 56 و86 يف املائة 
مقابل  املياه  جلب  يف  يعملن  الأرياف  يف  الن�صاء  من 
ن�صبة ترتاوح بني 8 و40 يف املائة من الرجال)121(. 
ففي اأرياف مالوي مثاًل، مت�صي الن�صاء ثمانية اأمثال 
الوقت الذي مي�صيه الرجال يف جمع احلطب وجلب 
الذي  الوقت  اأمثال  ثالثة  الفتيات  ومت�صي  املياه. 

مي�صيه الفتيان يف هذا العمل )اجلدول 3.2(.
رئي�صي  �صبب  هو  املياه  وجلب  احلطب  جمع 
لأ�رشار �صحية ت�صيب العمود الفقري لدى الن�صاء، 
الأمهات)122(.  ووفيات  احلمل،  فرتة  ومل�صاعفات 
كما ميكن ل�صيق الوقت اأن يوؤدي اإىل �صياع الفر�ص 
يف التعليم، و�صياع وقت الفراغ لالأطفال، وفقدان 
مثاًل،  باك�صتان  اأرياف  ففي  للبالغني.  العمل  فر�ص 
امللقاة  الأعباء  من  املياه  اإىل  الو�صول  �صعوبة  تزيد 
للمراأة  املتاح  الوقت  من  وحتد  الن�صاء،  كاهل  على 

ملزاولة اأن�صطة مفيدة اأخرى يف اأ�صواق العمل)123(.
واملكا�صب التي ميكن حتقيقها من تاأمني الو�صول 
اإىل هذه املوارد وا�صتدامته، والبدائل احلديثة، ميكن 
حت�صني  اأدى  �صرياليون،  ففي  كبرية.  تكون  اأن 
و�صول املياه والكهرباء اإىل تق�صري الوقت املخ�ص�ص 
الأ�صبوع)124(.  يف  �صاعات   10 نحو  املنزيل  للعمل 
القرن  من  الت�صعينات  يف  اأجريت  درا�صة  واأظهرت 
اإىل  والوقود  املياه  و�صول  تي�رش  لو  اأّنه  الع�رشين 
اأوغندا،  �رشق  يف  مبال  مقاطعة  يف  الأ�رش  جميع 
بحيث يعي�صون على بعد 400 مرت اأو اأقل عن م�صدر 
املياه ال�صاحلة لل�رشب، ومبا ل يبعد اأكث من م�صرية 
30 دقيقة عن م�صدر احلطب، لأمكن توفري اأكث من 
ال�صنة)125(. كما قّدرت درا�صة  يف  عمل  �صاعة   900
حديثة اأّن 63 يف املائة من الفوائد القت�صادية املرجوة 
من حتقيق الهدف الإمنائي لالألفية املتعلق باإمدادات 
املياه �صتكون نتيجة لتوفري الوقت الذي يهدر يف جلب 

املياه)126(.

الهجرة
اإىل  النا�ص  يدفع  اأن  اأي�صًا  البيئي  لالإجهاد  ميكن 
تعي�ص  عندما  وخا�صة  �صكنهم،  اأماكن  من  الرحيل 
الأ�رش واملجتمعات حرمانًا متعدد الأبعاد، وترى يف 
ال�صعوبة مبكان  اأف�صل. ومن  فر�صًا  اأخرى  اأماكن 
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�صكان الأحياء الفقية يف 
املدن، يف البلدان ذات 

التنمية الب�رشية املت��صطة 
واملنخف�صة، هم الفئات 

الأكرث ت�رشرًا من املخاطر 
الناجمة عن الأحداث 

املناخية املتطرفة وارتفاع 
م�صت�ى �صطح البحر. وهذه 
الأحداث تقع ب�صبب اجتماع 
عاملني هما �صدة التعر�ض 
لهذه الأحداث، وعدم ت�فر 
اخلدمات واملرافق الالزمة 

للحماية منها

الإجهاد  ب�صبب  يرحلون  الذين  ال�صكان  عدد  ر�صد 
البيئي لأّن هناك عوامل اأخرى تقيد حريتهم. 

جدًا.  مرتفعة  التقديرات  بع�ص  وكانت 
 135 اأّن  اإىل   1994 عام  يف  اأملرييا  اإعالن  واأ�صار 
ب�صبب  النزوح  خلطر  يتعر�صون  قد  اإن�صان  مليون 
 200 باأّن   Stern Review واأفادت  الت�صحر)127(، 
مليون �صخ�ص قد ينزحون بحلول عام 2050)128(. 
فاأرقام  بكثري.  هذه  من  اأقل  تقديرات  هناك  لكن 
اإىل  ت�صري  الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة  الأمم  مفو�صية 
الفي�صانات  ب�صبب  نزحوا  �صخ�ص  مليون   24 اأّن 
ومن  اأخرى)129(.  بيئية  وعوامل  واملجاعات 
التقلب  اأن  اإىل  ي�صري  ما  الأخرى  احلديثة  التقديرات 
يف درجة احلرارة وت�صاقط الأمطار اأجرب نحو 2.35 
مليون �صخ�ص يف املناطق الواقعة جنوب ال�صحراء 
عام  من  الفرتة  يف  الرحيل  على  الكربى  الأفريقية 

1960 اإىل عام 2000)130(.
وقد ورد يف تقرير التنمية الب�رشية لعام 2009 اأن 
القدرة على التنقل التي ت�صمح لالإن�صان باأن يختار مكان 
حريات  تو�صيع  يف  الأهمية  بالغ  عامل  هي  عي�صه، 
الإن�صان. فالقدرة على التنقل ميكن اأن تعزز فر�ص 
لالأطفال.  اأف�صل  فر�صًا  حتقق  واأن  الدخل،  ك�صب 
وخا�صة  اخليارات،  يقيد  البيئة  تدهور  اأّن  وامل�صكلة 
لتاأمني  البيئة  �صالمة  على  يعتمدون  الذين  خيارات 
�صبل معي�صتهم، كما اإّن القيود القانونية املفرو�صة على 

احلركة جتعل من الهجرة خماطرة)131(.

ال�شراعات
تاأجيج  يف  دور  الطبيعية  املوارد  و�صح  املناخ  لتغرّي 
على  املخاطر  اأ�صواأ  من  وال�رشاعات  ال�رشاعات. 
التنمية الب�رشية، وقد تزعزع اأ�ص�ص ال�صالم. ومعظم 
ال�رشاعات التي �صببها املوارد هي �رشاعات داخلية. 
واملوارد  الأرا�صي،  موارد  يف  املتزايد  ال�صح  لكّن 
املائية، ويف الطاقة قد يوؤدي اإىل ا�صطرابات دولية. 
من  املائة  يف   40 يف  ال�صبب  هي  الطبيعية  فاملوارد 
الأعوام  مدى  على  اندلعت  التي  الأهلية  احلروب 
ال�صتني املا�صية. ومنذ عام 1990، ن�صب 18 �رشاعًا 
على الأقل ب�صبب ا�صتغالل املوارد الطبيعية وعوامل 
من  الواردة  الأدلة  بع�ص  ويف  اأخرى)132(.  بيئية 
يف  التقلب  فكثة  الواقع.  هذا  يو�صح  ما  البلدان 
معّدل ت�صاقط الأمطار اأدت اإىل زيادة خطر اندلع 
الواقعة  البلدان  يف  وخا�صة  الأهلية،  ال�رشاعات 
يوؤدي  حيث  الكربى،  الأفريقية  ال�صحراء  جنوب 
اإىل  واحدة  مئوية  درجة  احلرارة  درجة  ارتفاع 
يف   10 بن�صبة  اأهلية  حرب  ن�صوب  احتمالت  زيادة 

املائة يف ال�صنة نف�صها)133(. 

