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تقرير التنمية الب�شرية 2011
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م�صتقبل اأف�صل للجميع
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iiتقرير التنمية الب�شرية 2011   ملخ�ص

متهيد

يلتقي قادة العامل يف ريو دي جانريو يف موعد جديد هو حزيران/يونيو 2012، �صعيًا اإىل توافق جديد حول 
�صحية  حياة  يف  مكان  كل  يف  امل�صتقبل  اأجيال  حق  وحلماية  الأر�ض،  م�صتقبل  حلماية  الالزمة  الإجراءات 

ولئقة. هذا هو التحّدي الإمنائي الكبري للقرن احلادي والع�رشين. 
ويقّدم تقرير التنمية الب�رشية لعام 2011 م�صاهمة هامة جديدة يف احلوار العاملي حول هذا التحّدي، اإذ 
يبنّي مدى الرتابط الوثيق بني ال�صتدامة والإن�صاف، اأي العدالة الجتماعية واإتاحة املزيد من الفر�ض حلياة 
اأف�صل للجميع. ويوؤكد هذا التقرير اأن ال�صتدامة ل تقت�رش على ق�صية البيئة ول تتوقف عليها، بل هي يف 
اأثر على �صبعة  اأن كل عمل نقوم به الآن �صيكون له  اأن نعي�ض حياتنا، مدركني  الأ�صا�ض نتيجة خليارنا يف 
مليارات ن�صمة تعي�ض على الأر�ض اليوم ومليارات اأخرى �صتتواىل على هذه الأر�ض على مدى قرون من 

الزمن.
اأن نفهم الرتابط بني  اأجيال احلا�رش وامل�صتقبل، فال بّد من  اأمام  واإذا كان خيارنا هو تو�صيع احلريات 
ال�صتدامة البيئية والإن�صاف. فالتقّدم الذي �صهدته التنمية الب�رشية طوال عقود م�صت، ووثقته تقارير التنمية 
اأوجه  البيئية ومن  للحد من املخاطر  العاملي  ال�صعيد  ي�صتمر ما مل ترافقه خطوات جريئة على  الب�رشية، لن 
عدم الإن�صاف. وير�صم هذا التقرير م�صارات ي�صتطيع عربها الأفراد واملجتمعات املحلية والبلدان، وكذلك 
املبداأين على ح�صاب  اأحد  يتحقق  بحيث ل  معًا،  ال�صتدامة والإن�صاف  العمل على حتقيق  الدويل،  املجتمع 

الآخر.     
الفئات  من  كبرية  اأعدادًا  ت�صّم  واإقليمًا،  بلدًا   176 يف  يوم  كل  يعمل  الإمنائي  املتحدة  الأمم  فربنامج 
البيئة  تدهور  لآثار  التعر�ض  �صديدة  الفئات  فهذه  مزدوجًا.  احلرمان  عبء  عليها  يقع  التي  املحرومة، 
املخاطر  مواجهة  اأي�صًا  منها، وعليها  للنهو�ض  لديها  و�صيلة  ج�صيمة ول  ترزح حتت �صغوط  لأّنها  عامًة، 
املبا�رشة املتاأتية من البيئة التي تعي�ض فيها، حيث تلّوث الهواء يف الأماكن املغلقة، وتلّوث املياه، وعدم توفر 
خدمات ال�رشف ال�صحي. وت�صري التوّقعات اإىل اأن العجز عن تخفيف حدة املخاطر البيئية وتقلي�ض الفوارق 
الجتماعية �صيوؤدي اإىل تعّث التقّدم الذي حققه معظم فقراء العامل على مدى عقود، ل بل اإىل تبديد التقارب 

الذي �صهده العامل يف م�صتويات التنمية الب�رشية. 
جديد  حتليل  ويظهر  وامل�صارات.  الأمناط  حتديد  يف  النفوذ  يف  الكبرية  الفوارق  دور  اإغفال  ميكن  ول 
اأجري يف �صياق اإعداد هذا التقرير ال�صلة بني عدم التوازن يف توزيع النفوذ وعدم امل�صاواة بني اجلن�صني على 
ال�صعيد الوطني، و�صعوبة احل�صول على املياه النظيفة وال�رشف ال�صحي، وتزايد حدة تدهور الأرا�صي، 
وارتفاع معّدل الوفيات من جراء تلّوث الهواء يف الأماكن املغلقة والهواء الطلق، وتفاقم الآثار الناجمة عن 
ال�صعيد  تفاقمها. وعلى  البيئية وت�صهم يف  تتداخل مع اخل�صائر  فالفوارق بني اجلن�صني  الدخل.  الفوارق يف 

العاملي، ت�صعف ترتيبات احلكم القائمة �صوت البلدان النامية ومتعن يف اإق�صاء الفئات املهم�صة.  
ا�صتهالك  الذي يحركه  فالنمو  بالطبع نعم.  وبعد، هل من بديل عن عدم الإن�صاف وعدم ال�صتدامة؟ 
تن�صف  التي  ال�صاملة. وال�صتثمارات  الب�رشية  التنمية  اأف�صل مبقايي�ض  لي�ض �رشطًا حلياة  الأحفوري  الوقود 
ال�صحي، والرعاية يف  النظيفة، وال�رشف  الطاقة من م�صادر متجّددة، واملياه  اجلميع يف احل�صول على 
ال�صحة الإجنابية، ت�صهم يف حتقيق ال�صتدامة والتنمية الب�رشية معًا. وتفعيل عمليات امل�صاءلة والدميقراطية 
بدعم ن�صاط املجتمع املدين وو�صائل الإعالم، ي�صهم اأي�صًا يف حتقيق اأف�صل النتائج. والُنهج الناجحة هي الُنهج 
املحرومة من  الفئات  ت�صقط  �صاملة ل  موؤ�ص�صات  قيام  ي�صمن  اإطار  املحلي يف  املجتمع  يعتمدها ويديرها  التي 
الهيئات احلكومية وال�رشكاء يف  امليزانيات والآليات بني  بتن�صيق  ُتعنى  التي  ال�صاملة  الُنهج  ح�صاباتها، وهي 

عملية التنمية.  
فبعد الأهداف الإمنائية لالألفية، �صيحتاج العامل اإىل اإطار اإمنائي بعد عام 2015 من مقّوماته ال�صتدامة 
ل اإىل تفاهم م�صرتك حول كيفية امل�صي اإىل الأمام.   والإن�صاف، وموؤمتر ريو +20 هو فر�صة فريدة للتو�صّ
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iii تقرير التنمية الب�شرية 2011   ملخ�ص

ل متثل التحليالت والتو�صيات الواردة يف هذا التقرير بال�رضورة وجهة نظر برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، ول اأع�صاء املجل�س التنفيذي فيه. 
فالتقرير هو مطبوعة م�صتقّلة يفّو�س باإ�صدارها برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، وهو نتيجة لتعاون وجهد م�صرتك بني فريق تقرير التنمية الب�رضية 

وفريق من ال�صت�صاريني  البارزين، بقيادة جيني كلوغمان، مديرة مكتب تقرير التنمية الب�رضية.

ويظهر هذا التقرير اأن الُنهج التي حتقق اأف�صل النتائج هي الُنهج التي تقوم على دمج الإن�صاف يف ال�صيا�صات 
العامل  اأنحاء  خمتلف  ويف  وال�صيا�صية.  القانونية  املجالت  يف  التغيري  حتقيق  من  ال�صعوب  ومتكني  والربامج 
جتارب كثرية تدّل على اأن هذه الُنهج تنطوي على اإمكانات كبرية لر�صد التاآزر الإيجابي بني الأبعاد الثالثة 

وحتقيقه. 
وم�صتلزمات التمويل التي تتطلبها التنمية مبا يف ذلك احلماية البيئية والجتماعية، �صتكون اأكرب بكثري من 
حجم امل�صاعدة الإمنائية الر�صمية احلالية. فالإنفاق احلايل على م�صادر الطاقة املنخف�صة الكربون ل يتجاوز 
والتخفيف  املناخ  تغرّي  مع  التكّيف  على  الإنفاق  اأما  الحتياجات.  لتقديرات  الأدنى  احلد  من  املائة  يف   1.6
للتمويل  تقديرات الحتياجات. والآمال معقودة على نظام جديد  املائة من  11 يف  فيقارب  اآثاره  من حدة 
لأغرا�ض املناخ. ويف هذا الإطار �صيكون دور اآليات ال�صوق وم�صادر التمويل اخلا�صة بالغ الأهمية، ولكنه 
ل يغني عن دعم نا�صط وفّعال من ال�صتثمار العام. ف�صّد النق�ض يف التمويل يتطلب حلوًل جديدة، يو�صح 

بع�ض معاملها هذا التقرير. 
البيئية  التقرير ل تقت�رش على �رشورة توفري م�صادر جديدة للتمويل ملعاجلة املخاطر  والعربة من هذا 
اجل�صيمة بطرق من�صفة، بل فيه دعوة اإىل اإجراء اإ�صالحات لتحقيق الإن�صاف واإعالء �صوت جميع الفئات. 
فتدفقات التمويل يجب األ توؤدي اإىل تعميق الفوارق القائمة، بل يجب اأن ُتوّجه نحو معاجلة التحّديات الكبرية 

الناجمة عن عدم ال�صتدامة وعدم الإن�صاف.  
واإتاحة الفر�ض واخليارات للجميع هو هدف اأ�صا�صي من اأهداف التنمية الب�رشية. وعلينا م�صوؤولية م�صرتكة 
جتاه الفئات املحرومة يف خمتلف اأنحاء العامل، �صواء اأكانت تعي�ض بيننا اليوم، اأم �صتعي�ض يف امل�صتقبل. وعلى 
عاتقنا التزام معنوي، حتى ل يكون احلا�رش عدو امل�صتقبل. ويف هذا التقرير الكثري مما يو�صح معامل الطريق 

اإىل م�صتقبل اأف�صل.

هلن كالرك 
مديرة برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
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متهيد
كلمة �صكر

ملحة عامة
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1 ملحة عامةملحة عامة

هو  العام  لهذا  الب�رشية  التنمية  تقرير  مو�صوع 
على  تقّدم  من  يتحقق  فيما  والإن�صاف  ال�صتدامة 
املنظور  هذا  من  وُيق�صد  الب�رشية.  التنمية  �صعيد 
يف  البيئي  التدهور  م�صاهمة  مدى  تبيان  امل�صرتك، 
بالفئات  اأ�رشار  من  يلحقه  ملا  الإن�صاف  عدم  تفاقم 
املحرومة، وكذلك مدى م�صاهمة عدم الإن�صاف يف 

التنمية الب�رشية يف ت�صارع التدهور البيئي.
فالتنمية الب�رشية التي هي تو�صيع حلريات الب�رش 
منها  ي�صتفيد  تفرت�ض وجود موارد طبيعية م�صرتكة 
مل  ما  فعاًل  تتحقق  ل  الب�رشية  والتنمية  اجلميع. 
يتحقق مبداأ ال�صتدامة على ال�صعيد املحلي والوطني 
والعاملي، وذلك بطرق ت�صتويف مقّومات الإن�صاف 

والتمكني.
ل  البيئية،  ال�صتدامة  حتقيق  اإىل  ال�صعي  ويف 
حياة  اإىل  الفقراء  تطّلعات  بالنا  عن  تغيب  اأن  يجوز 
اأف�صل. ويتناول هذا التقرير م�صارات ي�صتطيع عربها 
الأفراد واملجتمعات املحلية والبلدان واملجتمع الدويل 
تر�صيخ ال�صتدامة والإن�صاف جنبًا اإىل جنب، بحيث 

ل يتحقق اأحد املبداأين على ح�صاب الآخر.

مَل ال�شتدامة والإن�شاف؟
تتيح  و�صيلة  ن�صاأته،  منذ  هو،  الب�رشية  التنمية  نهج 
التحديات  فيه، ومواجهة  نعي�ض  الذي  العامل  فهم  لنا 
التي حتيط بنا، اليوم ويف امل�صتقبل. وقد جدد تقرير 
الع�رشين  الذكرى  يف   ،2010 لعام  الب�رشية  التنمية 
اأهمية  على  التاأكيد  الب�رشية،  التنمية  تقرير  لإطالق 
الإن�صاف،  على  فركز  الب�رشية،  التنمية  مفهوم 
املتاحة  اخليارات  تو�صيع  يف  وال�صتدامة  والتمكني، 
لالإن�صان، كما بنّي التقرير اأّن هذه الأبعاد الأ�صا�صية 

ل تتحقق دائمًا معًا. 

ال�صتدامة والإن�صاف معًا
البيئية  ال�صتدامة  بني  الرتابط  التقرير  هذا  يتناول 
اجلوهر،  حيث  من  مت�صابهان  وهما  والإن�صاف، 
واهتمامنا  التوزيع.  بعدالة  منهما  كل  ُيعنى  اإذ 
ل  امل�صتقبل  اأجيال  باأن  اقتناعنا  من  نابع  بال�صتدامة 
يجوز اأن حتظى باأقل مما حتظى به اأجيال اليوم من 

ملحة عامة

اإمكانات. ويف عدم الإن�صاف اإجحاف، فخيارات 
عوامل  تقّيدها  اأن  يجوز  ل  اأف�صل  حياة  يف  الب�رش 
الإجحاف  مظاهر  ومن  �صيطرتهم.  عن  خارجة 
احلالت التي توؤدي اإىل اأوجه حرمان تلحق بفئات 
عرق  اأو  معنّي،  جن�ض  اإىل  النتماء  ملجرد  معّينة، 

معنّي، اأو مكان معنّي. 
 Sudhir Anand and( و�صني  اأناند  اأّيد  لقد 
Amartya Sen( فكرة العمل على حتقيق ال�صتدامة 
"اإن  بالقول  الزمن،  من  عقد  قبل  معًا  والإن�صاف 
حجم  واإغفال  الأجيال  بني  بالإن�صاف  الن�صغال 
م�صكلة عدم الإن�صاف بني اأفراد اجليل الواحد، اإمنا 
هو انتهاك ملبداأ احلقوق الأ�صا�صية". وظهرت اأفكار 
 1987 عام  يف  برونتالند  جلنة  تقرير  يف  م�صابهة 
 1972 عام  �صتوكهومل يف  متتالية من  اإعالنات  ويف 
تزال  ل  واليوم   .2002 عام  يف  جوهان�صربغ  اإىل 
تغفل مو�صوع  ال�صتدامة  املناق�صات حول مو�صوع 
الإن�صاف، وترى فيه مو�صوعًا م�صتقاًل ل عالقة له 

بال�صتدامة، وهذا التفكري جمتزاأ وغري جمٍد. 

