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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�ص،  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�ص 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�ص حياتنا، مدركني  الأ�صا�ص نتيجة خليارنا يف 
مليارات ن�صمة تعي�ص على الأر�ص اليوم ومليارات اأخرى �صتتواىل على هذه الأر�ص 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�ص  �صديدة  الفئات  فهذه  مزدوجاً.  احلرمان  عبء  عليها  يقع  التي  املحرومة، 
املخاطر  مواجهة  اأي�صًا  منها، وعليها  للنهو�ص  لديها  و�صيلة  ج�صيمة ول  ترزح حتت �صغوط  لأّنها  عامًة، 
املبا�رشة املتاأتية من البيئة التي تعي�ص 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�ص 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. 
املّتبعة. ويظهر حتليل  الأمناط وامل�صارات  النفوذ يف حتديد  الكبرية يف  الفوارق  اإغفال دور  ول ميكن 
جديد اأجري يف �صياق اإعداد هذا التقرير وجود �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 
الآثار  وتفاقم  الطلق،  والهواء  املغلقة  الأماكن  يف  الهواء  تلّوث  جّراء  الوفيات  معّدل  وارتفاع  الأرا�صي 
الناجمة عن الفوارق يف الدخل. فالفوارق بني اجلن�صني تتداخل مع اخل�صائر البيئية وت�صهم يف تفاقمها. وعلى 

ال�صعيد 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�ص  لي�ص �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 بعد عام 2015 اإىل اإطار اإمنائي 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

متهيد
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ل متثل التحليالت والت��صيات ال�اردة يف هذا التقرير بال�رشورة وجهة نظر برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، ول اأع�صاء 
املجل�ض التنفيذي فيه. فالتقرير ه� مطب�عة م�صتقّلة يفّ��ض باإ�صدارها برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، وه� نتيجة 
لتعاون وجهد م�صرتك بني فريق تقرير التنمية الب�رشية وفريق من ال�صت�صاريني البارزين، بقيادة جيني كل�غمان، 

مديرة مكتب تقرير التنمية الب�رشية.

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 
بني  وحتقيقه  الإيجابي  التاآزر  لر�صد  كبرية  اإمكانات  على  تنطوي  الُنهج  هذه  اأن  على  تدّل  كثرية  جتارب 

الأبعاد الثالثة، ال�صتدامة والإن�صاف والتنمية الب�رشية. 
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�ص 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�ص يف التمويل يتطلب حلولً جديدة، يو�صح 

بع�ص 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. 
ه نحو معاجلة التحّديات الكبرية  فتدفق التمويل يجب األ يوؤدي اإىل تعميق الفوارق القائمة، بل يجب اأن ُيوجَّ

الناجمة عن عدم ال�صتدامة وعدم الإن�صاف. 
واإتاحة الفر�ص 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�ص بيننا اليوم، اأم �صتعي�ص 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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كلمة �شكر

هذه ال�صنة هي ال�صنة الثالثة والأخرية التي اأتوىّل فيها الإ�رشاف على تقرير التنمية الب�رشية الذي كان دائمًا 
هذا  اإعداد  بعمل رائد يف  الب�رشية  التنمية  تقرير  قام مكتب  الكثريون. وقد  فيها  يتعاون  ثمرة جهود كبرية 
وبالغة  قيمة  م�صاهمة  منهم  كل  كانت جهود  وامل�صوؤولني،  والنا�صطني  الباحثني  من  فريق  التقرير، ودعمه 

الأهمية لنجاح هذا العمل.
التقرير بفريق من ال�صت�صاريني قّدم توجيهات قيمة وهامة، و�صّم كل من بينا  اإعداد هذا  وا�صتعني يف 
وويليام  بورغينيون،  وفرن�صوا  بانوري،  وطارق  اأتكين�صون،  واأنتوين  األكريي،  و�صابينا  اأغاروال، 
اإي�صرتيل، ودانيال اإ�صتي، و�صاكيكو فوكودا بار، واإنريكو جيوفانيني، و�صتيفاين غريفيث جونز، وبراين 
هاموند، وجيفري هيل، و�صيزار هيدالغو، وريت�صارد جويل، وغارث جونز، ومارتن خور، ومواجني 
�ص. كيماين، وعادل جنم، واإريك نوماير، ومايكل نوبل، وخو�صيه اأنطونيو اأوكامبو، ومار�صيو بو�صمان، 
�صتيوارت، وبافان  وهرني ريت�صارد�صون، واإنغريد روبنز، وخو�صيه �صالزار كزيرينا�ص، وفرن�صي�ص 