وتثبت موجات العنف التي ي�صهدها العامل موؤخرًا 
�صحة ما ذكر. فقد �صاهم التناف�ص على الأرا�صي يف 
كينيا  يف  النتخابات  بعد  اندلع  الذي  العنف  تاأجيج 
الإبادة  اإىل  اأدى  الذي  التوتر  2008، ويف  عام  يف 
املياه،  اإن  1994. كما  اجلماعية يف رواندا يف عام 
يف  اأ�صا�صية  عوامل  هي  والت�صحر  والأرا�صي، 
يف  اأّما  ال�صودان.  يف  دارفور  يف  الدائرة  احلرب 
ال�رشاع والبيئة دائرة مفرغة،  في�صكل  اأفغان�صتان، 
وال�رشاع  ال�رشاع،  يوؤجج  البيئي  التدهور  حيث 
تعتمد  التي  والتدابري  بيئي)134(.  تدهور  اإىل  يوؤدي 
العامة تزيد من خطر ن�صوب  ال�صيا�صة  على م�صتوى 
اأو  خاطئة  اأ�ص�ص  على  تو�صع  عندما  ال�رشاعات 
عندما ل تاأخذ يف احل�صبان م�صالح جميع الأطراف.
وميكن اأن يكون ال�صح يف املوارد على امل�صتويني 
وهناك  لل�رشاعات.  رئي�صيًا  �صببًا  والعاملي  املحلي 
التدهور  بني  التفاعل  تبني  وقدمية  م�صهورة  درا�صة 
املت�صاوي  غري  والتوزيع  ال�صكاين،  والنمو  البيئي، 
تكون  وقد  ال�رشاعات)135(.  تاأجيج  يف  للموارد 
ال�صلع  �صادرات  على  كثريًا  تعتمد  التي  البلدان 
الأ�صا�صية عر�صة للخطر الداهم، فوفرة املوارد هي 

اأي�صًا �صبب قوي لل�رشاعات)136(.
ال�صبب  نادرًا ما تكون  الطبيعية  املوارد  اأن  غري 
�صببًا  اأ�صاًل  كانت  ما  اإذا  هذا  لل�رشاع،  الوحيد 
القائمة  املخاطر  ُت�صاعف  عوامل  فهي  لل�رشاع. 
اأخرى)137(.  �صعف  ونقاط  خماطر  مع  وتتفاعل 
والأدلة ل ت�صري اإىل وجود �صالت مبا�رشة بني �صح 
�صح  اأن  املوؤكد  من  لكن  وال�رشاع،  البيئية  املوارد 
فال  ال�صيا�صي.  القت�صاد  اإطار  يف  دور  له  املوارد 
يجوز ف�صل العمليات والعنا�رش املرتبطة بال�رشاع 
"ففي  القائمة  البيئة والهياكل  البيئي عن جذورها يف 

ذلك �صعوبة بالغة وحتريف للواقع يف اآن")138(.

اخللل الناجم عن الأحداث املناخية 
املتطرفة 

ذات  البلدان  يف  املدن،  يف  الفقرية  الأحياء  �صكان 
الفئات  هم  واملنخف�صة،  املتو�صطة  الب�رشية  التنمية 
الأحداث  عن  الناجمة  املخاطر  من  ت�رشرًا  الأكث 
البحر.  �صطح  م�صتوى  وارتفاع  املتطرفة  املناخية 
�صدة  اجتماع عاملني هما  ب�صبب  تقع  الأحداث  وهذه 
اخلدمات  توفر  وعدم  الأحداث،  لهذه  التعر�ص 
عام  وبحلول  منها)139(.  للحماية  الالزمة  واملرافق 
�صطح  م�صتوى  ارتفاع  يوؤدي  اأن  ُيتوّقع   ،2050
اإغراق  اإىل  الأمتار،  من   0.5 قدره  مبعدل  البحر 
اإحلاق  واإىل  بنغالدي�ص،  اأرا�صي  من  املائة  يف   11
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اأ�رشار ج�صيمة بحواىل 15 مليون ن�صمة)140(، واإىل 
ارتفاع  لأّن  م�رشي،  مليون   14 من  اأكث  نزوح 
النيل �صيقّل�ص م�صاحة الأرا�صي املروية  ملوحة نهر 

ال�صاحلة للزراعة)141(.
يف   29 يعي�ص  املتحدة،  الأمم  تقديرات  وح�صب 
البلدان  الفقرية يف العامل يف  املائة من �صكان الأحياء 
يف  املائة  يف  و24  املنخف�صة،  الب�رشية  التنمية  ذات 
ال�صني، و15 يف املائة يف الهند )وهما من فئة البلدان 
والفئات  املتو�صطة()142(.  الب�رشية  التنمية  ذات 
للكوارث  عر�صة  اأكث  الكبرية  املدن  يف  ال�صعيفة 
والنق�ص  العي�ص  ظروف  �صعوبة  ب�صبب  الطبيعية 
ال�صمان  اأنظمة  توفر  وعدم  العامة  اخلدمات  يف 
احلالت  بع�ص  يف  التعوي�ص  اأن  غري  الجتماعي. 
ي�صاعد  اأن  ميكن  الجتماعي  املال  راأ�ص  من  باأنواع 
يف ال�صتعداد ملواجهة املخاطر والتخفيف من اآثارها.
التقرير  هذا  لأغرا�ص  اأجري  الذي  والتحليل 
10 يف املائة يف عدد  اأّن اأي ارتفاع ن�صبته  ي�صري اإىل 
املناخية  الأحداث  باأ�رشار  امل�صابني  الأ�صخا�ص 
اأي  الب�رشية يف  التنمية  دليل  قيمة  اإىل خف�ص  يوؤدي 
2 يف املائة. ويرتافق هذا النخفا�ص مع  بلد حواىل 
التنمية  دليل  من  الدخل  عن�رش  يف  كبري  انخفا�ص 
التنمية  ذات  البلدان  يف  يوؤثر  وكذلك  الب�رشية، 
الن�صيب  يقع  البلدان  املتو�صطة. ويف بع�ص  الب�رشية 
الأكرب من املعاناة على كاهل املناطق املحرومة. ففي 
مناطق  اأفقر  من  وهو  نام،  فييت  يف  هاجيانغ  اإقليم 
البلد وي�صكن فيه حواىل 22 فئة من الأقليات العرقية، 
اأدت التقّلبات يف معدل ت�صاقط الأمطار، والفي�صانات 
الأرا�صي  غمر  اإىل  املفاجئة  والعوا�صف  اجلارفة، 
البنية  وتدمري  املا�صية،  واإغراق  واملحا�صيل، 
التحتية)143(. ويف املك�صيك، وقعت كوارث طبيعية، 
اإىل  اأدت  والفي�صانات،  اجلفاف  حالت  اأبرزها 
هبوط يف دليل التنمية الب�رشية يف البلديات املت�رشرة 
وزيادة  عامني،  مدى  على  التقّدم  تعادل  بن�صبة 
حالت الفقر ال�صديد بن�صبة قاربت 4 نقاط مئوية)144(.
على  والإ�صابة  الوفاة  حالت  عادة  وتكث 
وانزلقات  العاتية،  والرياح  الفي�صانات،  اأثر 
الأطفال والن�صاء وامل�صنني، خا�صة  الأرا�صي، بني 
اجلماعات  تعي�ص  بنغالدي�ص،  ففي  منهم.  الفقراء 
تعر�صًا  اأكث  تكون  حيث  الأنهار،  قرب  الفقرية 
احلالة  درا�صات  وتوؤكد  الفي�صانات)145(.  خلطر 
يف  حدث  مداريًا  اإع�صارًا  تناولت  التي  املحلية 
التي  احلر  وموجة   ،1991 عام  يف  بنغالدي�ص 
والت�صونامي   ،2003 عام  يف  اأوروبا  يف  حدثت 
الآ�صيوي الذي حدث يف عام 2004، على اأّن الن�صاء 
والأطفال اأكث عر�صة للمخاطر، وتوؤكد ذلك اأي�صًا 

الذي  الت�صونامي  اأدى  فقد  البلدان.  اأدلة من خمتلف 
�رشب �رشي لنكا اإىل مقتل امراأة نازحة من اأ�صل 
من  الوفيات  �صعف  اأي  نازحات،  ن�صاء  خم�ص  كل 
الرجال النازحني، وطفاًل نازحًا دون �صن اخلام�صة 
اأمثال  اأربعة  اأي  نازحني،  اأطفال  ثالثة  كل  من 
الوفيات من الرجال النازحني )رجل واحد من كل 
الفرق  يتزايد  الهند  اأرياف  ويف  رجاًل()146(.   12
فرتات  يف  والفتيات  الفتيان  بني  الوفيات  معّدل  يف 

اجلفاف)147(.
فاآثار الكوارث الطبيعية تقع على اجلن�صني بن�صب 
يف  الفوارق  اأّن  على  دليل  التفاوت  وهذا  متفاوتة. 
احل�صول  ويف  بها،  التاأثر  ويف  للمخاطر  التعر�ص 
على املوارد والإمكانات والفر�ص، عوامل تتداخل 
فُتقحم بع�ص الفئات تلقائيًا يف حالة حرمان. ففي 141 
يف�رّش  ما  على  ُيعث  مل  عامًا،   22 مدى  بلدًا، وعلى 
ارتفاع معدل وفيات الإناث من الكوارث الطبيعية 
وعواقبها بعوامل بيولوجية وفيزيولوجية)148(. فاإذا 
ح�صبنا اآثار الكوارث الكبرية بعدد الوفيات ن�صبة اإىل 
جمموع ال�صكان، يت�صح اأن اآثار هذه الكوارث اأ�صد 
العمر  متو�صط  على  ال�صغرية  الكوارث  اآثار  من 
العمر  مبتو�صط  مقارنة  الولدة  عند  للمراأة  املتوقع 

