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الساعة السابعة صباحًا بتوقيت نيويورك  2011نوفمبر /تشرين الثاني 2يحظر نشر هذا البيان قبل 
 والساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت غرينتش 

 

 
 األوضاع: 2011تقرير التنمية البشرية 

 البيئية تهّدد التقّدم في العالم
 

 
 هور البيئةتغّير المناخ وتدل التصّديعل عدم تقّدم الصحة والدخل في البلدان النامية عرضة للتعثر بف ·
 المخاطر البيئية تؤدي إلى مزيد من الفوارق في توزيع الثروات وبين الجنسين  ·

 
 

التقّدم الذي شهدته أشد البلدان فقرًا في العالم معرض للتباطؤ أو  -2011نوفمبر /تشرين الثاني 2آوبنهاغن، 
لتخفيف آثار تغّير المناخ، والحد من  على الفورخطوات جريئة التراجع في أواسط هذا القرن ما لم تتخذ 

 2011هذا ما يتوقعه تقرير التنمية البشرية لعام . وتقليص الفوارق داخل البلدان وفيما بينهااألضرار البيئية، 
 . الذي يطلقه اليوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 
 االستدامة"بعنوان  ويؤآد تقرير التنمية البشرية الذي ُيطلق اليوم

تطلب يأن تحقيق االستدامة البيئية " مستقبل أفضل للجميع: اإلنصافو
تقّدمًا في تقليص الفوارق في الصحة والتعليم والدخل، آما يتطلب مبادرة 

وقد أطلقت .  إنتاج الطاقة وحماية النظم اإليكولوجيةفي مجال عالمية 
 ،)Helen Clark( آالركهلن  ة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،مدير

 هنمرك هلا، بحضور رئيس وزراء الدتقرير التنمية البشرية لهذا العام
ي تعّهدت ذ، ال)Helle Thorning-Schmidt(ت ينغ شميدنثور

 40حكومته بتخفيض انبعاثات ثاني أآسيد الكربون في الدنمارك بنسبة 
 . في المائة في األعوام العشرة المقبلة

 
تمع الدولي باإلعداد لمؤتمر األمم المتحدة حول التنمية وبينما ينشغل المج

، 2012يونيو /في حزيران ورانيج دي المستدامة، المقرر عقده في ريو
يؤآد هذا التقرير أن قضية االستدامة هي قضية عدالة اجتماعية ألجيال 

 . على السواءالحاضر وأجيال المستقبل 
 

رًا على البيئة، بل تعني على حد ما ذآرته مديرة برنامج األمم المتحدة واالستدامة، بمفهوم هذا التقرير، ليست حك
 سبعة على أثر له سيكون اآلن به نقوم عمل آل أن مدرآين حياتنا نعيش أن" لهذا التقرير اإلنمائي في التمهيد

 من قرون مدى على األرض هذه على ستتوالى أخرى ومليارات اليوم األرض على تعيش نسمة مليارات
 ".زمنال
 

وتقرير التنمية البشرية هو مطبوعة مستقلة يشرف على إعدادها وإصدارها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي منذ 
وليطرح يشمل الصحة والتعليم والدخل، للتنمية مقياسًا مرآبًا  ليكوندليل التنمية البشرية  حين أطلق، 1990عام 

جميع اييس اقتصادية بحتة، ويدعو إلى قياس شامل للتقّدم في قياس اإلنجازات الوطنية بمقعالمات استفهام حول 
 . مجاالت الحياة
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دليل التنمية البشرية  البلدان حسب من ترتيب آخر فئة، أحرزت البلدان الواقعة في 2010و 1970وبين عامي 
قد أشار التقرير و. في المائة، أي بنسبة عادلت ضعفي متوسط التحّسن العالمي 82دليل بنسبة هذا ال تحّسنًا في

استمر التقّدم بالسرعة التي  إذاو.  إلى إنجازات آبيرة حققها العالم على صعيد التنمية البشرية في أقل من قرن
من  2050غالبية البلدان بحلول عام  فستتمّكنشهدتها األعوام الماضية على مدى األعوام األربعين المقبلة، 

من ترتيب دليل  الفئة األولىالبلدان الواقعة حاليًا في تويات تعادل مستويات االرتقاء بدليل التنمية البشرية إلى مس
قد تتعثر في منتصف هذا القرن بفعل مخاطر بيئية  يجابيةغير أن هذه االتجاهات اإل .التنمية البشرية أو تضاهيها

عن تغّير المناخ آموجات تتحّمل أشد البلدان فقرًا العبء األآبر منها، جراء التعرض لمخاطر الكوارث الناجمة 
 .  الجفاف والفيضانات، والتعرض لتلوث المياه والهواء