�صوخديف، وميغيل �زسيكيلي، وديني�ص تريوين، وليوناردو فيالر، وطارق يو�صف. 
اأكادمييني،  وخرباء  الر�صمية  الإح�صائية  الأجهزة  من  م�صوؤولني  ي�صّم  اإح�صائي  فريق  ت�صكيل  واأعيد 
قّدموا توجيهات قيمة حول منهجية جمع البيانات ملجموعة اأدّلة التنمية الب�رشية: اأنتوين اأتكين�صون، وغري�ص 
هاربر،  وبيرت  واإنريكو جيوفانيني،  فو،  الروؤوف، وهي�صان  عبد  بدياكو، وداتو هجان وان رمال وان 
ومار�صيو  نونز،  واإدوردو  نوبل،  ومايكل  ليكالوفومبا،  و�صارلز  كريزمان،  واإيرينا  جونز،  وغارث 
بو�صمان، واأريك �صوان�صون، وميغيل �زسيكيلي. وقامت اللجنة الإح�صائية يف الأمم املتحدة بدور هام يف 

تاأمني بيانات وافية من البلدان الأع�صاء. 
املدين،  املجتمع  من  نا�صطون  فيها  �صارك  ا�صت�صارية  مهمة   500 التقرير  هذا  لأغرا�ص  وُنّظمت 
وممار�صون يف حقل التنمية و�صانعو �صيا�صات من خمتلف اأنحاء العامل. وبني �صباط/فرباير 2010 واأيلول/
�صبتمرب 2011، ُنّظم يف اإطار الإعداد لهذا التقرير �صتة وع�رشون ن�صاطًا �صملت عّمان، وباماكو، وبنكوك، 
ونريوبي،  ولندن،  وليوبليانا،  وكيغايل،  وجنيف،  ودبي،  وكوبنهاغن،  وبون،  وبركلي،  وبيجني، 
والإقليمية  القطرية  املكاتب  من  بدعم  و�صان خو�صيه، وذلك  وكيتو،  وباري�ص،  ونيويورك،  ونيودلهي، 
http://hdr.undp.org/ :لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي واملوؤ�ص�صات ال�رشيكة الواردة على املوقع التايل

.en/reports/global/hdr2011/consultations
املوا�صيع، وهي متاحة على موقعنا  اأبحاث حول جمموعة من  التقرير  اإعداد هذا  واأجريت لأغرا�ص 
األكريي  �صمن �صل�صلة اأوراق البحث عن التنمية الب�رشية ومدرجة يف قائمة املراجع. و�صكر خا�ص ل�صابينا 
ومبادرة اأوك�صفورد للتنمية الب�رشية والفقر على ا�صتمرار التعاون املثمر يف حت�صني قيا�ص الفقر املتعدد الأبعاد. 
وتعتمد الإح�صاءات امل�صتخدمة يف هذا التقرير على جمموعة متنّوعة من قواعد البيانات. واأخ�ص بال�صكر 
مركز حتليل املعلومات اخلا�صة بثاين اأك�صيد الكربون التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، ومركز يال للقانون 
البيئية، وروبرت بارو، وجونغ وها يل، ومنظمة الأغذية والزراعة، وا�صتطالعات غالوب  وال�صيا�صة 
العمل  الدويل، ومنظمة  النقد  ICF Macro، و�صندوق  العاملية، و�رشكة  البيئية  الب�صمة  العاملية، و�صبكة 
ودرا�صة  الدويل،  الربملاين  والحتاد  الطبيعة،  حلفظ  الدويل  والحتاد  للطاقة،  الدولية  والوكالة  الدولية، 
الدخل يف لك�صمربغ، واإدارة ال�صوؤون القت�صادية والجتماعية التابعة لالأمم املتحدة، ومعهد الإح�صاء التابع 
ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة، والبنك الدويل، ومنظمة ال�صحة 