املتوقع عند الولدة للرجل.
الأعراف  يف  تكمن  التفاوت  هذا  وتف�صريات 
الأحوال  يف  وكذلك  الجتماعية،  والأدوار 
ح�صب  تختلف  التي  للن�صاء  والقت�صادية  الجتماعية 
الظروف. فكلما حت�ّصنت الأحوال الجتماعية للمراأة 
)ح�صب قيا�صها بعوامل مثل حرية اختيار التوظيف، 
وعدم التمييز يف العمل، والتمتع بحقوق مت�صاوية يف 
الزواج والتعليم( قّلت الآثار الناجمة عن الفرق بني 
اأن  يعني  وهذا  املتوقع.  العمر  متو�صط  يف  اجلن�صني 
ال�صبب يف ارتفاع معدل وفيات الإناث من الكوارث 
الدور  بحكم  املراأة  اإىل �صعف و�صع  يعود  الطبيعية 
الذي ين�صبه اإليها املجتمع)149(. ويف املقابل، تعر�صت 
اأقل  الإناث خل�صائر  تعليم  التي ركزت على  البلدان 
فقد كانت خ�صائرها  املتطرفة.  املناخية  الأحداث  من 
يف  اأقل  تقدمًا  حققت  التي  البلدان  خ�صائر  من  اأقل 
وت�صهد  نف�صه  الدخل  معّدل  ت�صجل  والتي  التعليم 

ظروفا مناخية م�صابهة)150(.
يف  مظاهرها  اأ�صد  يف  واآثارها  املخاطر  وتظهر 
املتجذر ل  اأمناط احلرمان  اأّن  النامية. غري  البلدان 
اإع�صار  النامية. فعندما �رشب  البلدان  تقت�رش على 
 ،2005 كاترينا الوليات املتحدة الأمريكية يف عام 
يغلب  التي  اأورلينز  نيو  �صواحي  اأفقر  تعر�صت 
ثالثة  وكان  الأ�رشار.  لأ�صد  ال�صود  ال�صكان  عليها 
من  الفي�صانات  اجتاحتها  التي  الأحياء  �صكان  اأرباع 

اآثار الك�ارث الطبيعية 
تقع على اجلن�صني بن�صب 
متفاوتة. وهذا التفاوت 
دليل على اأّن الف�ارق يف 
التعر�ض للمخاطر ويف 

التاأثر بها، ويف احل�ص�ل 
على امل�ارد والإمكانات 
والفر�ض، ع�امل تتداخل 
فُتقحم بع�ض الفئات تلقائيًا 

يف حالة حرمان
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انت�صار و�صائل منع احلمل، 
والقدرة على اتخاذ القرار 
ب�صاأن الإجناب لهما مفاعيل 
حا�صمة على البيئة ومتكني 

املراأة. ومتكني املراأة 
يف املجال ال�صيا�صي لي�ض 
�رشورة بحد ذاته فح�صب، 

بل ه� و�صيلة لتفعيل 
ال�صيا�صات واملمار�صات 

الداعمة للبيئة

ال�صكل 3.6

ال�صلة ال�ثيقة بني عدم امل�صاواة بني اجلن�صني وانت�صار و�صائل منع احلمل
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مالحظة: معّدلت انت�صار و�صائل منع احلمل عائدة اإىل اآخر �صنة متوفرة من منظمة ال�صحة العاملية لكل بلد للفرتة من عام 2000 اإىل 2008؛ اأنظر 
اجلدول الإح�صائي 4 للمزيد من التفا�صيل. يعود دليل عدم امل�صاواة بني اجلن�صني اإىل عام 2011. 

امل�صدر: ح�صابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�صتناد اإىل بيانات منظمة ال�صحة العاملية.

اأوروبا  التي اجتاحت  ال�صود)151(. ويف موجة احلر 
يف عام 2003، كان عدد القتلى من الن�صاء اأكث من 

الرجال، ومن امل�صنني اأكث من ال�صباب.
بعيدة  اأ�رشارًا  املناخية  ال�صدمات  تخّلف  وقد 
الأرواح  يف  املبا�رشة  اخل�صائر  تتجاوز  املدى 
والإ�صابات ال�صحية وقطع الأرزاق. فعلى اأثر هذه 
ال�صدمات، يعاين الأطفال غالبًا من عواقب م�صاعفة 
قد ترافقهم مدى احلياة نتيجة لالنقطاع عن الدرا�صة 
توؤثر  التي  ال�صدمات  واإزاء  التغذية.  �صوء  وتف�صي 
على الدخل، ت�صطر الأ�رش التي ل متلك اأ�صوًل اأو 
فر�صًا للح�صول على دخل اآخر مثل العمل املدفوع 
فيكون ذلك  املدر�صة،  اأطفالها من  الأجر، لإخراج 
اأي�صًا  وميكن  الدخل.  لفقدان  اخلطرية  النتائج  من 
ُي�صاب  وقد  املدار�ص،  التحتية يف  البنى  تت�رشر  اأن 
املدر�صون اأو يلقون حتفهم)152(. لكّن ال�صلة بني هذا 
النوع من اخل�صائر والكوارث الطبيعية لي�صت ثابتة. 
الأ�رشار  املرتفعة  الكوارث  ارتبطت  املك�صيك  ففي 
وانخفا�ص  املدار�ص  يف  احل�صور  ن�صبة  ارتفاع  مع 
معدلت الت�رشب من املدار�ص يف املرحلة البتدائية، 
يف  حت�ّصن  مع  الكوارث  ارتبطت  موزامبيق  ويف 
ذلك  يف  ال�صبب  يعود  ورمبا  املدر�صي)153(،  الأداء 
اإىل املدار�ص مع  اإر�صال الأطفال  اإىل انخفا�ص كلفة 

انخفا�ص الأجور يف ال�صوق.
الأطفال  ب�صحة  املناخية  ال�صدمات  ت�رش  وقد 
التغذية.  �صوء  اأبرزها  عوامل  يف  ت�صاهم  اإذ  اأي�صًا، 
وخل�صت درا�صة يف زمبابوي اإىل اأّن الأطفال الذين 

واجلفاف  الأهلية،  )احلرب  لل�صدمات  تعر�صوا 
الذي ا�صتمر من عام 1982 اإىل عام 1984( يف الفئة 
اإكمالهم  معدل  كان  �صهرًا   24 اإىل   12 من  العمرية 
املائة  يف   0.85 بحواىل  اأقل  الدرا�صية  للمراحل 
ال�صدمات،  لتلك  يتعر�صوا  مل  الذين  الأطفال  من 
3.4 �صنتمرتات من  وكانوا يف املعدل اأق�رش بحواىل 
يقلل  التقزم  ذلك  اأّن  الدرا�صة  بينت  وقد  اأقرانهم. 
مبقدار  احلياة  يف  الإن�صان  يحققها  التي  املكا�صب  من 
تغذية  �صوء  بلغ  نيكاراغوا،  املائة)154(. ويف  يف   14
الأطفال اأكث من ثالثة اأمثال ما كان عليه بني الأ�رش 
الإع�صار  خالل  الأمطار  لغزارة  تعر�صت  التي 
 2000 عام  بعد  بنغالدي�ص  وتعر�صت  ميت�ص)155(. 
ال�صاحلية  املناطق  يف  الأطفال  بني  الفقر  لتف�صي 
التعر�ص  �صديدة  مناطق  وهي  البلد،  يف  املنخف�صة 

خلطر الفي�صانات)156(.
ردات  اأّن  اإىل  الأدلة  ت�صري  نام،  فييت  ويف 
فالأ�رش  ال�صدمة.  نوع  ح�صب  تختلف  الأ�رش  فعل 
اأو  اجلفاف  مثل  لل�صدمات  مرارًا  تتعر�ص  التي 
ويظهر  التكّيف)157(.  �صبل  تتعلم  املعتدلة  الفي�صانات 
العوا�صف  مع  التكّيف  يف  �صعوبة  امل�صوح  حتليل 
الأعا�صري  توؤدي  تكرارًا، حيث  الأقل  والأعا�صري 
لدى  املائة  يف   50 بن�صبة  ال�صتهالك  من  احلد  اإىل 
اأّن  خا�صة  الكبرية،  املدن  قرب  القاطنة  الأ�رش 

عمليات الإغاثة تهمل هذه املناطق.

التمكني والتدهور البيئي
لعدم امل�صاواة، اأي لعدم الإن�صاف يف ال�صتفادة من 
املوارد الطبيعية وامل�صاركة يف �صنع القرار، عواقب 
على التنمية الب�رشية والبيئة. �صنتناول اآثار الفوارق 
الإجنابية  ال�صحة  على  ونركز  اجلن�صني،  بني 
التمكني  نركز على  ثم  القرار،  وامل�صاركة يف �صنع 
املناق�صة  البيئية، وذلك لإثراء  التحديات  واأثره على 

حول ال�صيا�صة العامة يف الف�صلني الرابع واخلام�ص.