تعاريف رئي�صية
التنمية الب�رشية هي تو�صيع حلريات الب�رش واإمكاناتهم، 
هي  وين�صدونها.  يختارونها  التي  احلياة  فيعي�صون 
والإمكانات  احلريات  ومفهوم  للخيارات.  تو�صيع 
الكثري من  اإىل  يتجاوز حدود الحتياجات الأ�صا�صية 
لئقة"،  "حياة  لعي�ض  ال�رشورية  الأخرى  الغايات 
ين�صد  اأن  ولالإن�صان  ذاتها.  وبحد  لذاتها  قّيمة  غايات 
الطبيعة،  بجمال  وي�صتمتع  البيولوجي،  التنّوع 
اجلمال يف  ذاك  اأو  التنّوع  هذا  م�صاهمة  مبعزل عن 

حت�صني م�صتوى معي�صته. 
التنمية  مفهوم  املحرومة هي يف �صلب  والفئات 
�صتعاين  التي  الفئات  ذلك  ُت�صتثنى من  الب�رشية. ول 
نحن  اأفعالنا  تخّلفها  التي  العواقب  اأ�صّد  امل�صتقبل  يف 
يحدث  ما  على  يقت�رش  ل  نحن  واهتمامنا  اليوم. 
ُيرّجح  التي  احلالت  يف  اأو  العادية،  احلياة  يف 
التي  احلالت  يف  يحدث  ما  ي�صمل  بل  وقوعها، 
ول  �صئياًل،  الحتمال  كان  ولو  وقوعها  ُيحتمل 
على  الكوارث  وقع  لالأحداث  يكون  عندما  �صيما 

الفقرية وال�صعيفة.  الفئات 
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التنمية الب�رضية امل�صتدامة 
هي تو�صيع احلريات 

احلقيقية للذين يعي�صون 
اليوم مع احلر�س على 

عدم امل�صا�س بحريات من 
�صيعي�صون يف امل�صتقبل

ال�صكل 1

موا�صع التاآزر واملفا�صلة بني ال�صتدامة والإن�صاف
يدعو هذا الإطار اإىل حتديد موا�صع التاآزر الإيجابي والنظر يف موا�صع املفا�صلة بني الهدفني
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تعنيه  ما  حول  املناق�صات  ترّكز  ما  وكثريًا 
املال  راأ�ض  كان  اإذا  ما  على  البيئية  ال�صتدامة 
اإذا  ما  اأي  الطبيعية،  املوارد  حمّل  يحّل  الب�رشي 
املوارد  �صح  عن  �صتعّو�ض  الإن�صان  عبقرية  كانت 
الطبيعية كما حدث يف املا�صي. واإذ ل ن�صتطيع تاأكيد 
الكوارث  واإزاء  امل�صتقبل،  ذلك يف  اإمكانية حدوث 
التي قد تهّدد عاملنا، ُي�صتح�صن احلفاظ على الأ�صول 
الإيكولوجية  النظم  وحماية  الأ�صا�صية  الطبيعية 
حقوق  نهج  مع  يلتقي  والجتاه  ال�صتنفاد.  من 
هي  امل�صتدامة  الب�رشية  فالتنمية  التنمية.  يف  الإن�صان 
مع  اليوم  يعي�صون  للذين  احلقيقية  احلريات  تو�صيع 
�صيعي�صون  امل�صا�ض بحريات من  احلر�ض على عدم 
ت�صجيع  من  بّد  ل  الجتاه  هذا  ويف  امل�صتقبل.  يف 
التي  املخاطر  لتحديد  العقالنية  العامة  املداولت 

ميكن اأن يقبل بها املجتمع )ال�صكل 1(.
ال�صتدامة والإن�صاف معًا ل يعني اأن ال�صتدامة 
تتحقق دائمًا مع الإن�صاف. واإذا حتققت مكا�صب يف 
ال�صتدامة، قد تقابلها خ�صائر يف الإن�صاف يف الكثري 
من الأحيان، والعك�ض اأي�صًا �صحيح. فالتدابري التي 
على  �صلبية  باآثار  تاأتي  اأن  ميكن  البيئة  حلماية  تتخذ 
احلد  اإىل  مثاًل،  التدابري،  هذه  اأّدت  اإذا  الإن�صاف، 
من النمو القت�صادي يف البلدان النامية. ويبنّي هذا 
ال�صتدامة  على  املعتمدة  ال�صيا�صات  مفاعيل  التقرير 
املفاعيل ل تنطبق على  باأن هذه  والإن�صاف، ويقّر 

جميع احلالت بل قد تختلف باختالف الظروف.
لتحديد  الهتمام  اإيالء  على  الإطار  هذا  وي�صجع 
املفا�صلة  وموا�صع  الإيجابي  التاآزر  موا�صع 
عمل  كيفية  ولبحث  والإن�صاف،  ال�صتدامة  بني 

تاأتي  خ�صائر،  بال  حلول،  تنفيذ  على  املجتمعات 
مبكا�صب يف ال�صتدامة والإن�صاف والتنمية الب�رشية.   

اأمناط واجتاهات وتطّ�رات واآفاق
واحتمال  البيئي  التدهور  تف�صي  على  الأدّلة  تتزايد 
التقرير  هذا  ويف  العامل.  اأنحاء  خمتلف  يف  تفاقمه 
ل�صل�صلة  وعر�ض  التوقعات  من  ملجموعة  ا�صتك�صاف 
من الحتمالت يف التنمية الب�رشية، لأن حجم التغرّي 
الذي �صي�صهده امل�صتقبل يكتنفه الكثري من عدم اليقني. 
ونقطة النطالق هي مو�صوع رئي�صي يف تقرير 
التنمية  الكبري الذي �صهدته  التقّدم  2010، وهو  عام 

الب�رشية يف العقود املا�صية، وفيه ثالثة حماذير: 
منو الدخل ترافق دائمًا مع تراجع يف املوؤ�رشات  	•
اأك�صيد  انبعاثات ثاين  البيئية الأ�صا�صية التي تقي�ض 
واملياه،  الأرا�صي  نوعية  وتدهور  الكربون، 

وانح�صار الغطاء احلرجي. 
البلدان  �صعيد  على  تفاوتًا  ازداد  الدخل  توزيع  	•
الفوارق  وتراجعت  العامل  اأنحاء  من  الكثري  يف 

يف الإجنازات املحققة يف ال�صحة والتعليم. 
التمكني حت�ّصن مع حت�ّصن دليل التنمية الب�رشية،  	•

لكّن فوارق كثرية تعرتي هذا التح�ّصن. 
اأجريت لهذا  التي  وت�صري نتائج متارين املحاكاة 
 8 ن�صبة  �صيخ�رش  الب�رشية  التنمية  دليل  اأن  التقرير 
عام  بحلول  املتوقعة  الأ�صا�صية  القيمة  من  املائة  يف 
البيئية"  "التحّديات  2050، ذلك يف ح�صب �صيناريو 
الحرتار  عن  الناجمة  ال�صلبية  الآثار  يقي�ض  الذي 
و�صعوبة   الزراعي،  الإنتاج  يف  تدٍن  من  العاملي 
ال�رشف  وخدمات  النظيفة  املياه  على  احل�صول  يف 
دليل  قيمة  يف  اخل�صارة  ت�صل  )قد  املح�ّصن  ال�صحي 
جنوب  يف  املائة  يف   12 ن�صبة  اإىل  الب�رشية  التنمية 
اأّما  اآ�صيا ويف جنوب ال�صحراء الأفريقية الكربى(. 
افرتا�ض  اأي  البيئية"،  "الكوارث  �صيناريو  ح�صب  
الغابات،  من  �صا�صعة  م�صاحات  اإزالة  ا�صتمرار 
البيولوجي،  التنّوع  وتقّل�ض  الأرا�صي،  وتدهور 
اأن  فيتوقع  املتطرفة،  املناخية  الأحداث  وت�صارع 
يف   15 بن�صبة  الب�رشية  التنمية  دليل  قيمة  تنخف�ض 

املائة عن القيمة الأ�صا�صية. 
التي  واملخاطر  اخل�صائر  حجم   2 ال�صكل  ويبنّي 
اإبطاء  اإىل  يوؤدي  ناأِت عماًل  اأحفادنا ما مل  �صيواجهها 
الأحداث احلالية اأو وقفها، ل بل اإىل قلب م�صارها. 
البلدان  �صت�صهد  البيئية  الكوارث  �صيناريو  ظل  ففي 
تتعر�ض  اإذ   ،2050 عام  قبل  جذريًا  حتّوًل  النامية 
الب�رشية،  التنمية  دليل  يف  حققتها  اإجنازات  خل�صارة 

كادت تقارب اإجنازات البلدان الغنية.
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3 ملحة عامة

ال�صكل 2

اآفاق التنمية الب�رضية بحلول عام 2050 ح�صب �صيناريوهات املخاطر البيئية
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مالحظة: يت�صمن الن�ض مزيدًا من التفا�صيل عن ال�صيناريوهات املختلفة. 

 HDRO calculations based on data from the HDRO database and B. Hughes, M. Irfan, J. Moyer, D. Rothman, :امل�صدر
 and J. Solórzano, 2011, “Forecasting the Impacts of Environmental Constraints on Human Development,” Human

 Development Research Paper, United Nations Development Programme, New York, who draw on forecasts from

International Futures, Version 6.42.

الفئات  اأن  التوّقعات ما يدّل على  يف حتليل هذه 
املحرومة هي التي تتحّمل املزيد من احلرمان جراء 
حدوثه.   يف  يد  لها  يكن  مل  بيئي  تدهور  عواقب 
مثاًل، هي  املنخف�صة،  الب�رشية  التنمية  ذات  فالبلدان 
تتحّمل  لكّنها  املناخ،  تغرّي  يف  م�صاهمة  البلدان  اأقل 
و�صبل  الزراعي  اإنتاجها  ت�صيب  التي  اخل�صائر  اأكرب 
املعي�صة فيها جراء انخفا�ض معّدلت ت�صاقط الأمطار 

وتقّلبها )ال�صكل 3(.
الحتبا�ض  غازات  انبعاثات  يف  الفرد  وم�صاهمة 
املنخف�صة  الب�رشية  التنمية  البلدان ذات  احلراري يف 
واملتو�صطة واملرتفعة هي اأقل بكثري مما هي عليه يف 
البلدان ذات التنمية الب�رشية املرتفعة جدًا حيث تكث 
الطاقة،  من  كبرية  كميات  ت�صتهلك  التي  الأن�صطة 
كقيادة ال�صيارات، وتربيد املنازل ومراكز الأعمال 
امل�صّنعة  الغذائية  املنتجات  وا�صتهالك  وتدفئتها، 
واملعّلبة. فاأي فرد يعي�ض يف بلد من فئة البلدان ذات 
التنمية الب�رشية املرتفعة جدًا تبلغ م�صاهمته يف انبعاثات 
امليثان  غاز  ويف  مرات  اأربع  الكربون  اأك�صيد  ثاين 
واأك�صيد النيرتو�ض مرتني من م�صاهمة الفرد يف اأي بلد 
من البلدان ذات التنمية الب�رشية املرتفعة اأو املتو�صطة 
اأو املنخف�صة. وت�صل هذه امل�صاهمة اإىل 30 مرة، اإذا 
البلدان ذات  اأحد  الفرد يف  ما قورن معدل م�صاهمة 
اأحد  يف  الفرد  مب�صاهمة  جدًا  املرتفعة  الب�رشية  التنمية 
البلدان ذات التنمية الب�رشية املنخف�صة جدًا. ويت�صّبب 
املواطن يف اململكة املتحدة يف غ�صون �صهرين بكمية 
تفوق  احلراري  الحتبا�ض  غازات  انبعاثات  من 
التنمية  ذات  البلدان  فئة  من  مواطن  به  يت�صبب  ما 
املواطن  اأما  ال�صنة.  يف  جدًا  املنخف�صة  الب�رشية 
اأعلى  ي�صّجل  الذي  البلد  يف  يعي�ض  الذي  القطري، 
معّدل من النبعاثات، فيوّلد هذه الكمية يف غ�صون 
ع�رشة اأيام، وهذه القيمة ل تقت�رش على ال�صتهالك 
املحلي، بل ت�صمل الإنتاج الذي ي�صّدر اإىل اخلارج. 
1970 يف  العامل منذ عام  ي�صهدها  التي  والزيادة 
انبعاثات غازات الحتبا�ض احلراري تاأتي بن�صبة 75 
يف املائة منها من البلدان ذات التنمية الب�رشية املنخف�صة 
واملتو�صطة واملرتفعة. غري اأن جمموع انبعاثات هذه 
الغازات يف البلدان ذات التنمية الب�رشية املرتفعة جدًا 
يبقى اأعلى بكثري. وهذا لي�ض كل ما يف الواقع اإذ تنقل 
عمليات الإنتاج الكثيفة الكربون اإىل البلدان الفقرية، 

ومنها ي�صّدر معظم اإنتاجها اإىل البلدان الغنية. 
وقد ترافق ارتفاع دليل التنمية الب�رشية مع تدهور 
بيئي يف خمتلف اأنحاء العامل، لكن معظم هذا التدهور 
بني  تعار�ض  ويظهر  القت�صادي.  النمو  اإىل  ُيعزى 
فاملربع   .4 ال�صكل  من  الثالث  واملربع  الأول  املربع 
ت�صجل  املرتفع  الدخل  ذات  البلدان  اأن  يظهر  الأول 

ارتفاعًا يف انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون، اأما املربع 
الثالث فيظهر اأن ارتفاع انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون 
التنمية  دليل  يف  والتعليم  ال�صحة  بعن�رشي  يتاأثر  ل 
الب�رشية. وهذه النتيجة بديهية، فالأن�صطة التي ت�صّبب 
اأن�صطة  هي  اجلو  يف  الكربون  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات 
ويف  والتعليم.  ال�صحة  خدمات  ولي�صت  ال�صلع  اإنتاج 
هذه النتائج ما يو�صح طبيعة العالقة غري اخلطية بني 
التنمية  الكربون وعنا�رش دليل  اأك�صيد  انبعاثات ثاين 
الب�رشية.  فالعالقة �صعيفة ل بل منعدمة بني انبعاثات 
التنمية  دليل  عنا�رش  وجمموع  الكربون  اأك�صيد  ثاين 
املنخف�صة،  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  يف  الب�رشية 
حتى يبلغ هذا الدليل نقطة حا�صمة تظهر بعدها عالقة 
الكربون  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  بني  طردي  تنا�صب 

وعن�رش الدخل.
يف  تقدم  اأ�رشع  حققت  التي  البلدان  و�صهدت 
دليل التنمية الب�رشية زيادة �رشيعة يف انبعاثات ثاين 
اأك�صيد الكربون. وهذه التغرّيات عرب الزمن، هي 
اأبلغ من العالقة العابرة يف التعبري عما هو متوقع يف 
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ال�صكل 3

ارتفاع درجات احلرارة وانخفا�س معّدلت ت�صاقط الأمطار وتقّلبها
م�صتويات وتغرّيات تقّلبات املناخ ح�صب جمموعات دليل التنمية الب�رشية
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مالحظة: التغرّي يف تقّلبات املناخ هو الفارق يف معامل التقّلب بني 1950 و1980 و2000 مرجحًا ح�صب متو�صط عدد ال�صكان للفرتة 1980-1951.
.Delaware امل�صدر: ح�صابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�صتداد اإىل بيانات جامعة

لالجتاهات  واملحرك  اليوم.  للتنمية  نتيجة  امل�صتقبل 
املتوقعة هو الدخل. 