العاملية. 
واأجرى كالوديو مونتنغرو التحليل حول قاعدة البيانات الدولية لتوزيع الدخل التابعة للبنك الدويل، 
واأجرى  املعي�صية،  والظروف  بالدخل  املتعلقة  الأوروبي  الحتاد  اإح�صاءات  حتليل  �صيث  �صومان  وتوىل 

 .ICF Macro كينيث هارتغن التحليل حول امل�صوح الدميغرافية وال�صحية ال�صادرة عن �رشكة
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وال�صيا�صة  الإقليمية  املكاتب  الإمنائي متثل جميع  املتحدة  الأمم  برنامج  القراء من  وقّدمت جمموعة من 
القيمة طوال فرتة  امل�صورة  لذكرهم هنا،  املجال  يت�صع  قد ل  الزمالء،  العامة، وكذلك جمموعة كبرية من 
ال�صيا�صات  مكتب  يف  والزمالء  ماكفر�صون  و�صارلز  لولني  جنيفر  بال�صكر  واأخ�ص  التقرير.  هذا  اإعداد 
املتحدة  الأمم  برنامج  موظفي  من  ع�صو   1,500 ت�صّم  التي  الب�رشية  التنمية  �صبكة  اأي�صًا  واأ�صكر  الإمنائية. 
نرّية  وتعليقات  قيمة  اأفكار  قّدمته من  ما  احلكومية على  واملنظمات غري  الأكادميية،  والأو�صاط  الإمنائي، 
عرب املناق�صات التي اأجريت على �صبكة الإنرتنت. وقدمت الدعم الإداري مارتا ماي من مكتب الأمم املتحدة 

خلدمة امل�صاريع. 
وعمل يف مكتب تقرير التنمية الب�رشية عدد كبري من املتدرجني يف هذا العام: رفييل اأوبرت، واأوتارا 
وفرن�صي�صكا  لو،  ومينغ  كيم،  وفيث  غالنيمان،  ونيكول  �رشفنتي�ص،  فرناندو  ولوي�ص  بالكري�صنان، 

رابو�صيولو، واأندريه منيديز روي�ص، وفردريك �صجوبرغ، و�صيول يوو. 
 ،Communication Development Incorporated توىّل حترير هذا التقرير وتن�صيقه فريق من
اإل�صون، وجاك هارلو، وكري�صتوفر  بقيادة برو�ص رو�ص لر�صون، وي�صّم ميتاد كوكرومون، وروب 

تروت، واإلني ويل�صون، وتوىل جريي كوين الإخراج الطباعي وت�صميم الأ�صكال.
القت�صادية  اللجنة  من  فريق  العربية  باللغة  للطباعة  وتن�صيقه  التقرير  ترجمة  توىل  الثانية،  لل�صنة 

والجتماعية لغربي اآ�صيا )الإ�صكوا( باإ�رشاف عهد �صبول مديرة ق�صم املوؤمترات. 
هذا  لإعداد  ت�صافرت  التي  اجلهود  يف  مبا�رشة  غري  اأو  مبا�رشة  م�صاهمة  له  كانت  من  لكل  جزيل  �صكر 

التقرير. وعذرًا على اأي خطاأ �صقط �صهوًا. 
�صواء  يل،  قيمة  خربة  م�صدر  املا�صية  الثالثة  الأعوام  مدى  على  كانت  الب�رشية  التنمية  تقرير  واإدارة 
اأكان على امل�صتوى ال�صخ�صي اأم على امل�صتوى املهني. فنهج التنمية الب�رشية منذ ن�صاأته يربز اأكث فاأكث اأداة 
قيمة ومنظورًا للتفكري الناقد والبناء حول التحديات التي تواجهنا اليوم. واإنني على ثقة يف اأن اإعداد تقارير 
التنمية الب�رشية التي ت�صدر كل عام برعاية برنامج الأمم املتحدة الإمنائي �صتظل يف قلب املناق�صات العاملية 
التي جترى كل يوم حول التنمية. واأمتّنى خلالد مالك، الذي �صيتوىل هذه املهمة من بعدي، كل التوفيق يف 

قيادة هذا العمل اإىل مزيد من الرتقاء والتقّدم يف العقد اجلديد. 

جيني كلوغمان
املديرة واملوؤلفة الرئي�صية 
 تقرير التنمية الب�رشية 2011 
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