امل�شاواة بني املراأة والرجل
وفر�ص  للمراأة  املتاحة  القت�صادية  الفر�ص  تخ�صع 
على  احل�صول  كان  واإذا  �صديدة.  لقيود  متكينها 
الرعاية ال�صحية الإجنابية يتح�ّصن يف معظم املناطق، 
الهدف  لتحقيق  الكافية  بال�رشعة  التح�ّصن  مل يكن هذا 
اخلام�ص من الأهداف الإمنائية لالألفية )وهو حت�صني 
تعميم  ت�صمل  التي  وموؤ�رشاته  الأمهات()158(  �صحة 
عند  الولدات  ومعدل  الإجنابية،  ال�صحة  خدمات 
حاجات  وتلبية  الولدة،  قبل  والرعاية  املراهقات، 

تنظيم الأ�رشة.
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ال�صكل 3.7

الحتياجات غي امل�صت�فاة من و�صائل منع احلمل اأعلى بني الذين يعي�ص�ن حالة 
فقر متعدد الأبعاد
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مالحظة: تعود البيانات اإىل اآخر �صنة متوفرة يف الفرتة من عام 2000 اإىل 2010، وت�صتند اإىل التعريف الثاين لالحتياجات غري امل�صتوفاة يف م�صوح 
ال�صحة وال�صكان. ملزيد من التفا�صيل اأنظر م�صوح ال�صحة وال�صكان )2008(. 

امل�صدر: ا�صتندت احل�صابات اإىل بيانات دليل الفقر املتعدد الأبعاد يف اجلدول الإح�صائي 5 وبيانات م�صوح ال�صحة وال�صكان. 

دليل   2010 لعام  الب�رشية  التنمية  تقرير  وقدم 
بلدًا. ويف   138 الفوارق بني اجلن�صني ملجموعة من 
تقرير هذا العام ُيح�صب هذا الدليل ملجموعة من 145 
بلدًا. وتوؤكد اآخر تقديراتنا اأّن اأكرب اخل�صائر الناجمة 
بلدان منطقة  امل�صاواة بني اجلن�صني هي يف  عن عدم 
جنوب  يف  ثم  الكربى،  الأفريقية  ال�صحراء  جنوب 
جنوب  بلدان  ففي  العربية.  البلدان  يف  ثم  اآ�صيا، 
من  اخل�صائر  اأكرب  تن�صاأ  الكربى  الأفريقية  ال�صحراء 
عدم امل�صاواة بني اجلن�صني يف التعليم، ومن ارتفاع 
معدل وفيات الأمهات، وارتفاع معدلت اخل�صوبة 
املراأة  تزال  ل  اآ�صيا،  جنوب  ويف  املراهقات.  لدى 
الدليل،  اأبعاد  من  ُبعد  كل  يف  الرجل  عن  متاأخرة 
النيابي،  املجل�ص  والتمثيل يف  التعليم،  راأ�صها  وعلى 
وامل�صاركة يف القوى العاملة. اأّما يف البلدان العربية، 
امل�صاركة  يف  والرجل  املراأة  بني  الفوارق  فتظهر 
املتو�صط  ن�صف  تبلغ ح�صة  )حيث  العاملة  القوى  يف 
ويف  العلمي.  التح�صيل  تدين  ويف  تقريبًا(  العاملي 
تت�صع  املنخف�صة  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  جميع 
وجميع  متعّددة.  اأبعاد  يف  اجلن�صني  بني  الفوارق 
املنخف�صة  الب�رشية  التنمية  فئة  يف  امل�صّنفة  البلدان 
التي �صملها دليل الفوارق بني اجلن�صني لعام 2011، 
الأدنى من حيث  الربع  بلدًا، حّلت يف   34 وعددها 
با�صتثناء  اجلن�صني  بني  الفوارق  يف  الأداء  م�صتويات 
اأربعة منها. ويف املقابل، ُيالحظ اأّن بلدًا واحدًا من 
وبلدًا  جدًا،  املرتفعة  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان 
املرتفعة  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  فئة  يف  واحدًا 
ي�صجالن اأداء مماثاًل يف دليل الفوارق بني اجلن�صني.
بني  الرتابط  يف  نقطتني  على  الق�صم  هذا  ويركز 
هما  البيئية،  وال�صتدامة  اجلن�صني  بني  الإن�صاف 
خيار الإجناب وامل�صاركة يف �صنع القرار. فانت�صار 
و�صائل منع احلمل، والقدرة على اتخاذ القرار ب�صاأن 
ومتكني  البيئة  على  حا�صمة  مفاعيل  لهما  الإجناب 
لي�ص  ال�صيا�صي  املجال  يف  املراأة  ومتكني  املراأة. 
لتفعيل  و�صيلة  هو  بل  فح�صب،  ذاته  بحد  �رشورة 

ال�صيا�صات واملمار�صات الداعمة للبيئة.

 خيار الإجناب
العوامل  الإجنابية عامل رئي�صي من  حة  ال�صّ تدهور 
خمتلف  يف  اجلن�صني  بني  امل�صاواة  عدم  يف  امل�صاهمة 
خدمات  اإىل  الو�صول  ف�صعوبة  العامل.  اأنحاء 
اإىل عواقب �صحية خطرية  توؤدي  الإجنابية  ال�صحة 
وفاة  حالت  ت�صبب  كما  والأطفال،  الن�صاء  على 
الطبيعية.  الكوارث  اأعتى  ت�صببه  ما  تفوق  مبعّدلت 
ي�صعن  امراأة  مليون   48 اأن  اإىل  التقديرات  وت�صري 
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اجلدول 3.3

امل�اقف اإزاء البيئة ح�صب اجلن�ض، ويف البلدان ذات التنمية الب�رشية املنخف�صة 
واملرتفعة جدًا، لعام 2010 )بالن�صبة املئ�ية اإّل اإذا اأ�صي اإىل خالف ذلك( 

املوقف

البلدان ذات التنمية الب�رشية املرتفعة جدًاالبلدان ذات التنمية الب�رشية املنخف�صة

الن�صاءالرجال 
الفرق بالنقاط 

الن�صاءالرجال املئوية
الفرق بالنقاط 

املئوية
47.7646.051.7127.1831.464.29تغرّي املناخ خطر ج�صيم

عدم الر�صا عن:
22.8121.271.5517.9521.363.41جودة الهواء

50.4847.323.1613.5616.282.72جودة املياه

�صيا�صة احلكومة ب�صاأن 
54.8252.122.7046.3648.382.02البيئة

�صيا�صة احلكومة ب�صاأن 
61.4649.1612.3053.1360.837.70النبعاثات

 .)http://worldview.gallup.com( امل�صدر: ح�صابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�صتناد اإىل بيانات ا�صتطالعات غالوب العاملية

مواليدهن بدون م�صاعدة جهاز متخ�ص�ص، ومليوين 
ونحو  م�صاعدة،  اأي  بدون  مواليدهن  ي�صعن  امراأة 
150,000 امراأة و1.6 مليون طفل يلقون حتفهم كل 
�صنة يف الفرتة الواقعة بني بدء عملية الولدة وبعدها 

بحواىل 48 �صاعة)159(.
ويف البلدان التي حتل يف املراتب الع�رشين الدنيا 
معّدل  يبلغ  اجلن�صني،  بني  الفوارق  دليل  حيث  من 
وفيات الأمهات املرجح بعدد ال�صكان نحو 327 حالة 
معدل  ويبلغ  حية.  ولدة   100,000 كل  من  وفاة 
 1,000 لكل  ولدة   95 املراهقات  لدى  اخل�صوبة 
وهذان  �صنة.   19 اإىل   15 العمرية  الفئة  من  امراأة 
البالغني  العامليني  املعدلني  �صعف  يقاربان  املعدلن 
الرتتيب.  على  ولدة  حالة  و49  وفاة،  حالة   157
منع  و�صائل  ا�صتخدام  معدل  يقل  البلدان،  هذه  ويف 
املائة  يف   46.4 يبلغ  ل  متو�صطه  ويكاد  احلمل، 
مليون   215 تقريبًا  تزال  ل  املجموع،  ويف  فقط. 
تنظيم  خدمات  اإىل  بحاجة  النامية  البلدان  يف  امراأة 

الأ�رشة)160(.
ال�صحة  خدمات  جميع  للمراأة  تتوفر  وحيث 
يف  اأم  املتقدمة  البلدان  يف  اأكان  �صواء  الإجنابية، 
م�صتويات  اخل�صوبة  معدلت  تبلغ  النامية،  البلدان 
ففي  عنها)161(.  تقل  اأو  الإحالل  معّدلت  ت�صاوي 
اإيران، وتايلند، وتون�ص، وكوبا، وموري�صيو�ص، 
لكل  ولدتني  من  اأقل  اخل�صوبة  معدلت  تبلغ 
امراأة)162(. اأما يف اإثيوبيا، فيبلغ معدل اخل�صوبة يف 
اأدي�ص اأبابا اأقل من ولدتني لكل اإمراأة، بينما يتجاوز 
الأرياف.  يف  اإمراأة  لكل  ولدات  �صت  املعدل  هذا 
ويف بنغالدي�ص ي�صاوي معدل اخل�صوبة يف الكثري من 
املناطق الريفية معّدل الإحالل على الرغم من الفقر 
الأفراد  اأعداد  انخف�صت  اإيران،  ويف  املتف�صي)163(. 
يف  النخفا�ص  ل�رشعة  مماثلة  ب�رشعة  الأ�رش  يف 

اأن ت�صع احلكومة �صوابط  ال�صني، ولكن من غري 
على حجم الأ�رشة)164(.