التنمية  دليل  عنا�رش  بني  العالقة  هذه  اأن  غري 
تنطبق  ل  الكربون  اأك�صيد  ثاين  وانبعاثات  الب�رشية 
التحاليل  تظهر  ول  البيئية.  املوؤ�رشات  جميع  على 
الب�رشية  التنمية  دليل  بني  قوية  ترابط  عالقة  وجود 
واإزالة الغابات، وغريه الكثري من املتغرّيات البيئية. 
مباذا تختلف انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون عن غريها 
بيئية  اإجنازات  اأن  هنا  ُيالحظ  البيئية؟  املخاطر  من 
التي  املجالت  يف  املتقدمة  البلدان  يف  حتققت  كثرية 
توؤثر فيها البيئة تاأثريًا مبا�رشًا على نوعية احلياة، كما 
يف حالة التلوث. اأما يف املجالت التي ل يظهر فيها 

تاأثري مبا�رش للبيئة على نوعية احلياة، يبدو اأداء هذه 
البلدان اأ�صعف بكثري. وبتناول العالقة بني املخاطر 
البيئية ودليل التنمية الب�رشية، ميكن اخلروج بثالث  

ا�صتنتاجات رئي�صية: 
املخاطر البيئية ذات الآثار على الأ�رش املعي�صية:  	•
م�صكلة تلّوث الهواء يف الأماكن املغلقة و�صعوبة 
ال�رشف  وخدمات  النظيفة  املياه  على  احل�صول 
دليل  انخفا�ض  مع  تتفاقم  املح�صن،  ال�صحي 

التنمية الب�رشية، وترتاجع مع ارتفاعه. 
املجتمعات  على  الآثار  ذات  البيئية  املخاطر  	•
الهواء  تلّوث  مثل  املخاطر،  هذه  تتفاقم  املحلية: 
يف املدن يف بداية عملية التنمية، ثم ترتاجع مع 

تقّدم التنمية يف عالقة تتخذ �صكل منحنى ∩.
املخاطر البيئية ذات الآثار على ال�صعيد العاملي:  	•
غازات  انبعاثات  املخاطر  هذه  اأبرز  من 
ارتفاع  مع  ترتفع  التي  احلراري  الحتبا�ض 

دليل التنمية الب�رشية.
ذاته  بحّد  لي�ض  الب�رشية  التنمية  دليل  اأن  غري 
والنمو  فللدخل  التحّولت.  لهذه  احلقيقي  املحرك 
لكن  النبعاثات،  يف  منطقي  دور  القت�صادي 
النبعاثات  وكمية  العن�رشين  هذين  بني  العالقة 
املخاطر  هذه  اأمناط  لأن  املعامل،  ثابتة  غري  تبقى 
تخ�صع لتفاعالت معّقدة بني عوامل خارجية تتجاوز 
فالتجارة  القت�صادي.  والنمو  الدخل  عن�رشي 
التي  ال�صلع  اإنتاج  بتلزمي  للبلدان  ت�صمح  الدولية 
حدودها؛  خارج  جهات  اإىل  البيئة  تدهور  يف  ت�صهم 
وا�صتخدام املوارد الطبيعية لأغرا�ض جتارية يحدث 
ال�صتخدام  من  تنتج  التي  الآثار  عن  تختلف  اآثارًا 
واخل�صائ�ض  اليومية؛  الحتياجات  تلبية  لأغرا�ض 
ولل�صيا�صات  والأرياف.  املدن  بني  تختلف  البيئية 
اإغفاله.  ال�صيا�صية دور ل ميكن  املعتمدة والظروف 

وهذا ما �صيتناوله هذا التقرير.
الأمناط  هذه  جتّنب  اأن  ذلك  من  وي�صتخل�ض 
لي�ض بامل�صتحيل. فقد متكنت بلدان عديدة من حتقيق 
الإن�صاف  ويف  الب�رشية  التنمية  دليل  يف  كبري  تقّدم 
وال�صتدامة البيئية. ويف اإطار الرتكيز على موا�صع 
البيئية  وال�صتدامة  الب�رشية  التنمية  بني  التاآزر 
متعددة  ا�صرتاتيجية  التقرير  يقرتح  والإن�صاف، 
متو�صطات  على  تفّوقت  التي  البلدان  لتحديد  الأبعاد 
اإليها فيما اأحرزته من تقّدم على  املناطق التي تنتمي 
معًا،  الب�رشية  التنمية  دليل  ورفع  الإن�صاف  طريق 
املغلقة،  الأماكن  يف  الهواء  تلّوث  تخفي�ض  يف  اأي 
املياه  على  املعي�صية  الأ�رش  ح�صول  اإمكانية  وزيادة 
النظيفة. ويحّدد كذلك البلدان التي �صجلت اأف�صل اأداء 
يف املناطق والعامل على �صعيد ال�صتدامة البيئية قيا�صًا 
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ال�صكل 4

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

اجلدول 1

البلدان التي �صجلت اأداء جيدًا يف موؤ�رضات دليل التنمية الب�رضية والإن�صاف والبيئة: اآخر �صنة متوفرة 

البلد

الإن�صاف والتنمية الب�رشيةالآثار املحلية املخاطر العاملية

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

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

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

üüüüü10477كو�صتاريكا

üüüü10391اأملانيا

üüüü10389الفلبني

üüüü10270ال�صويد

مالحظة: جميع هذه البلدان جتاوزت معايري احلدود املطلقة للمخاطر العاملية املحددة يف احلا�صية 80 يف الف�صل 2 من التقرير الكامل، و�صجلت اأداًء اأف�صل من متو�صط املنطقة التي تنتمي اإليها، �صواء اأكان يف التنمية الب�رشية اأم يف اأبعاد عدم 
امل�صاواة، كما تفوقت على متو�صط املنطقة يف الآثار املحلية. 

احلراري،  الحتبا�ض  غازات  انبعاثات  معايري  اإىل 
 .)1 )اجلدول  الغابات  واإزالة  املياه،  وا�صتخدام 
ونتائج هذه العملية تقّدم �صورة مبداأية ل حتمل دلياًل 
قاطعًا، نظرًا اإىل عدم اكتمال البيانات التي ا�صتندت 
وت�صري  بينها.  املقارنة  و�صعوبة  القيا�ض  عملية  اإليها 
كو�صتاريكا،  هو  فقط،  واحدًا  بلدًا  اأن  اإىل  البيانات 
بينما  املعايري،  جميع  يف  املنطقة  متو�صط  على  تفّوق 
جاء اأداء بلدان ثالثة اأخرى من البلدان التي �صجلت 
الأبعاد.  خمتلف  بني  متوازن  غري  اأداء  اأف�صل 
الت�صجري  اإعادة  معّدل  ارتفاع  يف  ال�صويد  وبرزت 

مقارنة مبتو�صط املنطقة والعامل. 
البلدان  اأن  اإليها  لنا  تو�صّ التي  القائمة  وتظهر 
التنمية،  مراحل  خمتلف  ويف  املناطق،  خمتلف  يف 
وعلى اختالف اخل�صائ�ض الهيكلية، ت�صتطيع اعتماد 
البيئية،  ال�صتدامة  يف  تقّدم  اإىل  توؤدي  �صيا�صات 

التنمية  دليل  يقي�صها  رئي�صية  اأبعاد  والإن�صاف، ويف 
ملختلف  ا�صتعرا�صًا  التقرير  هذا  ويت�صمن  الب�رشية. 
بالنجاح، من غري  تكّللت  التي  والربامج  ال�صيا�صات 
والظروف  اخل�صو�صيات  احل�صبان  من  ي�صقط  اأن 

املحلية. 
املا�صية  العقود  يف  البيئية  الجتاهات  اأن  غري 
اأ�رشارًا  يلحق  عديدة  جمالت  يف  تدهورًا  تظهر 
الذين  ال�صكان  مباليني  �صيما  ول  الب�رشية،  بالتنمية 
يف  الطبيعية  املوارد  على  مبا�رشًا  اعتمادًا  يعتمدون 

تاأمني معي�صتهم. 
يف  الأرا�صي  من  املائة  يف   40 التدهور  يطال  	•
العامل ب�صبب تاآكل الرتبة، وانخفا�ض اخل�صوبة، 
الأرا�صي،  اإنتاجية  وترتاجع  اجلائر.  والرعي 
 50 ن�صبة اخل�صائر يف املحا�صيل بحواىل  تقّدر  اإذ 

يف املائة يف اأ�صد املناطق ت�رشرًا. 
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ال�صكل 5

اإزالة الغابات واإعادة الت�صجري وزراعة الغابات اجلديدة 
م�صاحة الغابات ومعّدل تغرّيها ح�صب املنطقة، 1990-2010 )باملليون كم مربع(
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امل�صدر: ح�صابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�صتناد اإىل بيانات من البنك الدويل، موؤ�رشات التنمية العاملية، البنك الدويل، وا�صنطن، 2011.  

ت�صتهلك الزراعة ن�صبة ترتاوح بني 70 و85 يف  	•
املائة من املياه. وت�صتخدم هذه املياه بطرق غري 
20 يف املائة من الإنتاج العاملي  م�صتدامة لإنتاج 
من احلبوب. ويف هذا النمط من ا�صتخدام املياه 

خطر على م�صتقبل منو القطاع الزراعي. 
بالغة  بيئية  م�صكلة  الغابات  اإزالة  تطرح  	•
 ،2010 اإىل   1990 من  الفرتة  ففي  اخلطورة. 
الكاريبي  الالتينية والبحر  اأمريكا  تكبدت منطقة 
ومنطقة جنوب ال�صحراء الأفريقية الكربى اأكرب 
البلدان  تليها  احلرجية،  م�صاحتها  يف  اخل�صائر 
الأخرى،  املناطق  اأما   .)5 )ال�صكل  العربية 

ف�صجلت زيادة طفيفة يف الغطاء احلرجي.
موئل  هي  التي  اجلافة  الأرا�صي  الت�صحر  يهّدد  	•
املناطق  ومن  تقريبًا.  العامل  �صكان  ثلث  حلواىل 
جنوب  منطقة  امل�صكلة  لهذه  التعر�ض  ال�صديدة 
كثة  حيث  الكربى،  الأفريقية  ال�صحراء 

الأرا�صي اجلافة وقلة القدرة على التكّيف. 
اخلطرية  البيئية  العوامل  توؤدي  اأن  املتوقع  من 
ال�صعيد  على  الغذائية  املواد  اأ�صعار  ارتفاع  اإىل 
العاملي بن�صبة ترتاوح بني 30 و50 يف املائة بالأرقام 
احلقيقية، واإىل زيادة تقّلبها. وهذا الرتفاع �صيكون 
اأ�صّد  و�صتقع  الفقرية.  الأ�رش  على  م�صقة  م�صدر 
يعي�صون من  �صخ�ض  مليار   1.3 كاهل  املخاطر على 

الغابات،  وا�صتغالل  الأ�صماك،  و�صيد  الزراعة، 
ومن  قوتهم.  لتاأمني  النباتات  وجمع  وال�صيد، 
املناخ  وتغرّي  البيئة  تدهور  م�صاكل  تلقي  اأن  املتوقع 
وذلك  الفئات،  خمتلف  على  مت�صاوية  غري  باأعباء 

لالأ�صباب التالية: 
املوارد  على  ب�صّدة  الفقراء  من  العديد  يعتمد  	•
ل   الذين  وحتى  دخلهم.  لتاأمني  الطبيعية 
اإليها  يلجاأون  املوارد،  هذا  على  عادة  يعتمدون 

يف خيار بديل عندما ت�صيق بهم الظروف.
النا�ض  على  البيئي  التدهور  تاأثري  مدى  يتوقف  	•
الطبيعية  للموارد  اأكانوا منتجني  على و�صعهم، 
الإنتاج  من  الغر�ض  وعلى  لها،  م�صتهلكني  اأم 
لل�صوق،  اأم  اليومية  الحتياجات  لتاأمني  اأكان 
وتنويع  اأخرى  اأن�صطة  مزاولة  على  والقدرة 

موارد الرزق. 
حواىل  حميطها  يف  اأو  الغابات  يف  اليوم  يعي�ض  	•
الفقراء،  من  معظمهم  �صخ�ض،  مليون   350
لتاأمني  الغابات  منتجات  على  ويعتمدون 
اأعباء  اأن  غري  اليومية.  والحتياجات  املداخيل 
الو�صول  على  القيود  وفر�ض  الغابات  اإزالة 
اإىل املوارد الطبيعية تثقل كاهل الفقراء. وت�صري 
اإىل  البلدان  من  جمموعة  من  امل�صتقاة  الوقائع 
الرجل،  اأكث من  الغابات  تعتمد على  املراأة  اأن 
قطاعات  يف  اأمامها  حمدودة  العمل  فر�ض  لأن 
اأخرى، وقدرتها على التنقل حمدودة، وتتحمل 

جل امل�صوؤولية يف جمع احلطب للتدفئة. 
منهم  ماليني  �صتة  �صخ�ض،  مليون   45 يعتمد  	•
وهذا  للعي�ض،  الأ�صماك  �صيد  على  الن�صاء،  من 
يف  الإفراط  بفعل  للمخاطر  معر�ض  املورد 
مزدوج،  اخلطر  وهذا  املناخ.  وتغرّي  ال�صيد 
الأ�صماك  على  تعتمد  املعّر�صة  البلدان  اإن  اإذ 
لتلبية احتياجاتها الغذائية من الربوتني، ولتاأمني 
اأن  املتوقع  ومن  وللت�صدير.  الرزق،  موارد 
ت�صاوؤل خمزون م�صائد  اإىل  املناخ  تغرّي  يوؤّدي 
واإىل  الهادئ،  املحيط  جزر  يف  الأ�صماك 
على  الواقعة  املناطق  بع�ض  يف  حمتملة  فوائد 
ال�صتواء  ال�صمال من خط  اإىل  العر�ض  خطوط 
الرو�صي  والحتاد  وغرينالند،  كالأل�صكا، 

والرنويج.
وتتحمل الن�صاء الن�صيب الأكرب من اأعباء تدهور 
يف  الرجال  اإىل  ن�صبة  عددهن  كثة  نتيجة  البيئة، 
ال�صكان  ويعتمد  املياه.  وجمع  الكفاف  زراعة 
الأ�صليون ب�صّدة على املوارد الطبيعية ويعي�صون يف 
التاأثر بتغرّي املناخ، كالدول  اإيكولوجية �رشيعة  نظم 
اجلزرية ال�صغرية النامية واملناطق اجلليدية واأعايل 
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ال�صكل 6

ً دليل الفقر املتعدد الأبعاد: اأ�صد الفئات حرمانا




 



اجلدول 2

البلدان الع�رضة الأوىل من حيث قلة احلرمان البيئي بني الذين يعي�صون حالة فقر 
متعّدد الأبعاد: اآخر �صنة متوفرة يف الفرتة 2010-2000 

البلدان التي ت�صجل اأدنى ن�صبة من الذين يعي�صون حالة فقر 
متعدد الأبعاد مع وجه على الأقل من اأوجه احلرمان

البلدان التي ت�صجل اأدنى ن�صبة من الذين يعي�صون حالة فقر 
متعدد الأبعاد مع اأوجه احلرمان الثالثة

بنغالدي�ضالربازيل
باك�صتانغيانا

غامبياجيبوتي
نيبالاليمن

الهندالعراق
بوتاناملغرب
جيبوتيباك�صتان
الربازيلال�صنغال
املغربكولومبيا

غيانااأنغول
مالحظة: البلدان البارزة باخلط الأ�صود العري�ض واردة يف القائمتني. 

لة لدليل الفقر املتعدد الأبعاد. امل�صدر: تقديرات مكتب دليل التنمية الب�رشية بال�صتناد اإىل البيانات املف�صّ

التقليدية  املمار�صات  اأن  اإىل  الوقائع  اجلبال. وت�صري 
ميكن اأن ت�صهم يف حماية املوارد الطبيعية، غري اأن 

هذه املمار�صات قّلما يوؤخذ بها اأو ُي�صتفاد منها.
عي�ض  �صبل  على  املناخ  تغرّي  اآثار  وتتوقف 
املنطقة،  وطبيعة  املح�صول،  نوع  على  املزارعني 
حتلياًل  الآثار  هذه  ر�صد  ويتطلب  املوا�صم.  وتوايل 
هذه  وتختلف  املحلي.  ال�صعيد  على  يجري  مو�ّصعاً 
يف  وال�صتهالك  الإنتاج  اأمناط  ح�صب  اأي�صًا  الآثار 
املوارد،  اإىل  الو�صول  واإمكانات  املعي�صية،  الأ�رش 
وبحلول  التكّيف.  على  والقدرة  الفقر،  وم�صتويات 
عام 2050، يرجح اأن تكون اآثار تغرّي املناخ �صارة 
على املحا�صيل املروية والبعلية، وبالغة ال�رشر يف 

البلدان ذات التنمية الب�رشية املنخف�صة. 