 
 االستدامة والعدالة االجتماعية

 
ازداد التفاوت في توزيع  ،على الرغم من التقدم الذي أحرز في األعوام الماضية على صعيد التنمية البشرية

 ًائاألسر والمجتمعات الفقيرة عب تتحّملب التقرير وحس ؛الدخل واتسعت في بعض األحيان الفوارق بين الجنسين
ويشير التقرير إلى أن نصف حاالت سوء التغذية في العالم ُتعزى إلى .  مزدوجًا جراء تسارع التدهور البيئي

 . المخاطر البيئيةوالفقر مما يؤدي إلى استمرار دوامة عوامل بيئية، مثل تلّوث المياه وندرتها بفعل الجفاف، 
 

التقرير إلى أن ارتفاع مستويات المعيشة يمكن أن يتحقق من غير زيادة في انبعاثات ثاني أآسيد الكربون  ويشير
نمو الدخل الوطني دالئل على وجود عالقة تناسب بين  التقرير يقّدمبينما و .البلدان الثرية تباع نموذجاومن غير 

رابط بين استهالك الوقود أوضح عدم وجود  ازدياد انبعاثات ثاني أآسيد الكربون في العقود األخيرة،و
 العديد من والواقع أن.  األحفوري ومقاييس التنمية البشرية األخرى مثل متوسط العمر المتوقع ومستوى التعليم

  .  على تخفيف بصمة الكربون والحفاظ في الوقت نفسه على النمو حاليًا البلدان المتقّدمة صناعيًا تعمل
 

النمو الذي يحرآه استهالك الوقود األحفوري ليس شرطًا أساسيًا لتحسين نوعية الحياة " ّنإوتقول هلن آالرك 
ّددة والمياه وخدمات جالطاقة المت على الحصول تيحفاالستثمارات التي ت." "بالمفهوم الواسع للتنمية البشرية

. مية البشرية على حد سواءالصرف الصحي وخدمات الصحة اإلنجابية يمكن أن تسهم في تحقيق االستدامة والتن
" 
 
مليار نسمة ال تصلهم حاليًا إمدادات  1,5لحوالى  كهرباءإلى تأمين خدمات ال تقرير التنمية البشرية دعووي
وهذا يمكن تحقيقه بوسائل مستدامة ومعقولة الكلفة من غير التسّبب في زيادة انبعاثات ثاني أآسيد . كهرباءال

حقق باستثمار مبلغ ال تتأن ومبادرة الحصول الشامل على الطاقة التي تدعمها األمم المتحدة حاليًا يمكن . الكربون
حسب  2009ألحفوري، والذي وصل في عام عم الوقود االمبلغ الذي ينفق حاليًا على د )1/8( ثمن يتجاوز

 .  مليار دوالر في العالم 312تقديرات هذا التقرير إلى 
 

ويتضمن هذا التقرير ما يدعم األصوات الداعية إلى فرض ضريبة على التداول بالعمالت األجنبية والمعامالت 
 0,005فبفرض ضريبة قدرها . المدقعالمالية يكون الهدف منها تمويل مشاريع مكافحة آثار تغّير المناخ والفقر 

مليار دوالر أو  40في المائة فقط من قيمة المداوالت بالعمالت األجنبية يمكن تحقيق إيرادات سنوية تبلغ قيمتها 
مليار  130بلغت قيمتها  التييضًا إلى زيادة المساعدة اإلنمائية لصالح البلدان الفقيرة أويدعو هذا التقرير .  أآثر

ال يزال مستوى التمويل اإلنمائي الفعلي أقل بكثير من مستوى االلتزامات  حين، في 2010ام دوالر في ع
 .المقطوعة بسبب األزمة المالية العالمية

 
مساعدة الذين يحققون أقل بلذين يجنون أآبر الفوائد من العولمة ل تسمح"ويؤآد هذا التقرير أن هذه الضريبة 

مليار دوالر،  105ف مع تغّير المناخ بحوالى لتكّيالتمويل مشاريع سنويًا فقط  ويقّدر المبالغ الالزمة ."الفوائد
 . في جنوب آسيا وجنوب الصحراء األفريقية الكبرى وخصوصًا

 
 : ويتناول التقرير العوامل االجتماعية غير المرتبطة باالستدامة البيئية
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يمكن أن يساعد في تقليص  الذي لحملتوسيع خيارات اإلنجاب والرعاية الصحية واستخدام وسائل منع ا •