النمو  اأّن   ،2 الف�صل  يف   2.1 اجلدول  ويبنّي 
وت�صري  العامل.  موارد  على  �صغوطًا  ي�صكل  ال�صكاين 
النمو  تخفي�ص  اأّن  اإىل  الدرا�صات  من  جمموعة 
ال�صكاين ميكن اأن يخّفف من ارتفاع انبعاثات غازات 
الحتبا�ص احلراري الذي ن�صب اإىل ارتفاع الدخل. 
اأجريت يف ال�صابق،  اإحدى الدرا�صات التي  وح�صب 
عام  بحلول  الكربون  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  �صتكون 
املائة  15 يف  بن�صبة  اأقل  الأ�رشة،  تنظيم  2020، مع 
وخل�صت  الأ�رشة)165(.  تنظيم  دون  من  �صتبلغه  مما 
بلدًا   34 و�صملت  لحق  وقت  يف  اأجريت  درا�صة 
العامل،  �صكان  من  املائة  يف   61 ت�صّم  وناميًا  متقدمًا 
اإىل اأّن تخفي�ص النمو ال�صكاين يف عام 2010 مبقدار 
بني  ترتاوح  بن�صبة  انخفا�ص  اإىل  �صيوؤدي  الن�صف 
16 و29 يف املائة من انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون 
بحلول 2050، ومن ثم اإىل انخفا�ص بن�صبة ترتاوح 
وذلك  القرن،  نهاية  بحلول  املائة  يف  و41   37 بني 
درا�صة  وت�صري  املناخ)166(.  تغرّي  خماطر  لدرء 
جمال  يف  الحتياجات  جميع  تاأمني  اأن  اإىل  اأخرى 
حالة  مليون   53 جتنب  اإىل  �صيوؤدي  الأ�رشة  تنظيم 
من حالت الولدة التي جتري بدون اإ�رشاف جهاز 
انبعاثات  خف�ص  اإىل  وكذلك  �صنة،  كل  متخ�ص�ص 
ثاين اأك�صيد الكربون بن�صبة 34 غيغا طن، اأو نحو 17 
يف املائة من كمية النبعاثات ال�صنوية احلالية بحلول 
على  الدرا�صات  هذه  نتائج  وتفيد   .)167(2050 عام 
املراأة،  متكني  يف  كبرية  املحققة  الفوائد  باأن  تنّوعها 

وكذلك يف درء اخلطر البيئي. 
وبني عدم امل�صاواة بني اجلن�صني وانت�صار و�صائل 
البلدان  ففي   .)3.6 )ال�صكل  وثيقة  �صلة  احلمل  منع 
التي �صجلت تقدمًا هامًا يف و�صع املراأة، مثل الرنويج 
وهولندا واليابان، ي�صتخدم معظم الأزواج نوعًا من 
ت�صهد  التي  البلدان  ويف  احلمل.  منع  و�صائل  اأنواع 
فوارق كبرية بني اجلن�صني، مثل �صرياليون ومايل 
منع  و�صائل  انت�صار  معّدل  اأن  ُيالحظ  وموريتانيا، 
البيانات  املائة. ويت�صح من  10 يف  احلمل هو دون 
 2009 عام  اإىل   2000 عام  من  الفرتة  اإىل  العائدة 
اأّن اأقل من ثالث ن�صاء من اأ�صل ع�رشة ن�صاء يف �صن 
املنخف�صة  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  يف  الإجناب 
ي�صتخدمن و�صائل منع احلمل احلديثة، مقابل 88 يف 

املائة يف الرنويج و84 يف املائة يف اململكة املتحدة.
م�صتويات  اأن  ُي�صتنتج  التحليل،  يف  التعّمق  ومع 
وخا�صة  الب�رشية،  التنمية  دليل  حيث  من  البلدان 
العوامل  من  هي  والتعليم،  ال�صحة  يف  الإجنازات 
اجلن�صني  بني  امل�صاواة  عدم  بني  العالقة  تف�رّش  التي 
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الإطار 3.4
م�صاركة املراأة يف الإدارة املحلية للغابات 

ا�صتمرار  و�صمان  املوارد  على  للحفاظ  مهمة  املجتمعات  يف  القرار  �صنع  يف  املراأة  م�صاركة 
بني  واملزمنة  الرا�صخة  الفوارق  اأّن  غري  للغابات.  املحلية  الإدارة  يف  وخا�صة  جتّددها، 
املراأة  قدرة  ت�صعف  ما  كثريًا  ال�صيا�صية(  املمتلكات، والمتيازات  الدخل، ويف  اجلن�صني )يف 
على امل�صاركة. وحتى يف املجتمعات التي ل تفر�ص قيودًا على م�صاركة املراأة يف اأجهزة �صنع 
القرار الر�صمية، تبقى الفوارق الجتماعية لتحّد من قدرتها. واإذا كانت املطالبة بتمثيل املراأة 
يف اللجان، وبا�صت�صارتها �رشورة، فهي غري كافية. فاملطلوب اإعادة النظر يف النمط احلايل 

لتوزيع ال�صلطة وتغيريه.
فالقرى التي ل ت�صارك فيها املراأة يف �صنع القرار، تكون اأكث ت�رشرًا مبفاعيل القرارات 

التي تتخذ ب�صاأن اإدارة الغابات، مثل قرار اإغالق الغابات. 
ولي�صت امل�صاواة �رشطًا م�صبقًا لتثبت املراأة نف�صها يف اجتماعات اللجان. فالواقع اأّن الن�صاء 
اللواتي  الن�صاء  من  اأكث  ب�صهولة  العامة  املحافل  يف  راأيهن  عن  يعرّبن  املحرومة  الأ�رش  من 
ينتمني اإىل الأ�رش املي�صورة. وقد يكون ال�صبب يف ذلك اأن فعالية م�صاركتها تتيح لها الفر�صة 
للتاأثري على القرارات املتخذة ل�صاحلها. ويكرب احتمال حتقيق هذه النتيجة عند ح�صور عدد 
كبري من الن�صاء، اأو يف حالت حت�صري املراأة لهذا النوع من امل�صاركة من خالل برامج متكني 
املراأة. وهناك درا�صات اأخرى توؤكد اأّن ال�صماح للمراأة بامل�صاركة، ولو بدور حمدود، يغرّي 
املفاهيم الجتماعية عن قدرة املراأة على اتخاذ القرار، وي�صجع اتخاذ مبادرات اأخرى واإن�صاء 

جمعيات تعاونية للن�صاء، تتيح للمراأة مزيدًا من الفر�ص ملزاولة اأعمال خارج املنزل.
.Agarwal 2001, 2009; see also Tole )2010(, Gupte )2004( and Timsina )2003( :امل�صدر

لي�صت  ال�صلة  اأّن  غري  احلمل.  منع  و�صائل  وانت�صار 
وم�صتوى  احلمل  منع  و�صائل  انت�صار  بني  وا�صحة 
اأو  احلمل  منع  على  تاأثري  للدخل  كان  فاإذا  الدخل. 
عدم  بني  وثيقة  ال�صلة  ف�صتبقى  امل�صاواة،  عدم  على 
احلمل.  منع  و�صائل  وانت�صار  اجلن�صني  بني  امل�صاواة 
وهذا يو�صح اأهمية ال�صتثمارات يف ال�صحة والتعليم 

ملا لها من اأثر يف تو�صيع خيارات ال�صحة الإجنابية.
تنظيم  خدمات  على  الطلب  باأن  التقارير  وتفيد 
الكونغو  وجمهورية  ت�صاد،  يف  جدًا  قليل  الأ�رشة 
املائة(، حيث  5 يف  )اأقل من  الدميقراطية، والنيجر 
ذلك  اأ�صباب  ومن  مرتفع)168(.  اخل�صوبة  معدل 
زوجها  اأو  املراأة  تثني  التي  والدينية  الثقافية  املوانع 
اأو اأ�رشتها عن ال�صتفادة من خدمات تنظيم الأ�رشة؛ 
اخلوف  اأو  احلمل  منع  بو�صائل  املعرفة  قلة  اإىل  اأو 
من الأعرا�ص اجلانبية؛ اأو تف�صيل الإجناب لتكوين 
تنظيم  خدمات  على  الطلب  وقلة  كبرية)169(.  اأ�رش 
و�صائل  انت�صار  لتديّن  نتيجة  يكون  اأن  ميكن  الأ�رشة 
منع احلمل يف البلدان ذات التنمية الب�رشية املنخف�صة 
)حيث ارتفاع معّدلت اخل�صوبة(، وارتفاع انت�صار 
الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  يف  احلمل  منع  و�صائل 
املرتفعة )حيث انخفا�ص معّدلت اخل�صوبة(. وهذا 
يعني اأن برامج تنظيم الأ�رشة يجب األ تقت�رش على 
اأن  بل  معقولة،  باأ�صعار  احلمل  منع  و�صائل  تاأمني 
واآثارها  با�صتخدامها،  التوعية  حمالت  اأي�صًا  ت�صمل 
الن�صاء  تواجه  التي  العوائق  وتذليل  ال�صحية، 
بع�ص  ويف  الرابع(.  )الف�صل  املجتمع  يف  الفقريات 
القرارات  بني  �صلة  وجود  اإىل  اإ�صارة  الدرا�صات 
الغابات  اإزالة  وبني  اخل�صوبة،  ب�صاأن  تتخذ  التي 
و�صعوبة احل�صول على املياه، حيث ي�صطر الن�صاء 
احلطب  جمع  يف  طويل  وقت  لق�صاء  والأطفال 