عالقة الرتابط
انطالقًا من اأهمية عالقة الرتابط بني البيئة والإن�صاف 
على ال�صعيد العاملي، يتناول التقرير عالقة الرتابط 
املعي�صية  الأ�رش  م�صتوى  على  والإن�صاف  البيئة  بني 
واملجموعات  البلدان  ويحّدد  املحلية،  واملجتمعات 
التي اخرتقت النمط ال�صائد، مركزًا على التحّول يف 

توزيع الأدوار بني اجلن�صني ويف التمكني. 
املحرومة   الفئات  اأن  هو  الأهم  واملو�صوع 
�صتتحّمل حرمانًا مزدوجًا. واإىل جانب ما تتعر�ض 
اأن  عليها  البيئي،  التدهور  الفئات من جراء  هذه  له 
مثل  بها،  املحيطة  املبا�رشة  البيئة  خماطر  تواجه 
تلّوث الهواء واملياه، وعدم كفاية خدمات ال�رشف 
ال�صحي. ودليل الفقر املتعّدد الأبعاد الذي اعتمد يف 
2010، ي�صمل هذا العام  تقرير التنمية الب�رشية لعام 
ويبنّي  هذه  احلرمان  اأوجه  ويقي�ض  بلدان،   109

موا�صع تفاقمها و�صّدتها. 
يقي�ض دليل الفقر املتعدد الأبعاد مدى احلرمان يف 
اأبعاد ال�صحة والتعليم وم�صتوى املعي�صة. وهذا الدليل 
ل يقت�رش على ر�صد عدد املحرومني، بل يقي�ض اأي�صًا 
�صدة حرمانهم )ال�صكل 6(. ويف هذا العام، ي�صاف اإىل 
هذا الدليل مقيا�ض جديد لك�صف اأوجه احلرمان جراء 
املخاطر البيئية وتداخلها يف دليل الفقر املتعدد الأبعاد. 
وي�صمح الرتكيز على الفقر بتحليل اأوجه احلرمان 
البيئي، كاحلرمان من الوقود احلديث للطهو واملياه 
النظيفة وخدمات ال�رشف ال�صحي الأ�صا�صية. وهذه 
ذاتها،  بحد  املهمة  املطلق،  احلرمان  من  الأوجه 
حد  وو�صع  الإن�صان.  حلقوق  خطرية  انتهكات  هي 
لهذه الأوجه من احلرمان ميكن اأن ي�صهم يف تعزيز 
الإمكانات، ويف تو�صيع خيارات الب�رش، والرتقاء 

بالتنمية الب�رشية. 

الأقل  على  �صتة  يعاين  النامية،  البلدان  ففي 
من  وجه  من  اأكث  من  اأ�صخا�ض  ع�رشة  اأ�صل  من 
ع�رشة  اأ�صل  من  واأربعة  البيئي،  احلرمان  اأوجه 
اأوجه  من  الأقل  على  وجهني  يعي�صون  اأ�صخا�ض 
الذين  بني  اأ�صّده  احلرمان  ويبلغ  احلرمان.  هذا 
يعي�ض  حيث  الأبعاد،  متعدد  فقر  حالة  يعي�صون 
الأقل  على  وجهًا  ع�رشة  اأ�صل  من  اأ�صخا�ض  ت�صعة 
من اأوجه هذا احلرمان. ومعظم هوؤلء يعانون من 
اأ�صل  من  ثمانية  يعاين  اإذ  احلرمان،  اأوجه  تداخل 
الأبعاد  متعدد  فقر  حالة  يعي�صون  اأ�صخا�ض  ع�رشة 
من وجهني على الأقل من اأوجه احلرمان، ويعاين 
من  املائة(  يف   29( اأ�صخا�ض  ثالثة  اأ�صل  من  واحد 
احلرمان  اأوجه  وت�صهم  الثالثة.  احلرمان  اأوجه 
اإذ  الأبعاد،  املتعدد  الفقر  يف  كبرية  م�صاهمة  البيئي 
تبلغ ح�صتها 20 يف املائة من قيمة دليل الفقر املتعدد 
الأبعاد، اأي تتجاوز القيمة املرجحة لهذه الأوجه، 
الدليل. ويف معظم  املائة من قيمة هذا  17 يف  وهي 
الفتقار  يف  اأ�صّده  احلرمان  يبلغ  النامية،  البلدان 
اإىل الوقود احلديث للطهو، مع اأن النق�ض يف املياه 

ظاهرة منت�رشة يف البلدان العربية. 
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التدهور البيئي يحّد من 
اإمكانات الب�رض بطرق 
عديدة، ل تقت�رض على 

املداخيل و�صبل املعي�صة، 
بل تطال ال�صحة والتعليم 
وغريهما من اأبعاد الرفاه 

ال�صكل 7

الوفيات ب�صبب املخاطر البيئية ترتفع مع ارتفاع دليل الفقر املتعدد الأبعاد
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التفا�صيل انظر اجلدول  البلدان.  ملزيد من  التنمية الب�رشية املرتفعة جدًا، وتختلف �صنوات امل�صح ح�صب  البلدان ذات  ُت�صتثنى من ال�صكل  مالحظة: 
الإح�صائي 5 يف التقرير الكامل. 

 A. Prüss-Üstün, R. Bos, F. Gore, and J. Bartram, 2008, Safer Water, Better Health: Costs, Benefits and Sustainability of امل�صدر: 
Interventions to Protect and Promote Health, Geneva: World Health Organization.

وللتعّمق يف فهم اأوجه احلرمان البيئي ، اأجرينا 
حتلياًل تناول اأمناط م�صتويات معّينة من الفقر. وقد 
اأدرجت البلدان يف ترتيب ح�صب ح�صتها من ال�صكان 
من  ووجهًا  الأبعاد  متعدد  فقر  حالة  يعي�صون  الذين 
الذين  ال�صكان  من  وح�صتها  البيئي  احلرمان  اأوجه 
وترتفع  احلرمان.  لهذا  الثالثة  الأوجه  يعي�صون 
ن�صب ال�صكان الذين يعانون من احلرمان البيئي مع 
ارتفاع دليل الفقر املتعدد الأبعاد، لكن هذا الجتاه ل 
يتخذ منطًا ثابتًا. وترد يف اجلدول 2 البلدان الع�رشة 
التي ت�صجل اأدنى حد من احلرمان البيئي يف �صفوف 
الذين يعانون حالة فقر متعّدد الأبعاد، وت�صجل اأدنى 
الأبعاد  املتعدد  الفقر  دليل  على  احلرمان  لهذا  تاأثري 
اأدنى  ت�صجل  التي  والبلدان  الأي�رش(.  )العمود  فيها 
ن�صبة من ال�صكان الذين يعي�صون وجهًا على الأقل من 
اأوجه احلرمان البيئي، معظمها من البلدان العربية 
وبلدان اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )�صبعة من 

اأ�صل البلدان الع�رشة الأوىل(.
من  عدد  اأقل  ت�صّم  التي  الع�رشة  البلدان  وبني 
ال�صكان الذين يعي�صون حالة فقر متعدد الأبعاد وحرمانًا 
منطقة  اإىل  بلدان  تنتمي خم�صة  الأوجه،  ثالثي  بيئيًا 
جنوب اآ�صيا )اجلدول 2، العمود الأمين(. فقد متكنت 
احلرمان  تخفي�ض  من  اآ�صيا  جنوب  يف  عديدة  بلدان 
البيئي يف بع�ض الأوجه، ول �صيما يف احل�صول على 
اأخرى على حالها.  اأوجه  مياه ال�رشب، بينما بقيت 

ي�صجل  القائمتني،  يف  الواردة  اخلم�صة  البلدان  ويف 
�صواء  انخفا�صًا،  البيئية  العوامل  جراء  من  الفقر 
�صّدتها. حيث  من  اأم  احلالت  عدد  حيث  من  اأكان 
بال�رشورة  يحّدد  ل  املوؤ�رشات  هذه  يف  والأداء 
من  البيئي،  التدهور  عوامل  ول  البيئية  املخاطر 
حيث التعر�ض لظواهر مثل الفي�صانات. ويف الوقت 
للمخاطر  تعر�صهم  بحكم  الفقراء  اأّن  يالحظ  نف�صه، 

البيئية املبا�رشة، معر�صون لآثار التدهور البيئي. 
وهذا النمط نتناوله بالتف�صيل عند تناول العالقة 
التي  وال�صغوط  الأبعاد  املتعدد  الفقر  دليل  بني 
يفر�صها تغرّي املناخ. ففي 130 منطقة اإدارية يف 15 
بلدًا، نقارن قيمة دليل الفقر املتعّدد الأبعاد املح�صوب 
الأمطار  معّدلت  يف  احلا�صلة  بالتغرّيات  للمناطق 
املناطق  اأ�صد  اأن  ويالحظ  احلرارة.  ودرجات 
ولكن  حرًا  اأ�صّد  اأ�صبحت  البلدان  يف  فقرًا  والأماكن 
مع  يتوافق  التغرّي  وهذا  وجفافًا.  رطوبة  اأكث  لي�ض 

نتائج حتليل اآثار تغرّي املناخ على فقر الدخل.

املخاطر البيئية اأبعاد معّينة من التنمية الب�رضية
بطرق  الب�رش  اإمكانات  من  يحّد  البيئي  التدهور 
عديدة، ل تقت�رش على املداخيل و�صبل املعي�صة، بل 

تطال ال�صحة والتعليم وغريهما من اأبعاد الرفاه. 

املخاطر البيئية على ال�صحة: اأوجه حرمان متداخلة
الفئات  �صيما  ل  الفقرية،  البلدان  �صكان  يرزح 
الناجمة  الأمرا�ض  اأعباء  حتت  منهم،  املحرومة 
الطلق  املغلقة والهواء  الأماكن  الهواء يف  تلّوث  عن 
ال�رشف  خدمات  حت�صني  وعدم  املياه  وتلوث 
ي�صبب  املغلقة  الأماكن  يف  الهواء  فتلوث  ال�صحي. 
الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  يف  الوفيات  من  عددًا 
املنخف�صة يفوق باإحدى ع�رش مرة عدد الذين ميوتون 
لهذا ال�صبب يف بلدان اأخرى. والفئات املحرومة يف 
واملتو�صطة  املنخف�صة  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان 
واملرتفعة تواجه خطر تلوث الهواء اخلارجي ب�صبب 
به.  تاأثرها  و�رشعة  التلوث  لهذا  تعر�صها  كثة 
ُيحرم  املنخف�صة،  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  ويف 
املياه  اإمدادات  من  اأ�صخا�ض  ع�رشة  اأ�صل  من  �صتة 
اأ�صخا�ض  ع�رشة  اأ�صل  من  اأربعة  ويحرم  املح�صنة، 
تقريبًا من مرافق ال�رشف ال�صحي، وهذا احلرمان 
تغرّي  وُينذر  التغذية.  و�صوء  لالأمرا�ض  م�صدر  هو 
انت�صار  يف  يت�صبب  اإذ  الفوارق،  هذه  بتو�صيع  املناخ 
ال�صنك  وحمى  املالريا  مثل  ال�صتوائية  الأمرا�ض 

ويف تراجع اإنتاج املحا�صيل. 
بياناتها  قاعدة  يف  العاملية  ال�صحة  منظمة  وتقّدم 
حول  مذهلة  حقائق  للمر�ض  العاملي  العبء  عن 

HDR11 summary AR_cc.indd   8 9/21/11   10:47 AM



9 ملحة عامة

زيادة بن�صبة 10 يف 
املائة يف عدد الأ�صخا�س 
املت�رّضرين من الأحداث 

املناخية املتطرفة ميكن اأن 
توؤدي اإىل انخفا�س بن�صبة 
2 يف املائة تقريبًا يف قيمة 
دليل التنمية الب�رضية لأي 
بلد. و�صيكون لذلك اأثر 
بالغ على الدخل وعلى 

البلدان ذات التنمية الب�رضية 
املتو�صطة

املياه، وعدم  اأن عدم نظافة  املناخ، منها  اآثار تغرّي 
النظافة، هي  ال�صحي، وقلة  ال�رشف  توفر مرافق 
من الأ�صباب الع�رشة الأوىل للوفاة يف العامل. وكل 
البيئة،  عن  الناجمة  الأمرا�ض  �صحية  يذهب  عام، 
ومنها اللتهابات التنف�صية احلادة وحالت الإ�صهال، 
اخلام�صة،  �صن  دون  طفل  ماليني  ثالثة  من  اأكث 
الفئة  هذه  من  الأطفال  جمموع  يفوق  العدد  وهذا 
العمرية يف الربتغال، وبلجيكا، و�صوي�رشا، والنم�صا 

وهولندا.
البيئة  املناخ  وتغرّي  البيئي  التدهور  اآثار  وتطال 
والأ�صول  واملعارف  والجتماعية،  الطبيعية 
احلرمان،  عنا�رش  تتداخل  ما  وكثريًا  وال�صلوك. 
تزداد  ال�صحية  فامل�صاكل  م�صاعفة.  باآثار  وتاأتي 
خطورة عندما يجتمع احلرمان من املياه مع احلرمان 
من خدمات ال�رشف ال�صحي. فالبلدان الع�رشة التي 
ت�صجل اأعلى معّدل من الوفيات من جراء الكوارث 
التي  الع�رشة  البلدان  من  بلدان  �صتة  ت�صّم  البيئية، 
الفقر املتعدد الأبعاد، ومنها  اأعلى قيمة لدليل  ت�صجل 

اأنغول ومايل والنيجر )ال�صكل 7(.

التقّدم يف تعليم الأطفال املحرومني، ول �صيما الفتيات 
على  البتدائي  التعليم  يف  قائمة  الثغرات  تزال  ل 
اأنحاء  التعليم يف  الرغم من القرتاب من تعميم هذا 
يف  اأطفال  ع�رشة  كل  اأ�صل  فمن  العامل.  من  كثرية 
�صن التعليم البتدائي يف البلدان ذات التنمية الب�رشية 
املنخف�صة، ل يزال ثالثة على الأقل خارج املدر�صة.  
وحتى الأطفال امللتحقني باملدار�ض يواجهون م�صاكل 
الكهرباء  انقطاع  مثل  بيئية،  م�صاكل  منها  كثرية 
الذي يحدث اآثارًا مبا�رشة وغري مبا�رشة على عملية 
التعليم. فالكهرباء مثاًل توؤمن اإنارة اأف�صل، وت�صمح 
وبا�صتخدام  للدرا�صة،  املخ�ص�ض  الوقت  باإطالة 
يف  يهدر  الذي  الوقت  واخت�صار  احلديثة،  املدافئ 
عملية  اإبطاء  يف  ي�صهم  والذي  واملياه  احلطب  جمع 
باملدار�ض.   اللتحاق  معّدل  تخفي�ض  ويف  التعليم 
الفتاة  الفتاة، لأن  الو�صع هي  بهذا  يتاأثر  واأكث من 
عليها اأن توفق بني الدرا�صة وواجباتها الأخرى يف 
جمع املوارد. واحل�صول على املياه النظيفة ومرافق 
لتح�صني  جدًا  �رشوري  املح�صن  ال�صحي  ال�رشف 
�صحة الفتاة وتوفري وقتها، فتتمكن من متابعة تعليمها. 

اآثار اأخرى
منه  تعاين  الذي  البيئي  احلرمان  اأوجه  جتتمع  قد 
اخلارجية،  البيئة  على  اأخرى  �صغوط  مع  الأ�رش 
فر�ض  اأمامهم  وت�صّيق  الب�رش،  خيارات  من  فتحّد 
عليهم  في�صبح  الطبيعية،  املوارد  من  الرزق  ك�صب 

اإما اأن ي�صاعفوا من جهودهم لتحقيق املردود نف�صه، 
اأو اأن يهاجروا هربًا من التدهور البيئي. 