هم حّد من الضغوط على البيئة، إذ تسفالحقوق اإلنجابية يمكن أن ت .الفوارق بين الجنسين ومكافحة الفقر
ة اليوم ُيتوقع مسمليارات ن 7سكان العالم البالغ  التقديرات إلى أن عدد تشيرو .في إبطاء النمو السكاني

 . أربعين عامًا نغضومليار نسمة في  9,3أن يصل إلى 
 

قبة مثل وسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني اتعزيز الشفافية وضمان استقاللية هيئات المر •
. اتخاذ القرارات الخاصة بالبيئةبالمدني  المجتمع تشجيع التزاملعنصر ضروري  وهووالمحاآم 

ال يزال إنفاذ هذه األحكام لكن ة، ضمان حماية البيئل أحكام علىتنّص بلدًا  120فالدساتير الوطنية في 
 . ضعيفًا في العديد من البلدان

 
، ويؤآد هذا التقرير أن ال بّد من اتخاذ إجراءات عاجلة على صعيد العالم لتحقيق التنمية المستدامة •

. تأتي بفوائد بيئيةأن المبادرات المحلية لدعم المجتمعات الفقيرة يمكن أن تكون فعالة من حيث الكلفة و
من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  0,5د بلغت آلفة قانون ضمان العمالة في المناطق الريفية في الهند فق

بلغت آلفة القوى العاملة في هذه المناطق، و) 1/10(عشر مليون أسرة أي  45واستفادت منه  2009
المحلي اإلجمالي ويستفيد من الناتج  0,4برنامج بولسا فاميليا في البرازيل واوبورتونيدادس في المكسيك 

 . عدد السكان في البلدين )1/5( مسمنهما ُخ
 

 هذا التقرير أن استمرار التدهور مؤّلفوويتوقع 
سيؤدي إلى ارتفاع  البيئي من غير أي ضوابط،

في المائة ويبّدد  50المواد الغذائية بنسبة  أسعار
الرامية إلى إتاحة الحصول على خدمات  دالجهو

ه وخدمات الصرف الصحي الطاقة والميا
لمليارات األشخاص وال سيما في جنوب آسيا 

ومن  .وجنوب الصحراء األفريقية الكبرى
موجات الجفاف  ازدياد األمثلة على هذا التدهور

في جنوب الصحراء األفريقية الكبرى وارتفاع 
مستوى سطح البحر ليغمر البلدان المنخفضة 

 .مثل بنغالديش
 
 

الوارد في " حديات البيئيةالت"ووفقًا لسيناريو 
ُيتوقع أن ينخفض متوسط  دليل التنمية التقرير، 

بعد حساب آثار  ،2050البشرية بحلول عام 
 ،االحترار العالمي على إنتاج الغذاء والتلّوث

في المائة في جنوب آسيا وجنوب  12بنسبة 
لغه في بالصحراء األفريقية الكبرى عما آان سي

الكوارث "قًا لسيناريو ووف. ظل األحوال العادية
تفاقم نزع الغابات الذي يفترض ، "البيئية

وتراجع التنّوع البيولوجي واألحداث المناخية 
في المائة عن المستوى الذي آان  15المتطرفة، ُيتوقع أن ينخفض المتوسط العالمي لدليل التنمية البشرية بنسبة 

 . على الفقراء العواقبتقع أشّد  ويتوقع أن. 2050سيبلغه في غياب هذه الحاالت في عام 
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على إمدادات  الفقيرة جدًاويمكن للتدهور البيئي أن يبّدد جهودًا ُبذلت طوال عقود لتحسين حصول المجتمعات 
هاآات تير في أوجه الحرمان هذه بحد ذاتها انا التقرويرى مؤّلفو هذ.  المياه والكهرباء وخدمات الصرف الصحي

 . خطيرة لحقوق اإلنسان
 

* * * 
 

ولتنزيل تقرير عام . تقرير التنمية البشرية هو مطبوعة مستقلة تصدر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: التقرير
، يمكن زيارة الموقع المختلفة المواد المرجعية حول األدلة وخصوصيات المناطقومن غير مقابل  2011
 dr.undp.orgttp://hh.: التالي

 
 

 حول برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
من أجل مختلف الشعوب وعلى جميع مستويات المجتمع برنامج األمم المتحدة شراآات مع يعقد 

 .تعزيز قدرتها لمواجهة األزمات والتكيف معها، ويدفع ويحافظ على النمو بهدف تحسين نوعية الحياة للجميع
 

وإقليمًا، ونعمل على توفير منظور عالمي ورؤية محلية ثاقبة لتمكين الشعوب وبناء  بلدًا 177نحن موجودون في 
 .أمم صامدة

 www.undp.org: يمكن زيارة الموقع التالي
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