وجلب املياه)170(.
يف  مرتفع  الأ�رشة  تنظيم  خدمات  على  والطلب 
الكثري من الأحيان. فن�صبة الأ�صخا�ص الذين يرغبون 
تنّفذ  ول  الأ�رشة  تنظيم  خدمات  على  احل�صول  يف 
البلدان،  بع�ص  يف  املائة  يف   30 تتجاوز  رغبتهم 
وهايتي)171(.  ومايل،  وليربيا،  اأوغندا،  منها 
والطلب  الأبعاد  املتعدد  الفقر  بني  وثيقة  وال�صلة 
الطلب  تلبية  عدم  فمعّدل  احلمل.  منع  و�صائل  على 
الأ�رش  يف  دائمًا  مرتفع  الأ�رشة  تنظيم  خدمات  على 
التي تعي�ص حالت فقر متعدد الأبعاد )ال�صكل 3.7(. 
احتياجات  تلبية  يف  النق�ص  ن�صبة  بلغت  بوليفيا،  ففي 
يعي�صون حالة  الذين  املائة من  27 يف  الأ�رشة  تنظيم 
فقر متعدد الأبعاد. وهذه الن�صبة هي اأكث من �صعف 
الن�صبة بني غري الفقراء )12 يف املائة(. وتبلغ الن�صبة 
فقر  يعي�صون حالة  الذين  املائة من  29 يف  اإثيوبيا  يف 

بني  الن�صبة  اأمثال  ثالثة  تقريبًا  وهي  الأبعاد،  متعدد 
غري الفقراء )11 يف املائة(.

اأي�صًا مب�صتوى تعليم املراأة. وقد  تتاأثر اخل�صوبة 
املائة  90 يف  من  اأكث  �صملت  درا�صة حديثة  خل�صت 
من �صكان العامل اإىل اأّن املراأة التي مل تلتحق باملدر�صة 
على الإطالق تنجب يف املتو�صط 4.5 اأطفال، واملراأة 
املرحلة  يف  قليلة  ل�صنوات  ولو  باملدر�صة  تلتحق  التي 
واملراأة  املتو�صط،  يف  اأطفال  ثالثة  تنجب  البتدائية 
�صنتني  اأو  واحدة  �صنة  الثانوية  باملدر�صة  تلتحق  التي 
تن�صم  التي  واملراأة  اأطفال،   1.9 من  اأكث  تنجب  ل 
ترث  اأو  م�رشوعًا،  متلك  اأو  العاملة،  القوى  اإىل 
اأمالكًا، تت�صاءل رغبتها يف الإجناب وتكوين اأ�رشة 

كبرية)172(.
احلواجز  اإزالة  حتّبذ  التي  وامل�صالك  واملبادئ 
على  القائمة  ال�صكان  و�صيا�صات  الأ�رشة  تنظيم  اأمام 
احلقوق، لي�صت جديدة، بل هي ح�صيلة روؤية ممثلي 
لل�صكان  الدويل  املوؤمتر  يف  اجتمعوا  الذين  البلدان 
التزمت  وقد   ،1994 عام  يف  القاهرة  يف  والتنمية 
بها جميع احلكومات تقريبًا. ويو�صح الف�صل الرابع 
اأّن التقدم يف تنفيذ هذه اللتزامات �صار ببطء �صديد، 
اأن  التي ميكن  ال�صبل  اإىل وجود بع�ص  اأي�صًا  وي�صري 

تكون حافلة بفر�ص النجاح على هذا ال�صعيد.

م�شاركة املراأة يف �شنع القرار
تظهر الفوارق بني اجلن�صني اأي�صًا يف �صعف م�صاركة 
ولهذا  والوطنية.  املحلية  ال�صيا�صة  املحافل  يف  املراأة 
الواقع اأثر على ال�صتدامة، اإذا كانت املراأة، وفقًا ملا 
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ت�صري اإليه بع�ص الأبحاث، تهتم فعاًل بالبيئة، وتدعم 
ملنا�رشي  وتقرتع  البيئة،  ل�صالح  �صيا�صات  و�صع 

البيئة.
يف  للمراأة  مرتفعًا  متثياًل  ت�صّجل  التي  البلدان  	•
ما  وهذا  املحميات،  فيها  تكث  النيابية،  املجال�ص 
اأو�صحته درا�صة �صملت 25 بلدًا متقدمًا و65 بلدًا 

ناميًا)173(.
يف  للمراأة  مرتفعًا  متثياًل  ت�صجل  التي  البلدان  	•
امل�صادقة  يف  غريها  ت�صبق  قد  النيابية  املجال�ص 
ح�صب  وذلك  الدولية،  البيئية  املعاهدات  على 
املائة  يف   92 نحو  ت�صّم  بلدًا   130 �صملت  درا�صة 

من �صكان العامل)174(.
ثاين  انبعاثات  تخفيف  من  متكنت  التي  البلدان  	•
اإىل   1990 عام  من  الفرتة  يف  الكربون  اأك�صيد 
2007، وعددها 49 بلدًا، ت�صّم 14 بلدًا من فئة 
املرتفعة جدًا، منها  الب�رشية  التنمية  البلدان ذات 
امل�صتوى  املراأة  متثيل  فيها  جتاوز  بلدان  ع�رشة 

املتو�صط للتمثيل يف املجال�ص النيابية.
غري اأن متثيل املراأة يف املجال�ص النيابية الوطنية 
ح�صة  فمتو�صط  املطلوب.  امل�صتوى  دون  يزال  ل 
النيابية،  املقاعد  من  املائة  يف   19 يتجاوز  ل  املراأة 
الوزارية)175(.  املنا�صب  من  فقط  املائة  يف  و18 
بكثري، حيث  اأدنى  فح�صتها  العليا،  املنا�صب  اأما يف 
ت�صغل املراأة �صبعة منا�صب رئا�صية انتخابية من اأ�صل 
150 رئي�صًا منتخبًا للدول، و11 من�صبًا من منا�صب 
رئي�صًا.   192 عددهم  البالغ  احلكومات  روؤ�صاء 

واحلال ذاته ي�رشي على الإدارة املحلية)176(.
عالقة  وجود  احتمال  اإىل  اأخرى  اأدلة  وت�صري   
ترابط بني متكني املراأة والوعي البيئي. ففي اإحدى 
الدرا�صات التي اأجريت يف الفرتة من عام 1990 اإىل 
الغابات  اإزالة  اأن  تبنّي  بلدًا،   61 و�صملت   ،2005
واملنظمات  الن�صائية  املنظمات  عدد  بقلة  �صلبًا  تتاأثر 
اأ�صباب  من  ولعل  فرد.  لكل  احلكومية  غري  البيئية 
ذلك احلوافز التي لدى املراأة لدرء املخاطر الناجمة 
عن اإزالة الغابات، اإذ تزيد من م�صوؤولياتها، وتقّل�ص 
دخلها، وت�رش ب�صحتها)177(. ويف البلدان املتقدمة، 
الن�صاء  اأّن  امل�صوح  من  امل�صتقاة  البيانات  من  يت�صح 
اأكث اإقباًل من الرجال على اللتزام باأمناط �صلوكية 
تراعي البيئة مثل تدوير النفايات، وتر�صيد ا�صتهالك 

املياه، وجتنب املنتجات ال�صارة بالبيئة)178(.
وال�صلة بني متكني املراأة والوعي البيئي تختلف 
بهذا  دائمًا  تكون  ول  التنمية  م�صتوى  باختالف 
الو�صوح. وكما لحظنا يف الإطار 2.5 من الف�صل 
ا�صتطالعات  من  امل�صتمّدة  البيانات  تظهر  الثاين، 
غالوب العاملية حول املوقف من البيئة اأن الن�صغال 

بامل�صاكل البيئية لي�ص كبريًا جدًا. وُيالحظ عمومًا اأن 
والرجل)179(،  املراأة  بني  كثريًا  تختلف  ل  املواقف 
ح�صب  البيانات  ت�صنيف  بعد  يظهر  الختالف  لكّن 
 .)3.3 )اجلدول  الب�رشية  التنمية  دليل  جمموعات 
ففي البلدان ذات التنمية الب�رشية املرتفعة جدًا، تعرب 
الن�صاء عن اهتمام اأكرب من اهتمام الرجال بالق�صايا 
يف  والهواء(،  املياه  وجودة  املناخ،  )تغرّي  البيئية 
اهتمام  من  اأكرب  اهتمام  عن  الرجال  يعرب  حني 
املنخف�صة،  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  يف  الن�صاء 
املتو�صطة واملرتفعة  الب�رشية  التنمية  البلدان ذات  اأّما 
بني  و�صط  موقع  يف  فهي  النامية(  املناطق  )ومعظم 