ي�صتهلك  الطبيعية  املوارد  من  الرزق  وك�صب 
الكثري من الوقت، ول �صيما عندما تفتقر الأ�رش اإىل 
وك�صفت  النظيفة.  املياه  واإىل  للطهو  احلديث  الوقود 
لعدم  كثرية  موا�صع  عن  الوقت  ا�صتخدام  م�صوح 
امل�صاواة بني املراأة والرجل، من حيث ال�صاعات التي 
تق�صيها املراأة مقارنة بالرجل اأو الفتاة مقارنة بالفتى 
باإمكانها  كان  وقت  وهو  واملياه،  احلطب  جلب  يف 
ال�صتفادة منه يف مزاولة اأن�صطة ذات مردود اأعلى. 
 2009 لعام  الب�رشية  التنمية  تقرير  وقد ورد يف 
اأن القدرة على التنقل التي ت�صمح لالإن�صان باأن يختار 
تو�صيع  يف  الأهمية  بالغ  عامل  هي  عي�صه،  مكان 
التي  النتائج  حتقيق  من  ومتكينه  الإن�صان  حريات 
الهجرة  القانونية جتعل من  القيود  اأن  ين�صدها. غري 
خماطرة. وي�صعب اإح�صاء اأعداد الأ�صخا�ض الذين 
عوامل  لأن  البيئية،  ال�صغوط  من  هربًا  ينتقلون 
الفقر.  �صيما  ول  النتقال،  قرار  يف  تدخل  اأخرى 
ت�صري  ال�صاأن  بهذا  املتوفرة  التقديرات  اأن بع�ض  غري 

اإىل ارتفاع اأعداد املهاجرين لأ�صباب بيئية.
وال�صغوط البيئية ترتبط اأي�صًا بازدياد احتمالت 
لي�ض  الرابط  هذا  اأن  غري  ال�رشاعات.  ن�صوب 
مبا�رشًا، بل يخ�صع لتاأثري ظروف القت�صاد ال�صيا�صي 
الأفراد  تعر�ض  من  تزيد  التي  املحلية  والعوامل 
البيئي.  التدهور  لآثار  واملجتمعات  واجلماعات 

اخللل الناجم عن الأحداث املناخية املتطرفة
وقوع  احتمالت  من  البيئي  التدهور  ي�صاعف  قد 
الأحداث اخلطرية، وياأتي باآثار مدّمرة ت�صاف اإىل 
التحليل  وي�صري  عاملنا.  تتهّدد  التي  املزمنة  املخاطر 
اإىل اأن زيادة بن�صبة 10 يف املائة يف عدد الأ�صخا�ض 
املت�رّشرين من الأحداث املناخية املتطرفة ميكن اأن 
توؤدي اإىل انخفا�ض بن�صبة 2 يف املائة تقريبًا يف قيمة 
اأثر  لذلك  و�صيكون  بلد.  لأي  الب�رشية  التنمية  دليل 
بالغ على الدخل وعلى البلدان ذات التنمية الب�رشية 

املتو�صطة. 
على  بالت�صاوي  الأحداث  هذه  اأعباء  تقع  ول 
جراء  من  الوفاة  اأو  الإ�صابة  فخطر  اجلميع. 
الفي�صانات، والرياح العاتية، وانزلق الأرا�صي، 
اأكث ما تطال الأطفال والن�صاء وامل�صنني، ول �صيما يف 
امل�صاواة بني اجلن�صني  الفقرية. وحالت عدم  الفئات 
الفوارق  اأن  تبني  الطبيعية  الكوارث  اآثار  حتّمل  يف 
يف التعر�ض للمخاطر، ويف احل�صول على املوارد، 
ويف الإمكانات والفر�ض، كثريًا ما تاأتي على ح�صاب 
والأ�رشار.  املخاطر  من  ملزيد  وتعّر�صها  املراأة، 
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تلبية احتياجات تنظيم 
الأ�رضة بحلول عام 2050، 

�صت�صهم يف تخفي�س 
انبعاثات ثاين اأك�صيد 

الكربون بن�صبة قدرها 
17 يف املائة عن املعّدل 

احلايل

الأطفال  على  املناخية  الأحداث  اأعباء  وتقع 
وحالت  املزمنة  التغذية  �صوء  اآثار  لأن  اأي�صًا، 
النقطاع عن الدرا�صة حتد من اإمكاناتهم. وتو�صح 
اأن ال�صدمات التي  البيانات اخلا�صة بالبلدان النامية 
الأطفال  اإخراج  اإىل  الأ�رش  تدفع  الدخل  على  توؤثر 
الأ�رش  املدار�ض. وبوجه عام، يخ�صع تعر�ض  من 
منها  النهو�ض  على  وقدرتها  لل�صدمات  املعي�صية 
ال�صدمة،  نوع  منها  كثرية،  وظروف  لعوامل 
املال  وراأ�ض  والجتماعية،  القت�صادية  واحلالة 
جهود  وفعالية  النظامي،  غري  والدعم  الجتماعي، 

الإغاثة واإعادة البناء. 

التمكني: خيار الإجناب وعدم التوازن يف التمثيل 
ال�صيا�صي

ويف  اجلن�صني  من  كل  اأدوار  يف  التحّولت  اأّدت 
البيئية  ال�صتدامة  اإىل حت�صني  البلدان  ببع�ض  التمكني 

والإن�صاف والرتقاء بالتنمية الب�رشية.

الإن�صاف بني املراأة والرجل
هذا  يف  ُيح�صب  الذي  اجلن�صني  بني  الفوارق  دليل 
يظهر  بلدًا،   145 العام  لهذا  �صمل  وقد  التقرير، 
مدى م�صاهمة ال�صحة الإجنابية يف عدم امل�صاواة بني 
اجلن�صني. وهذا العامل مهم لأن املراأة يف البلدان التي 
تنجب  الإجناب  على  ال�صوابط  تعميم  اإىل  تو�صلت 
عددًا اأقل من الأولد، وقد حققت مكا�صب على �صعيد 
انبعاثات غازات  �صحة الأم والطفل، ويف تخفي�ض 
الحتبا�ض احلراري. ففي تون�ض، وتايلند، وكوبا، 
بال�صحة  العناية  مرافق  تتوفر  حيث  وموري�صيو�ض، 
معّدلت  انخف�صت  احلمل،  منع  وو�صائل  الإجنابية 
اأن  غري  اإمراأة.  لكل  ولدين  من  اأقل  اإىل  اخل�صوبة 
لتلبية  كافية  غري  ال�صعيد  هذا  على  املتاحة  الإمكانات 
الواقع ما  العامل. ويف  اأنحاء  الحتياجات يف خمتلف 
يظهر اأن النمو ال�صكاين كان �صينخف�ض اإىل معّدلت 
كفيلة بتخفي�ض انبعاثات غازات الحتبا�ض احلراري 
اإىل ما دون امل�صتويات احلالية لو كان خيار الإجناب 
الأ�رشة  تنظيم  احتياجات  وتلبية  املراأة.  اإىل  يعود 
بحلول عام 2050، �صت�صهم يف تخفي�ض انبعاثات ثاين 
اأك�صيد الكربون بن�صبة قدرها 17 يف املائة عن املعّدل 

احلايل. 
اأي�صًا  اجلن�صني  بني  الفوارق  دليل  ويقي�ض 
م�صاركة املراأة يف اتخاذ القرار ال�صيا�صي، ويبنّي اأن 
اأنحاء خمتلفة  الرجل يف  املراأة ل تزال متاأخرة عن 
ال�صحراء  جنوب  منطقة  يف  �صيما  ول  العامل،  من 
العربية.  والبلدان  اآ�صيا  وجنوب  الكربى  الأفريقية 
والتمكني.  ال�صتدامة  على  بالغة  اآثار  الواقع  ولهذا 

العبء  املراأة  تتحّمل  الأحيان،  من  الكثري  ففي 
يتعر�ض  من  اأكث  وهي  املوارد،  جتميع  يف  الأكرب 
من  اأكث  وهي  املغلقة،  الأماكن  يف  امللوث  للهواء 
املوارد  ب�صاأن  تتخذ  التي  القرارات  مبفاعيل  يتاأثر 
اأن  موؤخرًا  اأجريت  درا�صات  وتظهر  الطبيعية. 
لكن  ال�صيا�صي مهمة جدًا،  القرار  املراأة يف  م�صاركة 
امل�صاركة وفعاليتها. فاملراأة يف  الأهم هو نوعية هذه 
الكثري من الأحيان تبدي اهتمامًا كبريًا بق�صية البيئة، 
وتدعم ال�صيا�صات البيئية، وت�صّوت ملنا�رشي البيئة. 
ويف  ال�صيا�صية  املجالت  يف  م�صاركتها  تاأتي  قد  لذلك 
اآثار  املنظمات غري احلكومية بفوائد على البيئة، لها 

اإ�صافية على جميع الأهداف الإمنائية لالألفية. 
اإعادة  هي  بل  باجلديدة،  لي�صت  الأفكار  وهذه 
للمراأة.  احلقيقية  احلريات  تو�صيع  اأهمية  على  تاأكيد 
فم�صاركة املراأة يف القرار ال�صيا�صي هي قيمة معنوية 
من  واحلد  التمكني  اأجل  من  للعمل  هامة  وو�صيلة 

التدهور البيئي.

عدم التكافوؤ يف النفوذ
الب�رشية  التنمية  تقرير  تناولها  كثرية  اأوجه  للتمكني 
لعام 2010، منها الدميقراطية النظامية والإجرائية 
على  امل�صاركة  وعملية  الوطني،  امل�صتوى  على 
امل�صتوى املحّلي. وقد تبنّي اأن التمكني ال�صيا�صي على 
حت�صني  يف  ي�صهم  الوطني  ودون  الوطني  امل�صتوى 
البيئية. وتبنّي درا�صات عديدة، ب�رشف  ال�صتدامة 
الأنظمة  اأن  املحلية،  الظروف  اختالف  عن  النظر 
الدميقراطية هي عادة اأكث الأنظمة خ�صوعًا مل�صاءلة 
املدنية.   احلريات  لدعم  ا�صتعدادًا  واأكثها  املقرتعني 
اأكث  هم  والفقراء  ال�صعفاء  اأن  يف  امل�صكلة  وتبقى 
الأنظمة  يف  حتى  البيئي  التدهور  من  املت�رشرين 
ل  واحتياجاتهم  هوؤلء  م�صالح  لأن  الدميقراطية 

تدخل عادة �صمن اأولويات ال�صيا�صة العامة. 
امل�صاواة يف توزيع  اأن عدم  والأدّلة كثرية على 
ال�صلطة، ول �صيما �صمن املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية، يحّدد 
طبيعة الفوائد واخل�صائر البيئية ووجهتها يف جمموعة 
من البلدان والظروف. وهذا يعني اأن اآثار التدهور 
الفئات  من  اأكث  واملحرومني  الفقراء  ت�صيب  البيئي 
هذا  لأغرا�ض  اأجري  حتليل  وخل�ض  الأخرى. 
التقرير و�صمل 100 بلد اإىل اأن الإن�صاف يف توزيع 
منها  البيئة،  �صعيد  على  اأف�صل  بنتائج  ياأتي  ال�صلطة 
النظيفة، واحلد  املياه  اإمكانات احل�صول على  زيادة 
الوفيات  عدد  وتخفي�ض  الأرا�صي،  تدهور  من 
والهواء  املغلقة  الأماكن  يف  الهواء  تلوث  جراء  من 
للتاآزر  وا�صع  اإىل جمال  ي�صري  ما  ذلك  الطلق. ويف 

الإيجابي بني عن�رشي التمكني وال�صتدامة البيئية. 
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اإمكانات كثرية ت�صمح 
بزيادة احل�صول على الطاقة 

من غري اإحلاق اأ�رضار 
ج�صيمة بالبيئة

م�ا�شع التاآزر الإيجابي: البيئة 
والإن�شاف والتنمية الب�شرية

يف  احلكومات  اعتمدت  املذكورة،  التحديات  اإزاء 
وموؤ�ص�صات  املدين  املجتمع  ومنظمات  عديدة  بلدان 
جتمع  ُنهجًا  التنمية  يف  وال�رشكاء  اخلا�ض  القطاع 
الب�رشية،  البيئية والإن�صاف والتنمية  بني ال�صتدامة 
العنا�رش  ا�صرتاتيجيات حتقق مكا�صب يف  من خالل 
ح�صب  حتّدد  الناجعة  احللول  كانت  واإذا  الثالثة. 
بالتجارب  الأخذ  ال�رشوري  من  يبقى  الظروف، 
اإمكانات  على  تنطوي  التي  والوطنية  املحلية 
على  تطبيقها  ميكن  التي  باملبادئ  والأخذ  النجاح، 
موؤ�ص�صات  بناء  ال�رشوري  ومن  الظروف.  جميع 
لتطبيق  املجال  واإف�صاح  املحلي  امل�صتوى  على  �صاملة 
العامة  ال�صيا�صة  واإ�صالحات  الناجحة  البتكارات 

على امل�صتوى الوطني. 
ل  وا�صع  برنامج  هو  العامة  ال�صيا�صة  وبرنامج 
التقرير. غري  البحث يف هذا  جمال لإيفائه حقه من 
يف  هي  التقرير  هذا  يقّدمها  التي  امل�صافة  القيمة  اأن 
ال�صتدامة  يف  مكا�صب  حتقق  ا�صرتاتيجيات  حتديد 
جناحها  ثبت  الب�رشية،  والتنمية  والإن�صاف  البيئية 
اجتماعية  حتديات  من  نواجهه  ما  معاجلة  يف 
اخل�صائر  مع  بالتكيف  وذلك  وبيئية،  واقت�صادية 
يف  املعتمدة  الُنهج  ت�صهم  ل  بحيث  بتجاوزها،  بل  ل 
الإن�صاف  حتقيق  يف  بل  فح�صب،  البيئية  ال�صتدامة 
والتنمية الب�رشية. ولإثراء النقا�ض حول الإجراءات 
التي ميكن تنفيذها، نقّدم جمموعة من الأمثلة العملية 
التي تظهر مدى النجاح يف تطبيق ا�صرتاتيجية جتاوز 
احتمالت اخل�صائر وحتديد موا�صع التاآزر الإيجابي 
الطاقة  الأمثلة مثل  الثالثة. ومن هذه  العنا�رش  بني 

احلديثة. 

احل�صول على الطاقة احلديثة
الب�رشية.  التنمية  الطاقة هي عن�رش ل غنى عنه يف 
�صخ�ض،  مليار   1.5 حواىل  يزال  ل  ذلك،  ومع 
من  حمرومني  العامل،  �صكان  ُخم�ض  من  اأكث  اأي 
الذين  فئة  الطاقة. وي�صتّد هذا احلرمان يف  اإمدادات 
يعي�صون حالت فقر متعّدد الأبعاد، حيث يفتقر اإىل 

الطاقة �صخ�ض من اأ�صل ثالثة اأ�صخا�ض. 
الطاقة  تاأمني  بني  للمفا�صلة  �رشورة  من  هل 
وخف�ض انبعاثات الكربون؟ بالطبع ل. فنحن نوؤكد 
اأّن العالقة بني زيادة احل�صول على الطاقة وازدياد 
فاإمكانات  مغلوطة.  عالقة  هي  الكربون  انبعاثات 
الطاقة من غري  على  احل�صول  بزيادة  ت�صمح  كثرية 

اإحلاق اأ�رشار ج�صيمة بالبيئة:

هي  املركزية  ال�صبكة  عن  الف�صل  خيارات  	•
الطاقة  اإمدادات  بتاأمني  ت�صمح  جمدية  خيارات 
تاأثري  غري  من  معقولة  بتكاليف  الفقرية  لالأ�رش 

يذكر على املناخ.
للجميع  احلديثة  الأ�صا�صية  الطاقة  خدمات  تاأمني  	•
بن�صبة  اإل  الكربون  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  ل يزيد 
0.8 يف املائة، اإذا اأخذ باللتزامات على م�صتوى 

ال�صيا�صة العامة. 
نقطة  اإىل  العاملية  الطاقة  اإمدادات  و�صلت  وقد 
حتّول يف عام 2010، وبلغت ح�صة الطاقة املتجّددة 
توؤمن  العاملية،  الطاقة  جمموع  من  املائة  يف   25
حواىل 18 يف املائة من احتياجات الكهرباء. ويبقى 
من ال�رشوري زيادة احل�صول على هذه الإمدادات 
يف  الفقراء  حياة  لتح�صني  املطلوبة  وال�رشعة  بالكمية 

احلا�رش وامل�صتقبل. 