املوقفني.
اإزاء  وتوؤثر م�صتويات التعليم العامة يف املواقف 
التعليم  يف  الرجال  اإىل  الن�صاء  ن�صبة  اأّن  اإّل  البيئة. 
من  املواقف  توؤثر على  ل  العايل  والتعليم  الثانوي، 
البيئة. وي�صتخل�ص من ذلك اأّن اهتمام الن�صاء بالبيئة 
يف البلدان الغنية لي�ص نتيجة للح�صول على م�صتوى 
اأعلى من التعليم، ولي�ص العك�ص �صحيحًا يف البلدان 

الفقرية جدًا.
بالبيئة  املراأة  اهتمام  اأّن  اإىل  الأدلة  بع�ص  ت�صري 
البيئية املحلية. لكّن ح�صور  يرتبط بتح�صني الإدارة 
لتغيري  ذاته  بحد  يكفي  ل  املوؤ�ص�صات  يف  الن�صاء 
يف  اإ�صايف  تغيري  من  بّد  فال  امل�صتحِكمة.  التباينات 
ل�صمان  فيها  املرونة  وزيادة  املوؤ�ص�صية  النماذج 
ويرى  القرار.  �صنع  يف  للمراأة  الفعالة  امل�صاركة 
اإ�رشاك الن�صاء والفئات املهم�صة الأخرى  البع�ص يف 
طريقة لالإبقاء على الو�صع القائم ولي�ص لتحقيق اأي 

نتائج معينة، اأو معاجلة حالت عدم امل�صاواة)180(.
بل  ذاته،  بحد  املراأة  ح�صور  لي�ص  اإذًا،  فاملهم 
احلديث  �صياق  يف  اأو�صحنا  كما  م�صاركتها،  طبيعة 
خُل�صت  وقد   .)3.4 )الإطار  الغابات  اإدارة  عن 
لإدارة  املحلية  املوؤ�ص�صات  عن  حديثًا  ن�رشت  درا�صة 
الغابات يف نيبال والهند اإىل اأّن ن�صبة متثيل املراأة يف 
جلان اإدارة الغابات توؤثر يف فعالية م�صاركتها)181(. 
ازداد  الإدارية،  اللجنة  يف  الن�صاء  عدد  ازداد  فكلما 
وامل�صاركة  اللجنة،  لجتماعات  ح�صورهن  احتمال 

يف املناق�صات، وارتقاء املنا�صب.
والأفكار املطروحة يف هذا ال�صياق لي�صت بجديدة، 
اإ�صالحات  جمموعة  من  مهم  جزء  اإىل  ت�صري  لكّنها 
تهدف اإىل معاجلة عدم الإن�صاف والتدهور البيئي، 

وتوؤدي كذلك اإىل تو�صيع حريات املراأة.

عدم امل�شاواة يف النفوذ
اأ�صا�صيًا يف  ُبعدًا  ب�صفته  ذاته  التمكني مهمًا يف حد  يعد 
يف  والختالل  التمكني  عدم  لكّن  الإن�صان.  حريات 

عدم التمكني والختالل يف 
النف�ذ يزيدان من التحديات 

البيئية
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تناوله  ما  البيئية. وهذا  التحديات  يزيدان من  النفوذ 
تطرق  الذي   ،2010 لعام  الب�رشية  التنمية  تقرير 
على  القدرة  ومنها:  التمكني  مقومات  من  العديد  اإىل 
املدنية،  واحلريات  ال�صيا�صية،  واحلريات  التغيري، 
وامل�صاءلة. وقد اأ�صري يف الإطار 2.1 يف الف�صل الثاين 
اإىل بع�ص التحديات امل�صتجّدة، وهنا نركز على املجال 
ال�صيا�صي، وعلى م�صتويات احلكم الوطني واملحلي، 

وامل�صاءلة، والدميقراطية، واملجتمع املدين.
والظروف  القوة،  وعالقات  والتاريخ، 
الدميقراطية  بني  ال�صالت  على  توؤثر  عوامل  كلها 
اأن  ميكن  الدولة  فن�صاط  العامة.  البيئية  وال�صلع 
من  فينتقل  �صفات،  ملجموعة  تلقائيًا  تطّورًا  يعترب 
وال�صتغاللية،  وال�صتخال�صية،  "الأولغاركية، 
وامل�صاءلة،  والإبداع،  "الت�صارك،  اإىل  وال�صقاق"، 
والتجاوب، والفعالية يف الو�صاطة حلل ال�رشاعات 
يف  الدولة  حتتله  الذي  واملوقع  التوزيع")182(.  على 
هذا التطّور بني جمموعة ال�صفات املذكورة حمكوم 
التفاعالت  اأي  عليه،  تقوم  الذي  الجتماعي  بالعقد 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  النخب  بني  التاريخ  عرب 
التفاعالت  وهذه  الأخرى.  الجتماعية  والفئات 
الر�صمية.  وغري  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  يف  تتجّلى 
الدولة  تدخل  لنهج  يخ�صع  القت�صاد  اأكان  و�صواء 
بال�صعف  يت�صم  كالهما  مايل،  الراأ�ص  النهج  اأم 
مايل  الراأ�ص  فالنهج  البيئية.  ال�صتدامة  حتقيق  يف 
ال�رشكات،  ملعظم  الزمنية  الآفاق  ب�صيق  ي�صطدم 
الدولة،  ونهج  اخلارجية.  العوامل  لتاأثري  ويخ�صع 
واإدارة  العامة  ال�صلع  تاأمني  تتوىل  اأن  يفرت�ص  التي 
العوامل اخلارجية، يخ�صع لقيود �صيا�صية وانتخابية 
مع  العوامل  هذه  تتفاعل  وقد  اأي�صًا.  الأفق  �صيقة 
�صارة،  باآثار  فتاأتي  واجتماعية،  �صيا�صية  هياكل 

خا�صة على الفئات ال�صعيفة.
الدميقراطية  الأنظمة  اأّن  الدرا�صات  واأظهرت 
تخ�صع عادة للم�صاءلة اأمام الناخبني اأكث من غريها، 
لتعريف  املجال  وتف�صح  العامة،  باحلريات  وت�صمح 
احلرة(،  ال�صحافة  )بف�صل  البيئية  بامل�صاكل  النا�ص 
�صواغلهم.  عن  ويعرّبون  جمعيات،  يف  فينتظمون 
اإىل  درا�صات  اأ�صارت  الوطني،  امل�صتوى  وعلى 
بجودة  يرتبط  الدميقراطية  م�صتوى  ارتفاع  اأن 
الدميقراطية،  الأنظمة  يف  حتى  لكن  البيئة)183(. 
من  هم  ت�رشرًا  الأكث  واملجموعات  النا�ص  اأّن  جند 
الفئات التي تفتقر اإىل الثوة والتمكني. وقد ل تكون 
ال�صيا�صة  اأولويات  �صمن  واحتياجاتهم  م�صاحلهم 
العامة، كما توؤثر حالت عدم امل�صاواة يف النفوذ يف 
النتائج البيئية، وذلك من خالل املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية 

والجتماعية يف الكثري من البلدان والظروف.

من  ولية  كل  م�صتوى  على  الأدلة  وت�صري 
الفوارق  ات�صاع  اأّن  اإىل  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
والتح�صيل  الناخبني  م�صاركة  بتدين  يقا�ص  )الذي 
العلمي، و�صعف ال�صيا�صات املالية( يوؤدي اإىل �صعف 
يف ال�صيا�صات البيئية وتفاقم يف التدهور البيئي)184(. 
فاملتغرّيات  النظرية،  هذه  توؤيد  البلدان  بني  والأدلة 
والكتابة،  القراءة  على  القدرة  مثل  بلدا،   180 يف 
حت�صن  املدنية،  واحلقوق  ال�صيا�صية،  واحلقوق 
اجلودة البيئية يف البلدان ذات الدخل املرتفع والدخل 
املنخف�ص)185(، وتوؤثر تاأثريًا اإيجابيًا على توفر املياه 

النظيفة وحت�صني ال�رشف ال�صحي)186(.
اأجري حتليل  التقرير،  لهذا  الإعداد  �صياق  ويف 
العالقة  على  التاأكيد  اإىل  وخل�ص  بلد،   100 �صمل 
القوية بني و�صائل توزيع النفوذ واجلودة البيئية)187(. 
فالتمكني يرتبط باحل�صول على املياه النظيفة، واحلد 
الوفيات  من  واحلد  الأرا�صي،  جودة  تدهور  من 
الناجمة عن تلوث الهواء يف الأماكن املغلقة والهواء 
من  اأهم  البيئية  واملتغرّيات  املياه.  وتلوث  الطلق، 
الدخل يف تف�صري الكثري من الأبعاد املهمة يف اجلودة 
النظيفة،  املياه  على  احل�صول  ذلك  يف  مبا  البيئية، 
الأطفال  ووفيات  التلوث،  عن  الناجمة  والوفيات 
اأن  ذلك  من  ن�صتخل�صه  وما  اخلام�صة.  �صن  دون 
النافذة قادرة على تغيري وجهة  امل�صالح القت�صادية 
ال�صيا�صات، اإل اأن املجتمعات ت�صتطيع اأن تفعل الكثري 