جتّنب التدهور البيئي
تتنّوع تدابري جتنب التدهور البيئي بني تدابري حلماية 
خيار الإجناب، وتدابري لتعزيز اإدارة الغابات على 
يف  للتكيف  واأخرى  املحلية،  املجتمعات  م�صتوى 

حالت الكوارث. 
احل�صول  يف  احلق  ومنها  الإجناب،  فحقوق 
اأ�صا�صي  الإجنابية، هي �رشط  ال�صحة  على خدمات 
البيئي.  التدهور  جتّنب  يف  ي�صهم  قد  املراأة  لتمكني 
والأمثلة  املنال.  بعيد  لي�ض  املجال  هذا  والتح�ّصن يف 
كثرية على اإمكانية ا�صتخدام املرافق ال�صحية القائمة 
اإ�صافية  بتكاليف  الإجنابية  ال�صحة  خدمات  لتقدمي 
يف  املحلي  املجتمع  اإ�رشاك  اأهمية  وعلى  زهيدة، 
انخف�ض معدل  مثاًل،  بنغالدي�ض،  ففي  املهمة.  هذه 
عام  يف  اإمراأة  لكل  ولدات   6.6 من  اخل�صوبة 
1975 اإىل 2.4 ولدات يف عام 2009. وقد نظمت 
لتوفري  الإعانات  التوعية وقّدمت  احلكومة حمالت 
و�صائل منع احلمل والتاأثري على التقاليد الجتماعية 
من  العام  الراأي  قادة  مع  املناق�صات  طريق  عن 
قادة دينيني ومعّلمني، ونا�صطني من منظمات غري 

حكومية من اجلن�صني. 
اأما اإدارة الغابات على م�صتوى املجتمع املحلي، 
البيئي  للتدهور  حد  و�صع  يف  ت�صهم  اأن  فيمكن 
التجربة  اأن  غري  الكربون.  انبعاثات  وتخفيف 
تظهر اأن هذا النهج ميكن اأن ي�صهم يف اإق�صاء الفئات 
املهم�صة ويف زيادة تهمي�صها. ولتجّنب هذه املخاطر 
اإدارة  نظم  حتديد  يف  امل�صاركة  تو�صيع  اأهمية  نوؤكد 
اإفقار  الإمعان يف  الغابات وتنفيذها، و�صمان عدم 
موارد  على  تعتمد  التي  والفئات  الفقرية  الفئات 

الغابات. 
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الطرق التقليدية املعتمدة 
يف تقييم ال�صيا�صات البيئية 
قد تدّل على اآثار النبعاثات 

يف امل�صتقبل، ولكنها 
تغفل ق�صايا التوزيع. 

وتوؤكد �صيا�صات القت�صاد 
الأخ�رض �رضاحة على اأهمية 

الإن�صاف والحتواء، 
ونحن نقرتح امل�صي يف 

هذا الجتاه

بفعل  فممكن  الكوارث،  حالت  يف  التكّيف  اأما 
والإن�صاف  التكّيف  تدابري  من  وا�صعة  جمموعة 
الجتماعية.  للحماية  املبتكرة  واخلطط  املتاحة 
مل�صح  للكوارث و�صع خرائط  الت�صّدي  تدابري  ومن 
املحلي  املجتمع  م�صتوى  على  الكوارث  موا�صع 
بناوؤها.   املعاد  لالأ�صول  املتوازن  التوزيع  واإعادة 
ل  مناذج  اإىل  التحّول  على  التجارب  و�صجعت 
اإدارة املخاطر. وهذه اجلهود ت�صهم يف  مركزية يف 
�صيما  ول  عنا�رشه،  بجميع  املحلي  املجتمع  متكني 
و�صع  يف  امل�صاركة  على  بالرتكيز  وذلك  املراأة، 
املجتمعات  وت�صتطيع  القرارات.  واتخاذ  اخلطط 
الكوارث بطرق  بفعل  تدّمر  ما  بناء  تعيد  اأن  املحلية 

حتد من الفوارق القائمة. 

اإعادة النظر يف النم�ذج الإمنائي: 
حمّرك التغيري

واملجموعات  الأفراد  بني  ال�صا�صعة  الفوارق  توؤّدي 
حتديًا  وتطرح  البيئية،  املخاطر  تفاقم  اإىل  والبلدان 
كبريًا على �صعيد ال�صيا�صة العامة. غري اأن املجال يبقى 
الظروف  تبدو  نواٍح كثرية،  ففي  للتفاوؤل.  مفتوحًا 
مبا  للتقّدم،  م�صى  وقت  اأي  من  اأكث  مهياأة  احلالية 
بع�ض  يف  مبتكرة  ومبادرات  �صيا�صات  من  ُيعتمد 
اأنحاء العامل. والتو�ّصع يف النقا�ض يتطلب فكرًا جريئًا 
امل�صتدامة  التنمية  ب�صاأن  املتحدة  الأمم  موؤمتر  ع�صية 
 .2015 عام  تعقب  التي  احلقبة  وفجر   )20+ )ريو 
بالتنمية  لالرتقاء  جديدة  روؤية  التقرير  هذا  ويقّدم 
والإن�صاف  البيئية  ال�صتدامة  منظور  من  الب�رشية 
من  بد  ل  واملحلي،  الوطني  ال�صعيدين  وعلى  معًا. 
ال�صيا�صات  ت�صميم  الإن�صاف يف �صلب عملية  و�صع 
لتح�صني  امل�صاعفة  الآثار  ح�صاب  ويف  والربامج، 
على  اأما  والقانونية.  ال�صيا�صية  احلياة  على  التمكني 
املزيد  تخ�صي�ض  �رشورة  فنوؤكد  العاملي،  ال�صعيد 
وتعزيز  امللحة،  البيئية  املخاطر  ملعاجلة  املوارد  من 
يف  املحرومة  والفئات  البلدان  ومتثيل  الإن�صاف 

قرارات تخ�صي�ض موارد التمويل.

دمج مبادئ الإن�صاف يف �صيا�صات القت�صاد الأخ�رض
التقرير  هذا  يتناولها  التي  الرئي�صية  املوا�صيع  من 
التي  ال�صيا�صات  الإن�صاف يف  مبادئ  دمج  �رشورة 
تقييم  يف  املعتمدة  التقليدية  فالطرق  بالبيئة.  ُتعنى 
فهذه  املطلوبة.  بالفعالية  لي�صت  البيئية  ال�صيا�صات 
امل�صتقبل،  يف  النبعاثات  اآثار  على  تدّل  قد  الطرق 
هذه  تتناول  وعندما  التوزيع.  ق�صايا  تغفل  ولكنها 
الآثار البيئية على خمتلف الفئات، فهي تكتفي بتقييم 

الآثار على دخل الأفراد. وتوؤكد �صيا�صات القت�صاد 
الأخ�رش �رشاحة على اأهمية الإن�صاف والحتواء، 

ونحن نقرتح امل�صي يف هذا الجتاه.
وتتعّدد املبادئ الرئي�صية التي ميكن اأن توؤدي اإىل 
من  القرار  اتخاذ  عملية  يف  الإن�صاف  مبادئ  دمج 
ومن  التحليل.  يف  امل�صلحة  اأ�صحاب  اإ�رشاك  خالل 

هذه املبادئ: 
من  بالدخل  املرتبطة  غري  الرفاه  اأبعاد  حتليل  	•

خالل اأدوات مثل دليل الفقر املتعدد الأبعاد. 
لل�صيا�صة  املبا�رشة  وغري  املبا�رشة  املفاعيل  حتليل  	•

العامة. 
حتليل اآليات التعوي�ض لالأ�صخا�ض املت�رشرين.  	•
ُيحتمل اأن  التي  املناخية  الأحداث  حتليل خماطر  	•

يكون لها وقع الكوارث. 
يتناول  مبكر  حتليل  اإجراء  ال�رشوري  ومن 

نتائج ال�صيا�صات املعتمدة على التوزيع والبيئة. 

بيئة نظيفة واآمنة: حق ل امتياز
الد�صاتري  يف  البيئية  احلقوق  تكري�ض  يتطلب 
متكني  اأهمها  اإجراءات  الوطنية  والت�رشيعات 
املواطنني من حماية هذه احلقوق. ويعتمد 120 بلدًا 
بيئية. وتعمد  تن�ّض على معايري  د�صاتري  الأقل  على 
�رشيحة  اأحكامًا  د�صاتريها  تت�صمن  ل  كثرية  بلدان 
ب�صاأن احلقوق البيئية، اإىل تف�صري الأحكام الد�صتورية 
يف  باحلق  تعرتف  بطريقة  الفردية  باحلقوق  املتعلقة 

بيئة �صليمة. 
املت�صاوية  باحلقوق  الد�صتور  يف  والعرتاف 
ال�صتفادة  تعود  اإذ ل  امل�صاواة،  �صليمة يعزز  بيئة  يف 
كلفتها.   ت�صديد  ي�صتطيع  من  على  حكرًا  املوارد  من 
اأن  ميكن  القانوين  الإطار  يف  احلق  هذا  وتكري�ض 
على  يوؤثر  واأن  احلكومية  الأولويات  وجهة  يغرّي 

تخ�صي�ض املوارد. 
�صليمة  ببيئة  القانوين  العرتاف  اإىل  واإ�صافة 
منها  بو�صائل  املوؤ�ص�صات  متكني  من  بّد  ل  و�صحية، 
والعرتاف  وم�صتقل  عادل  ق�صائي  نظام  اإن�صاء 
احلكومات  من  املعلومات  على  احل�صول  يف  باحلق 
املزيد  نحو  الدويل  املجتمع  وي�صري  وال�رشكات. 
املعلومات  على  احل�صول  يف  باحلق  العرتاف  من 

البيئية. 

امل�صاركة وامل�صاءلة 
الأ�صا�صية  املقّومات  من  هي  والتحّرك  القرار  حرية 
تقرير  يف  ورد  ح�صبما  وهي،  الب�رشية  التنمية  يف 
وو�صيلة  معنوية  قيمة   ،2010 لعام  الب�رشية  التنمية 
عملية على حد �صواء. فالفوارق ال�صا�صعة يف توزيع 
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فر�س �رضيبة على 
املعامالت بالعمالت عند 

حد اأدنى، ومن غري 
تكاليف اإدارية اإ�صافية، 
ميكن اأن يحقق مردودًا 
�صنويًا اإ�صافيًا قدره 40 
مليار دولر. وما من 

خيار اآخر ميكن اأن يلبي 
احتياجات التمويل اجلديدة 

والإ�صافية التي يجري 
التاأكيد على طبيعتها امللحة 

يف املناق�صات الدولية

اخل�صائر  توزيع  يف  فوارق  اإىل  توؤدي  ال�صلطة 
بنتائج  ياأتي  اأن  فيمكن  التمكني  اأما  البيئية.  والفوائد 
اإيجابية اأكث اإن�صافًا على �صعيد البيئة. والدميقراطية 
مهمة، ولكنها تتطلب موؤ�ص�صات وطنية ت�صمل اجلميع 
وتخ�صع للم�صاءلة، ول �صيما حيال الفئات املت�رشرة، 
املدين  املجتمع  متكني  بهدف  وذلك  الن�صاء،  ومنها 
العام.  الراأي  متناول  يف  املعلومات  و�صع  من 
وجود  للم�صاركة  الأ�صا�صية  ال�رشوط  ومن 
النفتاح  من  جو  يف  الآراء  لتبدل  �صاملة  موؤ�ص�صات 
اأمام  كثرية  تزال  ل  احلواجز  اأن  غري  وال�صفافية. 
التغرّيات  من  الرغم  وعلى  الفعلية.  امل�صاركة 
املجال  لإف�صاح  اجلهود  تكثيف  من  بّد  ل  الإيجابية، 
كال�صكان  املا�صي،  يف  املحرومة  الفئات  لتزويد 
دورها  لتفعيل  الالزمة  بالو�صائل  الأ�صليني، 
تفعيل  اأهمية  توؤكد  التي  الأدلة  وتتزايد  وتن�صيطه. 
ذاتها،  بحد  امل�صاركة  هذه  لأهمية  املراأة،  م�صاركة 
ولدورها يف حتقيق نتائج م�صتدامة يف جمالت اأخرى. 
ال�صعوب،  لهموم  احلكومات  ت�صتجيب  وحيث 
لزدهار  املهياأة  فالبيئة  التغيري.  احتمالت  تزداد 
ال�صعيد  على  امل�صاءلة  تعزز  بيئة  هي  املدين  املجتمع 
ال�صحافة  حرية  وت�صجع  والعاملي،  والوطني  املحلي 
امل�صاركة  وت�صهيل  العام  الراأي  لتوعية  ال�رشورية 

العامة. 

متويل ال�صتثمارات: اأين نحن؟
ال�صتدامة  مو�صوع  حول  الدائرة  املناق�صات  تطرح 
اجلهة  هي  فما  والتمويل.  الكلفة  حول  كثرية  اأ�صئلة 
يجب  الذي  وما  التمويل،  توفر  اأن  بها  يجدر  التي 
متويله، وما هي طريقة التمويل. فمبادئ الإن�صاف 
ت�صتلزم حتويل كميات كبرية من املوارد اإىل البلدان 
تاأمني  يف  اجلميع  اإن�صاف  من  لتتمكن  الفقرية، 
تدابري  تكاليف  ت�صديد  ومن  والطاقة،  املياه  اإمدادت 

التكّيف مع تغرّي املناخ والتخفيف من حّدة اآثاره.
وت�صتخل�ض من حتليل اأمناط التمويل اأربع عرب: 
�صخامتها  على  ال�صتثمار  احتياجات  تتجاوز  ل  	•
قطاعات  على  حاليًا  تنفق  التي  املبالغ  حجم 
وتقديرات  الع�صكري.  كالقطاع  اأخرى، 
احل�صول  لتعميم  الالزمة  ال�صنوية  ال�صتثمارات 
واحد  من  اأقل  تبقى  احلديثة  الطاقة  موارد  على 
على ثمانية من قيمة الدعم الذي ُينفق �صنويًا على 

الوقود الأحفوري. 
الأهمية  بالغ  العام عن�رشًا  القطاع  التزام  ُيعترب  	•
القطاع  يعترب  بينما  املانحني(،  بع�ض  )�صخاء 
للتمويل،  ورئي�صيًا  اأ�صا�صيًا  م�صدرًا  اخلا�ض 
احلافز  دور  يوؤدي  اأن  العام  للقطاع  وميكن 

لال�صتثمار مع الرتكيز على اأهمية زيادة الأموال 
وبناء  لال�صتثمار  امل�صجعة  البيئة  ودعم  العامة 

القدرات املحلية. 
يتعذر ر�صد الإنفاق اخلا�ض والعام املحلي على  	•
البيانات،  يف  النق�ض  ظل  يف  البيئية  ال�صتدامة 
املبالغ  بح�صاب  اإل  ت�صمح  ل  املتاحة  واملعلومات 

الواردة يف اإطار امل�صاعدة الإمنائية الر�صمية. 
تعذر  اإىل  واملجزاأة  املعقدة  التمويل  اآلية  توؤدي  	•
ر�صد الإنفاق وحتّد من فعاليته. ويف اللتزامات 
يف  كما  الإمنائية،  امل�صاعدة  تقدمي  ب�صاأن  ال�صابقة 
ال�صتفادة  ميكن  كثرية  درو�ض  وباري�ض،  اأكرا 

منها.
الحتياجات  حجم  على  الأدلة  قلة  رغم 
واللتزامات واملبالغ امل�صّددة وقيمتها، تبدو ال�صورة 
العامة وا�صحة. فالهوة �صحيقة بني ما ُينفق يف اإطار 
الالزمة  وال�صتثمارات  الر�صمية  الإمنائية  امل�صاعدة 
الطاقة  موارد  وتاأمني  املناخ،  تغرّي  اآثار  ملعاجلة 
املنخف�صة الكربون، وتاأمني اإمدادات املياه وخدمات 
اأعمق من الهوة بني حجم  ال�رشف ال�صحي، وهي 
على  فالإنفاق  ال�صتثمار.  واحتياجات  اللتزامات 
 1.6 يتجاوز  ل  الكربون  املنخف�صة  الطاقة  م�صادر 
الحتياجات،  لتقديرات  الأدنى  احلد  من  املائة  يف 
املناخ  تغرّي  مع  التكيف  على  الإنفاق  يقارب  بينما 
املائة من تقديرات  11 يف  اآثاره  والتخفيف من حدة 
الحتياجات. اأما يف حالة املياه وال�رشف ال�صحي، 
الإمنائية  امل�صاعدة  والتزامات  بكثري،  اأقل  فاملبالغ 

الر�صمّية تقارب التكاليف التقديرية. 

من  املعامالت  على  ال�رضيبة  التمويل:  فجوة  �صد 
فكرة لمعة اإىل �صيا�صة عملية

يتطلب �صد فجوة التمويل والنق�ض يف املوارد املتاحة 
هذا  يوثقها  التي  والتحديات  احلرمان  اأوجه  ملعاجلة 
اأهم  ومن  جديدة.  فر�ض  من  ال�صتفادة  التقرير 
التعامل  على  �رشيبة  فر�ض  املطروحة  الأفكار 
التنمية  تقرير  الفكرة يف  هذه  اأثريت  فقد  بالعمالت. 
الب�رشية لعام 1994، ومنذ ذلك احلني ت�صتحوذ على 
يف  به  يوؤخذ  عمليًا  خيارًا  باعتبارها  متزايد،  اهتمام 
ال�صيا�صة العامة. واأعادت الأزمة املالية التي حدثت 
فاأكدت  القرتاح،  هذا  اإىل  الهتمام  توجيه  موؤخرًا 

اأهميته وجدوى تطبيقه يف الوقت الراهن. 
الأجنبية  بالعمالت  التعامل  يبدو  واليوم 
املركزية،  وال�صوابط  التنظيم،  من  ملزيد  خا�صعًا 
اإجراًء  ال�رشيبة  فر�ض  اأ�صبح  بحيث  واملعايري، 
بالتاأييد  يحظى  فهو  عنده.  التوقف  يجدر  ممكنًا 
الرائد  الفريق  من  �صيما  ول  امل�صتويات،  اأعلى  على 
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امل�صاعدة الإمنائية الر�صمية ل تكفي لتغطية الحتياجات

50

40

30

20

10

0

50

0

500

1,000

1,500




2010 























 
2010–2030




2010–2035




2015
 







امل�صدر: وكالة الطاقة الدولية، 2010، توقعات الطاقة يف العامل، باري�ض: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�صادي؛ جلنة الأمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، 2010؛ التقييم 
ال�صنوي العاملي لل�رشف ال�صحي ومياه ال�رشب؛ توجيه املوارد لتحقيق نتائج اأف�صل: منظمة ال�صحة العاملية؛ اإدارة ال�صوؤون القت�صادية والجتماعية التابعة لالأمم املتحدة، 2010، 

تعزيز التنمية واإنقاذ الكوكب، نيويورك: الأمم املتحدة؛ قاعدة بيانات نظام اإبالغ الدائنني ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�صادي. 

بلدًا   63 ت�صم  التي  للتنمية،  املبتكر  بالتمويل  املعني 
املتحدة،  واململكة  وفرن�صا،  وال�صني،  اأملانيا،  منها 
الرفيع  ال�صت�صاري  الفريق  واقرتح  واليابان. 
اإجراءات  بتمويل  املعني  املتحدة  لالأمم  امل�صتوى 
 25 بني  يرتاوح  مبلغ  اقتطاع  املناخ  تغرّي  مواجهة 
وتخ�صي�صه  ال�رشيبة  هذه  قيمة  من  املائة  يف  و50 
لتمويل تدابري التكّيف مع تغرّي املناخ والتخفيف من 

حدة اآثاره يف البلدان النامية. 
فر�ض  اأن  موؤخرًا  اأجريناه  حتليل  ويظهر 
ل  اأدنى  حد  عند  بالعمالت  املعامالت  على  �رشيبة 
اإدارية  0.005 يف املائة، ومن غري تكاليف  يتجاوز 
اإ�صافيًا قدره  �صنويًا  اأن يحقق مردودًا  اإ�صافية ميكن 
اآخر بهذا احلجم،  40 مليار دولر. وما من خيار 

ميكن اأن يلبي احتياجات التمويل اجلديدة والإ�صافية 
التي يجري التاأكيد على طبيعتها امللحة يف املناق�صات 

الدولية.
على  القبيل  هذا  من  �رشيبة  فر�ض  وي�صمح 
وقد  كبرية.  اإيرادات  بتحقيق  املالية  املعامالت 
جمموعة  يف  الأع�صاء  البلدان  غالبية  فر�صت 
املعامالت  من  النوع  هذا  على  �رشيبة  الع�رشين 
نطاق  تو�صيع  جدوى  الدويل  النقد  �صندوق  واأّكد 
احللول  ومن  الإدارية.  الناحية  من  ال�رشيبة  هذه 
املطروحة فر�ض �رشيبة قيمتها 0.05 يف املائة على 
املعامالت املالية املحلية والدولية، كاإجراء ي�صاهم يف 
 600 بني  التقديرية  قيمتها  ترتاوح  اإيرادات  حتقيق 

و700 مليار دولر. 
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15 ملحة عامة

اأي م�صعى حقيقي لتو�صيع 
نطاق اجلهود املبذولة يف 
مواجهة تغرّي املناخ يجب 
اأن يرتكز على املزج بني 

املوارد املحلية والدولية، 
بني املوارد العامة 

واخلا�صة، بني موارد 
املنح والقرو�س

خا�ض  اهتمام  على  ت�صتحوذ  التي  احللول  ومن 
اأي�صًا حتويل جزء من فائ�ض حقوق ال�صحب اخلا�صة 
اإجراء  وهو  نقود.  اإىل  الدويل  النقد  �صندوق  لدى 
للحكومات  دولر  مليار   75 قيمتها  اإيرادات  يحقق 
على  كلفة  اأي  غري  من  اأو  تذكر  ل  بكلفة  امل�صاهمة 
اأنها  اخلا�صة  ال�صحب  حقوق  وميزة  ميزانياتها. 
النقدي،  التوازن  اإعادة  يف  ت�صهم  اأن  ميكن  و�صيلة 
من  الو�صيلة  هذه  على  الطلب  ياأتي  اأن  املتوقع  ومن 
تنويع  يف  ترغب  التي  النا�صئة  ال�صوق  اقت�صادات 

الحتياطي لديها. 

اإ�صالحات من اأجل الإن�صاف واإعالء �صوت اجلميع 
امل�صوؤولني  بني  تف�صل  التي  الفجوة  ت�صييق  يتطلب 
واتخاذ  املفاو�صات  واإجراء  ال�صيا�صات  �صنع  عن 
التدهور  لآثار  تعر�صًا  الفئات  واأ�صد  القرارات، 
العاملية  الإدارة  يف  امل�صاءلة  مبداأ  تطبيق  البيئي، 
هي  اإمنا  امل�صكلة،  حتّل  ل  وحدها  وامل�صاءلة  للبيئة. 
لالإدارة  فعال  عاملي  نظام  بناء  يف  اأ�صا�صي  عن�رش 
يتوخاها  التي  النتائج  يحقق  والبيئية،  الجتماعية 

اجلميع.
ونحن ندعو اإىل اتخاذ تدابري لتح�صني الإن�صاف 
بهدف  التمويل  على  احل�صول  يف  ال�صوت  واإعالء 

دعم اجلهود املبذولة ملكافحة التدهور البيئي. 
واملوارد اخلا�صة �رشورية جدًا. ومبا اأن القطاع 
اإىل  الواردة  املالية  التدفقات  معظم  م�صدر  اخلا�ض 
ومنطها  التدفقات  هذه  حجم  يتوقف  الطاقة،  قطاع 
فيها  امل�صتثمرون  يراه  ما  على  املناطق  بع�ض  اإىل 
�صتبقى  اإ�صالح،  واإيرادات. ومن غري  من خماطر 
نحو  على  موّزعة  التمويل  على  احل�صول  اإمكانات 
غري متوازن بني البلدان، فتوؤدي اإىل ات�صاع الفوارق 
القائمة. وهذا يوؤكد اأهمية �صمان الإن�صاف يف تدفقات 
ال�صتثمارات العامة، وتهيئة الظروف امل�صجعة جلذب 

ال�صتثمارات اخلا�صة يف امل�صتقبل. 
ل  مبداأ  هو  الإن�صاف  مبداأ  وا�صحة.  والنتيجة 
غنى عنه لتوجيه التدفقات املالية الدولية وت�صجيعها. 
لتمكني  �رشوري  املوؤ�ص�صات  بناء  يف  الدعم  اإن  كما 
ال�صيا�صات وتقدمي احلوافز  النامية من و�صع  البلدان 
حركة  حلماية  الالزمة  الإدارة  واآليات  الفعالة. 
ال�صوت  باإعالء  ت�صمح  اأن  يجب  الدويل  التمويل 

وامل�صاءلة الجتماعية. 
واأي م�صعى حقيقي لتو�صيع نطاق اجلهود املبذولة 
املزج  يرتكز على  اأن  املناخ يجب  تغرّي  يف مواجهة 
العامة  املوارد  بني  والدولية،  املحلية  املوارد  بني 
والقرو�ض. ول�صمان  املنح  واخلا�صة، بني موارد 

الدولية  املالية  املوارد  على  احل�صول  يف  الإن�صاف 
اإىل  التقرير  هذا  يدعو  ا�صتخدامها،  يف  والكفاءة 
املوارد  مزج  من  املحليني  امل�صلحة  اأ�صحاب  متكني 
املعنية  الوطنية  وال�صناديق  البلدان.  م�صتوى  على 
املحلية  املوارد  مزج  عملية  ت�صهل  اأن  ميكن  باملناخ 
وموارد  واخلا�صة،  العامة  واملوارد  والدولية، 
امل�صاءلة  ل�صمان  �رشوري  وهذا  والقرو�ض.  املنح 
من  الإيجابية  النتائج  وحتقيق  املحلي  ال�صعيد  على 

التوزيع.
على  بالرتكيز  مقرتحًا  التقرير  هذا  ويت�صمن 
اأربع جمموعات من الأدوات على م�صتوى البلدان 

للم�صي قدمًا يف هذا الربنامج: 
اعتماد ا�صرتاتيجيات خلف�ض النبعاثات وتعزيز  	•
بني  التوفيق  هدفها  املناخ  تغرّي  اإزاء  املناعة 
الب�رشية، والإن�صاف، والتكّيف  التنمية  اأهداف 

مع تغرّي املناخ.  
واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  ال�رشاكات  بناء  	•

جلذب راأ�ض مال الأ�رش وال�رشكات.
ملواجهة  ال�صتثمارات  لت�صهيل  اإجراءات  اتخاذ  	•
تغرّي املناخ لتحقيق الإن�صاف يف التمويل الدويل 

العام. 
الإبالغ  ونظم  والر�صد  التنفيذ  تن�صيق  	•
املدى  على  املرجوة  النتائج  لتحقيق  والتدقيق، 
املحليني  ال�صكان  جتاه  امل�صاءلة  و�صمان  الطويل 

وال�رشكاء. 
لتعميم  عاملية  مبادرة  اتخاذ  اإىل  ندعو  واأخريًا 
توفري  منها  الهدف  يكون  الطاقة  على  احل�صول 
الدعوة  خالل  من  للجميع،  الطاقة  اإمدادات 
والتوعية، ودعم تطوير الطاقة النظيفة على م�صتوى 
انطالقة  تكون  اأن  ميكن  املبادرة  وهذه  البلدان. 
التغيري  اإىل  التدريجي  التغيري  من  التحّول  جلهود 

اجلذري. 

*   *   *

التقرير هو ال�صتدامة والإن�صاف. وهو  حمور هذا 
اأكث  الب�رشية  التنمية  تكون  اأن  ميكن  كيف  يبني 
التي  الأ�رشار  ويبنّي حجم  اإن�صافًا.  واأكث  ا�صتدامة 
كاهل  على  منها  يقع  وما  البيئي،  التدهور  يخّلفها 
التقرير برناجمًا  الفقرية وال�صعيفة. ويقرتح  الفئات 
اخللل،  موا�صع  مبعاجلة  يبداأ  العامة،  لل�صيا�صة 
حتقق  البيئية  امل�صاكل  ملعاجلة  ا�صرتاتيجية  وو�صع 
عملية  طرقًا  ويت�صمن  الب�رشية.  والتنمية  الإن�صاف 
تو�صيع  لنا  فيت�صنى  املتكاملة،  الأهداف  هذه  لتحقيق 

حرياتنا من غري امل�صا�ض ب�صالمة البيئة.
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Afghanistan172
Albania70↑1
Algeria96

Andorra32
Angola148

Antigua and Barbuda60↑1
Argentina45↑1

Armenia86
Australia2

Austria19
Azerbaijan91

Bahamas53
Bahrain42

Bangladesh146
Barbados47

Belarus65
Belgium18

Belize93↑–1
Benin167

Bhutan141↑–1
Bolivia, Plurinational State of108

Bosnia and Herzegovina74
Botswana118↑–1

Brazil84↑1
Brunei Darussalam33

Bulgaria55↑1
Burkina Faso181

Burundi185
Cambodia139↑2
Cameroon150↑1

Canada6
Cape Verde133

Central African Republic179
Chad183↑–1
Chile44

China101
Colombia87↑1
Comoros163

Congo137
Congo, Democratic Republic of the187

Costa Rica69↑–1
Côte d’Ivoire170

Croatia46↑–1
Cuba51

Cyprus31
Czech Republic27

Denmark16
Djibouti165↑–1

Dominica81↑–1
Dominican Republic98↑2

Ecuador83
Egypt113↑–1

El Salvador105
Equatorial Guinea136↑–1

Eritrea177
Estonia34

Ethiopia174
Fiji100↑–3

Finland22
Former Yugoslav Republic of Macedonia78↑–2

France20
Gabon106

Gambia168

Georgia75
Germany9

Ghana135↑1
Greece29

Grenada67
Guatemala131

Guinea178
Guinea-Bissau176

Guyana117↑2
Haiti158↑1

Honduras121↑–1
Hong Kong, China (SAR)13↑1

Hungary38
Iceland14↑–1

India134
Indonesia124↑1

Iran, Islamic Republic of88↑–1
Iraq132

Ireland7
Israel17

Italy24
Jamaica79↑–1

Japan12
Jordan95↑–1

Kazakhstan68↑1
Kenya143↑1

Kiribati122
Korea, Republic of15

Kuwait63↑–1
Kyrgyzstan126

Lao People’s Democratic Republic138↑1
Latvia43

Lebanon71↑–1
Lesotho160

Liberia182↑1
Libya64↑–10

Liechtenstein8
Lithuania40↑1

Luxembourg25
Madagascar151↑–2

Malawi171
Malaysia61↑3
Maldives109

Mali175
Malta36

Mauritania159↑–1
Mauritius77

Mexico57
Micronesia, Federated States of116

Moldova, Republic of111
Mongolia110

Montenegro54↑1
Morocco130

Mozambique184
Myanmar149↑1

Namibia120↑1
Nepal157↑–1

Netherlands3
New Zealand5

Nicaragua129
Niger186

Nigeria156↑1
Norway1

Occupied Palestinian Territory114
Oman89

Pakistan145
Palau49

Panama58↑1
Papua New Guinea153↑–1

Paraguay107
Peru80↑1

Philippines112↑1
Poland39

Portugal41↑–1
Qatar37

Romania50
Russian Federation66

Rwanda166
Saint Kitts and Nevis72

Saint Lucia82
Saint Vincent and the Grenadines85↑–1

Samoa99
São Tomé and Príncipe144↑–1

Saudi Arabia56↑2
Senegal155

Serbia59↑1
Seychelles52

Sierra Leone180
Singapore26

Slovakia35
Slovenia21

Solomon Islands142
South Africa123↑1

Spain23
Sri Lanka97↑1

Sudan169
Suriname104

Swaziland140↑–2
Sweden10

Switzerland11
Syrian Arab Republic119↑–1

Tajikistan127
Tanzania, United Republic of152↑1

Thailand103
Timor-Leste147

Togo162
Tonga90

Trinidad and Tobago62↑1
Tunisia94↑–1
Turkey92↑3

Turkmenistan102
Uganda161
Ukraine76↑3

United Arab Emirates30
United Kingdom28

United States4
Uruguay48

Uzbekistan115
Vanuatu125↑–2

Venezuela, Bolivarian Republic of73
Viet Nam128

Yemen154
Zambia164↑1

Zimbabwe173

مالحظة
2011 وقد حدد هذا التغرّي ا�صتنادًا اإىل بيانات حم�صوبة با�صتخدام منهجية موحدة، وي�صري الفراغ اإىل عدم حدوث اأي تغرّي. 2010 اإىل  اأو هبوطًا يف الفرتة الزمنية من  ت�صري الأ�صهم اإىل تغرّي ترتيب البلدان �صعودًا 
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1