للحد من هذا النفوذ.
البيانات  حول  اأجريت  التي  الدرا�صات  واأثبتت 
البلدان وجود  البيئية على مر الزمن لعدد كبري من 
وتركز  البيئة.  وجودة  النفوذ  توزيع  بني  عالقة 
معظم الدرا�صات على التلوث، وهو م�صكلة عامة من 
املفرت�ص اأن حتمي الدولة �صكانها منه)188(. والنتيجة 
اأّن  هي  الدرا�صات  هذه  اإليها  تو�صلت  التي  العامة 
احلقوق  وممار�صة  والقراءة،  الكتابة  على  القدرة 
والهواء.  املياه  تلوث  تدين  اإىل  توؤدي  ال�صيا�صية، 
ويف م�صاهمة علمية حديثة، تبّينت اأهمية الدميقراطية 
انبعاثات  من  احلد  يف  طويل  زمن  منذ  الرا�صخة 
منطقي  وهذا  الكربون)189(.  اأك�صيد  وثاين  الكربيت 
مكا�صب  لإنتاج  وقتًا  ت�صتغرق  الدميقراطية  لأّن 
ملمو�صة وهامة. ويف درا�صة اأخرى �صملت اأكث من 
الدميقراطية  م�صتوى  ارتفاع  اأن  ات�صح  بلد،   100
يوؤدي اإىل انخفا�ص يف م�صتوى الت�صحر، ويحد من 

تدهور الأرا�صي، ومن تلوث الهواء واملياه)190(.
وت�صري درا�صات عدة اإىل اأّن الدميقراطية تعزز 
وتلوث  املناخ،  تغرّي  الدولة مبعاجلة  التزام  احتمال 
العابر للحدود، وباإدارة الأنهار، حتى ولو  الهواء 
�صيا�صة معّينة على هذا  تنفيذ  اإىل  يوؤّد هذا اللتزام  مل 
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تعزز  الدميقراطية  الأنظمة  كانت  واإذا  ال�صعيد. 
الجتاه اإىل اللتزام بتحقيق نتائج اإيجابية على �صعيد 
الدميقراطية  بني  قوية  لي�صت  فالعالقة  املناخ،  تغرّي 
حتقيقها،  ُيرجى  التي  فالفوائد  الإيجابية.  والنتائج 
للناخبني  الزمنية  الآفاق  وتتخطى  خارجية،  تعترب 
الهوة  يو�صع  وهذا  احلاليني)191(.  ال�صيا�صة  ورجال 

بني الأقوال والأفعال.
تختلف  الدميقراطية،  الأنظمة  بني  وحتى 
يت�صم  فبع�صها  كبريًا.  اختالفًا  ال�صيا�صية  املوؤ�ص�صات 
ويتاأثر  لمركزي.  الآخر  وبع�صها  باملركزية، 
التمثيل ال�صيا�صي بدور الأحزاب ال�صيا�صية، وبوجود 
الدورات  وبفرتة  معينة،  لفئات  احل�ص�ص  نظام 
البلدان،  بع�ص  اأخرى. ويف  وبعوامل  النتخابية، 
ويف  وم�صتقلة،  قوية  هيئات  اإىل  البيئة  حماية  ت�صند 
بلدان اأخرى قد ت�صند هذه املهمة اإىل وزارة م�صتقلة، 
العمال يف تردي  نقابات  لكن �صعيفة. وت�صاهم قوة 
جودة الهواء، اأّما قوة الأحزاب اخل�رشاء فت�صهم يف 

حت�ّصنها)192(.
وت�صتطيع جمموعات املجتمع املدين جمع املوؤيدين 
لها والتاأثري على قرارات �صانعي ال�صيا�صات. وهي 
بفعل  التوازن  اختالل  عن  تعّو�ص  اأن  ميكن  بذلك 
القوية وجماعات ال�صغط  تاأثري امل�صالح القت�صادية 
"من  النوع  هذا  اإر�صاء  احتمال  ويعتمد  النافذة. 
التوازن يف النفوذ")193( على مدى ا�صتعداد املوؤ�ص�صات 
لإف�صاح املجال اأمام امل�صاركة الوا�صعة واحلرة. وكما 
ميكن  ال�صويد،  يف  املتبعة  البيئية  ال�صيا�صات  يف  نرى 
اأن توؤدي امل�صاركة الدميقراطية القوية اإىل �صيا�صات 
قد  ال�صواغل  هذه  لكّن  ال�صكان،  �صواغل  عن  تعرب 
حالة  يف  كما  اأخرى،  م�صالح  القوة  يف  توازيها 
الحتاد الرو�صي، حيث يواجه املجتمع املدين م�صاكل 
اإىل  ال�صناعات  لتحويل  ال�صكان  تاأييد  ا�صتقطاب  يف 
ين�صط  التي  احلالت  ويف  خ�رشاء)194(.  �صناعات 
الأمثلة  ومن  هام،  تغرّي  تبني  املدين،  املجتمع  فيها 

على ذلك:
غري  املنظمات  تاأثري  تناولت  حديثة  درا�صة  يف  	•
احلكومية يف اإطار توزيع النفوذ بني جمموعات 
وجود  تبنّي  بلدان،   104 يف  املختلفة  امل�صالح 
اجلماعات  عدد  ارتفاع  بني  هامة  اإح�صائية 

معّدل  وانخفا�ص  بلد  كل  يف  للبيئة  املنا�رشة 
الر�صا�ص يف البنزين)195(.

من  بيانات  اأ�صا�ص  على  اأجريت  درا�صة  يف  	•
 ،1988 اإىل   1977 عام  من  للفرتة  عدة  بلدان 
ارتفاع  بني  هامة  اإح�صائية  عالقة  وجود  تبنّي 
بالبيئة  املعنية  احلكومية  غري  املنظمات  عدد 
ووجود  الهواء،  تلوث  م�صتويات  وانخفا�ص 
الدميقراطية  م�صتوى  ارتفاع  بني  �صعيفة  عالقة 
وانخفا�ص تلوث الهواء، وبني ارتفاع معدلت 
معّدلت  وانخفا�ص  والكتابة  بالقراءة  الإملام 

التلوث)196(.
ظل  يف  اإل  الزدهار  ميكنه  ل  املدين  واملجتمع 
فيها  تن�صط  التي  احلالت  ويف  ال�صعبي.  الدعم 
جماعات املجتمع املدين ميكن التغلب على الختالل 
اأّن  ذلك  على  الأمثلة  ومن  النفوذ.  موازين  يف 
الن�صطاء يف اأحياء الأقليات العرقية الفقرية يف �صيكاغو 
ت�صعينات  يف  جنحوا  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 
القرن الع�رشين يف دفع وكالة حماية البيئة الأمريكية 
اإىل مكافحة التخل�ص من النفايات بطرق غري قانونية 
برامج  و�صع  اإىل  هوؤلء  ل  تو�صّ وقد  مناطقهم.  يف 
والأنظمة  القوانني  �صيادة  وتعزيز  للحرا�صة،  حملية 
النفايات،  جمال  يف  املدينة  م�صتوى  على  املتبعة 
جنحت  وقد  املخالفني)197(.  على  العقوبات  وت�صديد 
جماعات املجتمع املدين يف مواقع خمتلفة يف الت�صدي 
عي�ص  وب�صبل  بالبيئة  �رشرًا  تلحق  التي  لالأن�صطة 

النا�ص الذين يعتمدون على املوارد البيئية.

*   *   *

البيئي،  احلرمان  بها  يوؤدي  التي  الطرق  بيّنا  لقد 
بيّنا  كما  اخليارات،  ت�صييق  اإىل  البيئي،  والتدهور 
توؤذي  ج�صيمة  خماطر  من  احلالت  هذه  حتمله  ما 
الرفاه  واأوجه  العي�ص،  و�صبل  والتعليم،  ال�صحة، 
القائمة.  الفوارق  تو�صيع  يف  وت�صهم  الأخرى، 
واملراأة،  الرجل  بني  امل�صاواة  حتقيق  اأن  واأو�صحنا 
حتّول  حتقيق  احتمالت  يعّزز  املجتمعات،  وداخل 
يف  البحث  الآن  و�صنتناول  البيئية.  ال�صتدامة  نحو 
و�صيا�صات  ُنهج  من  بها  يت�صل  وما  الإمكانية،  هذه 

فعالة.

اأن حتقيق امل�صاواة بني 
الرجل واملراأة، وداخل 

املجتمعات، يعّزز 
احتمالت حتقيق حتّ�ل نح� 

ال�صتدامة البيئية