1

1

1

3
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86
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2

34
17
83
70

9
30
60

–1

32
124
148

48
115
161

76
88

7
14
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145

49
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–1

–1

–1
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41
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55
93

146
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181
185
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108
801
65

103
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92
62

183
162

94
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147
79

54
96
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163
142
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27
98

119
187
152

15
138

78
111
123
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165
16
81

133
166

50
164
173

99
144

85
72
82
97

105
35
21
26

155
140

169
104

10
11

180
52
44
59

101
127
132

89
106
168

135
67

131
117
178
176
136
125
20

112
73
22

100
128

31
37

126
68

150
46

139
6

51
170

69
87

137
63

122
143

43
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182
64
40

8
160

36
175

61
151
113
130

57
171
109

56
28

110
159

77
184
149
116
120

1
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157
186
156
129

5
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134
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38
3

13
4

12
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1
1
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–2
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1

1

1
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2

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1
–2

–1

–1

–1
–1

1

1

1
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1

1

2

–1
–2

1

–1

1

1

–1

–1
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3
1
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 ترتيب البلدان ح�صب دليل التنمية الب�رضية لعام 2011 وتغرّي ترتيبها بني عامي 2010  و2011
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17 اأدّلة التنمية الب�شرية

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
دليل التنمية الب�رشية

القيمة
دليل الفوارق بني اجلن�سنيدليل التنمية الب�رشية معداًل بعامل عدم امل�ساواة

دليل الفقر املتعدد االأبعاد الرتتيبالقيمةالرتتيبالقيمة
تنمية ب�رشية مرتفعة جداً

..0.9430.89010.0756الرنويج1
..0.9290.85620.13618اأ�سرتاليا2
..0.9100.84640.0522هولندا3
..0.9100.771230.29947الوليات املتحدة الأمريكية4
..0.19532....0.908نيوزيلندا5
..0.9080.829120.14020كندا6
..0.9080.84360.20333اآيرلندا7
..........0.905ليختن�ستاين8
..0.9050.84270.0857اأملانيا9

..0.9040.85130.0491ال�سويد10
..0.9030.84090.0674�سوي�رسا11
..0.12314....0.901اليابان12
..........0.898هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(13
..0.8980.84550.0999اآي�سلندا14
..0.8970.749280.11111جمهورية كوريا15
..0.8950.84280.0603الدامنرك16
..0.8880.779210.14522اإ�رسائيل17
..0.8860.819150.11412بلجيكا18
..0.8850.820140.13116النم�سا19
..0.8840.804160.10610فرن�سا20
0.8840.837100.175280.000�سلوفينيا21
..0.8820.833110.0755فنلندا22
..0.8780.799170.11713اإ�سبانيا23
..0.8740.779220.12415اإيطاليا24
..0.8670.799180.16926لك�سمربغ25
..0.0868....0.866�سنغافورة26
0.8650.821130.136170.010اجلمهورية الت�سيكية27
..0.8630.791190.20934اململكة املتحدة28
..0.8610.756260.16224اليونان29
0.234380.002....0.846الإمارات العربية املتحدة30
..0.8400.755270.14121قرب�ص31
..........0.838اأندورا32
..........0.838بروين دار ال�سالم33
0.8350.769240.194300.026اأ�ستونيا34
0.8340.787200.194310.000�سلوفاكيا35
..0.27242....0.832مالطة36
..0.549111....0.831قطر37
0.8160.759250.237390.016هنغاريا38
..0.8130.734290.16425بولندا39
..0.8100.730300.19229ليتوانيا40
..0.8090.726310.14019الربتغال41
..0.28844....0.806البحرين42
0.8050.717330.216360.006لتفيا43
..0.8050.652440.37468�سيلي44
0.7970.641470.372670.011الأرجنتني45
0.7960.675380.170270.016كرواتيا46
..0.36465....0.793بربادو�ص47

تنمية ب�رشية مرتفعة
0.7830.654430.352620.006اأوروغواي48
..........0.782بالو49
..0.7810.683360.33355رومانيا50
..0.33758....0.776كوبا51
..........0.773�سي�سيل52
..0.7710.658410.33254جزر البهاما53
0.006....0.7710.71832اجلبل الأ�سود54
..0.7710.683370.24540بلغاريا55
..0.646135....0.770اململكة العربية ال�سعودية56
0.7700.589560.448790.015املك�سيك57
..0.7680.579570.49295بنما58

اأدّلة التنمية الب�شرية
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اأدّلة التنمية الب�شرية

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
دليل التنمية الب�رشية

القيمة
دليل الفوارق بني اجلن�سنيدليل التنمية الب�رشية معداًل بعامل عدم امل�ساواة

دليل الفقر املتعدد االأبعاد الرتتيبالقيمةالرتتيبالقيمة
0.003....0.7660.69434�رسبيا59
..........0.764اأنتيغوا وبربودا60
..0.28643....0.761ماليزيا61
0.7600.644460.331530.020ترينيداد وتوباغو62
..0.22937....0.760الكويت63
..0.31451....0.760ليبيا64
0.000....0.7560.69335بيالرو�ص65
0.7550.670390.338590.005الحتاد الرو�سي66
..........0.748غرينادا67
0.7450.656420.334560.002كازاخ�ستان68
..0.7440.591550.36164كو�ستاريكا69
0.7390.637490.271410.005األبانيا70
..0.7390.570590.44076لبنان71
..........0.735�سانت كيت�ص ونيف�ص72
..0.7350.540670.44778فنزويال - اجلمهورية البوليفارية73
0.003....0.7330.64945البو�سنة والهر�سك74
0.7330.630510.418730.003جورجيا75
0.7290.662400.335570.008اأوكرانيا76
..0.7280.631500.35363موري�سيو�ص77
0.7280.609540.151230.008جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة78
..0.7270.610530.45081جامايكا79
0.7250.557630.415720.086بريو80
..........0.724دومينيكا81
..........0.723�سانت لو�سيا82
0.7200.535690.469850.009اإكوادور83
0.7180.519730.449800.011الربازيل84
..........0.717�سانت فن�سنت وجزر غرينادين85
0.7160.639480.343600.004اأرمينيا86
0.7100.479860.482910.022كولومبيا87
..0.48592....0.707اإيران - اجلمهورية الإ�سالمية88
..0.30949....0.705ُعمان89
..........0.704تونغا90
0.7000.620520.314500.021اأذربيجان91
0.6990.542660.443770.028تركيا92
0.493970.024....0.699بليز93
0.6980.523720.293450.010تون�ص94

تنمية ب�رشية متو�سطة
0.6980.565610.456830.008الأردن95
..0.41271....0.698اجلزائر96
0.6910.579580.419740.021�رسي لنكا97
0.6890.510770.480900.018اجلمهورية الدومينيكية98
..........0.688�ساموا99

..........0.688فيجي100
0.6870.534700.209350.056ال�سني101
..........0.686تركمان�ستان102
0.6820.537680.382690.006تايلند103
0.039....0.6800.51874�سورينام104
..0.6740.495830.48793ال�سلفادور105
0.6740.543650.5091030.161غابون106
0.6650.505780.476870.064باراغواي107
0.6630.437870.476880.089بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
0.6610.495820.320520.018ملديف109
0.6530.563620.410700.065منغوليا110
0.6490.569600.298460.007جمهورية مولدوفا111
0.6440.516750.427750.064الفلبني112
0.024....0.6440.48985م�رس113
0.005........0.641الأر�ص الفل�سطينية املحتلة114
0.008....0.6410.54464اأوزبك�ستان115
......0.6360.39094ميكرونيزيا - الوليات املوحدة116
0.6330.492840.5111060.053غيانا117
..0.507102....0.633بوت�سوانا118
0.6320.503800.474860.021اجلمهورية العربية ال�سورية119
0.6250.353990.466840.187ناميبيا120
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اأدّلة التنمية الب�شرية

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
دليل التنمية الب�رشية

القيمة
دليل الفوارق بني اجلن�سنيدليل التنمية الب�رشية معداًل بعامل عدم امل�ساواة

دليل الفقر املتعدد االأبعاد الرتتيبالقيمةالرتتيبالقيمة
0.6250.427890.5111050.159هندورا�ص121
..........0.624كرييبا�ص122
0.490940.057....0.691جنوب اأفريقيا123
0.6170.504790.5051000.095اإندوني�سيا124
0.129........0.617فانواتو125
0.6150.526710.370660.019قريغيز�ستان126
0.6070.500810.347610.068طاجيك�ستان127
0.5930.510760.305480.084فييت نام128
0.5890.427880.5061010.128نيكاراغوا129
0.5820.409900.5101040.048املغرب130
0.5740.393920.5421090.127غواتيمال131
0.5791170.059....0.573العراق132
..........0.568الراأ�ص الأخ�رس133
0.5470.392930.6171290.283الهند134
0.5410.367960.5981220.144غانا135
..........0.537غينيا الإ�ستوائية136
0.5330.367970.6281320.208الكونغو137
0.5240.405910.5131070.267جمهورية لو الدميقراطية ال�سعبية138
0.5230.380950.500990.251كمبوديا139
0.5220.3381030.5461100.184�سوازيلند140
0.495980.119....0.522بوتان141

تنمية ب�رشية منخف�سة
..........0.510جزر �سليمان142
0.5090.3381020.6271300.229كينيا143
0.154....0.5090.348100�سان تومي وبرين�سيبي144
0.5040.3461010.5731150.264باك�ستان145
0.5000.363980.5501120.292بنغالدي�ص146
0.360....0.4950.332105تيمور - لي�ستي147
0.452........0.486اأنغول148
0.492960.154....0.483ميامنار149
0.4820.3211070.6391340.287الكامريون150
0.357....0.4800.332104مدغ�سقر151
0.4660.3321060.5901190.367جمهورية تنزانيا املتحدة152
..0.674140....0.466بابوا غينيا اجلديدة153
0.4620.3121080.7691460.283اليمن154
0.4590.3041090.5661140.384ال�سنغال155
0.310....0.4590.278116نيجرييا156
0.4580.3011110.5581130.350نيبال157
0.4540.2711210.5991230.299هايتي158
0.4530.2981120.6051260.352موريتانيا159
0.4500.2881150.5321080.156لي�سوتو160
0.4460.2961130.5771160.367اأوغندا161
0.4350.2891140.6021240.284توغو162
0.408........0.433جزر القمر163
0.4300.3031100.6271310.328زامبيا164
0.139....0.4300.275118جيبوتي165
0.4290.2761170.453820.426رواندا166
0.4270.2741190.6341330.412بنن167
0.6101270.324....0.420غامبيا168
..0.611128....0.408ال�سودان169
0.4000.2461240.6551360.353كوت ديفوار170
0.4000.2721200.5941200.381مالوي171
..0.707141....0.398اأفغان�ستان172
0.3760.2681220.5831180.180زمبابوي173
0.562....0.3630.247123اإثيوبيا174
0.7121430.558....0.359مايل175
......0.3530.207129غينيا - بي�ساو176
..........0.349اإريرتيا177
0.506....0.3440.211128غينيا178
0.3430.2041300.6691380.512جمهورية اأفريقيا الو�سطى179
0.3360.1961310.6621370.439�سرياليون180
0.3310.2151260.5961210.536بوركينا فا�سو181
0.3290.2131270.6711390.485ليربيا182
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اأدّلة التنمية الب�شرية

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
دليل التنمية الب�رشية

القيمة
دليل الفوارق بني اجلن�سنيدليل التنمية الب�رشية معداًل بعامل عدم امل�ساواة

دليل الفقر املتعدد االأبعاد الرتتيبالقيمةالرتتيبالقيمة
0.3280.1961320.7351450.344ت�ساد183
0.3220.2291250.6021250.512موزامبيق184
0.478890.530....0.316بوروندي185
0.2950.1951330.7241440.642النيجر186
0.2860.1721340.7101420.393جمهورية الكونغو الدميقراطية187

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
............جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

............جزر مار�سال
............موناكو
............ناورو

............�سان مارينو
0.514..........ال�سومال

............توفالو

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
——0.224—0.8890.787تنمية ب�رسية مرتفعة جدًا

——0.409—0.7410.590تنمية ب�رسية مرتفعة
——0.475—0.6300.480تنمية ب�رسية متو�سطة
——0.606—0.4560.304تنمية ب�رسية منخف�سة

املناطق
——0.563—0.6410.472البلدان العربية

——..—0.6710.528�رسق اآ�سيا واملحيط الهادىء
——0.311—0.7510.655اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

——0.445—0.7310.540اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
——0.601—0.5480.393جنوب اآ�سيا

——0.610—0.4630.303جنوب ال�سحراء الأفريقية الكربى
——0.594—0.4390.296اأقل البلدان منوًا

——..—0.6400.458الدول اجلزرية ال�سغرية النامية
——0.492—0.6820.525العامل

مالحظة
على  )متوّفر  التقرير  يف  الإح�صائي  امللحق  ويت�صّمن  خمتلفة.  �صنوات  اإىل  تعود  بيانات  الأدّلة  يف  ُت�صتخدم 
اجلدول.  هذا  يف  الواردة  البيانات  وم�صادر  للمالحظات  الكاملة  املجموعة   )http://hdr.undp.org موقع 
جدًا  املرتفعة  الفئة  يف  بلد  اأي  وُي�صّنف  الب�رشية.  التنمية  دليل  قيمة  ح�صب  اأرباع  اأربعة  يف  البلدان  وُت�صّنف 

بني  املتو�صطة  الفئة  51 و75، ويف  بني  كانت  اإذا  املرتفعة  الفئة  الأّول، ويف  الربع  الدليل يف  قيمة  كانت  اإذا 
اأرقام مطلقة بدًل  اإذا كانت يف الربع الرابع. وقد ا�صُتخدمت يف تقارير �صابقة  26 و50، ويف الفئة املنخف�صة 

الن�صبية.  الأرقام  من 
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